Заявка учасника
Прізвище, ім’я, по батькові _______________________
_______________________________________________
Науковий ступінь _________________________________
Вчене звання __________________________________
Місце роботи __________________________________
_______________________________________________
Посада ________________________________________
Адреса ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Телефон _______________________________________
Електронна пошта ______________________________
Назва доповіді і № секції _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Форма участі: очна / заочна (підкреслити)
Дата приїзду
_____________
Дата від’їзду
_____________
Чи потрібен готель ___________
Кількість співавторів, що будуть присутні на
конференції
_____________

Адреса проведення конференції
ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
Технічний секретар оргкомітету –
Колеснікова Євгенія Ісааківна
роб. тел.: (061) 764–32–81, (061) 769–84–31;
моб. тел.: 066-634-92-30;
факс: (061) 764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .
Інформацію про конференцію розміщено також на
сайті: http://rtt.zntu.edu.ua

Вимоги щодо оформлення тез доповідей
Текст мусить мати обсяг у 2 повні сторінки і може бути
набраний українською, російською чи англійською
мовами у текстовому редакторі Word (формат doc) у
форматі А5 (148×210 мм). Орієнтування сторінки
книжкове, дзеркальні поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25
мм, внутрішнє – 20 мм, зовнішнє – 15 мм. Відстань від
краю до нижнього колонтитулу – 20 мм. Одинарний
міжрядковий інтервал, вирівнювання на ширину рядка,
абзацний відступ – 10 мм. Номер сторінки – знизу із
зовнішнього боку. Шрифт Times New Roman – 10 pt.

Послідовність розміщення матеріалу тез:
 індекс УДК (ліворуч);
 прізвище та ініціали авторів (праворуч);
 назва тез (посередині рядка великими жирними
літерами);
 текст тез;
 перелік посилань (не більше чотирьох);
 у нижній частині першої сторінки у вигляді
виносок (шрифт 9 pt) необхідно навести наукову
ступінь, посаду та місце роботи кожного з авторів.
У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть
доповіді, нові оригінальні результати, які були
отримані авторами.

Для участі у роботі конференції необхідно до
10.08.2018 р. надіслати на адресу оргкомітету:
 заявку на участь у конференції за наведеним зразком;
 тези доповіді у друкованому та електронному
вигляді (на адресу оргкомітету);
 текстові DC-метатеги для розміщення у репозиторії (автори, назва, ключові слова, короткий зміст
доповіді) англійською, українською та російською
мовами для індексації в наукометричних базах та
пошукових системах;
 копію чека про сплату оргвнеску.
За матеріалами кращих доповідей, передусім
англійською мовою, які не публікувалися раніше,
можуть бути безкоштовно надруковані статті у
науковому журналі «Радіоелектроніка, інформатика,
управління» (http://ric.zntu.edu.ua), що є фаховим у
галузі технічних та фізико-математичних наук та
індексується у наукометричних базах та пошукових
системах (Web of Science, DOAJ, DOI, CrossRef,
Inspec, Google Sсholar, EBSCO, тощо).
У разі подання статті до журналу необхідно надати:
1) роздрукований текст статті у 2-х примірниках,
виконаний згідно вимог, наведених на Web-сайті
журналу http://ric.zntu.edu.ua/information/authors
2)
експертний
висновок
про
можливість
опублікування;
3) відомості про авторів;
4) CD диск з текстом документа, файлами рисунків.
Файли можна надсилати електронною поштою на
адресу: rvv@zntu.edu.ua .
Адреса редакції: ЗНТУ, редакція журналу «РІУ»,
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063.
Тел.: (061) 769–82–96, факс: (061) 764–46–62,

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ІНФОРМАТИКИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
НВП "ХАРТРОН-ЮКОМ"

КП "НВК "ІСКРА"
ДП "РАДІОПРИЛАД"

ІХ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І
ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ
РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

03-05 жовтня 2018 року
м. Запоріжжя

Програмний комітет:
Alves G. – Dr., Prof. (Porto, Portugal)
Arras P. – Dr. Ing. (Leuven, Belgium)
Eliezer A. – Prof. (Beer-Sheva, Israel)
Garcia-Zubia J. – Dr. (Bilbao, Spain)
Henke K. – Dr. Ing. (Ilmenau, Germany)
Kozík T. – DrSc., Prof. Ing., (Nitra, Slovakia)
Levashenko V. – Prof. (Zilina, Slovakia)
Luengo D. – Prof. (Madrid, Spain)
Markowska-Kachmar U. – Prof. (Wroclaw, Poland)
Markowsky D. – Prof. (Оrono, USA)
Mezhuyev V. – Prof. (Malaysia, Pahang)
Oleschuk A. – Prof. (Kristiansand, Norway)
Pester A. – Dr., Prof., (Villah, Austria)
Sharpanskykh A. - PhD. (Delft, Holland)
Wuttke H-D. – Dr. Ing. (Ilmenau, Germany)
Zaitseva E. – Prof. (Zilina, Slovakia)
Маркосян М.В. – д.т.н., проф. (Ереван, Армения)
Бакурова А.В. – д.е.н., проф. (Запоріжжя, Україна)
Бахрушин В.Є. – д.ф-м.н., проф. (Запоріжжя, Україна)
Безрук В.М. – д.т.н., проф. (Харків, Україна)
Бодянський Є.В. – д.т.н., проф. (Харків, Україна)
Дробахін О.О. – д.ф-м.н., проф. (Дніпропетровськ, Україна)
Дубровін В.І. – к.т.н., проф. (Запоріжжя, Україна)
Каргін А.О. – д.т.н., проф. (Вінниця, Україна)
Карташов В.М. – д.т.н., проф. (Харків, Україна)
Корніч Г.В. – д.ф-м.н., проф. (Запоріжжя, Україна)
Карпуков Л.М. – д.т.н., проф. (Запоріжжя, Україна)
Новожилова М.В. – д.ф-м.н., проф. (Харків, Україна)
Піза Д.М. – д.т.н., проф. (Запоріжжя, Україна)
Погосов В.В. – д.ф-м.н., проф. (Запоріжжя, Україна)
Субботін С.О. – д.т.н., проф. (Запоріжжя, Україна)

Мета конференції:
Аналіз і узагальнення нових теоретичних та
практичних результатів у відповідних галузях знань,
сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Організаційний комітет:
Голова оргкомітету:
Піза Д.М. – директор інституту інформатики та
радіоелектроніки Запорізького національного
технічного університету (ЗНТУ)

Заступники голови:
Шило Г.М. – зав. кафедрою ЗНТУ
Кудерметов Р.К. – зав. кафедрою ЗНТУ
Члени оргкомітету:
Єфименко М.В. – головний конструктор НВП
"Хартрон-Юком", м. Запоріжжя
Пащенко Ю.А. – директор КП "НВК" Іскра", м.
Запоріжжя
Вітульов В.Ю. – директор Запорізької філії ПАТ
"Укртелеком"
Панфилов С.В. – директор ДП "Радіоприлад",
м. Запоріжжя
Кабак В.С. – декан факультету радіоелектроніки та
телекомунікацій ЗНТУ
Касьян М.М. – декан факультету комп'ютерних наук і
технологій ЗНТУ
Чорнобородов М.П. – доцент ЗНТУ
Бабіч А.В. – доцент ЗНТУ
Терещенко Е.В. – доцент ЗНТУ
Висоцька Н.І. – начальник патентного відділу ЗНТУ

Вчений секретар оргкомітету
Морщавка С.В., к.т.н., доцент, зав. кафедрою ЗНТУ,
тел.: (061) 764-32-81, e-mail: svmorsh@zntu.edu.ua

Тематика конференції (секції)
1. Радіотехнічні та телекомунікаційні системи та
пристрої
2. Комп’ютерні системи та мережі
3. Комп’ютерні науки та програмна інженерія
4. Інформаційні технології в проектуванні та
виробництві
5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки,
метрологія
7. Системний аналіз та управління
8. Спеціальна секція з тематики ERASMUS+ проектів
(модерується окремо)
Спеціальна секція присвячена сумісній науковій та
організаційній
роботі
з
проекту
Innovative
Multidisciplinary Curriculum in Implants for BioEngineering BSc/MSc Degrees 586114-EPP-1-2017-1-

ES-EPPKA2-CBHE-JP [BIOART].

Регламент конференції:
Робочі мови – українська, англійська.
Реєстрація учасників – 03 жовтня з 900 до 1100,
головний корпус ЗНТУ, 3 поверх, актова зала ЗНТУ.
Матеріали конференції (програму, електронну копію
збірки тез доповідей та інше) можна буде отримати під
час реєстрації у разі сплати символічного оргвнеску за
реквізитами, що будуть надіслані після прийняття
доповіді.
Пленарне засідання – 03 жовтня з 1100 до 1300,
головний корпус, 3 поверх, актова зала ЗНТУ.
Робота по секціях:
03 жовтня з 1500 до 1700,
04 жовтня з 1000 до 1700,
05 жовтня з 1000 до 1400.
Передбачено цікаву культурно-розважальну програму.
Урочисте закриття конференції 05 жовтня 1400 – 1600.
Розміщення учасників конференції планується в готелі
Запорізької філії ПАТ Укртелекому, а також в готелях
та хостелах міста. Мінімальна вартість мешкання – від
100 грн. за добу.

