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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

З  16  по  20  травня  2016  р.  у  Харківському  національному  університеті    радіоелектроніки  буде 
проведена  І  Міжнародна  науково‐технічна  конференція  «Поліграфічні,    мультимедійні  та  web‐
технології». 

Для  участі  у  конференції  запрошуються  викладачі,  вчені,  бізнесмени,  видавці,  фахівці 
видавничо‐поліграфічної  та  рекламної  галузі,  розробники  мультимедійних  інформаційних 
продуктів, аспіранти, студенти. 

У рамках  конференції планується проведення молодіжної школи семінару,  майстер‐класів по 
тривимірному моделюванню й рекламі, виставки студентських робіт.  

Для  учасників  конференції  заплановано  проведення  екскурсій  на  поліграфічні  підприємства 
м.Харкова і в «НДІ «Лазерних технологій».  

    
Передбачається також заочна участь в формі відеоконференції. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
   

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Секція 1 – Технічні й технологічні інновації у виробництві друкованої продукції та 
пакувальному виробництві. 

Секція 2 – Інформаційні системи та технології в поліграфії.  Інтелектуальні системи. 
Секція 3 – Мультимедійні та web‐технології. Розробка додатків для мобільних 

пристроїв.  UI/UX інтерфейси. 
Секція 4 – 2D та 3D‐графіка, графічний дизайн, управління кольором. 
Секція 5 – Маркетинг і реклама в поліграфії. 
Секція 6 – Використання нових методів навчання  у видавничо‐поліграфічній галузі, 

зв'язок навчального процесу з виробництвом. 
 

Перед  початком  конференції  будуть  видані  збірник  тез  конференції    й  матеріали  доповідей 

молодіжної школи‐семінару з присвоєнням номерів ISBN.   

За  результатами  конференції  планується  видання  кращих  доповідей  у  журналі  «Біоніка 
інтелекту», внесеному в перелік  ВАК України.  Публікація в журналі «Біоніка інтелекту» тільки для 
учасників конференції. Вартість 40 грн. за 1 сторінку. Кількість сторінок – не менш 4‐х. 

Вартість  оргвнеску  для  українських  учасників:  конференція  –  150  грн.,  молодіжна  школа‐
семінар – 100 грн. При участі в цих двох заходах, оргвнесок для школи‐семінару  складає 50 грн. 
Для інших учасників оргвнесок складає 10 $. 

Організаційний внесок необхідно перевести на платіжну картку КБ “ПриватБанк” № 5168 7423 
0286  6128  (призначення  платежу  –  «Оргвнесок  PMW‐2016»  або  «Публікація  статті  «Біоніка 
інтелекту»). 

 
Для участі в роботі конференції необхідно надіслати заявку й тези доповіді й  (або) матеріали 

доповіді молодіжної школи‐семінару,  оформлені  відповідно  до  вимог  інформаційного  листа,  на 
електронну адресу pmw@nure.ua.  

Терміни подачі документів: 

 Заявка на участь у конференції (школі‐семінарі) – до 15 квітня. 

 Тези (матеріали) доповідей в електронному вигляді – до 30 квітня. 

 Заявка на публікацію в журналі «Біоніка інтелекту» – до 15 квітня. 

 Текст статті – до 10 травня. 



За  попереднім  узгодженням  з  Оргкомітетом  конференції  можливе  проведення  круглих 
столів, обговорення статей, книг і дисертацій. 

 
 

ПРИБЛИЗНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

16 травня  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
  Реєстрація учасників 

  Відкриття конференції. Пленарне засідання 

  Екскурсія «НДІ «Лазерних технологій» 

  Засідання секцій 

  Майстер-класи 

  Концерт 

  Культурна програма 

   

17 травня  МОЛОДІЖНА ШКОЛА-СЕМІНАР (Виїзне засідання) 
  Виступи 
  Майстер-класи 

  Культурна програма 

   

18 травня   ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ (ХНУРЕ) 
  Засідання секцій 

  Культурна програма 

   

19 травня  ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 
  Засідання секцій 

  Екскурсія (Опішня*) 

  Підведення підсумків 

   

20 травня  ОФІЦІЙНЕ ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
* Опішня - Національний музей-заповідник українського гончарства http://opishne‐museum.gov.ua/  
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