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ТЕРНОПІЛЬ – 2020 

Робота конференції буде 

проводитися за секціями: 
1.  Математичне моделювання 

2.  Інформаційні системи та технології, 

кібербезпека 

3.  Комп’ютерні системи та мережі 

4.  Програмна інженерія та моделювання 

складних розподілених систем  
5.  Новітні фізико-технічні та освітні 

технології 

Тези подавати науковому секретарю 

конференції Семенишин Г.М. на електронну пошту: 
conffis2020@gmail.com 

Тези доповідей (обсягом 1 повна стор.) 

подати до 01.12.2020 р. 

Інформація про конференцію розміщена на WEB-

сторінці: www.tntu.edu.ua 

УМОВИ УЧАСТІ: Для участі в конференції 

необхідно направити в оргкомітет: тези доповідей; 

копію квитанції про оплату. Сума оргвнеску при 

заочній участі із опублікуванням тез конференції та 

отриманням електронного збірника матеріалів – 100 

грн. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана 

Пулюя 46001, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, код 

05408102 Банк: ДКСУ м. Київ, р/р UA 

468201720313221004201008829  

Призначення платежу: за наукове видання тез 

конференції шифр: conffis2020 (вказати прізвище 

та ініціали). 

Програмний комітет конференції: 

Голова 

C.Лупенко – професор кафедри комп’ютерних 

систем та мереж, д.т.н., професор; 

Співголови  

П. Марущак - проректор з наукової роботи, 

д.т.н, професор;  

І.Баран – декан ФІС, к.т.н., доцент  

Науковий секретар  

Г.Семенишин -  ст.викладач кафедри 

інформатики і математичного моделювання 

Члени програмного комітету: 
В.Кривень - завідувач кафедри математичних 

методів в інженерії д.ф.-м.н., професор; 

М.Приймак - професор кафедри комп’ютерних 

наук, д.т.н., професор; 

Г.Осухівська – завідувач кафедри 

комп’ютерних систем та мереж, к.т.н., доцент; 
М.Карпінський - професор кафедри  

кібербезпеки, д.т.н., професор;  

Ж.Баб’як - завідувач кафедри української та 

іноземних мов, к.пед. н., доцент; 

Я.Литвиненко – доцент кафедри комп’ютерних 

наук, д.т.н., доцент; 

М.Петрик - завідувач кафедри програмної 

іженерії, д.ф.-м.н., професор; 

Н.Загородна – завідувач кафедри кібербезпеки, 

к.т.н., доцент. 
Організаційний комітетконференції: 
Голова організаційного комітету  

Ю.Скоренький – завідувач кафедри фізики, к.ф.-

м.н., доцент; 

Члени організаційного комітету: 

І.Струтинська – доцент  кафедри комп’ютерних 

наук, к.е.н., доцент; 

Я.Кінах - доцент кафедри програмної інженерії, 

к.т.н., доцент ; 

М.Стадник - асистент кафедри кібербезпеки, 

к.т.н.; 

Н.Шаблій - асистент кафедри комп’ютерних 

систем та мереж; 

Л.Джиджора - старший викладач кафедри 

української та іноземних мов 

http://www.tntu.edu.ua/


 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 
УДК (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю)  

Ініціали та прізвище автора (ів) науковий ступінь, вчене звання (Times New 

Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю) (канд. техн. наук – Ph.D.; доц. – Assoc. 

Prof.; докт. техн. наук – Dr.; проф. – Prof.).  

Організація (Times New Roman, 12 pt, центрування по лівому краю), пропуск рядка 10 

pt.  

НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування посередині) пропуск 

рядка 10 pt.  

Ініціали та прізвище автора (ів), науковий ступінь, вчене звання англійською 

мовою (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю)  

НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування 

посередині), пропуск рядка 10 pt.  

Текст публікації.  

Література (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по ширині рядка). 

Відредаговані тези доповідей обсягом 1 повна сторінки друкуються на листках білого паперу 

формату А4 з полями 25 мм з усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman, розмір − 12 pt., 

інтервал – одинарний. Рисунки та ілюстрації оформляти на комп’ютері у форматах *.jpeg, 

*tiff, *pcx. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора на мові оформлення 

тез. 

  


