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Ш а н о в н і     к о л е г и! 

Запрошуємо науковців і освітян, представників бізнесу та громадських 

організацій взяти участь у спільному обговоренні проблем і перспектив 

аналізу великих даних засобами моделювання та інформаційних 

технологій.  

Робочі мови: українська, англійська, польська. 

Форма участі: очна, заочна. 

 

 

ДИСКУСІЙНІ НАПРЯМИ РОБОТИ НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ 

 

 Інтелектуальний аналіз великих даних на основі механізмів 

машинного навчання  

 Інформаційно-аналітичні системи і технології обробки великих 

даних 

 Програмні засоби аналізу даних 

 Моделювання та інформаційні технології в цифровій економіці. 

 Кібербезпека – сучасні технології захисту інформації 

 Застосування Data Science для вирішення прикладних задач 

 Технології Data Mining і Big Data в освіті 

 

 

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ 

 

20 березня 2019 року 

  9.00 - 10.00 Реєстрація учасників 

10.00 - 11.50 Пленарне засідання 

11.50 - 12.00 Перерва 

12.00 - 14.00 Пленарне засідання 

14.00 - 15.00 Перерва 

15.00 - 18.00 Робота дискусійних платформ 

 

ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ 

 

Перед початком роботи Міжнародного наукового симпозіуму 

планується розмістити електронний збірник матеріалів доповідей на сайті 

Київського національного торговельно-економічного університету  

Кожен учасник Міжнародного наукового симпозіуму отримає 

Сертифікат учасника. 
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УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ СИМПОЗІУМУ: 

Для участі в роботі Міжнародного наукового симпозіуму 

необхідно до 10 березня 2019 року: 

1. Заповнити електронну форму реєстрації учасника на сайті 

Міжнародного наукового симпозіуму. 

 РЕЄСТРАЦІЯ 

Рання реєстрація дозволяє учасникам автоматично отримувати 

новини та оперативну інформацію щодо проведення 

Міжнародного наукового симпозіуму. 

2. Надіслати на адресу оргкомітету ekiber@ukr.net тези доповіді та 

копію платіжного документу про сплату організаційного внеску.  

3. Організаційний внесок для очної участі у Симпозіумі становить 

200 грн., для заочної участі – 100 грн. За рахунок організаційних 

внесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією 

Симпозіуму та публікацією матеріалів Симпозіуму.  

Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску:  

Київський національний торговельно-економічний університет  

Р/р 31252296116398 в ДКСУ у м. Києві  

МФО 820172  

Код ЄДРПОУ 01566117  

Код платежу 25010100  

Призначення платежу: за участь (ПІБ) у Міжнародному 

науковому Симпозіумі «Big Data Analytics: моделювання та 

інформаційні технології» 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

ДОПОВІДЕЙ 

 

- матеріали подаються українською або англійською мовами в 

текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення 

*.doc або *.rtf); 

- до друку приймаються матеріали обсягом не більше трьох сторінок; 

- усі поля по 20 мм, міжрядковий інтервал 1,5; шрифт Times New 

Roman 14. 
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ПУБЛІКАЦІЯ ЗАКОРДОННОЇ АНГЛОМОВНОЇ МОНОГРАФІЇ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ 

За результатами роботи Наукового симпозіуму матеріали наукових 

досліджень учасників будуть опубліковані в англомовній монографії, 

надрукованій у видавництві країни ЄС з присвоєнням міжнародного 

індексу ISBN.  

Науковців, зацікавлених у висвітленні результатів власних 

досліджень у закордонній монографії, просимо надсилати на розгляд 

оргкомітету матеріали для публікації за тематичними напрямами 

симпозіуму обсягом не менше 10 сторінок. Зразок оформлення матеріалів 

для монографії. 

Матеріали для публікації у монографії повинні бути надіслані до 

оргкомітету Міжнародного наукового симпозіуму до 15 березня 2019 

року. Фінансові умови публікації у закордонній монографії будуть 

обговорені додатково з авторами після рекомендації до видання 

матеріалів досліджень редакційною колегією зарубіжної монографії. 

Додатково повідомляємо Вам, що згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 (Розділ ІІ, пункт 2.4) 

відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних 

виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science,  

може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному 

з міжнародних видавництв. 

 

Завжди раді відповісти на Ваші запитання. Для отримання 

додаткової інформації звертайтеся: 

 

 

КОНТАКТИ 

Київський національний торговельно-економічний університет  

Кафедра кібернетики та системного аналізу 

Координатор Наукового симпозіуму: кандидат технічних наук 

Геселева Наталія Валеріївна 

тел. (044) 5314868, моб. тел. (097) 4697706 

e-mail: ekiber@ukr.net  

 

 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і плідну співпрацю! 
З повагою, Оргкомітет Міжнародного Наукового симпозіуму  

 «Big Data Analytics: моделювання та інформаційні технології» 
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