
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ  ім. О.С. Попова 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 1-ій Всеукраїнській  

науково-практичній конференції 

 

«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ», 

 

що відбудеться з 7 до 9 вересня 2015 року на березі Чорного моря  

на базі відпочинку «ЕЛЕКТРОН» (Одеська область, Білгород-

Дністровський район, смт. Затока, Лиманський курортний район, 

зупинка електрички «Кароліно-Бугаз»). Більш детальна інформація 

щодо бази відпочинку «ЕЛЕКТРОН» є на сайті: 

http://www.onat.edu.ua/?pg=baza. 

За матеріалами роботи конференції видається збірник тез 

доповідей учасників. Робочі мови: українська, російська, англійська. 

Програмний комітет 

Воробієнко П.П. голова, д.т.н., проф., ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова 

Каптур В.А. заступник голови, к.т.н., с.н.с., проректор з наукової 

роботи ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

Васіліу Є.В. д.т.н., проф., директор Навчально-наукового 

інституту Радіо, телебачення та інформаційної 

безпеки ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

Корченко О.Г. д.т.н., проф., зав. каф. безпеки інформаційних 

технологій, Національний авіаційний університет 

Оксіюк О.Г. д.т.н., проф., зав. каф. кібербезпеки та захисту 

інформації, КНУ ім. Тараса Шевченка; 

Рудницький 

В.М. 

д.т.н., проф., зав. каф. системного програмування, 

Черкаський державний технологічний університет; 

Конахович Г.Ф. д.т.н., проф., зав. каф. телекомунікаційних систем, 

Національний авіаційний університет; 

Захарченко М.В. д.т.н., проф., зав. каф. інформаційної безпеки та 

передачі даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

Корчинський 

В.В. 

д.т.н., проф. каф. інформаційної безпеки та передачі 

даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

Леонов Ю.Г. д.ф.-м.н., зав. каф. інформаційних технологій, ОНАЗ 

ім. О.С. Попова; 

Бабенко В.Г. к.т.н., доц. каф. системного програмування, 

Черкаський державний технологічний університет; 

Йона Л.Г.  к.т.н., доц. каф. інформаційної безпеки та передачі 

даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

Гнатюк С.О. к.т.н., доц. каф. безпеки інформаційних технологій, 

Національний авіаційний університет; 

Кінзерявий В.М. к.т.н., доц. каф. безпеки інформаційних технологій, 

Національний авіаційний університет; 

Ніколаєнко С.В. к.т.н., доц. каф. інформаційних технологій, ОНАЗ  

ім. О.С. Попова; 

Рябий М.О. к.т.н., доц., Європейський університет, м. Київ 

Кравченко П.О. Директор Distributed Lab, м. Харків; 

Дрейс Ю.О. к.т.н., доц., Житомирський військовий інститут  

ім. С.П. Корольова; 

Стайкуца  С.В. к.филос.н., доц. каф. інформаційної безпеки та 

передачі даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

Хомич С.В. к.т.н., доц. каф. інформаційної безпеки та передачі 

даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

Кільдішев В.Й. к.т.н., доц. каф. інформаційної безпеки та передачі 

даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

 

Організаційний комітет 

 

Васіліу Є.В. д.т.н., проф., директор навчально-наукового 

інституту радіо, телебачення та інформаційної 

безпеки, ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

Ніколаєнко С.В. к.т.н., доц. каф. інформаційних технологій, 

ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

Баляр В.Б. к.т.н, доц. каф. телебачення та радіомовлення, 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

Лімарь І.В. аспірант каф. інформаційної безпеки та передачі 

даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова 

 

 

 



 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 організаційно-правові методи захисту інформації; 

 системи квантової криптографії; 

 технічні засоби виявлення каналів витоку інформації; 

 засоби захисту інформації в інформаційних і телекомунікаційних 

системах; 

 елементи і компоненти для систем захисту інформації; 

 методи та засоби захисту господарських об'єктів. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Тези доповідей повинні мати обсяг до 4-х сторінок формату А4, 

підготовлені на одній з робочих мов конференції в редакторі Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, розмір 12 pt, інтервал одинарний. Поля: 

верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см, абзац 1,27 см.  

 

Формули повинні набиратися в редакторі Equation 3.0 (MathType).  

Заголовок тез, заголовки розділів пишуться жирним шрифтом.  

 

Порядок оформлення: 

 

1) УДК, 

2) ПІБ та місце роботи (навчання) авторів, e-mail, ПІБ наукового 

керівника (для студентів), 

3) назва тез, 

4) анотація (50-100 слів), 

5) текст тез доповіді, 

6) висновки, 

7) список літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

УДК 621.395.7 

Безпечний М.М., 

ОНАЗ ім. О.С.Попова. 

bezpechniy@gmail.com 

Науковий керівник  к.т.н., доц. Шифроваленко В.Я. 

 

БЛОКОВИЙ СИМЕТРИЧНИЙ КРИПТОАЛГОРИТМ 

«SIGMA» 

 

Анотація. Запропоновано новий перспективний блоковий 

симетричний криптоалгоритм «SIGMA». Наведено основні поняття та 

терміни, що використовуються для опису даного алгоритму, 

формалізовано основні параметри…….. 

 

Одним із найнадійніших методів захисту інформаційних ресурсів 

інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) є використання 

криптографічних засобів, основною перевагою яких є охорона 

безпосередньо самої інформації, а не доступу до неї. Сучасна 

криптографія містить чотири основні розділи – це симетричні 

криптосистеми…. 

 

Література  

1. Горбенко І.Д. Перспективний блоковий симетричний шифр 

«КАЛИНА». Основні положення та специфікація / I.Д. Горбенко, В.І. 

Долгов, Р.В. Олійников та ін. // Прикладная радиоэлектроника. – 2007. – 

Т. 6 – № 2. – С. 195-208. 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВА-ДОГОВІР 

 

на участь у 1-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 

Перспективні напрями захисту інформації  

 

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________ 

Місце роботи/навчання  _______________________ 

Посада  _______________________ 

Науковий ступінь, вчене звання _______________________ 

Адреса  _______________________ 

Тел./факс:  _______________________ 

E-mail:  _______________________ 

Номер секції __________________________________________________ 

Тема доповіді (тез)  _______________________ 

Форма участі   _______________________ 

 (очна, заочна) 

 

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Тези доповіді та заява-договір подаються до 25 серпня 2015 року. 

Після проходження перевірки (прийняття тез до друку), необхідно 

надіслати копію платіжного документа про оплату реєстраційного 

внеску до 30 серпня 2015 року. Усі три документи надсилати в 

електронному вигляді на e-mail: dekis2015@gmail.com трьома файлами 

(у форматі .doc):  

zayava_(Прізвище автора),  

tezy_(Прізвище автора),  

platij_(Прізвище автора). 

 

Реєстраційний внесок становить 130 грн (без ПДВ) 

 

Реєстраційний внесок забезпечує публікацію тез доповідей та 

одержання одного екземпляра друкованого збірника тез доповідей 

конференції.  

Реєстраційний внесок необхідно перераховувати на рахунок 

ОНАЗ ім. О.С. Попова (в грн.).  

 

Отримувач: ОНАЗ ім. О.С. Попова  

ЄДРПОУ: 01180116 

МФО: 828011 

р/р 31250201110090 в ГУДКСУ в Одеській обл.  

 

Призначення платежу: публікація тез доповіді (прізвище 

автора). 

 

Розміщення на базі відпочинку «Електрон» від 60 грн. за 

добу (http://www.onat.edu.ua/?pg=baza). 

Можливий заїзд з 5 вересня 2015 року. З питань розміщення 

звертатися за телефоном (067) 79-06-108. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

65029, Україна, Одеса, вул. Ковальська, 1 

Телефон: (067) 79-06-108 

e-mail: dekis2015@gmail.com 

Ніколаєнко Сергій Валентинович 

mailto:dekis2015@gmail.com
http://www.onat.edu.ua/?pg=baza

