МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДЫ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26.02.2013 р.

№1

З метою належного рівня організації та проведення традиційних щорічних науковотехнічних конференцій викладачів, співробітників, аспірантів та студентів на факультеті ЕлІТ,
на виконання положення факультету «Про порядок проведення наукових (науково-технічних,
науково-практичних) конференцій на факультеті Електроніки та інформаційних технологій» від
26.10.2009, у відповідності до заявок, поданих до УкрЦНТЕІ
РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:
1. Встановити наступні терміни заходів щодо підготовки наукових конференцій «Інформатика,
математика, автоматика :: 2013» та «Фізика, електроніка, електротехніка :: 2013».
1.1 Визначити період проведення засідання секцій з 22 квітня по 27 квітня 2013 року.
1.2 Встановити кінцевий термін ПЕРШОГО подання тез не пізніше як 22 березня 2013
року.
1.3 Встановити термін прийняття рішення оргкомітетом щодо друку тез доповідей,
поданих авторами, не пізніше як 27 березня 2013 року.
1.4 Встановити термін ПОВТОРНОГО подання для авторів, тези яких за рішенням
оргкомітету потребують доопрацювання, не пізніше як 03 квітня 2013 року.
1.5 Встановити термін подачі фінальної електронної версії зверстаних тез доповідей та
програм від секцій з зазначеними датою та місцем засідання секції до заступника
декана з наукової роботи, не пізніше як 05 квітня 2013 року. Відповідальні – голови та
секретарі секцій.
1.6 Встановити термін підготовки до друку збірників тез доповідей та подачі їх до
типографії СумДУ не пізніше як 08 квітня 2013 року.
2. Затвердити назви секцій, голів та секретарів секцій у наступному складі
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«Фізика, електроніка, електротехніка»
Фізична електроніка
проф. Воробйов Г.С.
Наноматеріали
проф. Погребняк О.Д.
Електронне приладобудування
доцент Однодворець Л.В.
Фізичні основи мікро- та наноелектроніки асист. Чешко І.В.
Теоретична та експериментальна фізика проф. Лопаткін Ю.М.
Енергозбереження в електроенергетиці доцент Лебединський І.Л.
Електронні системи і засоби кодування проф. Борисенко О.А.
інформації
«Інформатика, математика, автоматика»
Інтелектуальні системи
проф. Довбиш А.С.
Прикладна інформатика
доцент Аврамено В.В.
Інформаційні технології проектування
доцент Бондар О.В.
Автоматика, електромеханіка і системи доцент Червяков В.Д.
управління
Моделювання складних систем
доцент Карпуша В.Д.

асп. Пономарьова Г.О.
асп. Якущенко І.В.
асп. Власенко О.В.
асп. Шабельник Ю.М.
асп. Бистрик Ю.С.
асп. Качан М.В.
асист. Скордіна О.М.
асп. Востоцький В.О.
асп. Волков Р.С.
асист. Кузнєцов Е.Г.
ст. викл. Панич А.О.
асп. Манько Н.М.

1

2

6. Математичний аналіз
7. Прикладна та обчислювальна
математика

3

4

проф. Борисенко О.А.
асп. Любіченко М.М.
проф. Фильштинський Л.А. асист. Кірічок Т.А.

3. Затвердити особовий склад оргкомітету конференцій за наступним переліком:
Проценко С.І. (голова), Лютий Т.В. (заступник), Погребняк О.Д., Воробйов Г.С., Однодворець Л.В.,
Проценко І.Ю., Лопаткін Ю.М., Борисенко Олексій А., Лебединський І.Л., Червяков В.Д., Довбиш
А.С., Бондар О.В., Карпуша В.Д., Борисенко Олександр А., Фильштинський Л.А., Опанасюк А.С.
4. Покласти відповідальність за додержанням належної якості тез, їх відповідності науководослідному характеру та визначеним правилам оформлення, відповідності змісту тез
назві секції на завідуючих кафедрами, голів та секретарів секцій та на заступника декана з
наукової роботи. Тези, що не відповідають науково-дослідному характеру, не приймати до
розгляду. Тези, що оформлені не у відповідності до встановлених вимог, повертати на
доопрацювання.
5. Секретарям секцій організувати плагіат-контроль поданих тез за допомогою спеціального
програмного забезпечення. У випадку виявлення плагіату тези не приймати до розгляду без
права повторного подання. Заст. декана з наукової роботи Лютому Т.В. забезпечити
секретарів секцій необхідним програмним забезпеченням та організувати повторний
плагіат-контроль усіх поданих тез. Прізвища авторів, тези яких були неприйняті за
результатами плагіат-контролю, розіслати на усі електронні адреси кафедр факультету після
закінчення кампанії прийому тез.
6. Забезпечити роботу веб-сайту конференцій (відповідальні особи – Поляков О.Ю., Лютий Т.В.,
Петров С.О.) за посиланням www.elitconf.sumdu.edu.ua, зокрема, забезпечити роботу webінтерфейсу подання тез.
7. Головам секцій та секретарям забезпечити прийом тез доповідей та усіх заходів,
передбачених пунктом 1 даного розпорядження. Подання тез здійснювати виключно через
відповідний веб-інтерфейс сайту конференції за адресою www.elitconf.sumdu.edu.ua.
8. Секретарям секцій забезпечити повноту введення метаданих за кожними тезами доповіді
та розміщення фінальної авторської версії тез у форматі pdf на сайті конференції за
допомогою відповідного веб-інтерфейсу з метою подальшої популяризації робіт авторів та
автоматичного трансферу до інституційного депозитарію.
9. Усі технічні вимоги до тез доповідей та програми імплементувати у відповідні шаблони для
текстового процесору MS Word «Template_abstract.dot» та «Template_program.dot», які
вважати обов’язковими технічними засобами для оформлення тез та програми.
10. Заст. декана з наукової роботи Лютому Т.В. довести до відома усіх викладачів факультету
дане розпорядження, адресу сайту конференції, а також надати файли шаблонів тез.
11. Заст. декана з наукової роботи Лютому Т.В. надати усі необхідні консультації стосовно
роботи web-інтерфейсу подання тез секретарям секцій.
12. Провести роз’яснювальну роботу стосовно мети конференцій та основ їх роботи серед
студентської спільноти, задіяти при цьому студентський деканат (відповідальні особи –
Лютий Т.В., Дрозденко О.О.).
Декан ф-ту ЕлІТ

С.І. Проценко

Заст. декана з наук. роботи

Т.В. Лютий

