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Адреса оргкомітету: 
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Їхати маршрутним таксі №212 від станцій метро 

“Либідська” або “Виставковий центр” до зупи-

нки “Навчальний корпус №10”  

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ МІНІСТЕРСТВО  
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ  
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ   

V Міжнародна науково-
практична конференція  

 
“ГЛОБАЛЬНІ ТА 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В 

СУСПІЛЬСТВІ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ” 

Після того, як зійшли на зупинці “Навчальний кор-

пус №10”, треба пройти через сквер в напрямку 

навчального корпусу №15. 

КОНТАКТИ 
 

Контактна особа 

Ткаченко Олексій Миколайович, 

доцент кафедри комп’ютерних наук 

 

Сайт  

для додаткової інформації та реєстрації 

http://econference.nubip.edu.ua/index.php/grpi/grpi17 

    
 

 

Електронна пошта 

grpi@it.nubip.edu.ua  

 

Адреса 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16а, к.201 

 

Телефони 

+38 044 527 8351, +38 050 381 8678,  +38 097 987 3357 

 

 

 

НУБіП України  

http://nubip.edu.ua/  

ГРПІСП 2017 

http://nubip.edu.ua/


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній 

науково-практичній конференції “ГЛОБАЛЬНІ ТА 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В 

СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2017”, 

яка відбудеться в м. Києві 22-23 червня 2017 року на 

базі факультету інформаційних технологій Націо-

нального університету біоресурсів і природокористу-

вання України. 

 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛО-

ГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

 моделювання і прогнозування в економіці 

 моделювання в системах управління 

 інформаційні технології в економіці та управлінні   

2. КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ  

 технології проектування комп’ютерних систем та 

їх компонентів 

 технології побудови комп’ютерних мереж 

 захист інформації в комп’ютерних мережах 

3. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА РОЗРОБКИ 

ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ  

 проектування баз і сховищ даних 

 технології обробки великих масивів даних 

 OLAP технології 

 технології Data Mining 

 підходи і технології розробки програмного забез-

печення 

 безпека програмних систем 

4. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ  

 дослідження об’єктів автоматизації 

 системи автоматизації (у тому числі комп’ютер-

но-інтегровані) 

 робототехнічні комплекси 

 впровадження автоматизованих систем   

5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОШИ-

РЕННІ ЗНАНЬ 

 інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

 хмарні технології в корпоративних комунікаціях 

 технології віддаленого консультування 

 електронне дорадництво  

  
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Обсяг: рівно 2 сторінки, розмір А4 

Поля: всі по 25 мм 

Гарнітура: Times New Roman, 12 pt. 

Міжрядковий інтервал: одинарний 

Відступ першого рядка абзацу: 1 см  

 

Всі рисунки і таблиці повинні бути пронумеровані та підписані. 

Рисунки та математичні формули повинні бути подані в раст-

ровому форматі з роздільною здатністю не менше 150 dpi. 

 

Файли в електронному вигляді відправляти в одному з форма-

тів: .DOC, .DOCX, .RTF, .ODT 

 

Структура публікації: 

 УДК (вгорі зліва) 

 НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ великими літерами по центру 

 Прізвища та ініціали авторів 

 Основний текст 

 Перелік використаних джерел 

 

РОБОЧІ МОВИ: 
українська, англійська, польська, російська 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
 

 Реєстрація учасників: до 09.06.2017  

Реєстрація здійснюється на сайті конференції:  

http://econference.nubip.edu.ua/  

Учасники конференції з минулих років нової реєстраціїі 

не потребують 

 

 Відправка тез: до 11.06.2017  

Завантаження тез через сайт:  

http://econference.nubip.edu.ua/index.php/grpi/grpi17 

 

 

 Повідомлення про прийняття тез:  

до 13.06.2017 

 

 

 Оплата організаційного внеску:  

до 17.06.2017 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 

Вартість участі у конференції становить 150 грн. Кожен уча-

сник отримає пакет матеріалів конференції, у тому числі 

збірник тез. Всі рекомендовані до друку тези зберігаються 

на сайті та індексуються наукометричними системами. Мож-

лива заочна участь. 

 

 

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ 
 

Одержувач: Національний університет біоресур-

сів і природокористування України 

Розрахунковий рахунок: 31254247216289 

Банк: ДКСУ, м. Київ 

МФО 820172, код 00493706 

Призначення платежу: “Код 15.33, участь у кон-

ференції ГРПІСП-2017” 

Публікації, подані з порушенням зазначених вимог, 

розглядатись не будуть.  

 

Відповідальність за повноту, достовірність і автентич-

ність публікації несе автор. 


