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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ IOT»

Кафедра Інформаційних систем та технологій Державного університету
телекомунікацій запрошує студентів, аспірантів та викладачів до участі у
Всеукраїнській науково-технічній конференції
«Сучасний стан та перспективи розвитку ІоТ»,
що відбудеться 3 квітня 2020 року.
Мета Конференції – обговорення перспектив розробки та застосування
IoT технологій в Україні і світі.
Конференція має на меті обговорення питань пов’язаних з напрямками:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сучасні інформаційні технології в Україні і світі;
ІоТ та штучний інтелект;
ІoT для розумних міст та промисловості;
Безпека в ІоТ-мережах;
Big Data і аналіз даних;
Інтернет Нано-речей (IoNT);
ІоТ в навчанні.

Участь у конференції та онлайн публікація БЕЗКОШТОВНІ!
Форма участі – ЗАОЧНА.
Робочі мови конференції: українська та англійська.
Матеріали надсилати до 17:00 27.03.2020 року на е-maіl: kafedraist204@ukr.net
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
Тези доповідей, обсягом 1-2 сторінки формату А4, приймаються до друку
українською або англійською мовами. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14;
міжрядковий інтервал – 1; усі поля – по 2 см; абзац – 1,25 см. Тези мають
включати чотири блоки:
1) постановка задачі;
2) мета дослідження;
3) результати дослідження;
4) висновки та перспективи.
Список використаних джерел (не більше 4 джерел) друкується наприкінці
тез в алфавітному порядку. Посилання наводять у тексті в квадратних дужках [3,
с. 21].

Студенти повинні вказати свої контактні дані; прізвище, ім’я та побатькові свого наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання та
посаду.
Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За зміст та
якість поданих тез відповідальність несуть автори та їхні наукові керівники.
Тези, які не відповідають вимогам, містять академічний плагіат
розглядатися не будуть.
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НАЗВА ДОПОВІДІ
Постановка задачі. [Текст]
Мета дослідження. [Текст]
Результати дослідження. [Текст]
Висновки та перспективи. [Текст]
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