
Для тих, хто не зможе особисто бути 
присутнім на конференції, але має бажання 
опублікувати матеріали доповіді або інформаційне 
повідомлення чи придбати збірник наукових праць: 

- для публікації доповіді чи рекламного листка від 
1 до 2 повних сторінок А4 необхідно до 10 травня 
2012року надіслати матеріали, оформлені згідно 
«Вимог 11-ї МНТК», та перерахувати 120 (сто 
двадцять) гривень без ПДВ за кожну доповідь 
(сторінку реклами) на р/р Оргкомітету), Р/Р 
26005301154 в ОПСРВ Ощадбанку м. 
Хмельницький, МФО 315784, ЗКПО 22772370, 
«Хмельницьке регіональне відділення Української 
технологічної академії,, ВОТТП_11_2012 «П.І.П. 
першого автора».  

Обов’язково потрібно вказати адресу для 
надсилання збірників матеріалів; 

- для іноземних організацій та громадян оплата 
проводиться в доларах США і складає 30 $, котрі 
перераховуються на рахунок Оргкомітету (Р/Р 
26005301154) у гривнах  по курсу НБУ на день 
перерахування. 
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 і направити листом (поштою), або на E-
mail:vottp.tiv@gmail.com копію платіжного доручення 
або квитанції про сплату . 
 

Контрольні дати  
Реєстрація заявки на участь  до 10травня 2012р. 
Оплата оргвнесків   до 15 травня 2012р. 
Подача матеріалів до 
збірника конференції  до 10 травня 2012р. 
Розсилка запрошень  
на конференцію   до 25 травня 2012р. 
 
Початок реєстрації  5 травня 2012р. 
    З 09-00 годин 
Хмельницький національний університет, 29016, 
 м. Хмельницький,  вул. Інститутська,11, 
тел. (0382)-72-88-72, е-mail: vottp.tiv@gmail.com 
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Вимоги до оформлення матеріалів тез доповіді  
Матеріал тез однією із мов: (українська, російська, 
англійська) подається на аркушах формату А4 (210х297), 
об`єм 1-2 сторінок інтервал 1.0. Поля: лiве-30 мм,  праве-20 
мм; верхнє-25 мм; нижнє-25мм. Статтi у редакторі Word for 
Windows. Рисунки i фотографiї слiд помiщати в тексті. Не 
використовуйте для створення iллюстрацiй встроєний в 
Word for Windows 8.0 та вищі версії графiчний редактор!!!! 
Рисунки бажано виконувати у графiчному редакторi COREL 
DRAW версiї 13.0 i менше у форматi TIF, GIF або JPG. 

Вимоги до набору матерiалу. 
Прiзвище, iмя , побатьковi авторiв (прописом), (Times New 
Roman Cyr, 12, жирний). Назва органiзацiї (повна) (Times 
New Roman Cyr, 8). Інформація для зв’язку (тел. факс, E-
mail) Назва статтi прописними буквами, (Times New Roman 
Cyr, 12, жирний). Для набору тексту статтi використовувати 
шрифт Times, 10. При наборi формул використовувати 
встроєний в Word for Windows. редактор формул (всі 
символи по тексту повинні бути набрані в редакторі 
формул). 

В якостi стилiв використовувати: 
-Text: Times New Roman Cyr, italic; -Function: Times New Roman Cyr, 
italic; -Variable: Times New Roman Cyr, italic; -L.C. Greek: Symbol; -
U.C. Greek: Symbol; -Symbol: Symbol; -Matrix-Vector: Times New 
Roman Cyr, bold; -Number: Times New Roman Cyr. 

Розмiри: 
Full - 12 pt; Subscript/Superscript - 7 pt; Sub- Subscript/Superscript-
5 pt; Symbol - 18 pt; Sub- Symbol - 12pt. 
Перелiк лiтератури оформляється згiдно вомог ВАК i 
подається загальним списком у кiнцi статтi. Список 
складається за чергою посилань у текстi (а не за абеткою). У 
текстi рукопису посилання на лiтературу ставляться в 
квадратнi дужки. Посилання на ще не опублiкованi працi не 
допускаються. 

Зразок оформлення матеріалів тез доповідей 
ДК 621.317           І.В. Троцишин,О.П.Войтюк, 

       Хмельницький національний університет 
   т. 8-0382-72-88-74 
   E-mail:vottp.tiv@gmail.com 
ЧАСТОТОМІР ПОСЛІДОВНОГО НАБЛИЖЕННЯ 

В роботі показано, що амплітудна модуляція вхідного 
сигналу лінійного резонансного високодобротного фільтра при 
розстройці його власної частоти відносно несучої частоти сигналу 
призводить до фазової модуляції вихідного сигналу. Глибина фазової 
модуляції залежить від величини розстройки, добротності, а також 
від частоти модуляції. 

Література 
P.S. Текст матеріалів тез доповідей подається в стислому вигляді 
(сама суть праці) не більше 2 сторінок  А4 формату, 10 шрифту. 
Матеріали повинні мати рецензії, експертні висновки та 
надіслані до кінцевого терміну 10 травня 2012 року. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА 
СПОРТУ УКРАЇНИ  

ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
РЕДАКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОГО ЖУРНАЛУ “ВОТТП” 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  
РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ “ВІСНИК ХНУ” 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Хмельницький Обласний ЕНЦУМ 
ВИДАВНИЦТВО «ТЕХНОСФЕРА» (Москва), 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ «ФОТОНІКА» 
ТОМСЬКА ГРУПА І СТУДЕНТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ І 

РАДІОЕЛЕКТРОНІЦІ (Томськ, Росія) 
 

ОДИНАДЦЯТА 
Міжнародна науково-технічна 

конференція 
 

ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА 
ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСАХ 
(ВОТТП-11-2012) 

Присвячується 15-річчю наукових 
видань МНТЖ «ВОТТП»  та 

 НЖ «Вісник ХНУ» 

 

ВОТТП_11-2012 
м.Хмельницький  

5 - 8 червня 2012 р. 

 



Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Українська технологічна академія, Редакція міжнародного 
науково-технічного журналу “ВОТТП”, Хмельницький 
національний університет, Редакція наукового журналу 

“Вісник ХНУ” Вінницький національний технічний 
університет, Севастопольський національний технічний 

університет, Хмельницький Обласний ЕНЦУМ, 
Видавництво «Техносфера», Науково-технічний журнал 

«Фотоніка», Томська група і студентське відділення 
Інституту інженерів по електротехніці і радіоелектроніці 

ІЕЕЕ 
 проводять 

 
Одинадцяту міжнародну науково-

технічну конференцію “Вимірювальна 
та обчислювальна техніка в 
технологічних процесах” 

(ВОТТП_11_2012), 
 яка відбудеться 

 5 - 8 червня 2012р. в м. Хмельницький, 
Хмельницький національний університет. 
На конференції будуть працювати секції: 

1. Загальні питання метрології та вимірювальної 
техніки; 

2. Оптичні  та фізико-хімічні вимірювання; 
3. Електричні та радіотехнічні вимірювання; 
4. Інформаційно-вимірювальні та обчислювальні 

системи і комплекси в технологічних процесах; 
5. Біомедичні вимірювання і технології; 
6. Обмін досвідом та технологіями; 
7. Прецизійні вимірювання та новітні технології. 

За матерiалами конференцiї буде 
випущений збірник тез доповідей до 
початку роботи конференцiї. 

Крім того, доповiдi, оформлені у вигляді 
наукових статей та рекомендованi оргкомiтетом 
до опублікування, за результатами роботи 
конференцiї будуть включенi до друку в 
мiжнародному науково-технiчному журналі 
“Вимірювальна та обчислювальна технiка в 
технологiчних процесах” № 2‘2012 та № 3‘2012., 
та науковому журналі «Вісник ХНУ» №4’2012. 

Склад організаційно-програмного комітету 
одинадцятої МНТК ВОТТП 11-2012 

М.Є Скиба. - професор, д.т.н., академік УТА, 
ректор ХНУ - голова оргкомітету; 

І.В.Троцишин – академік. УТА, зав. каф. РЕА і 
ТК, проф., д.т.н, головний редактор МНТЖ «ВОТТП» 
- заступник голови оргкомітету; 

Члени оргкомітету: 
I.Л.Афонін (Україна, Севастополь) 
Г.Б.Гімпілевич (Україна, Севастополь) 
В.I.Водотовка (Україна, Київ) 
В.Б.Дудикевич (Україна, Львів) 
Ж.Е.Желкобаев (Росія, Москва) 
С.М.Злепко (Україна, Вінниця) 
Н.Л.Істоміна (Росія,Москва) 
В.Г.Камбург (Росія, Пенза,) 
В.Г.Каплун (Україна, Хмельницький) 
В.М Кичак (Україна, Вінниця) 
С.А.Кравченко (Росiя, Санкт-Петербург) 
В.В.Климчук (Україна, Хмельницький) 
О.А.Кожемяк  (Росія, Томськ) 
В.П.Кожем‘яко (Україна, Вінниця) 
В.Т.Кондратов (Україна, Київ) 
В.Д.Косенков (Україна, Хмельницький) 
I.В.Кузьмін (Україна, Вінниця) 
A.О.Мельник (Україна, Львів) 
Ю.Ф.Павленко (Україна, Харкiв)  
С.В.Павлов (Україна , Вінниця) 
О.М.Петренко (Англія, Лоднон) 
В.П.Ройзман (Україна, Хмельницький) 
О.Н.Романюк (Україна , Вінниця) 
О.П.Ротштейн (Ізраїль, Єрусалим) 
В.П.Тарасенко (Україна, Київ) 
Ю.О.Скрипник (Україна, Київ) 
М.М.Сурду (Україна, Київ) 
П.М.Сoпрунюк (Україна, Львів)  
О.П.Стахов (Канада)  
Й.I.Стенцель (Україна, Северодонецьк)  
О.В.Стукач (Росія, Томськ) 
М.А. Філінюк (Україна, Вінниця) 
О.Б.Шарпан (Україна, Київ). 

 
 
 

Організаційна група: 
В.О. Гуляєва - завідувач патентно-інформаційного 
відділу ХНУ, 
К.Л.Горященко – доцент ХНУ, секретар 11-ї МНТК 
«ВОТТП», ХНУ, 
О.В. Зотова, К.О.Важельська Хмельницький 
обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді; 

Пiдприємствам, органiзацiям, окремим особам, 
які бажають прийняти участь у роботi конференцiї, а 
також придбати збiрник з матерiалами, необхiдно до 
10 травня  2012р. надіслати заявку на участь, 
матерiали до збiрника (можна також рекламнi 
проспекти) та копiю документа, що пiдтверджує 
сплату органiзацiйного внеску, на адресу оргкомiтету: 
       29016, м. Хмельницький вул. Iнститутська, 11, 
4-209, ХНУ, редакція МНТЖ “ВОТТП”, Оргкомiтет 
11-ї МНТК ВОТТП 11-2012. тел: (0382) 72-88-74, 
(03822) 2-51-08, факс (03822) 2-32-65, E-mail: 
vottp.tiv@gmail.com 

Детальну інформацію про умови участі та роботу 
конференції Ви можете отримати, завітавши на веб-
сайти: http:eps.tup.km.ua/ntk/, або fetronics.ho.com.ua 

Загальна сума до перерахування визначається 
учасниками самостійно (оргвнесок для учасників які 
будуть присутні на засіданнях складає 50грн, 
збірник праць - 100грн (додатковий збірник - 70грн.)  
i перераховується на р/рах. Хмельницького регіональ-
ного відділення Української технологічної академії 
(ХРВ УТА) №26005301154 в ВАТ«Держ. Ощадбанк 
України» м.Хмельницький, МФО 315784, ЄДРПОУ 
22772370 до 15 травня з обов’язковою поміткою 
“участь у 11-й МНТК (прізвище першого із  
авторів)”.  або поштовим переказом на той самий 
рахунок  

В заявцi вказують: назву доповiдi, секцiї в яку 
вона направляється, прізвища та ініціали авторiв iз 
вказiвкою наукових ступенiв, звань, посад, телефонiв 
для зв`язку, адреси для надсилання запрошень, 
кiлькiсть місць для проживання, термiн перебування, 
копiю платiжного доручення та кiлькiсть збiрникiв. 

Для учасників які бажають замовити 
проживання у готелях м. Хмельницький, або 
гуртожитках ХНУ, додаткову інформацію 
можливо отримати у Оргкомітеті з 10 по 25 
травня, по ел. пошті. vottp.tiv@gmail.com 


