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Метою конференції є сприяння співпраці та обмін досвідом у сфері прикладної математики 

та комп’ютерних наук між студентами з різних університетів. 

Основні теми: 

1) Інформаційні технології: 

• Інформаційна безпека та захист даних 

• Операційні системи та мережі 

• Системи керування базами даних 

• Штучний інтелект 

• Комп’ютерна графіка 

2) Моделювання 

• Біосистеми 

• Економіка та фінанси 

3) Комп’ютерна інженерія і прикладна математика 

• Математична фізика 

• Методи оптимізації 

• Обчислювальна математика 
 

Мови: українська, англійська. 

Реєстрація: заяви на участь  подаються  за  посиланням: 

https://drive.google.com/open?id=1ebw_XXzw4C8Gy2blffHQMtrLC2y38

ZnBpEnsJGuZ-7Y 

Організатори проінформують вас про прийняття або відхилення заяви.  

Кінець реєстрації: 20 квітня, 2020. 

 
 

Подання тез: Тези повинні бути підготовлені на одній з мов конференції у LaTex згідно з усіма 

правилами вказаними нище. Два файли (*.tex, *.pdf) та зображення (*.png, *.jpg або *.eps) 

повинні бути надісланими архівом в зазначені терміни на пошту: sstudrada.ami@gmail.com. 

Вашу тезу буде включено до публікації тез конференції. Будь-ласка слідуйте наступним 

інструкціям при написанні тези: 

✓ Розмір листка A5 

✓ Відступи: 20мм(зверху), 20мм(зліва), 15мм(справа) і 15мм(знизу) 

https://drive.google.com/open?id=1ebw_XXzw4C8Gy2blffHQMtrLC2y38ZnBpEnsJGuZ-7Y
https://drive.google.com/open?id=1ebw_XXzw4C8Gy2blffHQMtrLC2y38ZnBpEnsJGuZ-7Y
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✓ Відступ пораграфу 7,5мм 

✓ Шрифт Times New Roman 

✓ Тема (10pt, bolt, center, UPPERCASE) 

✓ Ім’я, прізвище, країна, університет, факультет, e-mail (10pt, center) 

✓ Опис тези (10pt, максимум 3 сторінки) 

✓ Графіки, таблиці, зображення (center) 

✓ Використана література (9pt, нумерування, імена авторів - Italic) 

Кінець прийняття тез: 20 квітня, 2020р. 

Важлива інформація: У зв’язку з карантином, запровадженим кабміном до 24.04.20р. 

конференція відбудеться в онлайн режимі. 
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