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ЗАПРОШЕННЯ  
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас та Ваших колег взяти участь у роботі 11-ої Міжнародної науково-
технічної конференції НОКОТЕ'2013 “Новітні комп’ютерні технології”, яка відбудеться 16–19 
вересня 2013 року в с. Піщане, Бахчисарайського р-ну, АР Крим, вул.Набережна, 3.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
Передбачаються такі тематичні напрямки роботи конференції: 
Теорія та методика навчання комп’ютерним наукам у вищій школі та профтехосвіті; 

інформаційні технології в освіті; дистанційна освіта; вільне програмне забезпечення; моніто-
ринг якості ІТ-освіти; комп’ютерні технології в управлінні проектами і програмами; моделі і 
методи оптимального управління процесами розвитку складних технічних систем; геометричне 
моделювання та графічні технології. 

 
Міжнародний програмний комітет 

співголова – Куліков П.М., д.е.н., проф., ректор Київського національного університету 
будівництва і архітектури (КНУБА), 
співголова – Нідзієв О.І., держ.службовець І рангу, директор Державного науково-дослідного 

інституту автоматизованих систем в будівництві (ДНДІАСБ), 
заст. голови – Лізунов П.П., д.т.н., проф., проректор КНУБА, 
заст. голови – Городецький О.С., д.т.н., проф., ДНДІАСБ, Академія будівництва України, 
Вовк А.І., к.ф-м.н., с.н.с., заст.директора ДНДІАСБ, 
Міхайленко В.М., д.т.н., проф., КНУБА, 
Бушуєв С.Д., д.т.н., проф., КНУБА, 
Тесля Ю.М., д.т.н., проф., КНУБА, 
Цюцюра С.В., д.т.н., проф., КНУБА, 
Плоский В.О., д.т.н., проф., КНУБА, 
Лященко А.А. д.т.н., проф., КНУБА, 
Смірнов В.М., к.т.н., проф., КНУБА, 
Товбич В.В., к.т.н., проф., КНУБА, 
Радкевич В. О., д.пед.н., проф., професор, чл.-кор. НАПН України, 
Цибулевський М.Л., PhD, (Ізраїльський інститут технологій "Техніон", Хайфа, Ізраїль), 
Семеріков С.О., д.пед.н., проф., (Криворізький національний університет, Україна),  
Гірник М.А., ліцензіат, проф., (Королівський інститут технологій, Стокгольм, Швеція), 
Давидов О.Є., к.т.н., (Allbau-software, Москва, Російська Федерація), 
Дем’янко С.В., к. ф.-м. н., доц, (Білоруський державний університет, Мінськ, Білорусь), 
Юхимець П.С., к.т.н., (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ, Україна), 
Луганов О.Г., к.т.н. (Асоціація "Українське об'єднання проектних організацій", Україна), 
Шкатов В.П. (Allbau-software, Берлін, Німеччина). 

 

 
 
Матеріали конференції друкуватимуться у збірнику наукових праць. 
Для участі у збірнику необхідно до 22 серпня 2013 року подати: 1) заявку на участь; 2) тези 

доповіді (2-4 повні сторінки). В заявці необхідно вказати прізвище, ім'я, по-батькові, вчений 
ступінь та звання, місце роботи, посаду, домашню і службову адреси, контактні телефони та 
адресу електронної пошти. 

Текст тез: розмір аркуша – А5 (14,8 см х 21 см), орієнтація – книжна, усі поля – по 1,6 см, 
шрифт – Times New Roman 10,5, вирівнювання – за шириною, перший рядок – відступ 0,7 см, 
міжрядковий інтер-вал – одинарний. Назва тез друкується великими жирними літерами посере-
дині першого рядка, нижче, через один рядок (по центру) – ініціали та прізвища авторів. У 
наступному рядку посередині друкуються назви міста та організації. Далі, у окремому рядку 
друкується контактна адреса електронної пошти. Далі, через один рядок друкується текст тез. 
Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перелік посилань має назву 
"Література" і наводиться в кінці основного тексту через один рядок. 

Тези надсилаються за адресою semerikov@gmail.com. Оплата публікації у розмірі 90 грн. за 
кожного співавтора виконується поштовим переказом за адресою: Теплицькому Іллі Олексан-
дровичу, 50086, м. Кривий Ріг, а/с 4809. 

Довідки про стан обробки та прийняття тез за електронною поштою semerikov@gmail.com  
(Семеріков Сергій Олексійович – відповідальний секретар). 

Учасники конференції ознайомляться також з останніми версіями САПР провідних 
світових виробників: AutoCAD, Revit, Allplan, ArchiCAD, БудКАД, Сапфір, Ліра, Мономах. 

Учасники конференції повинні (бажа-
но до 06.09.2013 р.) сплатити реєстраційний 
внесок (за одну особу 1999 грн.). При участі 
більше двох осіб від організації – знижка 
10% для наступних. В суму реєстраційного 
внеску входить проживання в 2-х місному 
номері, 3-х разове харчування, забезпечення 
технічними засобами, інформаційні ма-
теріали та тріал-версії програмного забезпе-
чення. Є можливість проживання по одному 
учаснику в номері (внесок 2499 грн.). За 
день додаткового перебування в пансіонаті - 
249 грн. Видатки входять до валових витрат. 

 
 
Організаційні заходи з обслуговування 

учасників конференції здійснює НВПП "Гіперон". 

Конференція проводиться на базі  санаторію прикордонної служби України, в 100 метрах від 
моря. Купальний сезон тут продовжується до жовтня, а сонячних днів більше, ніж на південно-
му березі Криму. 
Рейсові автобуси: від Сімферополя (залізничний вокзал, автостанція "Западная") 2 рази на го-
дину.  

Організаційний комітет: 
Голова – Гірник А.В., чл.-кор. Академії будівництва України, ДНДІАСБ , 
заст. голови – Теренчук С. А., к.ф-м.н., доц., КНУБА, 
Неминуща А.Ф., ДНДІАСБ, 
Теплицький І. О., к.пед.н., доц., (Криворізький національний університет). 
(044) 451-5006, 249-3426, 249-3484; (050) 444-4746, (050) 359-8284 

 dndiasb@gmail.com, 
 



Реєстраційний формуляр 
11-та Міжнародна науково-технічна конференція НОКОТЕ'2013 

Просимо зареєструватися (бажано до 11 вересня 2013 р.) факсом: (044) 249-3426  

або електронною поштою:  dndiasb@gmail.com 
Прізвище   

 

Ім'я та  по-батькові  
 

Посада  
 

Організація  
 

Адреса  
 

Тел., мобільний тел.  
 

e-mail  
 

Час прибуття в Сімферополь 
  

      ¨  Прибуду на конференцію в Піщаному 16-19 вересня 2013р. 
  (надіслати додатково реквізити для оформлення акту та податкової) 
       

      ¨  На жаль не зможу прибути на конференцію.  
 Надішліть, будь-ласка,  безкоштовні презентаційні матеріали.  
 
" ----------------------- --------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------- ----- 
 

Науково-виробниче підприємство  
"Гіперон" 

	  
	  
	  
	  

	   03110, Київ, Златопільська, 3 к.74, тел.461-5006 
ЄДРПОУ 13693660, р-р 26003325468000 в ПАТ "УкрСИББАНК" м.Київ, МФО 351005  

Рахунок-фактура  № 909-19 від 12 липня 2013 р. 
Платник:  

№ Найменування   Ціна Кільк.   Сума 

1 Інформаційно-консультаційні послуги  1999,00 1   1999,00 
  з новітніх інформаційних технологій в будівництві          
  (у вигляді науково- технічної конференції)         
  Разом         1999,00 

 Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп. 
	   	   	   	   	   	   	  

	  

 
Директор НВПП "Гіперон" 	   	   	   	   	  

 
 

 


