Реєстрація та подання тексту доповіді на рецензування виконується
на сайті конференції http://www.iai.kpi.ua або за адресою оргкомітету
iaikpi@ukr.net

РОСІЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ»

Доповіді,
що
представлені
на
рецензування
після
10 березня 2013 року, НЕ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ до програми
конференції та до збірнику праць конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ:
Текст доповіді не повинен перевищувати 7 сторінок формату А5. Файл з
текстом доповіді в форматі MS Word має бути заархівовано (Winrar, Winzip);
назва файлу та архіву – прізвище одного із співавторів англійською мовою.
Шаблон оформлення знаходиться на сайті конференції. Доповіді, що
оформлені не за вказаними правилами, не будуть включені до збірнику
праць. Тези доповідей не розглядатимуться.
До рукопису слід додати відомості про авторів: країна, місто, місце
роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, сфера наукових
досліджень, адреса для листування.
ФОРМА ЗАЯВКИ:
Прізвище
Ім’я
По-Батькові
Учене звання,
науковий ступінь
Місце роботи
(назва організації)
Посада
Адреса (вулиця, будинок)
Місто
Поштовий індекс
Країна
Телефон/факс
e-mail
Участь у
конференції
Бронювання
готелю
Дата прибуття
Дата від’їзду
Участь в урочистій
вечері (оплачується
додатково)
Примітки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ІНФОРМАЦІЇ
XIIІ міжнародна наукова конференція
ім. Т.А.Таран
ІАІ-2013

з публікацією / без публікації
кількість місць
кількість днів
травня 2013
травня 2013
так / ні

Київ, 15-17 травня 2013 р.
http://www.iai.kpi.ua
Місце проведення:
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

ХIIІ міжнародна наукова конференція «Інтелектуальний аналіз
інформації – 2013» (ІАІ-2013) продовжує українсько-російські наукові
семінари та міжнародні наукові конференції «Інтелектуальний аналіз
інформації», які щорічно, починаючи з 2001 року, проводяться в НТУУ
«КПІ».
У
2009
році
Міжнародній
науковій
конференції
«Інтелектуальний аналіз інформації» присвоєне ім'я Таран Т.А. –
фундатора та наукового керівника конференції «Інтелектуальний
аналіз інформації».
Програмний комітет
Співголови
Академік НАН України, д.т.н., проф., Згуровський М.З., Україна
Д.т.н., проф. Молчанов О.А., Україна
Д.ф.-м.н., проф. Осипов Г.С., Росія
Члени програмного комітету
Д.т.н., проф. Валькман Ю.Р., МННЦ ІТС НАНУ, Україна
Д.т.н., проф. Гладун В.П., ІК НАНУ, Україна
Д.т.н., проф. Голенков В.В., БДУІР, Білорусь
Д.т.н., проф. Дичка І.А., НТУУ «КПІ», Україна
Д.ф.-м.н., проф. Донськой В.Й., ТДУ, Україна
Д.т.н., проф. Кузнецов О.П., ІПУ РАН, Росія
Д.т.н., проф. Стефанюк В.Л., ІППІ РАН, Росія
Д.т.н., проф. Тарасенко В.П., НТУУ «КПІ», Україна
Д.т.н., проф. Фінн В.К., ВІНІТІ, Росія
Д.т.н., проф. Хорошевський В.Ф., ОЦ РАН, Росія
К.т.н., доц. Григор’єв O.В., ДНТУ, Україна
К.т.н., доц. Чертов О.Р., НТУУ «КПІ», Україна
К.т.н. Сирота С.В., НТУУ «КПІ», Україна

Оргкомітет
Голова: д.т.н., проф. Дичка І.А.
Заступник голови: к.т.н., доц. Чертов О.Р.
Секретаріат: Копичко С.М., Темнікова О.Л.
Адреса оргкомітету:
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ»,
кафедра прикладної математики, корп.14, кімн. 60.
Тел.: (+38-044) 406-81-77, 454-99-30
Факс: (+38-044) 406-84-58
e-mail: iaikpi@ukr.net
temnikova_elena@ukr.net

WEB-сайт конференції - http://www.iai.kpi.ua
Тематика конференції:

· інтелектуальний аналіз даних;
· методи інженерії знань;
· інтелектуальний пошук і аналіз інформації в локальних та
глобальних мережах;
· інтелектуальний аналіз даних в соціальній сфері та гуманітарних
дослідженнях;
· інтелектуальні навчальні системи;
· інтелектуальні системи для дистанційного навчання і контролю
знань;
· прикладні системи інтелектуального аналізу даних;комп’ютерні
засобметоди штучного інтелекту при моделюванні систем.
Основні дати
до 10 березня 2013 року
до 10 квітня 2013 року
до 20 квітня 2013 року

прийом заявок на участь з доповіддю та текстів
доповідей для рецензування
сповіщення авторів про рішення Програмного
комітету, отримання заявок на участь без доповіді
сплата оргвнеску

Конференція проводиться в м. Києві на базі НТУУ «КПІ». Для проживання учасників
конференції пропонується готельний комплекс НТУУ «КПІ».
За матеріалами роботи конференції буде опубліковано збірник праць.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Презентація доповіді - файл PowerPoint.

Оргвнесок для участі в конференції та публікації в збірнику
праць (розмір організаційного внеску визначається як максимальний оргвнесок
серед співавторів):
Категорія учасника
Іноземні учасники
Громадяни України
Співробітники НТУУ «КПІ»

Іноземні студенти, аспіранти
Українські студенти, аспіранти
Участь без публікації

Сплата до 20.04.13
35 USD
240 грн.
210 грн.
25 USD
180 грн.
90 грн.

Сплата після 20.04.13
35 USD
270грн.
240 грн.
25 USD
210 грн.
90 грн.

Розрахунковий рахунок для переказу оргвнеску:
Р/р 31252272210141, БАНК: ГУДКУ в м. Києві, МФО 820019, ЄДРПОУ 02070921
Призначення платежу: Оргвнесок за участь в конференції «ІАІ-2013» (у тому числі
ПДВ) <прізвище, ініціали>, КПКВ 2201160, НТУУ «КПІ» ФПМ б/н 521.
Прохання уважно заповнювати банківську квитанцію, всі наведені реквізити є обов’язковими.

