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ЗАПРОШЕННЯ 
Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь  

у ХVII Міжнародній науково-технічній конференції  

 “Фізичні процеси та поля технічних  

і біологічних об’єктів”, 

яка відбудеться в Кременчуцькому національному уні-

верситеті імені Михайла Остроградського з 2 по 4 листо-

пада 2018 р.  

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

− методи та засоби генерування, індикації та визначення 

параметрів фізичних полів технічних та біологічних 

об’єктів;  

− біотехнологія та здоров’я людини;  

− біологічні та медичні прилади і системи; 

− електроніка та телекомунікації; 

− моделювання цільових операцій у технічних і біологі-

чних системах і об’єктах; 

− енергоінформаційні аспекти біохімії води; 

− історія та проблеми сучасної вищої освіти. 

Кращі доповіді будуть опубліковані в збірнику наукових 

праць «Вісник Кременчуцького національного універси-

тету імені Михайла Остроградського».  Свідоцтво про 

державну реєстрацію серії КВ №  18771-7571ПР від 

30.01.2012, який внесений до міжнародних наукометри-

чних баз даних «INDEX COPERNICUS», «POLISH 

SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY» та «INSPEC» та інші. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

Робочі мови конференції: українська, російська, англій-

ська. 

До 10 жовтня 2017 року на адресу оргкомітету  

необхідно надіслати на електронну адресу: заявку на 

участь у роботі конференції із зазначенням  напряму до-

повіді та тези доповідей.  

Кількість тез від одного автора не більше двох, у тому 

числі у співавторстві. 
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. 
Демонстраційні матеріали доповідей виконувати у фо-

рматі презентацій з  використанням засобів мультимедіа. 

Збірка матеріалів конференції має ISSN 2305-1353. 

Початок роботи конференції  2 листопада 2018 р. 

Участь у конференції безкоштовна. 

За бажанням отримання збірника тез конференції 

необхідно перерахувати кошти за один збірник –   

150 грн. 

Вартість публікації – 80 грн. за кожну доповідь. 

 

Реквізити для оплати будуть надані при отриманні  заяв-

ки на участь у конференції. 

 

Реєстрація  учасників  конференції 2 листопада 2018 р. з 

8
30

 до 10
30

   у конференц-залі, аудиторія № 1211 (корпус 

№ 1 КрНУ, вул. Першотравнева, 20). 

Програма конференції передбачає роботу виїзної секції, 

яка відбудеться з 13 по 20 жовтня 2018 року в АРЄ. Про-

ведення конференції здійснюється у конференц-залі 

п’ятизіркового готелю. Для участі у виїзному засіданні 

необхідно на адресу оргкомітету до 15.09.2018 надіслати 

копію закордонного паспорта та реквізити для оператив-

ного зв’язку. 

Розміщення учасників планується в готелях міста або 

гуртожитках університету. 

Витрати на харчування, проживання, транспорт і куль-

турну програму учасники конференції несуть самостій-

но. 

 

ПРОГРАМНИЙ  КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова:  Загірняк М.В. – член-кореспондент НАПН, 

д.т.н., проф., ректор Кременчуцького національного уні-

верситету імені Михайла Остроградського. 

Заступник: голови Никифоров В.В. – д.б.н., професор, 

перший проректор КрНУ. 

 

Члени програмного комітету: 

Зіньковський Ю.Ф., академік АПН, д.т.н., проф., 

зав. каф. НТУУ «КПІ»; 

Никифоров В.В., д.біол.н., професор, перший  

проректор КрНУ; 

Невлюдов І.Ш., д.т.н., проф., зав. каф. ХНУРЕ; ; 

Кузнецов С.О., д.х.н., проф., г.н.с., ІХТРЕММ КНЦ РАН, 

м. Апатити, Росія;  

Соловйов В.В., д.х.н., проф., зав. каф. ПолНТУ; 

Бих А.І., д.ф.-м..н., проф, зав. каф. ХНУРЕ; 

Заіка В.Ф., к.військ.н., доцент., зав. каф. ДУТ; 

Оксанич А.П., д.т.н., проф., зав. каф. КрНУ; 

Артамонов В.В., д.т.н., проф., зав. каф.  КрНУ; 

Луценко І.А., д.т.н., професор кафедри ЕА КрНУ; 

Лхаді Атуї, проректор університету м. Аннаба, Алжир; 

Кубова Р.М., к.ф.-м.н., доц. Московського університету 

ім. С.Ю.Вітте (МІЕМП), Росія; 

Кременецкий В.Г., к.х.н., с.н.с. ІХТРЕММ КНЦ РАН,  

м. Апатити, Росія. 

Секретар 

Гладкий В.В., старший викладач кафедри ЕА.   

 



 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова  Мосьпан В. О., к.т.н., доцент, декан факультету 

електроніки та комп’ютерної інженерії.  

Члени  оргкомітету: 

Антонова О. І., к.б.н., доцент кафедри ЕА; 

Фомовська О. В., к.т.н., доцент кафедри ЕА;  

Юрко О. О., к.т.н., доцент кафедри ЕА; 

Мосьпан Д. В., к.т.н., доцент кафедри ЕА; 

Гладкий В. В., старший викладач кафедри ЕА; 

Міхальчук О. П., старший викладач кафедри ЕА. 

 

Голови секцій: 

Зіньковський Ю. Ф., академік АПН, д.т.н., професор,  

зав. каф. НТУУ «КПІ». 

Никифоров В. В., д.б.н., професор, перший  

проректор КрНУ. 

Бих А. І., д.ф.-м.н., професор, зав. каф. ХНУРЕ. 

Невлюдов І. Ш., д.т.н., професор., зав. каф. ХНУРЕ. 

Заіка В. Ф., к.військ.н., доцент., зав. каф. ДУТ. 

Луценко І. А., д.т.н., професор кафедри ЕА КрНУ. 

Артамонов В. В., д.т.н., професор, зав. каф. КрНУ. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського,  

кафедра електронних апаратів.  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., 

39600, Україна 

КрНУ:  (05366) 3-62-17 – НДЧ КрНУ;  

(05366) 3-20-01 – кафедра електронних апаратів; 

E-mail: fizpolya@online.ua 

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
НАЗВА ТЕЗИ (мовою оригіналу) 

А. К. Іванов  
Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  
Е-mail: ivanov@ukr.net 

Назва, автори (напівжирним), поштова й електронна 
адреса, а також анотація з ключовими словами (від 4 до 
5 рядків) надаються двома мовами: українською чи 
російською і англійською. Назва прописними літерами 
розташовується посередині. Анотація має бути структу-
рованою (подібно до змісту основного тексту), лаконіч-
ною та логічно завершеною частиною статті, незалеж-
ною від основного тексту.  

Ключові слова: не більше п’яти слів. Словосполу-
чення «Ключові слова» – напівжирним. Словосполучен-
ня не допускаються. 

 

TITLE OF THE PAPER 

A. Ivanov  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  
E-mail: ivanov@ukr.net 

Англомовна анотація має бути написана грамотною 
спеціалізованою мовою, з використанням сучасною тер-
мінології, прийнятої у зарубіжних виданнях. Машинний 
переклад  НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ. 

Кey words: не більше п’яти слів. Словосполучення 
«Кey words» – напівжирним.  

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із зазна-

ченням мети роботи. Основний текст друкується з автома-
тичним переносом слів. Текстовий редактор Microsoft 
Word 2003 (формат .rtf). Міжрядковий інтервал одинар-
ний, шрифт Тimes New Roman 10 pt. Абзацний відступ – 
0,5 см, поля з кожного краю сторінки 2 см.  

Обсяг тез – 1–2 повних сторінок. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рисун-

ки подаються чорно-білими або у відтінках сірого. Вісі 
на графіках повинні мати пояснювальну назву (рис. 1). 

П
от

ок
оз

ц
еп

ле
н

ня
 (Ш

) 

 

 Струм в обмотках (А) 

Рисунок 1 – Назва рисунку 
 

Рисунки не можна створювати за допомогою вбудова-
них функцій редактора MS Word, дозволяється вставка ри-
сунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.). Рів-
няння від центру, пустий рядок перед рисунком та після 
підпису. 

 

 

Формули набираються у редакторі MS Equation Edi-
tor та нумеруються арабськими цифрами у дужках пра-
воруч. Індекси лише латинськими літерами. Усі змінні 
описуються у тексті вище або безпосередньо після наве-
деної формули: 

 

Таблиця 1 – Назва таблиці 

Опір R фазової обмотки, Ом 3,330 

Самоіндукція L, Н 0,223 

 
Таблиці створюються за допомогою вбудованих функ-

цій редактора MS Word (експорт таблиць з MS Excel не 
дозволяється), рівняння від центру. Перед назвою таблиці 
та після неї абзацний відступ – 6 pt. 

 

ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень, 
їх практичну цінність і подальші перспективи. 
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Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. 

Тези, оформлені з порушенням вимог або без нау-

кової новизни, до публікації не приймаються. 
 

 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 20 17 РОКУ  
 

Закордонні організаці ї:  

Навчальні заклади  –  8  

Виробничі організації  –  4 .  
 

Організації України: 

НДІ НАН України – 7.  

Національні ВНЗ  – 20. 

Науково-дослідні ВНЗ – 5. 

Виробничі організації – 6. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПІБ  

Науковий ступінь та вчене звання  

Посада  

Місце роботи (навчання)  

Контактна адреса  

Контактний телефон + моб. тел.  

E-mail   

Назва доповіді  

Назва секції   

Співавтори (ПІБ, наук. ступ.,  

уч. зв., місце роботи) 

 

Кількість збірників, од.  
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