
ЗАЯВКА 
на участь у міжнародній науково-технічній конференції 

“Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу” 
23-24 жовтня 2014 року 

(направляти до 14 жовтня 2014 р.) 

Прізвище: _____________________________________  
Ім’я: __________________________________________  

По-батькові: ___________________________________  
Організація (повна назва): ________________________  

 ______________________________________________  
Посада: _______________________________________  
Вчене звання: __________________________________  
Ступінь: _______________________________________  
Поштова адреса організації (індекс): _______________  

 ______________________________________________  
Телефон (факс) службовий: ______________________  

 ______________________________________________  
Телефон домашній: _____________________________  
Е-mail: ________________________________________  
Назва доповіді _________________________________  
Назва секції ____________________________________  
Оплата проведена № квитанції ____________________  
Дата __________________________________________  
Сума _________________________________________  

 Усна доповідь 

 Стендова доповідь 

 Публікація тез без виступу 

Надсилається за адресою: 

03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, НАУ, 
ІКІТ, корпус 5, кімн. 214. 
Е-mail: intex@email.ua 

ПУБЛІКАЦІЯ 

За результатами конференції буде видано збірник  тез 
доповідей. 
Для включення доповіді в збірник необхідно подати не 
пізніше 14 жовтня 2014 року до організаційного 
комітету міжнародної науково-технічної конференції 
текст доповіді. Матеріали приймаються обсягом однієї 
сторінки тексту формату А5 в редакторі MS Word (файл 
в електронному вигляді на дискеті або електронною 
поштою (intex@email.ua). 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого 

автора (наприклад: Ivanov.doc). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Тези слід набирати в такому порядку: 
- УДК: шрифт Times New Roman 11, вирівнювання по 
лівому краю; 
- Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів: Times 
New Roman 11, вирівнювання по правому краю; 
- Назва організації: шрифт Times New Roman 11, 
вирівнювання по правому краю; 
- Назва: шрифт Times New Roman (Bold) 11, великими 
літерами, без переносів, центрувати; 
- Текст доповіді виконується у форматі А5 (148х210 
мм), ліве поле сторінки дорівнює 20 мм, а всі інші поля 
– 15 мм. Відступ першого рядка абзацу 1 см. Основний 
шрифт Times New Roman 11 з одинарним інтервалом. 
Вирівнювання по ширині. Використовувати режим 
автоматичної розстановки переносів. Формули вводити 
за допомогою Редактора формул; 
- Формули і математичні символи не повинні значно 
відрізнятися за розміром від основного тексту. 

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідає 

автор, але організатори залишають за собою право 

редагування. 
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Київ 2014 



МІЖНАРОДНИЙ  ПРОГРАМНИЙ  КОМІТЕТ 

Онищенко А.С., академік НАН України, д.філос.н., 

професор, Генеральний директор Національної 

бібліотеки України імені В.І.Вернадського (Україна, 

Київ); 

Палагін О.В., академік НАН України, заступник 

директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова 

НАН України (Україна, Київ); 

Широков В.А., академік НАН України, д.т.н., с.н.с., 

директор Українського мовно-інформаційного фонду 

НАН України (Україна, Київ); 

Морозов А.О., академік НАН України, директор 

Інституту проблем математичних машин і систем НАН 

України (Україна, Київ); 

Клименко В.П., д.фіз.-мат.н., професор, заступник 

директора Інституту проблем математичних машин і 

систем НАН України (Україна, Київ); 

Додонов О.Г., д.т.н., професор, заступник директора 

Інституту проблем реєстрації інформації НАН України 

(Україна, Київ);  

Глибовець М.М., д.ф.-м.н., професор, декан 

факультету інформатики, завідувач кафедри 

інформатики, Національного університету «Києво-

Могилянської академії» (Україна, Київ); 

Литвинов В.В., д.т.н., професор, начальник відділу 

Інституту проблем математичних машин і систем НАН 

України (Україна, Київ); 

Ланде Д.В., д.т.н., завідуючий відділом Інституту 

проблем реєстрації інформації НАН України; 

Чайковська О.А., к.п.н., завідувач кафедри 

мультимедійних технологій Київського національного 

університету культури і мистецтв (Україна, Київ); 

Кузнєцов М.Ю., д.т.н., чл.-кор. НАН України, 

провідний науковий співробітник Інституту 

кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України 

Єпифанов С.В., д.т.н., професор, завідувач кафедрою 

Національного аерокосмічного університету 

ім. М.Є.Жуковського «ХАІ» (Україна, Харків); 

Розенблюм Л.Я., професор Массачусетського 

технологічного інституту (США). 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ 

Голова оргкомітету:  
Юдін О.К. – д.т.н., професор, директор Інституту 
комп’ютерних інформаційних технологій НАУ 

Заступник голови: 
Литвиненко О.Є. – д.т.н., професор, заступник 
директора Інституту комп’ютерних інформаційних 
технологій НАУ 

Члени оргкомітету: 
Денисюк В.П., д.ф.-м.н., професор (НАУ); 
Зіатдінов Ю.К., д.т.н., професор (НАУ); 
Корченко О.Г., д.т.н., професор (НАУ); 
Кучеров Д.П., д.т.н., с.н.с. (НАУ); 
Артамонов Є.Б., к.т.н., доцент (НАУ); 
Дишлюк О.М., к.ф.-м.н., доцент (НАУ); 
Нечипорук О.П., к.т.н., доцент (НАУ); 
Станко С.М., ст. викладач (НАУ). 

Секретар оргкомітету: 
Голего Н.М., пров. фахівець (НАУ). 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Дослідження методів, алгоритмів та комп’ютерних 
технологій лінгвістичного аналізу, принципів побудови 
інтелектуальних мовно-інформаційних та пошукових 
систем, обмін досвідом їх застосування в науці та 
освіті. 

ТЕМАТИКА (СЕКЦІЇ) 

1. Теорія та методологія інтелектуальних мовно-

інформаційних систем. 

2. Комп’ютерна технологія порівняльного аналізу 

електронних текстів. 

3. Теорія та технології інформаційного пошуку. 

4. Методи системного моделювання. 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Реєстрація учасників: 23 жовтня – 9.00-9.50 год.,  
6-й корпус, вестибюль. 
Пленарне засідання: 23 жовтня – 10.00-13.00 год., 
6-й корпус, ауд. 6-202. 
Робота по секціях: 23 жовтня – 15.00-17.00 год.,  
24 жовтня – 10.00-17.00 год. за програмою. 
Доповідь – до 20 хв., доповідь на секції – до 10 хв., 
стендова доповідь – до 5 хв. 

 

 

 

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Робочими мовами конференції є українська, 
російська, англійська. 

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Національний авіаційний університет, 
Інститут комп’ютерних інформаційних технологій, 
03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1. 

ТРАНСПОРТ 
Від залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 401, 
№1 до зупинки "Національний авіаційний університет"; 
від аеропорту «Київ»: тролейбусом №22 до зупинки 
"Індустріальний міст", далі – автобусом №1 до зупинки 
"Національний авіаційний університет". 

ОПЛАТА УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для часткового відшкодування витрат, пов’язаних з 
підготовкою і проведенням конференції необхідно 
перерахувати оргвнесок у розмірі 150 грн.  
У вартість входять: організаційні витрати на 
проведення конференції та видання збірника наукових 
статей та інших матеріалів конференції. В оплату не 
входить мешкання в готелі.  

Вказані внески необхідно перерахувати до 14 жовтня 

2014 року: 
Одержувач: Національний авіаційний університет. Код 
ЄДРПОУ 01132330. 
Банк одержувача коштів: в ГУ ДКСУ у місті Києві, 
рахунок 31255201113777. Код банку отримувача 820019  
на субрахунок 711/53 та передати до організаційного 
комітету міжнародної науково-технічної конференції 
копію квитанції про оплату оргвнеску. 

Обов’язково вказати призначення платежу: 
Прізвище, за участь у міжнародній науково-технічній 
конференції «Інтелектуальні технології лінгвістичного 
аналізу». 

Матеріали, що надіслані без заповненої заявки і 

підтвердження оплати (у вказаний термін), 

розглядатися і друкуватися не будуть. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Телефони:  
(044) 406-73-88 – Голего Наталія Миколаївна 
(044) 406-75-24 – Дишлюк Ольга Миколаївна 
Е-mail: intex@email.ua 


