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ЗАПРОШЕННЯ
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів університетів і науково-дослідних
інститутів представити результати своїх наукових і практичних досліджень на пленарних і
секційних засіданнях і опублікувати їх в наукових журналах.
Програма конференції надасть Вам можливість збагатити себе новими ідеями і
друзями, відпочити та розважитися.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
Секція 1. Методи та засоби завадостійкого кодування.
Секція 2. Методи та засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Секція 3. Методи та засоби ущільнення інформації.
Секція 4. Методи та засоби перетворення форм інформації.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, російська, англійська
ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
24 - 25 жовтня 2017 року
м. Вінниця, Україна.
МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ В ОРГКОМІТЕТ
Спочатку на електронну пошту epsi16@ukr.net надсилаються такі матеріали:
1) заявка на участь у конференції;
2) тези доповіді обсягом 3-4 повних сторінок формату А4 (текстовий формат
MS Office 2003, а також формат PDF (для рецензування)).
Після підтвердження включення доповідей в програму конференції на поштову адресу
оргкомітету надсилаються такі матеріали у паперовому вигляді:
1) друковані тези доповіді, підписані авторами;
2) експертний висновок на тези доповіді (від учасників із України);
3) документ про оплату внеску.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище....................................................................
Ім’я..............................................................................
По-батькові.................................................................
Назва доповіді……….................................................
Місце роботи..............................................................
Посада….....................................................................
Науковий ступінь . ......…...........................................
Учене звання ..............…...........................................
Форма участі безпосередньо\ відеоконференція\ заочно
Поштова адреса..........................................................
Телефони ..……………………………………………..
E-mail.........................................................................
Участь у конференції: очна / дистанційна
Чи потрібно організувати проживання: так / ні……
ПУБЛІКАЦІЇ
У програму конференції будуть внесені доповіді, тези яких прийнято рецензентами і
які відповідають правилам оформлення. Детальну інформацію про правила оформлення
тез доповідей розміщено на сайті epsi.vntu.edu.ua. Тези всіх доповідей, що увійшли до
програми, будуть опубліковані до початку конференції.
Доповіді, рекомендовані до опублікування в вигляді статей, будуть опубліковані в
наукових фахових виданнях України ("Вісник ВПІ", "Інформаційні технології та
комп‘ютерна інженерія", "Наукові праці ВНТУ"). Статті оформлюються відповідно до
вимог цих видань.
Опубліковані тези доповідей, крім постерних, індексуються в наукометричній
базі Google Scholar.
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей
При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосувати шаблон MS Office 2003
www.ieee.org/publications_standards/publications/conferences/2014_04_msw_a4_format.doc
Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування
матеріалів в наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості:
«Paper Title», «Authors Name/s», «Affiliation», «dept. name of organization», «City, Country»,
«e-mail», «address», англійською мовою. Також необхідно подати розширений «Abstract»
обсягом до 1600 знаків та «Keywords» англійською мовою.
Рядок «Література» обов’язково здублювати англійською «References». Посилання
подаються мовою оригіналу згідно вимог ІЕЕЕ, поданих на сайті epsi.vntu.edu.ua.
Якщо матеріали подано англійською мовою, необхідно вказані відомості здублювати
українською мовою.
Надіслати заявку на участь та матеріали доповіді в форматах MS Office 2003 і PDF
(для рецензування) електронною поштою на адресу epsi16@ukr.net
Після позитивної рецензії та підтвердження включення доповідей в програму
конференції на електронну адресу оргкомітету необхідно надіслати в електронному
вигляді (сканований) документ про оплату внеску.
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ
Якщо автори не мають можливості приїхати на конференцію, але бажають взяти
безпосередню участь у секційному засіданні, то для них організовується відеоконференція
за допомогою мережі Інтернет.

«ЗАОЧНА» УЧАСТЬ
Якщо автори не мають можливості взяти безпосередню участь у секційному
засіданні, то вони можуть брати участь «заочно» шляхом представлення доповіді в
стендовій сесії. В цьому випадку оплачується «Внесок за стендову доповідь» і тези
доповіді будуть опубліковані в друкованому виданні конференції.
Автори, які планують заочну участь у конференції, мають надіслати до 16.10.2017 р.
електронною поштою стендовий варіант доповіді, щоб він став доступним учасникам
конференції. Організатори беруть на себе зобов’язання надрукувати доповідь і
експонувати її. Стендова доповідь має відповідати вимогам щодо подання постерних
доповідей.
ВНЕСКИ І ОПЛАТА
За кожну доповідь учасника необхідно перерахувати внесок 250 грн. (від учасників
із України) або 20 дол. США (від закордонних учасників).
Внесок за стендову доповідь - 150 грн. або 10 дол. США.
Для отримання друкованого примірника тез доповідей необхідно додатково
перерахувати 100 грн. або 10 дол. США.
Банківські реквізити для гривень
Отримувач: ВНТУ
Код 02070693 P/p 31256256107224
Банк: Державна казначейська служба України. МФО 820172
ІПН 020706902281 № свідоцтва 01849644
Призначення платежу: оплата за участь у конференції МЗКЗУІ-2017.
Банківські реквізити для доларів
BENEFICIARY: Vinnytsіa National Technical University, Acc. № 26002312537002
BANK OF BENEFICIARY: PIVDENNYI BANK, Odessa, Ukraine
SWIFT: PIVDUA22
CORRESPONDENT BANK: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
New York. USA
SWIFT: BKTRUS33
Purpose of payment: payment for participation in conference MMEPCI-2017.
ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ
Оплата за проживання та харчування здійснюється самостійно. Передбачається
перебування учасників конференції в міських готелях (за умови попередньої заявки) та
в університетських гуртожитках.
до 16.10.2017
до 16.10.2017
до 16.10.2017
до 16.10.2017
до 17.10.2017

ОСНОВНІ ДАТИ
– Подання заявок на участь і тез доповідей.
– Підтвердження внесення доповідей у програму конференції.
– Оплата участі в конференції.
– Подання стендових доповідей.
– Розсилання програми конференції та запрошення.

РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
23.10.2017 – Реєстрація учасників.
24.10.2017 – Відкриття конференції. Пленарне засідання. Секційні засідання. Стендова
сесія. Дружня вечеря.
25.10.2017 – Секційні засідання. Закриття конференції. Від'їзд учасників.

