
Вартість участі в конференції: 

 

Обов’язковий платіж: 50 грн. (включає оплату за 

розміщення тез доповідей на сайті та в збірнику тез, а 

також отримання електронного варіанта збірника*). 

Доплата за кожну додаткову повну або неповну 

сторінку (за умови подання тез обсягом від 6 до 10 

сторінок): 10 грн. 

Доплата за отримання одного тома друкованого 

видання збірника матеріалів конференції: - (в звязку з 

непередбачуваними карантинними заходами розсилка 

друкованих варіантів видання збірника у 2020 р. 

проводитися не буде).  

 

* Обовязковий платіж не передбачає отримання 

друкованого (паперового) видання збірника (доплата 

за бажану кількість друкованих збірників включається 

до суми оплати додатково.) Електронні варіанти 

збірників будуть надіслані усім учасникам 

конференції електронною поштою та доступні для 

скачування на сайті конференції. 

**Збірники матеріалів конференції (паперові) 

планується видавати обмеженим накладом, тому 

прохання чітко вказувати у заявках необхідну 

кількість збірників та попередньо оплачувати їх 

отримання. 

*** Попередньо сплачені кошти за послуги та 

збірники не повертаються – прохання чітко визначати 

суму до сплати. 

Реквізити для оплати повідомляються учасникам 

оргкомітетом після розгляду матеріалу тез доповідей і 

прийняття рішення про вкючення доповіді в програму 

конференції.  

Доповідь може бути виключена з програми 

конференції у випадку несвоєчасної сплати коштів. 

Тези доповідей в такому випадку до збірника 

матеріалів конференції включено не буде. 

Тези доповідей, що оформлені з порушенням 

вимог, в програму конференції не включаються. 

 

 

За результатами проведення конференції планується 

публікація тез доповідей у „Збірнику наукових праць 

молодих науковців і студентів ІП-2020” (видається 

друкований  та електронний (.pdf) варіанти збірника). 

Обов’язковий платіж передбачає отриманням 

тільки електронного варіанта збірника!!! Збірники 

наукових праць попередніх конференцій наявні у 

вільному доступі на сайті http://ksm.khnu.km.ua/ в 

розділі „Конференція ІП”. 

Електронний варіант збірника з публікацією 

надсилається кожному автору на e-mail, зазначений в 

розділі контактних даних авторів. Оргкомітет не несе 

відповідальності за доставку електронного збірника при 

наданні автором (авторами) хибних даних e-mail. 

Електронні варіанти збірників наукових праць (всі 

частини) будуть також розміщені на сайті 

http://ksm.khnu.km.ua/ в розділі „Конференція ІП” 

Про бажання одержати друкований варіант 

збірника автори мають попереди оргкомітет в заявці, 

що додається до тез доповідей.  

За відсутності можливості у авторів особисто 

отримати попередньо замовлені друковані збірники 

праць, розсилка збірників виконується Новою поштою 

за рахунок одержувача на основі даних, зазначених в 

анкеті (дані та номер телефона автора-одержувача).  

Для участі в конфереції слід надіслати текст тез 

доповідей з контакними даними авторів на    e-mail: 

kksmkhnu@gmail.com.  
 

Тези приймаються до 

07.11.2020р. 
Контактні дані оргкомітету 
 

8 097 2187957  -  Чешун Віктор Миколайович 
(всі організаційні питання конференції)  

e-mail: kksmkhnu@gmail.com; cheshunvictor@gmail.com 

 

(03822) 2-51-08,  8 050 3764212 -   

Тімофєєва Людмила Василівна 
(відповідальна за НДРС ХНУ) 

e-mail: ludtim@ukr.net 
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ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі науково-

практичної конференції молодих науковців і студентів 

«Інтелектуальний потенціал - 2020», яка відбудеться на 

базі Хмельницького національного університету 

9-10 листопада 2020р. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

ГОЛОВА – Синюк О.М. – голова оргкомітету, 

проректор Хмельницького національного університету з 

наукової роботи, доктор технічних наук, професор. 

СПІВГОЛОВА – Желавський О.Б. - к.пед.н., ректор 

ПВНЗ “Університет економіки і підприємництва”. 

СПІВГОЛОВА – Лєнков С.В. - д.т.н., професор, 

Військовий інститут Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

СПІВГОЛОВА – Яцків В.В. - д.т.н., доцент, 

завідувач кафедри кібербезпеки, Західноукраїнський 

національний університет. 

СПІВГОЛОВА – Кльоц Ю.П. - к.т.н., доцент, 

завідувач кафедри кібербезпеки та компютерних систем і 

мереж, Хмельницький національний університе. 
 

Голови секцій: 

Мартинюк В.В. – д.т.н., професор, ХНУ. 

Бедратюк Л.П. – д.ф.-м.н., професор, ХНУ. 

Кльоц Ю.П. – к.т.н., доцент, ХНУ. 

Анрощук О.С. – д.т.н., професор, ХНУ. 

Члени оргкомітету: 

Тімофєєва Л.В. – відповідальна за НДРС ХНУ.  

Джулій В.М. – доцент, ХНУ. 

Мостовий С.В. – старший викладач, ХНУ. 

Муляр І.В. – доцент, ХНУ. 

Орленко В.С. – доцент, ХНУ. 

Тітова В.Ю. – доцент, ХНУ. 

Хмельницький Ю.В. – доцент, ХНУ. 

Чешун В.М. – доцент, ХНУ. 

Чорненький В.І. – доцент, ХНУ. 

Якименко І.З. – доцент, ЗУНУ. 

Адамів В.В. – старший викладач, ПВНЗ “УЕП”. 

 

До участі в роботі оргкомітету запрошуються 

представники випускових кафедр ХНУ та інших 

навчальних закладів. 

 

На конференції будуть працювати секції: 

1. Телекомунікації, радіотехніка та електроніка. 

2. Інженерія програмного забезпечення. 

3. Комп’ютерна інженерія. Кібербезпека. 

4. Інноваційні ідеї в галузевих задачах. 
 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
 

Обсяг тез – від 3 до 5 сторінок формату А5 (без 

урахування сторінки контактних даних авторів) 

виконаних в редакторі MS Word.  

Приймаються до розгляду тези українською, 

російською та англійською мовами. 

Розмір полів: всі поля – 15 мм. Міжрядковий 

інтервал – 1. Шрифт Times New Roman, кегель 10. 

Сторінки не номерувати. 

Порядок оформлення: 

1 – назва доповіді (посередині, жирно, кегель 10, 

Регістровий формат – «Як у реченнях»); 

2 – прізвище та ініціали автора (авторів в 

алфавітному порядку – не більше 3-х), (посередині, 

кегель 10); 

3 – за наявності наукового керівника - після 

фрази «Науковий керівник - »: науковий ступінь і 

вчене звання (напр.: д.т.н., доц.), прізвище та 

ініціали наукового керівника – (посередині, 

кегель 10); 

4 – повна назва установи, в якій працюють 

автори*; 

5 – після пропуску 1-го рядка основний текст* 

(поширині, кегель 10, абзацний відступ 1 см.); 

6 – література (пропустити після тексту 1 рядок, 

заголовок “Перелік посилань” – посередині, кегель 

10; перелік джерел в порядку їх використання в 

тексті). 

7 – в кінці файлу на окремій сторінці надаються 

дані про секцію, на яку подана доповідь, контактні 

дані авторів для розсилки електронних варіантів 

збірників тез доповідей конференції (ПІБ та e-mail), 

а також заявка на одержання друкованого видання 

збірника (за бажанням) 

*За умови наявності декількох авторів, що 

працюють в різних установах, перелік установ 

надається послідовно кожна в окремому рядку, а 

після назви установи у верхньому індексі ставиться 

номер слідування прізвища її співробітника в 

списку авторів. Приклад: 

 Хмельницький національний університет1, 3 

Приватна фірма “Комп”, м. Хмельницький2 

Графічні матеріали (ілюстрації) подаються в 

тексті доповіді, нумерація наскрізна. Підпис 

надається безпосередньо після зображення (без 

пропуску рядків, поширині, кегель 10, абзацний 

відступ 1 см.). Перед зображенням і після підпису 

пропускається 1 рядок. Приклад підпису: 

Рисунок 1 - Типи пам’яті GPU 

Таблиці також подаються в тексті доповіді з 

наскрізною нумерацією. Підпис таблиць надається 

безпосередньо перед таблицею (без пропуску 

рядків, поширині, кегель 10, абзацний відступ 1 

см.). Від іншого тексту таблиця відокремлюється 

пропущеними рядками. Приклад підпису: 

Таблиця 1 – Технічні характеристики GPU 

Формули друкуються по центру, нумерація 

формул в кінці рядка. 
 

Редколегія збірника не несе відповідальності 

за зміст і якість подання матеріалу, але залишає 

за собою право внесення змін і форматування тез 

доповідей.  


