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Шановні колеги!
Оргкомітет запрошує всіх зацікавлених
науковців, інженерів та студентів узяти
участь у V всеукраїнській науково-технічній
конференції „Комп’ютерна математика в
науці, інженерії та освіті (CMSEE-2020)”,
яка відбудеться 27 листопада 2020 року.
Конференція
буде
проводитися
із
застосуванням засобів відеозв’язку та
технології дистанційного обговорення
доповідей.

Мета конференції:
– апробація нових наукових ідей та практичних результатів використання комп’ютерної математики в науці, інженерії та
освіті;
– активізація впровадження науково-технічних розробок і програмних продуктів у
виробництво, науку та освіту;
– презентація програмних продуктів.

Основні напрями конференції:
Системи КМ:
o теорія, вхідні мови та алгоритми;
o програмне забезпечення;
o інтелектуалізація програмного забезпечення.
Системи КМ у науці та техніці:
o математика;

o природничі науки;
o економіка;
o інженерія;
o геоінформатика.
Системи КМ у вищій школі:
o нові освітні технології із використанням комп’ютерної математики;
o вивчення систем КМ у вищій школі;
o засоби навчання КМ.
Інтегровані
засоби
інтелектуальних
технологічних комплексів та систем.
Робочі мови конференції: українська,
англійська.

Порядок проведення конференції:
Конференція „CMSEE-2020” буде проводитися у листопаді 2020 року в
м. Полтава методом дистанційного обговорення доповідей на сайті конференції із
застосуванням засобів відеозв’язку.
Пленарне засідання конференції буде
проводитися у форматі відео конференції.
Буде забезпечена публікація текстів доповідей на порталі конференції у вигляді
анотацій та повних текстів у pdf-форматі.
Передбачається публікація тез доповідей
у збірнику наукових праць конференції.

Важливі дати:
– подання заявок на участь у конференції –
до 24 листопада;
– надання текстів доповідей – до 25
листопада;
– сплата оргвнеску – до 25 листопада;
– розсилання запрошень – 25 листопада;
– робота конференції – 27 листопада.
Увага! Матеріали конференції після
зазначених термінів прийматися не будуть!
Тези надсилаються:
– оригінали поштою – на адресу оргкомітету;

– електронна
cmsee@nupp.edu.ua.

копія

–

на

адресу

Указівки щодо оформлення тез:
 Об’єм – 1-2 повні сторінки формату А4;
усі поля – 2,8 см; міжрядковий інтервал –
одинарний, вирівнювання – по ширині;
шрифт – Times New Roman, 14 пт; абзацний
відступ – 1,27 см.
 Структура документа: у лівому куту
вказується УДК доповіді; назва доповіді
зазначається в центрі, у наступному рядку
наводяться ініціали та прізвища авторів,
назва організації (курсивом), e-mail автора,
після вільного рядка починається текст
доповіді; перелік використаної літератури.
В
окремому
документі
навести
анотацію доповіді (бажано українською та
англійською мовами) та фото авторів.
Вартість участі:
Організаційний внесок для учасника
конференції становить 120 грн. У вартість
оргвнеску входить: отримання електронної
версії комплекту матеріалів конференції;
організаційні витрати.
Вартість друку та розсилання збірника
наукових праць конференції становить 50
грн. додатково.
Рахунок для сплати оргвнеску буде наданий
у другому інформаційному повідомленні.
Контактна інформація:
Секретарі оргкомітету –
Гайтан Олена Миколаївна,
Черницька Ілона Олександрівна
Національний університет «Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка»,
Першотравневий проспект, 24,
36011, Україна, м. Полтава
тел. (066) 807-53-62,
e-mail: cmsee@nupp.edu.ua

