
При своєчасному поданні заявки і на 

підставі позитивного рішення Оргкомітету 

Вашу доповідь буде включено в програму 

роботи вибраної Вами секції. 

 

Контактні телефони 

 

Кафедра ПКСМ: т. (0522)390-575 

Тесленко Оксана Євгенівна 

(095) 202-92-45 

Кафедра АВП:  

Єніна Ірина Іванівна (066) 047-04-11 
 

 

Порядок реєстрації 

 

Якщо Ви прийняли рішення взяти участь 

у конференції, будь ласка, заповніть та 

відправте нам ЗАЯВКУ на електронну або 

поштову адресу. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

П.І.Б. __________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання____________ 

Організація _____________________________ 

Поштова адреса _________________________ 

_______________________________________ 

Тел./факс ______________________________ 

Е-mail__________________________________ 

Назва секції____________________________ 

_______________________________________  

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Центральноукраїнський національний технічний 

університет, 

Національний авіаційний університет, Льотна 

академія національного авіаційного 

університету, Національний університет 

харчових технологій. 

 

 

 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

«Перспективні напрямки розвитку 

сучасних інформаційних систем та  

технологій» 
 

15 квітня 2021 р. 

м. Кропивницький 

 

Шановний(а)____________________________

_______________________________________ 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

 Всеукраїнської науково-практичної 

студентської конференції 

 

«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ 
РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА 
ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

Конференція відбудеться 

 15 квітня 2021 року  

в Центральноукраїнському національному 

технічному університеті 

 

Організатор конференції: 

Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

 

 
КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

15 квітня 

 

9
00

- 9 
50

 – реєстрація учасників; 

10
00

-12
00

 – відкриття конференції, пленарне  

                  засідання; 

12
00

-13
00

 – екскурсія по лабораторіям кафедр 

ПКСМ, АВП;  

14
00

-15
00

 – робота секцій; 

15
00

-16
00

 – пленарне  засідання, підведення 

підсумків, закриття конференції 

 

 
Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 



 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова: 

Левченко О.М. – д.е.н., професор, проректор з 

наукової роботи ЦНТУ, Кропивницький 
 

Заступники голови: 

Віхрова Л.Г. – к.т.н., професор, декан ФАЕ, 

ЦНТУ, м. Кропивницький 

Осадчий С.І. – д.т.н, професор, завідувач 

кафедри „ Автоматизації виробничих процесів ”, 

ЦНТУ, м. Кропивницький 

Пархоменко Ю.М. – к.т.н., доцент, завідувач 

кафедри „ Програмування комп’ютерних систем і 

мереж ”, ЦНТУ, м. Кропивницький 
 

Члени оргкомітету: 

Неділько В.М. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри 

„ Інформаційних технологій ”, ЛАНАУ, м. 

Кропивницький 

Івасюк О.О. – к.т.н., зам. директора технічного 

ПАО НПП «Радій», м. Кропивницький 

Ладанюк А.П. – д.т.н., проф. каф. «Інтегрованих 

автоматизованих систем управління», НУХТ, м. 

Київ 

Азарсков В.М. - – д.т.н., проф., зав. каф. 

«Аерокосмічних систем управління», НАУ м. 

Київ 

Кислун О.А. - к.т.н., доцент, ЦНТУ, м. 

Кропивницький 

Рибакова Л.В. – доцент, ЦНТУ, м. 

Кропивницький 

Смірнов В.В. – к.т.н., доцент, ЦНТУ, м. 

Кропивницький 

Дідик О.К. - к.т.н., доцент, ЦНТУ, м. 

Кропивницький 

Каліч В.М. - к.т.н., професор, ЦНТУ, м. 

Кропивницький 

Мацуй А.М. - к.т.н., доцент, ЦНТУ, м. 

Кропивницький 

 

Організаційні секретарі 

Тесленко О.Є. – асистент кафедри «ПКСМ», 

ЦНТУ 

Єніна І. І. – к.т.н., доцент кафедри «АВП», 

ЦНТУ 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Секція 1. Безпровідні технології в інформаційних 

мережах та системах управління об’єктом;  

Секція 2.  Сучасні інформаційні технології в 

навчанні та на виробництві; 

Секція 3.  Інформаційні технології  і 

інструментальні засоби проектування 

комп’ютерних мереж; 

Секція 4. Автоматизація керування складними 

багатовимірними об’єктами та процесами. 

Секція 5. Інформаційні технології в задачах 

керування. 

 

Інформаційні матеріали можуть бути 

представлені як у друкованому форматі, так і в 

електронному у вигляді презентацій. 

 

Видання матеріалів конференції 
 

Передбачається публікація матеріалів 

конференції у вигляді електронного збірника тез 

доповідей, який буде опублікований на сайті 

ЦНТУ. 

По результатам конференції у травні 2021 року 

буде виданий електронний збірник  тез 

«Перспективні напрямки розвитку 

сучасних інформаційних систем та 

технологій». Тези необхідно подати до 15 квітня 

2021р.  

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 

- тези повинні мати таку структуру: вступ, 

постановка проблеми, розв’язання проблеми і 

висновок: 

- обсяг тез – 1-2 повні сторінки формату А4; 

- всі поля 25 мм; 

- тези подаються за підписом автора; 

- електронний варіант тез подається на диску 

(текст-шрифтом Times New Roman, розмір 12 пт, 

інтервал 1,0). 

 

Порядок розташування матеріалів: 
 

- УДК з лівого краю (12пт напівжирний); 

- назва по центру (20 пт); 

- ініціали, прізвище, автора (співавторів), вчене 

звання, ступінь по правому краю (12 пт); 

- назва ВНЗ по правому краю (12 пт, курсивом); 

- текст (через 1,0 інтервал). 

 

Тези доповідей та заявки приймаються: 

 

Поштою:  
25030, м.Кропивницький, пр.Університетський, 8, 

ЦНТУ, кафедра «ПКСМ»  

 

E-mail:  
 

кафедра ПКСМ :  oksana.kolomiets28@gmail.com , 

 

кафедра АВП :    palmeri@ukr.net 
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