НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Теорія кіл електричного поля та сигналів
2. Математичне моделювання в радіоелектроніці та телекомунікаціях
3. Обробка сигналів і зображень в радіоелектронних та телекомунікаційних системах
4. Радіотехнічні, телекомунікаційні та
оптоелектронні комплекси та системи
5. Захист інформації в телекомунікаційних
системах та мережах
6. Програмне забезпечення радіоелектронних,
телекомунікаційних та біотехнічних систем.
7. Радіоелектронні засоби в біомедичній
інженерії
8. Радіовимірювальні пристрої та системи
9. Сучасні аспекти розвитку радіоаматорства
10. Сучасні проблеми підготовки фахівців у
галузі мікроелектроніки, радіоелектроніки,
телекомунікацій та приладобудування
Робочими мовами конференції є українська,
російська та англійська.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова- д.т.н., проф. Павлов С.В.
Співголова - д.т.н., проф. Кичак В.М.
Члени оргкомітету:
Абдулаєв Н.Т. (Азербайджан, Баку, АДТУ)
Азаров О.Д. (Україна, Вінниця, ВНТУ)
Білинський Й.Й. (Україна, Вінниця, ВНТУ)
Беркман Л.Н. (Україна, Київ, ДУІКТ)
Василенко В.Б. (Португальська республіка,
Лісабон, НЛУ)
Вуйцик В. (Польща, Люблінська політехніка)
Захарченко М.В. (Україна, Одеса, ОНАЗ)
Злепко С.М. (Україна, Вінниця, ВНТУ)
Карташов В.М. (Україна, Харків, ХНУРЕ)
Квєтний Р.Н. (Україна, Вінниця, ВНТУ)
Лужецький В.А. (Україна, Вінниця, ВНТУ)
Новіков О.О. (Україна, Херсон, ХНТУ)

Осадчук В.С. (Україна, Вінниця, ВНТУ)
Осадчук О.В. (Україна, Вінниця, ВНТУ)
Полікаровський О.І. (Україна, Харків, ХНУ)
Троцишин І.В. (Україна, Одеса, ОНАЗ)
Ротштейн О.П. (Ізраїль, Єрусалим, ІГО)
Шарпан О.Б. (Україна, Київ, НТУУ "КПІ
ім. І. Сікорського")
Яненко О.П. (Україна, Київ, НТУУ "КПІ")
Якіменко Ю.І. (Україна, Київ, НТУУ "КПІ")
Оргкомітет (робоча група):
Голова – Кичак В.М. (ВНТУ, д.т.н., професор)
Члени: Барась С.Т., Бортник Г.Г., Тимчик С.В.

Реєстраційний внесок (Без ПДВ)
За рахунок реєстраційних внесків видається
збірник тез доповідей
та
покривається
частина витрат по організації конференції.
Вартість: науковці – 150 грн.,
студенти – 75 грн.

Спонсорський пакет
Оргкомітет конференції пропонує фірмам та
організаціям розглянути можливість участі у
спонсорській програмі конференції та використати
наш захід для реклами своєї компанії, продукції
або послуг.
Пакет генерального спонсора конференції:
1) розміщення логотипу на першій сторінці
програми та збірки тез доповідей конференції; 2)
розміщення рекламної смуги у програмі
конференції; 3) розміщення банеру у фойє та
конференц-залі; 4) представлення спонсора під час
відкриття конференції; 5) безкоштовна участь 2
співробітників фірми-спонсора в усіх заходах
конференції. Вартість - 3000 грн.
Пакет офіційного спонсора конференції:
1) розміщення логотипу на другій сторінці
програми та збірки тез доповідей конференції;
2) розміщення рекламної смуги у програмі
конференції; 3) розміщення банеру у фойє та
конференц-залі; 4) представлення спонсора під час
відкриття конференції; 5) безкоштовна участь 1
співробітника фірми-спонсора в усіх заходах
конференції. Вартість - 1500 грн.

ГОЛОВНІ ДАТИ
Останній термін представлення тез доповідей та
заявок 05.09.2017 р.
Повідомлення про включення до програми
конференції 07.09.2017 р.
Реєстраційні внески необхідно оплатити до
14.09.2017 р. та надіслати копію квитанції про
оплату на електронну адресу оргкомітету.
Розсилання програми конференції та запрошення
14.09.2017 р.

Реєстраційні внески слід переводити в
гривнях на такий рахунок:
Отримувач: Вінницький національний
технічний університет
Код ЄДРПОУ: 02070693
Р/Рахунок: 31256256107224
Банк: Державна казначейська служба
України, м. Київ
МФО: 820172
Призначення платежу: Оргвнесок за участь
у конференції СПРТП-2017 прізвище, ім’я,
по батькові учасника.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Обсяг тез доповідей 1-2 повних сторінки
формату А4, підготовлені на одній з мов
конференції на комп'ютері в редакторі MS
WORD. Розмір всіх полів - 25 мм.
Обов’язково без переносів. Шрифт - Times
New Roman (14 pt), міжрядковий інтервал –
1,0. Тези на конференцію зберігати у
форматі MS WORD 97-2003.
До тез доповіді додається заявка на
участь у конференції. Українські учасники
додають авторську довідку встановленого
зразка про можливість опублікування тез
доповіді. Учасники з країн СНД повинні
повідомити про можливість відкритої
публікації тез доповіді. Тези доповіді
друкувати в двох примірниках, один з яких
підписаний авторами.

Увага! Тільки для учасників СПРТП-2017!
Кращі доповіді, які будуть зроблені на
засіданнях конференції і рекомендовані для
публікації у вигляді статей, заплановано
видати в журналах, що входять до наукометричної бази Scopus у США і Польщі на
початку 2018 р.
Публікація для авторів безкоштовна і
здійснюється за рахунок коштів спонсорів!
Порядок розміщення матеріалу у тезах
доповіді:
- зліва в верхньому рядку ставиться УДК;
- пропустивши рядок, друкуються рядковими літерами
ініціали та прізвища авторів, країна, місто, установа (в
дужках);
- пропустивши рядок, по середині прописними літерами
друкується назва доповіді (напівжирним, 14 pt,);
- пропустивши рядок, з абзацу анотація; з нового рядку
ключові слова; пропустивши
рядок з нового рядку
анотація (англ.); з нового рядку ключові слова (англ.);
- з нового рядку основний текст;
- формули й рисунки вставляються в текст по центру.
Роздруковані і підписані авторами тези та їх
електронний варіант необхідно надіслати на адресу
Оргкомітету або електронною поштою у наведені вище
строки.

Матеріали конференції:
Тези доповідей, прийнятих до виголошення на
конференції, будуть опубліковані до початку роботи
конференції окремою збіркою.
Доповіді, які будуть виголошені на конференції та
викличуть найбільшу зацікавленість учасників, будуть
видані у наукових журналах ВНТУ, включених до
переліку ВАК України.

Заявка на участь у конференції
Прізвище, ім'я, по-батькові________________
Науковий ступінь, вчене звання____________
Держава, місто, підприємство (установа) ______
Посада__________________________________
Адреса__________________________________
Моб. телефон____________________________
E-mail__________________________________

Культурна програма
Для учасників конференції плануються
оглядові екскурсії по визначним місцям м. Вінниці і
Вінницької області.
Мальовниче подільське місто розкинулося
на берегах річки Південний Буг. Його історичне
коріння сягає далекого минулого. Перша
письмова згадка про Вінницю датується
серединою XIV століття. Чимало випробувань
випало за цей час на долю міста: воно пережило і
набіги татар, палало у вогні міжусобних війн в
литовському князівстві, брало участь у хвилі
повстань Визвольної війни 1648-1654рр., встигло
побувати центром Подільської губернії.
У місті над Бугом народився і провів
частину свого життя письменник М. М. Коцюбинський.
Його
невеликий
будиночок
перетворений у літературно-меморіальний музей.
Вінниця дбайливо шанує пам'ять ученого,
хірурга, педагога М.І. Пирогова. У садибі під
Вінницею, де знаменитий лікар провів останні
двадцять років життя, знаходиться його
меморіальний музей.
У невеликому сосновому гаю на трасі
Вінниця-Київ знаходиться побудована у роки
Великої Вітчизняної ставка Гітлера «Wehrwolf».
З Вінницею і Поділлям також пов'язані життя
і творчість таких видатних людей: письменників
О.Бальзака,
О.Пушкіна,
композиторів
П.Чайковського, М.Леонтовича та інших.
Проживання учасників планується в готелях
м.Вінниці (за попередніми замовленнями і за
окрему
плату)
та
в
університетських
гуртожитках. Вартість
проживання
буде
повідомлена додатково.
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Люблінська політехніка (Польща)
Hebei university of engineering (КНР)
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