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ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ

який включатиме лише статті, що отримали позитивну

Запрошуємо взяти участь у дванадцятій науковотехнічній конференції молодих вчених «Електроніка2019», що відбудеться 23-25 квітня 2019 року.
СПІВОРГАНІ3АТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ

рецензію.

Учасники мають зареєструватися та подати статті через
електронну
систему
EasyChair:
https://easychair.org/conferences/?conf=elconf2019.
Також на почту оргкомітету (elconfkpi@gmail.com)

•

Факультет електроніки, КПІ ім. Ігоря Сікорського

необхідно подати статтю у форматі .docх та останню

•

Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Київська Мала академія наук учнівської молоді»

сторінку у форматі .pdf з підписами авторів та особи, що

Громадська організація «Пані Наука»

науковий ступінь. Інструкція по використанню системи

•

РОБОЧІ МОВИ

EasyChair

21 березня 2019 року

28 березня 2019 року

наступним

посиланням:

Стаття повинна бути оформлена у відповідності до
шаблону, розміщеного на сайті конференції у розділі
«Інформація для aвторів». Обсяг статті має складати 46 повних сторінок формату А4. Якщо обсяг статті
перевищує 6 сторінок, вартість кожної додаткової сторінки
сплачується окремо (50 грн за сторінку).

НАУКОВІ СЕКЦІЇ
1. Акустика та акустоелектроніка
2. Мікро- та наноелектроніка
3. Фізична та біомедична електроніка
4. Електронні прилади та пристрої

статті

підлягають

за

Автор може подати не більше двох статей, в тому
числі у співавторстві.

Внески
учасників
включають
вартість одного
примірника програми конференції, номеру журналу
«Електронна та Акустична Інженерія», а також
організаційні витрати.
РЕКВІ3ИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ВНЕСКУ

Р/р 26002149882 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
Код ЄДРПОУ 25980264

має бути завантажена у електронну систему EasyChair.

Призначення платежу: Внесок від (ПІБ учасника) за

Після

Авторами статей можуть бути учні, студенти,
аспіранти та молоді науковці, вік яких на момент початку
конференції не перевищує 35 років.

250 грн

м. Київ, МФО 380805,

отримання

переробленої

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

Інші категорії

врахувавши зауваження рецензента. Перероблена стаття

електронною поштою через систему EasyChair.

та

150 грн

результатами якого автори мають переробити статтю,

результатами рецензування буде розіслано авторам

технології

Учасники від МАН

Адреса: 56, пр. Перемоги,м.Київ, 03057, Україна

рецензуванню,

Повідомлення про прийняття або відхилення статті за

5. Конструювання електронно-обчислювальної
апаратури
6. Перетворювальна та мікропроцесорна техніка

Україна, м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, факультет
електроніки (корпус №12), вул. Політехнічна, 16, ауд.
412– зала засідань Вченої ради факультету електроніки.

Громадська організація “Пані Наука”, спілка ЖФТН

Прийняття/відхилення статті
Подані

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

ВНЕСКИ УЧАСНИКІВ

Оформлення статей

Кінцевий термін реєстрації та
подання статей через систему
EasyChair
Розсилка повідомлення про
прийняття/відхилення статті за
результатами рецензування
Кінцевий термін подання
перероблених після
рецензування статей через
систему EasyChair
Кінцевий термін сплати
організаційного внеску

7. Телекомунікаційні, аудіовізуальні
системи
8. Секція Київської МАН

за

content/uploads/2014/01/Authors_Guide_ELCONF_2019.docx

ВАЖЛИВІ ДАТИ

14 березня 2019 року

знаходиться

http://elconf.kpi.ua/wp-

Робочими мовами є українська та англійська

28 лютого 2019 року

рекомендує статтю до участі у конференції та має

Після завершення конференції примірники номерів
журналу "Електронна та Акустична Інженерія" у друкованому
вигляді будуть передані до науково-технічної бібліотеки КПІ
ім. Ігоря Сікорського (http://www.library.kpi.ua/).

статті

повідомлення
авторам

про

необхідно

прийняття
сплатити

оргвнесок за вказаними реквізитами та надіслати на
електронну адресу оргкомітету копію документу про
сплату. Лише після сплати оргвнеску стаття буде
включена до програми конференції та опублікована.
ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ
Публікація статей здійснюється у науковому журналі
КПІ ім. І.Сікорського "Електронна та Акустична Інженерія",

участь у конференції «Електроніка-2019»

