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ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
1. Участь у конференції безкоштовна. 
2. Проїзд, проживання, харчування – за 

рахунок учасника. 
3. Придбання збірника тез доповідей за 

рахунок учасника. 
4. Робота конференції, у зв’язку з 

проведенням карантинних заходів, буде 
організована із дотриманням протиепідемічних 
норм. Можливі зміни дати проведення 
конференції.  

Додатково інформацію див. на сайті  
viti.edu.ua. 

 

 

ПРОЇЗД ДО ІНСТИТУТУ 
Станція метро „Печерська” або 

„Арсенальна”. Проїзд від станції „Арсенальна” 
– автобусами № 55, 62, тролейбусом № 38 до 
зупинки „Вулиця генерала Алмазова”. 

 

 
ЗАЯВКА 

на участь у ХІІІ науково-практичній 
конференції „Пріоритетні напрямки розвитку 

телекомунікаційних систем та мереж 
спеціального призначення. Застосування 

підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та 
автоматизації в операції Об’єднаних сил” 

Прізвище___________________________ 
Ім’я ___________________________ 

По батькові___________________________ 
Військове звання_________________________ 

Науковий ступінь_________________________ 
Вчене звання___________________________ 

Організація___________________________ 
___________________________ 

Посада___________________________ 
___________________________ 

Адреса___________________________ 
___________________________ 

Телефон___________________________ 
Е-mail___________________________ 

 Виступ з доповіддю на пленарному засіданні 
 Виступ на секційному засіданні 
 Номер секції, в якій планується участь 
 Як учасник без виступу 

 
НАЗВА ДОПОВІДІ 

________________________________________
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  
ІМЕНІ ГЕРОЇВ КРУТ 

 
 

 
 
 
 

XІІІ науково-практична 
конференція 

 
 

 
Пріоритетні напрямки розвитку 

телекомунікаційних систем та мереж 
спеціального призначення. Застосування 
підрозділів, комплексів, засобів зв’язку, 

автоматизації та кібербезпеки  
в операції Об’єднаних сил 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі  XІІІ науково-практичної конференції 
„Пріоритетні напрямки розвитку 
телекомунікаційних систем та мереж спеціального 
призначення. Застосування підрозділів, комплексів, 
засобів зв’язку, автоматизації та кібербезпеки в 
операції Об’єднаних сил”, яка відбудеться у 
Військовому інституті телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут. 

 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Аналіз стану та обмін досвідом з питань 
розробки, застосування та перспектив розвитку 
інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж 
спеціального призначення з урахуванням досвіду 
операції Об’єднаних сил. 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Заявка на участь у конференції. 
2. Доповіді (тези доповіді), оформлені згідно з 

вимогами та зразком: 
друкований варіант, підписаний авторами 

надіслати поштою  або особисто; 
електронний варіант направити на електронну 

адресу naukaviti@gmail.com. 
Тези доповіді подати до науково-

організаційного відділу до 9 листопада 
2020 року. 

3. Акт експертизи про можливість відкритого 
опублікування. 

4. Для реєстрації (для проходу на територію 
інституту) мати при собі документ, який засвідчує 
особу. 

5. Тези доповідей будуть опубліковані окремим 
виданням. 

 
 
 
 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. Тези доповідей приймаються в одному 
примірнику, підписаному авторами із зазначенням 
– прізвища, ім’я, по-батькові. 

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).  

Зразок оформлення на сайті: http:// viti.edu.ua 
(у розділі „Наукова робота”).  

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. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

3 грудня 2020 року 
 
09.00-10.00 ‒ Реєстрація учасників  
10.05-13.00 ‒ Пленарне засідання  
13.00-14.00 ‒  Перерва  на обід 
15.00-16.10 ‒ Секційні засідання 
16.20-16.30 ‒ Прийняття рішення та закриття 
конференції 
 

Секція № 1 Технології захисту інформації та 
кіберзахисту.  

Напрямки роботи секції: 
Технології машинного навчання в 

системах кіберзахисту. 
Системи детектування та попередження загроз. 
Системи збору, логування та аналізу даних. 
Вразливості операційних систем та способи їх 

детектування. 
Криптографічний захист інформації. 
Криптографічні протоколи та алгоритми. 
Секція № 2 Штучний інтелект в інформаційних 

системах та робототехнічних комплексах 
спеціального призначення. 

Напрямки роботи секції: 
Розробка та застосування нейронних мереж в 

інформаційних системах. 
Навігація та орієнтування. 
БпЛА. 
Наземні сенсори та робототехнічні комплекси. 
Побудова каналів передачі телеметричної 

інформації та каналів управління в робототехних 
комплексах. 

Секція № 3 Перспективи розвитку 
телекомунікаційних систем та мереж. 

Секція № 4 Інформаційні технології. 
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