Організатори конференції

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Національна академія наук України

Академія метрології України
Конференція присвячена 100-річчю з дня народження і пам'яті
завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, доктора
технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата
Державної премії України в галузі науки і техніки Орнатського
Петра Павловича.
Напрямки роботи конференції:
 Теоретична метрологія.
 Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори.
 Математичне моделювання процесів вимірювання.
 Інформаційно-вимірювальні системи та прилади.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Голова
Якименко Ю.І., академік НАНУ, д.т.н., професор, перший
проректор НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Заступники голови
- Туз Ю.М., завідувач кафедри АЕД, НТУУ «КПІ»
- Яремчук Н.А., завідувач кафедри ІВТ, НТУУ «КПІ»
- Володарський Є.Т., д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»
Члени комітету
- Бабак В.П., член.кор. НАНУ, д.т.н., проф., ІТТФ НАН України
- Маєвський, д.т.н., проф., НТУУ «КПІ"
- Гуржій А.М., академік НАПНУ, д.т.н., проф., НАПН України
- Стадник Б.І., д.т.н., проф., НУ «Львівська політехніка»
- Павленко Ю.Ф., д.т.н., проф., Інститут метрології
- Биков В.Ю., академік НАПНУ, д.т.н., проф., Інститут
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
- Новік А.І., д.т.н., проф., Інститут електродинаміки НАН України
- Мислович М.В., д.т.н., проф., Інститут електродинаміки НАН
України
- Здоренко В.Г., д.т.н., проф., КНУТД
- Кучерук В.Ю., д.т.н., проф., ВНТУ
РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
- Куц Ю.В., д.т.н., проф., НТУУ «КПІ»
- Щербак Л.М., д.т.н., проф., КиМУ
- Шевченко К.Л., д.т.н., проф., НТУ «КПІ»
- Синиця В.І., к.т.н., доц., НТУУ «КПІ»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова
Збруцький О.В., д.т.н., проф., декан ФАКС, НТУУ «КПІ»
Члени оргкомітету
- Єременко В.С., д.т.н., проф., НТУУ «КПІ»
- Павлишин М.М., к.т.н, доц., НТУУ «КПІ»
- Бобков Ю.В., к.т.н, доц., НТУУ «КПІ»
- Орнатський Д.П., д.т.н., проф., НАУ
- Приміський В.П., к.т.н., с.н.с., ТОВ «Автоекоприлад»
- Семенюк Р.С., аспірант
Важливі дати
Подання матеріалів доповідей і заявок
до 31 жовтня
Повідомлення про включення до програми конференції
до 10 листопада
Оплата реєстраційних внесків
до 15 листопада
Початок конференції
22 листопада о 10:00
До відома учнів Орнатського П.П. та випускників кафедри ІВТ:
свої спогади про Петра Павловича просимо направляти на
електронну адресу faks_ivt@i.ua, вони будуть розміщені на сайті
кафедри imt.kpi.ua.
Загальна сума до перерахування визначається самостійно
учасниками. Для публікації доповіді від 4-5 повних сторінок А4
необхідно до 31 жовтня 2017 року надіслати матеріали, оформлені
згідно вимог та перерахувати 200 гривень без ПДВ за кожну
доповідь.
У вартість реєстраційного внеску входять: участь у роботі
конференції, обслуговування, обладнання та інформаційноконсультативне забезпечення, один примірник журналу
«Метрологія і прилади» з матеріалами доповідей. Сплачувати
реєстраційні внески слід тільки після отримання повідомлення
про включення до програми конференції. В разі неявки на
конференцію сплачені внески не повертаються.

Наукова конференція
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
МЕТРОЛОГІЯ І
ІНФОРМАЦІЙНОВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
(МІВТ-2017)

Перше інформаційне повідомлення
та вимоги до матеріалів

Реєстраційні внески потрібно сплачувати на рахунок:
Одержувач: ГО "Академія метрології України", код 38148433, р/р
26004000994816 , ПАТ «Універсал банк» в м.Києві МФО 322001 з
поміткою: оргвнесок «МІВТ-2017» без ПДВ.
Матеріали доповідей, після рецензування, будуть опубліковані у
окремому номері
журнала
«Метрологія
та
прилади»
(IndexCopernicus).

Київ
22 листопада 2017 року

Надсилайте матеріали у електронному вигляді за адресами:
SemeniukRoman@i.ua
та по пошті за адресою:
проф. Єременку В.С., кафедра інформаційно-вимірювальної
техніки, Національний технічний університет України «КПІ
ім. І. Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна.
Довідки за телефонами:
- Єременко Володимир Станіславович:
067-209-07-69 або 066-663-19-34.
- Павлишин Микола Михайлович:
098-526-67-48.
- Семенюк Роман Сергійович:
097-156-73-07 або 063-722-76-02
Звертаємо Вашу увагу: запрошення, заявки на участь в
конференції, а також іншу інформацію можна знайти на сайті:
imt.kpi.ua
Місце проведення конференції:
НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», корп.№18, ауд.307
Проїзд на метро – станція «Політехнічний інститут», на
швидкісному трамваї №1, 3 та маршрутних таксі №411, 433, 442,
820 – зупинка «Польова».
Вимоги до оформлення текстів доповідей:
До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися
раніше. Автори несуть особисту відповідальність за достовірність
поданої інформації. Обсяг матеріалів доповіді – 4-5 повних
сторінок формату А4, 12 кегль. До доповіді повинна бути додана
заявка на участь у конференції (довідка про авторів).
Оформлення матеріалів доповідей
До публікації приймаються матеріали доповідей українською,
російською або англійською мовами (до 24000 знаків з пробілами)
в Microsoft Word версії 2003 або раніше.
Структура матеріалів доповіді:
Індекс УДК (або відповідний індекс міжнародного кодування).
Автори (ПІБ) 3 мовами (українською, російською, англійською).
Назва (до 10 слів) 3 мовами (українською, англійською,
російською).
Анотація 2 мовами (українською, російською). Має містити
до 500 знаків (включаючи пробіли).
Розширена анотація англійською. Має містити до 1500
знаків (включаючи пробіли).
Ключові слова 3 мовами (українською, російською, англійською), до 10 слів.

Вступ.
Мета доповіді і постановка досліджень.
Основний текст статті.
Підписи до рисунків та назви таблиць мають бути
українською (російською) та англійською мовами.
Заключна частина.
Список використаних джерел. У роботі мають бути
посилання не менше ніж на 10 джерел, переважно на наукові
статті,
опубліковані
в
журналах,
проіндексованих
наукометричними базами даних (Web of Science). Посилання
іноземною мовою мають бути написані в оригінальній версії,
кирилицею
—
потім
латиницею
(http://www.translit.ru/;
http://translit.kh.Ua/#passport.
Список літератури має бути поданий двома мовами
(мовою матеріалів доповіді та англійською). Для оформлення
списку англійською мовою переважним є стиль АРА
(http://www.apastyle.org/). Зазначаються всі автори. Список мовою
статті оформлюється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
З детальними вимогами до оформлення текстів доповідей можна
ознайомитись за адресою: ua.amu.in.ua/journal1
До оргкомітета подаються:
1. Електронний варіант матеріалів доповіді українською, або
російською, або англійською мовами.
2. Два примірники матеріалів доповіді у роздрукованому
варіанті (підписані на зворотній стороні останнього аркуша усіма
авторами).
3. Експертний висновок (два примірники) щодо можливості
опублікування матеріалів.
4. Рецензія (доктора наук, професора).
5. Рекомендація від організації, де проводилися дослідження
(витяг із засідання кафедри).
6. Довідка про авторів (прізвище, ім'я, по батькові (повністю),
науковий ступінь, вчене звання, почесні звання, посада, повна
назва установи, номери телефонів та e-mail для зв'язку); кольорові
фото авторів, організацій, лабораторій, які вони представляють, та
за темою статті для її художнього оздоблення.

