ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ІМЕНІ ГЕРОЇВ КРУТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-технічної конференції
“Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки:
актуальні питання і тенденції розвитку”

1 грудня 2022 року
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науковотехнічного співробітництва в сфері забезпечення оборони держави, сприяння наукових досліджень
в Україні та обмін досвідом між науковцями в сфері систем і технології зв’язку, інформатизації та
кібербезпеки
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
✓ Технології захисту інформації та кіберзахисту
✓ Штучний інтелект в інформаційних системах та робототехнічних комплексах
спеціального призначення
✓ Перспективи розвитку телекомунікаційних систем та мереж
✓ Інформаційні технології
ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Формат проведення − дистанційний, у режимі відео конференції на платформі
Google Meet. За посиланням https://meet.google.com/isf-yyii-gwv
2. Робочі мови конференції: українська, англійська (перекладачі не передбачені).
3. Участь у конференції безкоштовна.
4. Кожному учаснику. Який виступить з доповіддю на пленарному чи секційному засіданнях
буде надіслано сертифікат та збірник тез доповідей у форматі PDF.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Заявка на участь у конференції в електронному вигляді.
2. Доповіді (тези доповіді) які мають наукову актуальність та оформлені згідно з вимогами
надсилаються в електронному вигляді через гугл-форму для заповнення заявки або на адресу
naukaviti@viti.edu.ua
Тези доповіді подати до науково-організаційного відділу до 15 листопада
2022 року.
3. Акт експертизи про можливість відкритого опублікування.
4. Довідка про результати перевірки на академічний плагіат рукопису для дотримання
академічної доброчесності доповіді (тези доповіді). Рекомендовані посилання для перевірки
https://www.plag.com.ua/, https://unicheck.com/uk-ua/
Тези доповідей будуть опубліковані окремим виданням та розміщені у форматі PDF на
сайті наукового видання Інституту.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
09.00-10.00 ‒ Реєстрація учасників.
10.00-10.15 ‒ Відкриття конференції. Оголошення порядку денного.
10.15-16.50 ‒ Виступи учасників конференції.
16.50-17.00 ‒ Прийняття рішення та закриття конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. Тези доповідей приймаються в електронному вигляді, назва файлу – прізвище першого
автора.
2. Доповіді повинні бути обсягом до восьми сторінок тексту, тези доповіді – одна-дві
сторінки (обов’язково повні) форматом А4, набрані українською мовою у редакторі Microsoft Word
шрифтом Times New Roman, розмір літер 12 пунктів, стиль – normal (звичайний), інтервал між
рядками – 1.
Зміни обсягу тез доповідей можливі за узгодженням з оргкомітетом.
Тези повинні обов’язково містити: актуальність, постановку задачі, мету, основні
положення, висновок, список використаних джерел (за бажанням).
Доповіді (тези), які не відповідають вимогам або надіслані із запізненням розглядатися не
будуть.
До доповідей та тез доповідей додається окремим електронним файлом прізвище, ім’я та
назва доповіді (тези доповіді), перекладені на англійську мову.
3. Оргкомітет приймає рішення про відповідність доповідей (тез) вимогам.
4. Оргкомітет має право на корективи редакційного плану.
5. Параметри сторінки:
розмір полів: ліве – 2,0 см, праве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см.
6. У правому верхньому куті (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслень):
науковий ступінь, прізвище та ініціали авторів, скорочена назва організації.
7. Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та
підкреслювань, по центру аркуша, без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним
рядком зверху та знизу.
АДРЕСА ТА КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
01011, м Київ, вул. Князів Острозьких, 45/1, Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут, науково-організаційний відділ.
Телефон: (044)256-22-73
Е-mail: naukaviti@viti.edu.ua
секретар оргкомітету – Нестеренко Микола, кандидат технічних наук, доцент, моб.тел. 099 118 61 38
науково-організаційний відділ – Діянчук Ірина, моб.тел. 067 453 34 17
супровід та підтримка – Гаман Олександр, моб.тел. 093 272 57 07
ЗАЯВКА
Заявка приймається виключно в електронній формі на адресу naukaviti@viti.edu.ua
За допомогою Google Formаs: за посиланням https://forms.gle/udyrXb2cQe2Pn8BV6 або за QRкодом:

MILITARY INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATIZATION NAMED
AFTER HEROES OF KRUT
DEAR COLLEAGUES!
We invite you to take part in the II International Scientific and Technical Conference
“Systems and technologies of communication, informatization and cyber security:
Current issues and development trends ”

on December 1, 2022
Purpose of the conference:
Discussion of actual problems and ways of organizing effective international scientific and
technical cooperation in the field of state defense, assistance to scientific research in Ukraine and
exchange of experience between scientists in the field of communication systems and technology,
informatization and cybersecurity
CONFERENCE SCIENTIFIC DIRECTIONS
✓ Information security and cyber defense technologies
✓ Artificial intelligence in information systems and special purpose robotic complexes
✓ Prospects for development of telecommunication systems and networks
✓ Information Technology
FOR THE INFORMATION OF THE CONFERENCE PARTICIPANTS
5. The format of the event is − remote, in video conference mode on the Google Meet platform.
At the link to the video link https://meet.google.com/isf-yyii-gwv
6. Working languages of the conference: Ukrainian, English (translators are not provided).
7. Participation in the conference is free.
8. To each participant. A certificate and a collection of theses of the reports in PDF format will
be sent to those who will give a report at the plenary or breakout sessions.
TERMS OF PARTICIPATION IN THE CONFERENCE
1. Application for participation in the conference in electronic form.
2. Reports (Theses) that have scientific relevance and are designed in accordance with the
requirements are sent electronically through the Google form for filling in the application or to
naukaviti@viti.edu.ua
Theses of the report should be submitted to the scientific and organizational department
by November 15, 2022.
3. Act of examination on the possibility of open publication.
4. Certificate of the results of checking for the academic plagiarism of the manuscript to comply
with the academic integrity of the report (thesis of the report). Recommended references for checking:
https://www.plag.com.ua/, https://unicheck.com/uk-ua/
The theses of the reports will be published in a separate edition and placed in PDF format on
the website of the scientific publication of the Institute.
Structure of the Conference
09.00-10.00 - Registration of participants.
10.00-10.15 ‒ Opening of the conference. Announcement of the agenda.
10.15-16.50 ‒ Speeches of the Conference participants.
16.50-17.00 ‒ Adoption of the decision and closing of the conference.

REQUIREMENTS TO THE ABSTRACTS
1. Abstracts of reports are accepted in electronic form, the file name is the last name of the first
author.
2. Reports should be up to eight pages of text, abstracts of the report – one or two pages
(necessarily full) in A4 format, typed in Ukrainian in the Microsoft Word editor in Times New Roman font,
letter size 12 points, style – normal (normal), line spacing – 1.
Changes in the scope of abstracts are possible by agreement with the organizing committee.
The theses must necessarily contain: relevance, problem statement, purpose, main provisions,
conclusion, list of references (optional).
Reports (theses) that do not meet the requirements or sent late will not be considered.
The last name, first name and title of the report (abstracts of the report), translated into English,
shall be attached to the reports and abstracts of the reports in a separate electronic file.
3. The Organizing Committee decides on the compliance of reports the (abstracts) with the
requirements.
4. The Organizing Committee has the right to make adjustments to the editorial plan.
5. Page parameters:
the size of the fields: left – 2.0 cm, right – 2.0 cm, top – 2.0 cm, bottom – 2.0 cm.
6. In the upper right corner (regular font, without italics and underlines):
scientific degree, surname and initials of the authors, abbreviated name of the organization.
7. The title of the report is printed in capital letters, the font is bold, without italics and underlines,
in the center of the sheet, without hyphenation, and is separated from the text by one free line at the top
and bottom.
ADDRESS AND CONTACTS OF THE CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE
01011 Kyiv, 45/1 Princes of Ostroh str, Military Institute of Telecommunication and Information
Technologies named after the Heroes of Kruty, Scientific and Organizational Department.
Phone: (044)256-22-73
E-mail: naukaviti@viti.edu.ua
secretary of the organizing committee – Mykola Nesterenko, PhD in Technical Sciences, Associate
Professor, phone 099 118 61 38
scientific and organizational department – Diyanchuk Iryna, mobilephone 067 453 34 17
support and maintenance – Haman Oleksandr, mobilephone 093 272 57 07
APPLICATION
The application is accepted only in electronic form to naukaviti@viti.edu.ua
By QR code

