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ЗАПРОШЕННЯ 

ДВАНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ІНТЕГРОВАНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ»  

(ІІРТК-2019)  

21-22 травня 2019 року 

Київ, Україна 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2019), яка 

відбудеться 21-22 травня 2019 р. в Національному авіаційному університеті, м. Київ. 

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, аспіранти та студенти. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Для участі в конференції, автори повинні надіслати реєстраційну карту (додаток 1), 

електронний варіант тез (оформлення у додатку 2) та квитанцію про оплату на електронну 

адресу оргкомітету до 28 квітня 2019 року.  

Запрошення буде відправлено Вам до 13 травня 2019 року на електронну адресу, що 

вказана в реєстраційній картці.  

Календар конференції: 

До 28 квітня 2019 року - прийом заявок на участь у конференції та тез доповідей;  

21 травня 2019 р - прибуття в м. Київ;  

21-22 травня 2019 року - робота конференції.  

Контактні телефони: 

+38 (044) 406-71-58, +38 (096) 242-77-43, +38 (093) 721-10-41 

E-mail: iirtk.nau@gmail.com 



Тематика конференції: 

 Секція 1. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси; 

 Секція 2. Авіаційна та космічна техніка; 

 Секція 3. Вимірювальна техніка. Метрологія, стандартизація і сертифікація; 

 Секція 4. Енергетика. Електротехнічні системи, світлотехніка; 

 Секція 5. Інформаційні технології в приладобудуванні та машинобудуванні. 

Нафтогазові технології; 

 Секція 6. Захист інформації та телекомунікаційні системи; 

 Секція 7. Економіка промисловості; 

 Секція 8. Військово-технічні проблеми та освіта. 

 

Реєстраційний внесок та інші витрати 

 

Реєстраційний внесок Громадяни України Іноземці 

 Аспіранти та студенти 100 грн. 200 грн. 

Вчені 200 грн. 500 грн. 

Електронний збірник Безкоштовно 

Паперовий збірник +50 грн. 

Гуртожиток Оплата на місці (бронювання завчасно) 

Додаткова сторінка +25 грн.  

 

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ: 

Для фізичних осіб:  

Одержувач грошей: АТ «ПРАВЕКС БАНК» столичне відділення, м Київ; 

МФО 380838;  

Поточний рахунок: 26205799920146;  

Ідентифікаційний код одержувача: 3138619427;  

ПІБ одержувача: Лещенко Юлія Павлівна;  

Призначення платежу: за участь у конференції "ІІРТК-2019" (вказати прізвище учасника).  

Для юридичних осіб:  

для отримання акту виконаних робіт розрахунковий рахунок надається секретарем 

конференції на вимогу! 

Секретарі конференції: 

Асаніна Анжела Валеріївна, Лещенко Юлія Павлівна, Катаєва Марія Олександрівна, 

Шелуха Олексій Олегович, Ісаченко Артем Олександрович, Дубина Павло Петрович. 

 

Організатори конференції: 

- Національний авіаційний університет, Аерокосмічний факультет, кафедра 

комп'ютеризованих електротехнічних систем і технологій; 

- Інженерна академія України. 

- Національний університет водного господарства та природокористування 

- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

- Wroclaw University of Science and Technology 

 

Інформаційна підтримка: 

Журнал "Вісник Інженерної академії України". 

  



 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова:  

Квасніков Володимир Павлович, д.т.н., професор, зав. каф. комп'ютеризованих 

електротехнічних систем і технологій Національного авіаційного університету, Заслужений 

метролог України, м. Київ.  

Заст. голови:  

Древецький Володимир Володимирович, д.т.н., професор, зав. каф. Автоматизації, 

електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Національного університету 

водного господарства та природокористування віце-президент Інженерної академії України, 

м. Рівне.  

Члени оргкомітету:  

- Макаров Володимир Леонідович, академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, зав. 

відділом обчислювальної математики Інституту математики НАН України, м Київ.  

- Кухарчук Василь Васильович, д.т.н., професор, зав. каф. Теоретичної електротехніки та 

електричних вимірювань Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.  

- Ковальчук Володимир Володимирович, д.т.н., професор, директор Одеського коледжу 

інформаційних технологій, м. Одеса.  

- Кошовий Микола Дмитрович, д.т.н., професор, зав. каф. авіаційних приладів і 

вимірювань Національного аерокосмічного університету ім. Г.Є. Жуковського "ХАІ", 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, м. Харків.  

- Харитонов Юрій Миколайович, д.т.н., професор, декан факультету морської 

інфраструктури Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, 

м. Миколаїв.  

- Осауленко Ігор Анатолійович, д.т.н., доцент, зав. каф. Інтелектуальних систем прийняття 

рішень Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, м. Черкаси.  

 

Адреса оргкомітету: 

Кафедра комп'ютеризованих електротехнічних систем і технологій Національного авіаційного 

університету, корпус 11, каб. 402, проспект Космонавта Комарова, 1, м Київ, 03680, Україна. 

 

  



МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова:  

Квасніков Володимир Павлович, д.т.н., професор, зав. каф. комп'ютеризованих 

електротехнічних систем і технологій Національного авіаційного університету, Заслужений 

метролог України, м Київ.  

Члени комітету:  

- Васильєв Анатолій Йосипович, Президент Інженерної академії України, Заслужений 

діяч науки і техніки України, м.Харків.  

- Власенко Віктор Олексійович, д.т.н., професор, каф. технології університету Ополя, 

Республіка Польща.  

- Радев Христо Кирилов, д.т.н., професор, зав. каф. Технічного університету, м.Софія, 

Болгарія.  

- Древецький Володимир Володимирович, д.т.н., професор, зав. каф. автоматизації, 

електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Національного університету 

водного господарства та природокористування віце-президент Інженерної академії 

України, м. Рівне.  

- Чорновіл Михайло Іванович, член-кор. Національної аграрної академії України, д.т.н., 

професор, ректор Центральноукраїнського національного технологічного університету, м. 

Кропивницький.  

- Кшиштоф Острофскі, д.т.н., професор зав. каф. Краківського сільськогосподарського 

університету, Республіка Польща.  

- Януш Мічінскі, д.т.н., професор зав. каф. Краківського сільськогосподарського 

університету, Республіка Польща.  

- Юзеф Хойніцкі, Ph.D., професор заст. декана Варшавського університету природничих 

наук, Республіка Польща.  

- Serhiy Kovela, PhD, MBA, CITP Senior Lecturer, Department of Informatics and Operations 

Management Faculty of Business and Law Kingston University.  

- Yahya S.H. Khraisat, Ph.D., Al_Balda Applied University / Al-Huson University College, 

Irden, Jordan. 

  



Додаток 1 

Реєстраційна картка 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА 

 

Прізвище ім’я по-батькові:  

Вчений ступінь, вчене звання  

Місце роботи (навчання), посада, 

вчене звання:  

 

Поштова адреса:  

Контактний телефон (код міста):   

Електронна пошта (e-mail):  

Назва доповіді:  

Секція №:  

Тип доповіді (пленарна, 

секційна, стендова): 

 

Ви бажаєте зарезервувати 

(готель, гуртожиток): 

 

 

  



Додаток 3 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

Приймаються до друку тези доповідей: 

Обсяг: 2-3 повні сторінки формату А4 (210 х 297 мм) на одному з робочих мов 

конференції.  

Поля: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Міжрядковий інтервал 

- одинарний. 

Матеріали набираються в текстовому редакторі MS Word версії 2007 і вище (з 

розширеням .docx) в наступному порядку:  

1) УДК (Times New Roman, font 14) - вирівнювання по лівому краю;  

2) Назва матеріалів (Times New Roman, 14 пт, напівжирний) - вирівнювання по 

центру, інтервал: зверху - 6 пт, знизу - 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів;  

3) Відомості про авторів - прізвище, ініціали, вчене звання, посада, організація, 

електронна адреса (Times New Roman, 14 пт) - вирівнювання по центру. Не більше трьох осіб. 

Між відомостями про авторів і текстовою частиною має бути один порожній рядок;  

4) Текстова частина (Times New Roman, 14 пт) - вирівнювання по ширині, без 

переносу слів, абзац - 1,25 см.  За науковий зміст викладеного матеріалу відповідають автори;  

5) Література (Times New Roman, 14 пт) - пронумерований список. 

Формули: використовується вбудований в MS Word редактор формул або Microsoft 

Equation 3.0 з установкою таких розмірів: Full (Звичайний) - 14 пт; Subscript Superscript 

(Великий індекс) - 10 пт; Subscript Superscript (Малий індекс) - 9 пт; Symbol (Великий символ) 

- 20 пт; Sub-symbol (Малий символ) - 14 пунктів. 

Заголовки таблиць: (Times New Roman, 14 пт) - вирівнювання по правому краю. 

Підпис до рисунків: (Times New Roman, 14 пт) - вирівнювання по центру. 

Назва файлу повинна містити прізвище першого автора та номер секції. 

 


