
 

 

 

Шановні колеги!  
 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського" на базі Науково-навчального фізико-технічного інституту 26 травня 2023 

року проводить першу Всеукраїнську науково-практичну  конференцію Theoretical and Applied 

Cybersecurity (TACS-2023).  

До участі у конференції запрошуються представники освіти, науки, органів  державної 

влади і управління, сфер господарювання та надання послуг. Захід  передбачає розгляд та 

обговорення теоретичних і прикладних питань кібербезпеки, а також обмін досвідом і 

укріплення співробітництва у галузі кібербезпеки.  

Програма роботи конференції орієнтована на розгляд наступних тем:  

 теоретичні та криптографічні проблеми кібернетичної безпеки;  

 математичні методи, моделі та технології дослідження безпеки кіберпростору;  

 інтелектуальні методи кібербезпеки; 

 державна політика у сфері кібернетичної безпеки;  

 безпека промислових систем та систем критичної інфраструктури;  

 алгоритми та методи запобігання і протидії кібератакам;  

 методи та засоби аналітики на основі відкритих джерел інформації (OSINT);  

 соціальний інжиніринг та методи протидії деструктивним впливам на свідомість у 

кіберпросторі. 
 

Робочими мовами конференції є українська, англійська.  

Конференція буде проводитися в режимі онлайн.  

Тези доповідей, що подані на конференцію та представлені на ній, будуть опубліковані у 

науковому збірнику матеріалів конференції. 

Вимоги до оформлення та подання тез наукових доповідей:  

 імена файлів тез доповіді повинні відповідати прізвищам усіх авторів латиницею 

(наприклад: Ivanenko.docx, Petrenko_Sydorenko.docx);  

 тези доповіді повинні містити наступні обов'язкові структурні елементи:  

 назву, прізвище, ім'я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку  представляє 

автор (автори), місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію, ключові слова;  

 текст доповіді повинен бути структурованим: обов’язково поділятися на розділи, включати 

вступ та висновки, перелік посилань;  

 текст має бути оформлений за допомогою текстового редактора MS Word з  розширенням 

імені файлу "docx", формат сторінок – А5 з полями – верхнє:   

 2.5 см, нижнє: 2.5 см, ліве: 3.5 см, праве: 1.5 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 

тексту 11, розмір шрифту заголовків розділів 14, відстань між рядками 1 інтервал;  

 обсяг тез доповіді – до 4-ох сторінок включно з переліком посилань (бажано не більше 10-

ти посилань).  

 



Обрані Програмним комітетом доповіді будуть  подані до публікації у фаховому науковому 

виданні категорії «Б» Theoretical and  Applied Cybersecurity, ISSN 2708-1397 (Online), ISSN 

2664-2913 (Print)).  

 

Для участі в конференції TACS-2023 просимо надіслати тези та матеріали доповідей 

на е-mail: tacs.journal@gmail.com до 25 травня 2023 р.  

 

Контакти Оргкомітету конференції:  

Андрій НАПРЕЄНКО тел.: (067) 114-06-15 

 

З повагою,  

  

Голова Оргкомітету,  

Директор НН ФТІ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського      Олексій НОВІКОВ 


