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ТЕРНОПІЛЬ – 2018 

Робота конференції буде проводитися 
за секціями: 
1.  Математичне моделювання 
2.  Інформаційні системи 
3.  Комп’ютерні системи та мережі 
4.  Програмна інженерія та моделювання 
складних розподілених систем  
5.  Безпека інфокомунікацій 
6.  Новітні фізико-технічні та освітні 
технології 
 

Заявки на участь в роботі конференції 
подавати науковому секретарю конференції 
(корпус № 2, ауд. 66), чи надсилати за адресою: 
46001, м. Тернопіль, вул. Руська 56, 
Тернопільський національний технічний 
університет, секретарю науково-технічної 
конференції Сіткар О.А. ел. пошта: 
conferencefis@gmail.com 

Заявки на участь в роботі конференції 
приймаються до 15.01.2018 р., тези доповідей 
(обсягом 1 стор.) до 22.01.2018 р. 

Інформація про конференцію розміщена на 
WEB-сторінці: www.tntu.edu.ua 

Програмний комітет 
конференції: 

Голова 
C.Лупенко – професор кафедри 
комп’ютерних систем та мереж, д.т.н., 
професор; 

Співголова  
І.Баран – декан ФІС, к.т.н., доцент  

Науковий секретар  
О.Сіткар – старший викладач кафедри фізики, 
к.т.н. 

Члени програмного комітету: 
В.Кривень – завідувач кафедри математичних 
методів в інженерії д.ф.-м.н., професор; 
М.Приймак – завідувач кафедри комп’ютерних 
наук, д.т.н., професор; 
Л.Дідух – професор кафедри фізики, д.ф.-м.н., 
професор;  
Г.Осухівська – завідувач кафедри 
комп’ютерних систем та мереж, к.т.н., 
доцент; 
М.Карпінський – професор кафедри 
комп’ютерних наук, д.т.н., професор;  
Ю.Скоренький – завідувач кафедри фізики, 
к.ф.-м.н., доцент; 
М. Петрик – завідувач кафедри програмної 
іженерії, д.т.н., доцент; 
Н.Загородна – в.о. завідувача кафедри 
кібербезпеки, к.т.н., доцент. 
 

Організаційний комітет 
конференції: 

Голова організаційного комітету  
Ю.Скоренький – завідувач кафедри фізики, 
к.ф.-м.н., доцент. 

Члени організаційного комітету: 
ЯЛитвиненко – доцент кафедри комп’ютерних 
наук, к.т.н., доцент; 
Я.Кінах – доцент кафедри програмної інженерії, 
к.т.н., доцент ; 
М.Стадник – асистент кафедри кібербезпеки; 
Н.Шаблій – асистент кафедри комп’ютерних 
систем та мереж. 
Н.Крива - старший викладач кафедри 
математичних методів в інженерії; 
Ю.Довгоп'ятий - асистент кафедри фізики.

 



Вимоги до оформлення заявки учасника конференції: 
ЗАЯВКА 

на участь у  
ІV НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
«Інформаційні моделі, системи та технології» 

 
Назва ВНЗ 
Назва доповіді 
Автор(и) (науковий ступінь, вчене звання) 
Місце роботи, посада  
Назва секції 
Дата народження 
Адреса доповідача для листування, контактний телефон та E-mail авторів 
 

 
 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 

УДК 004.415.5                                                       (14) 

І. Боднарчук, О.Харченко                                          (14 

ж) 

(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)    (14) 

(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ  -  10) 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ ПРОСТОГО 

                 ВИБОРУ                                                     (14 ж) 

(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ  -  10) 

 Тези доповіді обсягом 1 повна сторінка друкуються на аркушах білого паперу 

формату А4 (210х297 мм) з полями 25 мм зі всіх сторін. Текст друкується українською 

мовою на IBM - сумісному комп’ютері у редакторі текстів WORD 97 (7.0) for Windows. Тип 

шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1. Формули, рисунки та 

ілюстрації оформляються на комп’ютері. 
 Тези доповідей в паперовій та електронній версії подаються секретарям відповідних 

секцій до 22 січня 2018 року. 

До поданих тез доповідей обов’язково додається окремим документом назва ВНЗ, 

назва доповіді, прізвища та ініціали авторів англійською мовою. 



  


