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Єгипет, м. Шарм-ель-Шейх 

Шановні науковці, експерти, докторанти, 
аспіранти та студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х 

міжнародної науково-технічної конференції 

«ITSEC», що відбудеться 19-24 березня 2020 року в 

готелі Queen Sharm Resort 4* (м. Шарм-ель-Шейх). 

Основною метою конференції є 

ознайомлення з сучасними досягненнями та 

висвітлення результатів наукових досліджень з усіх 

аспектів захисту інформації, бізнес-аналітики та 

консолідації інформації. 

Теми, що представляють інтерес: 
 Інформаційне протиборство та проблеми 

розробки, використання і захисту громадянського 
суспільства від інформаційної зброї; 
 Кібервійни та проблеми розробки і 

використання засобів захисту від кіберзброї; 
 Кібербезпека, протидія кібертероризму та 

організованій кіберзлочинності; 
 Захист критичної інформаційної 

інфраструктури держави; 
 Захист цивільної авіації від кіберзагроз; 
 Ризик-менеджмент, системний аналіз та 

прийняття рішень в управлінні інформаційною 
безпекою та бізнесовій аналітиці; 
 Технології CERT/CSIRT; 
  Управління інцидентами інформаційної безпеки; 
 Криміналістичний аналіз комп’ютерних систем; 
 Криптологія, стеганографія, стегоаналіз та 

квантова криптографія; 
 «Крадіжка особи» та захист персональних даних; 
 Приватність та інформаційна безпека у 

соціальних медіа; 
 Захищеність «хмарних обчислень»; 
 Наукоємні та корпоративні технології 

інформаційного менеджменту; 
 Технології бізнес аналітики, консолідації 

інформації та менеджменту знань. 
 

Робочі мови: українська, англійська, російська. 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

До 30 листопада 2019 р. – оплата оргвнеску (395 

у.о.), після 30 листопада – ціна за уточненням. 

До 1 березня 2020 р. – онлайн-реєстрація 

cutt.ly/UeaRPvg подання матеріалів тез доповідей на 

адресу itsec.bit@gmail.com; 

До 1 березня 2020 р. – оплата оргвнеску для заочної 

участі (10 у.о.). 

Збірник матеріалів буде опубліковано online за 

результатами виступів на конференції. 
 

УМОВИ УЧАСТІ ТА ПУБЛІКУВАННЯ У 

ЗБІРНИКУ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1-й крок. Реєстрація cutt.ly/UeaRPvg.  

2-й крок. Подання матеріалів тез на 

itsec.bit@gmail.com. 

Правила подання матеріалів тез cutt.ly/wesG2eg. 
Шаблон оформлення cutt.ly/JeaROtt. 
3-й крок. Отримання листа-підтвердження від 

оргкомітету. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова: 

Олександр Григорович Корченко, д.т.н., професор, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки, IEEE Senior Member, завідувач кафедри 
безпеки інформаційних технологій НАУ, візит-

професор Університету в Бельсько-Бялій (Польща) 

Заступник голови: 

Евгенія Вікторівна Іванченко, професор кафедри 
безпеки інформаційних технологій НАУ  

Відповідальний секретар: 

Марина В’ячеславівна Коломієць, інженер кафедри 
безпеки інформаційних технологій НАУ 

Тел +380444067642, моб. +380952406919 

E-mail: itsec.bit@gmail.com 

Технічний секретар: 

Анастасія Андріївна Баланда , технік кафедри 
безпеки інформаційних технологій НАУ 

моб. +380951242707 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Очна участь – 395 у.о. (переліт Київ – Шарм-ель-

Шейх, трансфер до готелю, харчування Ultra All 

Inclusive, страхування, проживання у 2-місному 

номері, витрати на організаційні заходи: видання 

інформаційних матеріалів та тез доповідей, технічне 

та інформаційне обслуговування, необхідні супутні 

матеріали тощо). 
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