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м. Одеса 

Порядок розміщення матеріалів 
 

Автори доповіді (вирівнювання по правому краю, 

курсив): прізвище, ім'я, по-батькові авторів 

(прізвище доповідача підкреслити), назва 
навчального закладу (організації). 

Назва доповіді – вирівнювання по центру, прописні 

літери, напівжирний шрифт. 
Анотація – вирівнювання по ширині сторінки, 

курсив. 

Основний текст вирівнюється по ширині сторінки. 

Формули набираються в редакторі формул Microsoft 
Equation розміром 12 pt з нумеруванням та 

посиланням на даний номер по тексту доповіді.  

Список літератури (за наявності) – оформлюється у 
відповідності до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні  

положення та правила складання» 
 

Вимоги до оформлення тез доповіді 
 

Формат документа – Microsoft Word 

Формат сторінки – А4 (210  297 мм) 

Обсяг – 1-3 сторінки 

Поля – з усіх боків 2 см 
Колонтитули – верхній і нижній 1,25 см 

Абзацний відступ – 1,27 см 

Міжрядковий інтервал – одинарний 

Шрифт – Times New Roman 
Розмір шрифту – 12 pt 
 

Авторам рекомендується перед відправленням 
робіт перевірити їх на наявність запозичень за 

допомогою відповідних онлайн-ресурсів. 
 

Відповідальність за зміст матеріалів, а також за 

наявність орфографічних, граматичних, смислових і 

інших помилок несе автор. 

 

 
 
 
 

 
 

Організаційний комітет 
 

Голова: Каптур В.А. – к.т.н., c.н.с., проректор 

з наукової роботи; 

 
Члени організаційного комітету: 

СТОЯН П.А. – проректор з адміністративно-

господарської роботи; 
СТРЕЛКОВСЬКА І.В. – д.т.н., проф., директор 

ННІ ІКПІ; 

КРІЛЬ С.С. – к.т.н., директор ННІ КТАЛ; 

ВЕТРОВА С.С. – к.соц.н., директор ННІ ПІС;  
КУМИШ В.Ю. – к.т.н., начальник НДЧ; 

БУТЕНАС Л.В. – комендант навчального 

корпусу;  
БОНДАРЕНКО О.М. – к.ф.н., доц. каф М та М; 

ВАСИЛЕНКО  О.А. – доц., к.п.н., доц. каф. ВМ;  

СУМСЬКИЙ І.М. – зав. лаб. ННВЛ ІКТ та 
СОРО;  

КІРДОГЛО Т.В. – начальник редакційно-

видавничого відділу; 

КРЮКОВА Ж.О. – провідний інженер НДЧ; 
СІДЕНЬ С.В. – фахівець1-ї кат. каф. ТЕД та СРЗ; 

ЯМНЮК Б.Я. – технік 1-ї кат. НДЦ ІКТП; 

РЯБОВА Ю.Д. – технік 2-ї кат. відділу ІВ та ТТ. 
 

 

Додаткову інформацію щодо проведення  

Конференції можна отримати за телефоном:  

705-02-18 або за електронною адресою: 

scientificdepartment@onat.edu.ua 

 

 

 
 

 

http://addressbook.onat.edu.ua/peoples/97


  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови участі у конференції: 
 

Для участі у конференції необхідно 

до 25 листопада 2018 р. заповнити заявку-договір на 

участь в конференції та завантажити тези доповіді за 
посиланням: 

 

https://goo.gl/forms/vIuC9NPEHj89Wj9H3 
 

або надати окремими файлами на електронну 

адресу: 
 

scientificdepartment@onat.edu.ua 
 

або надіслати поштою за адресою: Одеса, вул. 

Кузнечна, 1, ауд. 235: 
 

1. Заявку-договір на участь у конференції. 

2. Тези доповіді. 
 

Протягом 3 днів Ви отримаєте нашу відповідь 

електронною поштою. Після цього Вам необхідно 
надіслати до Організаційного комітету копію  

Квитанції про сплату (для всіх учасників крім 

професорсько-викладацького складу, науковців та 

аспірантів ОНАЗ ім. О.С. Попова). 
 

Реквізити для оплати: 

 
Одержувач: ОНАЗ ім. О.С. Попова  

Код за ЄДРПОУ 01180116  

МФО 820172 

р/р 31252244110090 в ДКСУ 
 

У призначенні платежу вказати: «За публікацію 

тез доповідей на 73 НТК. Прізвище І.Б. Без ПДВ». 
 

 

УВАГА! Перевірте правильність заповнення 
квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на 

номер розрахункового рахунку та призначення 

платежу. При неправильному заповненні графи 

“Призначення платежу” робота не вважатиметься 
сплаченою. Поштовим переказом оплата не 

приймається. 

 

Шановні пані та панове! 
 

Одеська національна академія зв’язку  

ім. О.С. Попова запрошує Вас взяти участь 

у 73-й науково-технічній конференції 

професорсько-викладацького складу, науковців, 

аспірантів та студентів.   

 

 

Тематика конференції: 

 Радіозв’язок та телебачення (секція 1).  

 Телекомунікаційні системи та мережі 
(секція 2).  

 Інфокомунікації та програмна інженерія 

(секція 3).  

 Інформаційна безпека (секція 4).  

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані   
технології (секція 5).  

 Економіка й управління (секція 6). 

 Гуманітарні науки (секція 7). 

 

 
Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

 

 
Форма проведення конференції: очна, заочна. 

 

 

Публікація матеріалів конференції: 

передбачається публікація збірника тез доповідей, 

а також розміщення матеріалів конференції на 
сайті: https://onat.edu.ua, https://biblio.onat.edu.ua/.   

 

 

Місце проведення конференції – Україна, 
м. Одеса, Одеська національна академія зв’язку 

ім. О.C. Попова. 

Термін проведення: 12-14 грудня 2018 р.  

 

 

 

 

 

 

Організаційний внесок 
  

Форма 
участі 

ОНАЗ 

ім. О.С. Попова Інші 

навчальні 
заклади, 

організації 

Професорсько-

викладацький 
склад, науковці, 

аспіранти 

Студенти, 
магістри 

очна 

безкоштовно 

(збірник тез 

доповідей 

надається в 

електронному 
вигляді) 

170 грн. 
(платіж без 

ПДВ) 

Виключення 

складають 
учасники 

конкурсів та 

олімпіад, які 
не сплачують 

організаційний 

внесок 

170 грн. 
(платіж без 

ПДВ) 

При оплаті на 

території 

України 

6,05 дол. США/ 

5,30 Євро 

(платіж без 

ПДВ) 

При оплаті  

з-за кордону 

заочна немає 

 

Заявка-договір на участь у конференції 
 

Прізвище, ім'я, по-батькові   

Місце роботи (навчання)   

Науковий ступінь, вчене звання   

Посада  

Телефон  

Е-mail  

№ секції  

Назва доповіді  

Форма участі (очна або заочна )  

Поштова адреса отримувача збірника тез 
доповідей 

 

 

Заявка-договір заповнюється для всіх співавторів. 

 

Будь ласка, заповніть заявку-

договір за посиланням: 

https://goo.gl/forms/vIuC9NPEHj

89Wj9H3 

mailto:scientificdepartment@onat.edu.ua
https://goo.gl/forms/vIuC9NPEHj89Wj9H3
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