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Розміщення учасників, гостей та партнерів:
1. Студентські гуртожитки ДонНТУ - від 30 грн
2. Гуртожитки ВАТ «Красноармійський електромеханічний 
     завод», м-н «Южний», 7а з поліпшеними умовами 
     від 56 до 350 грн
тел.: 050-695-88-42 з 9.00 до 16.00
         06239-2-40-25 - цілодобово
3. Готель «Дружба», вул. Свердлова, 149 від 150 до 500 грн
тел.: 099-713-54-44
         097-272-50-20
         06239-2-45-73
4. Готель «Мелодія», вул. Шота, 207, від 430 до 550 грн+сніданок
тел.: 095-632-57-46
    

ТАК-2017

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет», факультет комп'ютерно-інтегрованих 
технологій, автоматизації, електроінженерії та 
радіоелектроніки, площа Шибанкова, 2, м. Покровськ, 
Донецька обл., Україна, 85300.
ДОДАТКОВІ КОНТАКТНІ ДАНІ:
Офіційна сторінка в мережі Інтернет:
http://tak.donntu.edu.ua/ 
Офіційна електронна пошта:
tak.donntu@gmail.com
Секретар:
Ступак Гліб Володимирович, (050)-172-02-64



ЗАПРОШЕННЯ
ДВНЗ «Донецький національний

технічний університет»
(м. Покровськ, Україна)
28-29 листопада 2017 р. 

проводить на базі факультету 
комп'ютерно-інтегрованих технологій, 

автоматизації, електроінженерії 
та радіоелектроніки

в рамках Всеукраїнського 
науково-практичного форуму

Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію молодих учених 
«Телекомунікації, автоматика, 

комп'ютерно-інтегровані технології»
(ТАК – 2017)

    Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конфе-
ренції та  виступити  з доповіддю. Конференція 
проводиться  з  метою популяризації IT-освіти в 
регіоні,  розвитку  наукового  і  творчого потен-
ціалу  студентської  молоді  та  молодих учених, 
налагодження  контактів  з  представниками 
виробництва, вирішення проблем на шляху 
запровадження Industry 4.0. 
Матеріали доповіді  будуть опубліковані в збір-
нику тез,  а кращі - рекомендуються до публіка-
ції  в  збірнику  «Обчислювальна  техніка  та 
автоматизація»,  який  включено  до  переліку 
наукових фахових видань України.

Основні напрямки конференції:
1. Телекомунікації, електроніка, радіоелектронні 
   пристрої.
2. Інформаційні технології.
3. Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані 
   технології.
4. Енергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Організаційна інформація
1. Для участі в роботі конференції необхідно 
    до 25 листопада 2017 р.  зареєструватися на 
    сайті конференції http://tak.donntu.edu.ua/ 
    та завантажити текст тез доповіді обсягом 
    не більше ніж три повні сторінки, включаючи 
    графічний матеріал.
2. Реєстрація учасників конференції відбудеться 
    28 листопада 2017 р. з 09 до 10.45 год. у холі 
    1-го навчального корпусу ДонНТУ 
    (м. Покровськ пл. Шибанкова, 2).
3. Початок роботи конференції 28 листопада  
    2017 р. о 11.00 годині, у ВАЗ 2-го навч. корпусу 
    ДонНТУ (м. Покровськ).
4. Робочі мови конференції – українська, 
    англійська, російська.
5. Проживання учасників конференції в 
    студентських гуртожитках ДонНТУ,  або 
    готелях м. Покровськ. Усі витрати за рахунок 
    учасників форуму.
6. Участь у форумі та конференції безкоштовна, 
    але надання подарунків партнерами вітається.
7. Проїзд: 
    - від автовокзала м. Покровськ:
      маршрутне таксі №108 до зупинки 
      «Центральний ринок». 
    - від залізничного вокзалу м. Покровськ:
      маршрутне таксі №107 до зупинки 
      «Центральний ринок».

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
28 листопада - реєстрація учасників
                       - урочисте відкриття форуму, пленарне 
                         засідання
                       - проведення панельних дискусій за 
                          тематикою «Сучасні тренди в автома-
                          тизації», «Digital. Великі корпорації та
                          дослідження», «Фінансова грамотність, 
                          як розпочати свою справу. Стартапи. 
                          Соціальне підприємництво»
                       - презентація проектів «Кращі з кращи-
                         ми. ДонНТУ», що можуть бути доопра-
                         цьовані та реалізовані, або прийняті 
                         до участі І-го етапу Всеукраїнського 
                         конкурсу студентських наукових робіт 
                         з галузей знань і спеціальностей 
29 листопада - реєстрація учасників другого дня
                       - проведення секційних засіданнь:
                         1. Телекомунікації, електроніка, 
                            радіоелектронні пристрої.
                         2. Інформаційні технології.
                         3. Автоматизація, комп'ютерно-
                            інтегровані технології.
                         4. Енергетика, електротехніка та 
                            електромеханіка. 
                       - підбиття підсумків другого дня роботи 
                         форуму, круглих столів та секційних 
                         засідань, урочисте закриття форуму.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
- Воропаева Вікторія Яківна, к.т.н., доц., проректор 
   ДонНТУ з науково-педагогічної роботи – голова;
- Ступак Гліб Володимирович, ст. викладач 
   кафедри автоматики і телекомунікацій – секретар;
- Тарасюк Вікторія Павлівна, к.т.н., доц., декан 
   факультету  комп'ютерних інформаційних 
   технологій, автоматики, електроніки і радіотехніки;
- Поцепаєв Валерій Валерійович, к.т.н., доц., 
   завідувач кафедри автоматики і телекомунікацій;
- Вовна Олександр Володимирович, д.т.н., доц., 
   кафедри електронної техніки, в.о. завідувача 
   кафедри електронної техніки;
- Зорі Анатолій Анатолійович, д.т.н., проф., 
   кафедри електронної техніки;
- Колларов Олександр Юрійович,  к.т.н., доц., 
   завідувач кафедри електричної інженерії

Вимоги до оформлення тез
1. Тези мають бути оформлені за шаблоном, що 
    доступний на офіційному сайті конференції 
    http://tak.donntu.edu.ua/ 
2. Рекомендується така логічна структура тез 
    доповіді: актуальність питання; відомі дослід-
    ження та публікації; постановка задачі; основ-
    ний матеріал та результати досліджень; 
    висновки та напрямок подальших досліджень. 
3. Тези, що не відповідають наведеним вимогам, 
    а також подані до оргкомітету із запізненням, 
    не будуть опубліковані.
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