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Третя Міжнародна
науково-практична конференція

"Методи та засоби
кодування, захисту й ущільнення інформації"
20-22 квітня 2011 року
Вінниця

Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі третьої Міжнародної
науково-практичної конфе-ренції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення
інформації".

Основні напрямки роботи
Секція 1. Методи та засоби завадостійкого кодування.
Секція 2. Методи та засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Секція 3. Методи та засоби ущільнення інформації.
Секція 4. Методи та засоби перетворення форм інформації.

Час і місце проведення
20 - 22 квітня 2011 року
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Основні дати
до 20.03.2011 – Представлення тез доповідей і заявок на участь.
до 25.03.2011 – Підтвердження включення в програму конференції.
до 01.04.2011 – Реєстраційні внески.
до 10.04. 2011 – Розсилання програми конференції та запрошення.

Робочі мови конференції
українська, російська, англійська

Веб-сайт конференции
epsi.vntu.edu.ua
Співголови конференції
Грабко В.В., ректор ВНТУ, д.т.н., професор (Україна, Вінниця)
Пономаренко В.С., ректор ХНЕУ, д.е.н., професор (Україна, Харків)

Програмний комітет конференції
Азаров О.Д., д.т.н., професор (Україна)
Белецький А.Я., д.т.н., професор (Україна)
Бєлов С.П., к.т.н., с.н.с. (Росія)
Борисенко О.А., д.т.н., професор (Україна)
Василенко В.Б., професор (Португалія)
Дербунович Л.В., д.т.н.,професор (Україна)
Дуда Я.Т., д.т.н., професор (Польша )
Кичак В.М., д.т.н., професор (Україна)
Кожемяко В.П., д.т.н., професор (Україна)
Корченко О.Г., д.т.н., професор (Україна)
Кузнєцов О.О., д.т.н., професор (Україна)
Кузьмін І.В., д.т.н., професор (Україна)
Лужецький В.А., д.т.н., професор (Україна)
Мамедов Рагім Курбан огли, д.т.н., професор (Азербайджан)
Петришин Л.Б., д.т.н., професор (Польща)
Романов В.О., д.т.н., професор (Україна)
Стецюренко В. І., к.т.н., доцент (Білорусь)
Тарасенко В.П., д.т.н., професор (Україна)

Організаційний комітет конференції
Голова
Павлов С.В., проф., проректор з НР ВНТУ
Заступники голови
Азаров О.Д., проф., директор ІнІТКІ ВНТУ
Лужецький В.А., проф., зав. кафедри ЗІ ВНТУ
Члени оргкомітету
Богачук В.В., доц., начальник НДЧ ВНТУ
Дудатьєв А.В., доц., декан ФКСМ ВНТУ
Захарченко С.М., доц. кафедри ОТ ВНТУ
Золотарьова І.О., проф. кафедри ІС ХНЕУ

Мінухін С.В., проф. кафедри ІС ХНЕУ
Відповідальні секретарі
Семеренко В.П., доц. кафедри ОТ ВНТУ
Кавун С.В., доц. кафедри КС і Т ХНЕУ
Секретаріат
Каплун В.А.
Демченко Н.М.

Планується
До початку конференції - видання збірки тез доповідей.
Під час конференції - організація відеоконференції за допомогою мережі Інтернет для
доповідачів, які не зможуть приїхати до Вінниці.
Після закінчення конференції - видання CD-диска з матеріалами конференції. Доповіді,
які будуть рекомендовані на секційних засіданнях, будуть опубліковані в спеціалізованих
виданнях ВАК ("Вісник ВПІ", "Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія", "Наукові
праці ВНТУ", "Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології", "Системи обробки
інформації", "Системи управління, навігації та зв’язку ").

Фінансові питання
Для покриття витрат, пов’язаних із організацією та виданням матеріалів конференції, за
кожну доповідь учасника необхідно перерахувати внесок 150 грн. (від учасників із України)
або 30 дол. США (від закордонних учасників). Оплата за проживання та харчування
здійснюється самостійно. Передбачається перебування учасників конференції в міських
готелях (за умови попередньої заявки) та в університетському готелі.
Банківські реквізити для гривнів:
Отримувач: ВНТУ
Код
02070693
P/p 31252272210169
Банк: ГУДКУ у Він. обл.
МФО
802015
ІПН
020706902281 № свідоцтва 01849644
Призначення платежу: оплата за участь в конференції МЗКЗУІ-2011

Банківські реквізити для доларів:
BENEFICIARY: National Technical University, Vinnitsa
Acc. № 25306000000003
BANK OF BENEFICIARY: UKRSOTSBANK, KIEV, Vinnitsya department, UKRAINE
SWIFT: UKRSUAUX
CORRESPONDENT BANK: Deutsche Bank TRUST COMPANY AMERICAS New York
SWIFT: BKTRUS33 Acc. № 04094040

Purpose of payment: payment for participation in conference MMEPCI-2011

Заявка на участь у конференції
Прізвище.....................................................................
Ім’я..............................................................................
По-батькові.................................................................
Назва тез доповіді………..........................................
Місце роботи..............................................................
Посада….....................................................................
Науковий ступінь і вчене звання..............................
Поштова адреса..........................................................
Телефони ..………………………………………….
E-mail..........................................................................

Матеріали, які висилаються на адресу оргкомітету
1) заявка на участь в електронній формі;
2) тези доповіді обсягом 1-2 повних сторінок формату А5 в електронній формі;
Адреси електронної пошти:
для секції 2 – cc@ksue.edu.ua
для секцій 1,3,4, – epsi09@mail.ru

Після підтвердження включення доповіді в про-граму конференції висилаються:
3) експертний висновок на тези доповіді в паперовому вигляді (від учасників із України);
4) документи про сплату внеску.
Поштова адреса оргкомітету:
Лужецькому В.А. Кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний
університет, Хмельницьке ш., 95, Вінниця, Україна, 21021.

Для довідок:
у Вінниці
Тел.: (0432) 59-83-80 Лужецький В.А.
Факс: (0432) 46-57-72
E-mail: epsi09@mail.ru
Internet: http://conf.vntu.edu.ua/coduv/2011
у Харкові
Тел.: +38067-709-55-77 Кавун С.В.
E-mail: cc@ksue.edu.ua

Вимоги до оформлення тез доповідей та статей
Детальну інформацію про правила оформлення тез доповідей розміщено на сайті.
Доповіді, які будуть рекомендовані до опублікування в спеціалізованих виданнях ВАК,
оформлюються відповідно до вимог цих видань.

