ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У КОНФЕРЕНЦІЇ
П.І.Б. учасника______________________
___________________________________
Повна назва й адреса установи_________
___________________________________
Посада_____________________________
Науковий ступінь____________________
Вчене звання________________________
Напрям ____________________________
Назва доповіді_______________________
___________________________________
___________________________________
Адреса для листування (з індексом)_____
___________________________________
___________________________________
Телефон____________________________
e-mail (обов’язково)__________________
Потреба в особистому запрошенні______
Час прибуття________________________

Програмний комітет конференції:
Горбань О.М., д.ф.-м.н., проф. – голова.
Бахрушин В.Є., д.ф.-м.н., проф. – заступник голови.
Андрієнко В.М., д.е.н., проф.; Бакурова А.В., д.е.н., проф.; Бартіш М.Я., д.ф.-м.н.,
проф.; Бейко І.В., д.ф.-м.н., проф.; Власюк А.П., проф., д.т.н.; Гоменюк С.І., д.т.н.,
проф.; Даніч В.М., д.е.н., проф.; Іванов М.М.,
д.е.н., проф.; Кисельова О.М., д.ф.-м.н., проф.;
Козін І.В., д.ф.-м.н., проф.; Корніч Г.В., д.ф.м.н., проф.; Левінзон Д.І., д.т.н., проф.; Лепа Р.А., проф., д.е.н.; Любчик Л.М., д.т.н.,
проф.; Михальов О.І., д.т.н., проф.; Наконечний О.Г., д.ф.-м.н., проф., Оксанич А.П.,
д.т.н., проф., Піза Д.М., д.т.н., проф.; Порохня В.М., д.е.н., д.т.н., проф.; Сергєєва Л.Н., д.е.н.,
проф.; Слесарєв В.В., д.т.н., проф.; Соловйов В.М., д.ф.-м.н., проф.; Стефанишин Д.В.,
д.т.н., проф.; Толок В.О., д.т.н., проф.; Трубіцин Ю.В., д.т.н., проф.; Уварова Л.А., д.ф.м.н., проф.; Чабанюк Я.М., проф., д.ф.-м.н.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України
Академія наук вищої школи України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України
Академія наук вищої школи України
Запорізька обласна державна адміністрація
Класичний приватний університет

Ви плануєте:
Виступити з доповіддю
Взяти участь як слухач
Взяти участь заочно

□
□
□

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002
Контактний телефон: (067)2833429
(Бахрушин Володимир Євгенович)
Факс: (061)220-10-02
E–mail: saic2013@gmail.com

Оргкомітет конференції:
Огаренко В.М., д.н.держ.упр., проф. – голова оргкомітету.
Монаєнко А.О., д.ю.н., доц., Покатаєва О.В., д.е.н., проф.; Горбенко В.І., к.ф.-м.н.,
доц. – заступники голови оргкомітету.
Кравченко В.М., к.е.н., доц.; Мерзляк А.В., д.н.держ.упр., проф..; Нацюк І.М.,
к.е.н., доц.; Рекун І.І., к.е.н., доц.; Хрипко С.Л., к.ф.-м.н., доц., Швець Ю.О., к.ф.м.н., доц.; Шумада Р.Я.

Інформаційне повідомлення:
IV Всеукраїнська науково-практична
конференція
“Системний аналіз. Інформатика.
Управління”
13-16 березня 2013 року

Запоріжжя

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції
“Системний аналіз. Інформатика. Управління”,
яку проводить Класичний приватний університет у м. Запоріжжя 13-16 березня 2013 року
Мета конференції:
Обговорення актуальних питань системного аналізу, інформаційних технологій, а також
застосування відповідних методів у прикладних дослідженнях.
Основні напрями конференції :
1. Методологія системного підходу та моделювання систем.
2. Системний аналіз і моделювання природних
і технічних систем.
3. Системний аналіз і моделювання макро- та
мікроекономічних систем
4. Системи та методи прийняття рішень.
5. Інформаційні системи і технології.
6. Програмне забезпечення автоматизованих
систем.
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
До 15 січня 2013 року надіслати електронною поштою за адресою saic2013@gmail.com
заявку на участь у конференції, тези обсягом
до 2-х сторінок та копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в
розмірі:

- 180 грн. або $40 (включає організаційні
витрати, публікацію матеріалів та збірник матеріалів конференції)
- 75 грн. або $15 (включає організаційні
витрати та публікацію матеріалів й не передбачає отримання збірника матеріалів конференції) для студентів, аспірантів, співробітників
КПУ, а також при заочній участі
Платіжні реквізити
Класичний приватний університет
м. Запоріжжя
вул.. Жуковського, 70-б
код ЄДРПОУ 19278502
р/р 26002310022201,
ОКПО19278502,
МФО 313753
ЗОФ АБ "Південний"

Вид платежу:
“За участь у конференції
(прізвище, ім’я, по батькові)”
ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧИТИ ПРІЗВИЩЕ ТА
ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Текстовий редактор Microsoft Word
Формат – А4
всі поля по 2 см;
абзацний відступ 1 см;
між рядками 1 інтервал;
без нумерації сторінок;
шрифт: 14, Times New Roman.
Назву установи, ініціали та прізвище автора(ів), друкувати з верхнього правого кута
сторінки, через 1 інтервал – назву тез доповіді
великими літерами, вирівнювання по центру,
через 1 інтервал – текст тез, вирівнювання по
ширині.
Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.
Матеріали учасники отримають під час
роботи конференції особисто чи поштою після

її завершення (вартість пересилки не входить
до оргвнеску).
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам
або тематиці конференції, а також за відсутності
підтвердження оплати організаційного внеску.
Передбачено можливість заочної участі у
конференції. Для цього необхідно додатково надіслати на адресу оргкомітету файл електронної
презентації матеріалів доповіді до 20 лютого
2013. Матеріали презентацій будуть розміщені
на сайті конференції.
Просимо учасників, які подали заявки, але
не можуть особисто взяти участь у конференції,
завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).

Реєстрація учасників:
13 березня з 1000 до 1700
14 березня з 900 до 1000
Відкриття: 14 березня - 1000
Звертаємося до Вас із проханням довести інформацію до відома всіх зацікавлених осіб, що
працюють над зазначеними проблемами.

Щиро запрошуємо до участі
у конференції!
З повагою, оргкомітет

