
ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! 
 

Запрошуємо Вас та Ваших співробітників 
взяти участь у V Міжнародній науково-

практичній конференції 
«Обробка сигналів і негаусівських 
процесів», присвяченій пам’яті  
професора Кунченка Ю.П., 
яка відбудеться в м. Черкаси 

з 20 по 22 травня 2015 р. на базі Черкаського 
державного технологічного університету 

 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Співголови програмного комітету: 

Качала Т.М. – д.е.н., професор,  ректор ЧДТУ; 
Медиковський М.О. – д.т.н., професор, Львівський 
національний університет «Львівська політехніка»; 
Палагін В.В. – д.т.н., професор, ЧДТУ; 
Сікора Л.С. – д.т.н., професор, Львівський 
національний університет «Львівська політехніка» 

Члени програмного комітету: 
Баранов П.Ю. – д.т.н., професор, директор 
Інституту радіоелектроніки та телекомунікацій 
ОНПУ; 
Безрук В.М. – д.т.н., професор, ХНУРЕ; 
Білецький А.Я. – д.т.н., професор, НАУ; 
Бунін С.Г. – д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»; 
Ващенко В.А. – д.т.н., професор, ЧДТУ; 
Велев Дімітер Ґеорґіев – д.т.н., професор, 
Університет національного та світового 
господарства, Софія, Болгарія; 
Верлань А.Ф. – д.т.н., професор, Інститут проблем 
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова; 
Власенко В.О. – д.т.н., професор, університет 
Ополя, Польща; 
Воробієнко П.П. – д.т.н., професор, ректор ОНАЗ; 
Гордієнко В.І. – д.т.н., заступник генерального 
директора по науці – головний конструктор ДП 
НВК «Фотоприлад»; 
Джо Стертен – професор, Університет Йовіка, 
Йовік, Норвегія; 
Долгов Ю.О. – д.т.н., професор, Придністровський 
державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 

Тирасполь, Молдова; 
Драган Я.П. – д.т.н., професор, Львівський 
національний університет «Львівська політехніка»; 
Дурняк Б.В. – д.т.н., професор, ректор Української 
академії друкарства; 
Кунченко-Харченко В.І. – д.т.н., професор, ЧДТУ, 
президент Благодійного фонду «Наукова школа 
ім. професора Ю.П. Кунченка»; 
Лужецький В.А. – д.т.н., професор, Вінницький 
національний технічний університет; 
Луценко В.І. – д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут 
радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усікова НАНУ; 
Мандзій Б.А. – д.т.н., професор, Львівський 
національний університет «Львівська політехніка»; 
Мачуський Є.А. – д.т.н., професор, декан НТУУ 
«КПІ»; 
Парвіз Алі Зада – д.т.н., професор, Університет 
Окан, Стамбул, Туреччина; 
Петренко І.М. – заступник директора ТОВ «Навіс–
Україна»; 
Політанський Л.Ф. – д.т.н., професор, 
Чернівецький національний університет ім. Юрія 
Федьковича; 
Поповський В.В. – д.т.н., професор, ХНУРЕ; 
Правда В.І. – к.т.н., професор, НТУУ «КПІ»; 
Рибін О.І. – д.т.н., професор, декан НТУУ «КПІ»; 
Сагатов М.В. – д.т.н., професор, Ташкентський 
державний технічний університет, Узбекістан; 
Ситник О.О. – к.т.н., доцент, ЧДТУ; 
Шлезінгер М.І. – д.т.н., професор, Міжнародний 
науково-навчальний центр ЮНЕСКО 
інформаційних технологій і систем на базі 
Інституту кібернетики НАН України. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
Співголови організаційного комітету: 

Кунченко-Харченко В.І. – співголова організа-
ційного комітету, д.т.н., професор, ЧДТУ, 
президент Благодійного фонду «Наукова школа 
ім. професора Ю.П. Кунченка»; 
Палагін В.В. – співголова організаційного 
комітету, д.т.н., професор, ЧДТУ; 

 

Члени організаційного комітету: 
Антонець А.А. – завідувач лабораторіями, ЧДТУ; 
Воробкало Т.В. – к.т.н., доцент, ЧДТУ; 
Гавриш О.С. – к.ф-м.н., доцент, ЧДТУ; 
Гончаров А.В. – к.т.н., доцент, ЧДТУ; 
Заболотній С.В. – к.т.н., доцент, ЧДТУ; 
Івченко О.В. – асистент, ЧДТУ; 
Клопотовський П.А. – асистент, ЧДТУ; 
Лебідь М.С. – інженер, ЧДТУ;  
Лелеко С.А. – асистент, ЧДТУ; 
Мартиненко С.С. – к.ф-м.н., доцент, ЧДТУ; 
Філіпов В.В. – асистент, ЧДТУ; 
Чепинога А.В. – асистент,  ЧДТУ; 
Чорній А.М. – к.т.н., доцент, ЧДТУ. 
 

Вчений секретар конференції 
Гончаров А.В. – к.т.н., доцент, ЧДТУ. 
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 Математичні моделі сигналів та систем. 
 Методи та алгоритми обробки сигналів та 

статистичних даних. 
 Апаратні та програмні засоби опрацювання 

сигналів та даних. 
 Комп’ютерне моделювання. 
 Історія науки і техніки. 
 

Заявка на участь у конференції 
 

Ім’я та прізвище_____________________________ 
Науковий ступінь, звання_____________________ 
Держава, місто, підприємство (установа) _________ 
Посада______________________________________ 
Адреса______________________________________ 
Телефон______________  E-mail ________________ 
Форма участі (доповідь, співавторство, участь у 
обговоренні)_________________________________ 
Секція конференції ___________________________ 
 

Культурна програма 
Для учасників конференції планується оглядові 
екскурсії по визначним місцям м. Черкас та 
Черкаської області. 



Для участі у конференції необхідно подати 
заявку та тези доповідей до 15 квітня 2015 р. з 
вказівкою напрямку роботи (секції) електронною 
поштою на адресу osnp2015@gmail.com. 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. 

Українські учасники додають акт експертизи про 
можливість опублікування матеріалів у пресі та 
інших засобах масової інформації. Учасники з країн 
СНД повинні повідомити про можливість відкритої 
публікації тез доповідей. 

Про прийняття оргкомітетом тез до публікації 
буде повідомлено до 01 травня 2015 р. 

Після отримання авторами на електронну адресу 
повідомлення щодо прийняття матеріалів 
програмним комітетом конференції, здійснюється 
оплата організаційних внесків до 10 травня 2015 р. 

До 10 травня 2015 р. необхідно повідомити 
організаційний комітет про необхідність поселення 
учасників у готелі або гуртожитки університету. 

Тези доповідей будуть сформовані у збірку 
праць та опубліковані до початку роботи 
конференції. Авторам найкращих доповідей, 
виголошених на конференції, програмний комітет 
конференції може рекомендувати доопрацювання 
тез для безкоштовного опублікування англійською 
мовою у вигляді статей у збірнику наукових 
праць «Вісник ЧДТУ», який внесено до переліку 
фахових видань України у галузі технічних наук. 

За інформацією про конференцію звертатися 
на кафедру радіотехніки та інформаційно-
телекомунікаційних систем ЧДТУ. 

Адреса для листування: Україна, 18006, 
м. Черкаси, бул. Шевченко, 460, ЧДТУ, кафедра 
радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних 
систем 
Контактний телефон: (0472) 73-02-61 
Електронна адреса: osnp2015@gmail.com 
Сайт конференції: osnp2015.wix.com/osnp2015 

 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

Тези доповідей повинні бути обсягом – 1-3 
повних сторінок формату А4, підготовлені на 
комп’ютері на одній з мов конференції в редакторі 
MS Word, шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 
міжрядковий інтервал 1,5. Розмір полів: верхнє – 
2 см; нижнє – 2 см; ліве – 3 см; праве – 1,5 см. 
Формули повинні бути набрані у вбудованому в 
MS Word редакторі формул Equation 3.0 з 
розмірами (зверху вниз): 14, 10, 8, 22, 14. Не 
допускається використання формул у вигляді 
зображень. Великі формули повинні бути розбиті 
на декілька рядків. 

Перелік літератури приводиться в порядку 
посилання в тексті і повинен бути оформлений 
згідно діючих вимог (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). 

Рукописи оформлені з порушенням зазначених 
вимог і правил до публікації не приймаються. 

 
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 Громадяни України Громадяни 
інших країн 

Науковці 200 грн. $25 
Студенти та 
аспіранти 100 грн. $15 

 
Вартість додаткового екземпляра збірника 

праць конференції становить 50 грн. 
За рахунок реєстраційних внесків видається 

збірка тез доповідей та покривається частина 
витрат по організації конференції. Вартість 
проживання та участь у заходах культурної 
програми сплачується окремо після прибуття на 
конференцію. 

Програму та праці конференції учасники 
отримують при реєстрації (за умови оплати 
реєстраційного внеску). 

 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Національній технічний університет «КПІ» 

Національний авіаційний університет 
Національний університет «Львівська політехніка» 

Одеська Національна академія зв’язку 
Одеський Національний політехнічний університет 

Харківський Національний університет 
радіоелектроніки 

Вінницький Національний технічний університет 
Черкаський державний технологічний університет 

 

 
 

V Міжнародна науково-практична 
конференція 

 
«ОБРОБКА СИГНАЛІВ І 

НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ», 
 

присвячена пам’яті 
професора Кунченка Ю.П. 

 
 
 

 
 

Черкаси 
20 – 22 травня 2015 


