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

3-й Всеукраїнській науково-практичній конференції

Корчинський В.В.
Ніколаєнко С.В.
Оксіюк О.Г.
Онацький О.В.
Рудницький В.М.

д.т.н., проф. каф. інформаційної безпеки та передачі
даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
к.т.н., доц. каф. інформаційних технологій, ОНАЗ
ім. О.С. Попова;
д.т.н., проф., зав. каф. кібербезпеки та захисту
інформації, Київський національний університет ім.
Тараса Шевченко
к.т.н., доц. каф. інформаційної безпеки та передачі
даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
д.т.н., проф., зав. каф. системного програмування,
Черкаський державний технологічний університет

«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»
яка відбудеться з 2 до 6 вересня 2017 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:
https://www.onat.edu.ua/?set_lang=ua&pg=baza.
За матеріалами роботи конференції видається збірник тез
доповідей учасників. Робочі мови: українська, російська, англійська.

Програмний комітет:
Воробієнко П.П.
Каптур В.А.
Васіліу Є.В.
Гнатюк С.О.
Захарченко М.В.
Кільдішев В.Й.
Корченко О.Г.

голова, д.т.н., проф., ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова
заступник голови, к.т.н., с.н.с., проректор з наукової
роботи ОНАЗ ім. О.С. Попова;
д.т.н.,
проф.,
директор
навчально-наукового
інституту радіо, телебачення та інформаційної
безпеки ОНАЗ ім. О.С. Попова;
к.т.н., доц. каф. безпеки інформаційних технологій,
Національний авіаційний університет;
д.т.н., проф., зав. каф. інформаційної безпеки та
передачі даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
к.т.н., доц. каф. інформаційної безпеки та передачі
даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
д.т.н., проф., зав. каф. безпеки інформаційних
технологій, Національний авіаційний університет;

Організаційний комітет:
д.т.н., проф., директор навчально-наукового
інституту радіо, телебачення та інформаційної
безпеки, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
к.т.н., відповід. за навчальну роботу навчальноПилявський В.В.
наукового інституту радіо, телебачення та
інформаційної безпеки, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
Марколенко П.Ю. к.т.н., доц., відповід. за профорієнтаційну роботу
навчально-наукового інституту радіо, телебачення
та інформаційної безпеки, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
к.т.н., викл. каф. інформаційної безпеки та передачі
Рябуха О.М.
даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
к.т.н., доц. каф. інформаційної безпеки та передачі
Кільдішев В.Й.
даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
ст. викл. каф. інформаційної безпеки та передачі
Севастєєв Є.О.
даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
викл. каф. інформаційної безпеки та передачі
Михайлова Л.В.
даних, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
ст. наук. співробітник, ОНАЗ ім. О.С. Попова;
Лімарь І.В.
директор бази відпочинку «Електрон»
Лазукін В.О.
Васіліу Є.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:






організаційно-правові методи захисту інформації;
системи ідентифікації і обробки персональних даних;
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 3-4 сторінки 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.
Матеріали доповідей не редагуються, за науковий зміст,
афіліацію і викладення матеріалів відповідальність несуть виключно
автори.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
УДК 681.3.06
Беспалов О.Ю.
Аспірантура НТУУ «КПІ»
e-mail
Панасюк І.І.
Компанія «ДЕПС Україна»
e-mail
НОВІ ЙМОВІРНІСНІ МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ НЕЗВІДНОСТІ
ТА ФАКТОРИЗАЦІЇ ПОЛІНОМІВ
Анотація. У роботі було узагальнено метод Полларда, його
еліптичний аналог та теорему Ленстри для використання в кільці
поліномів...
Більшість сучасних криптосистем, як симетричних, так і
асиметричних використовує незвідні поліноми. На сьогоднішній день
існують як класичні алгоритми перевірки незвідності поліному, так і
нові ймовірнісні…
Література
1. Коблиц Н. Курс теории чисел и криптографии. – М.: Научное
изд-во ТВП, 2001. – 260 с.
2. Silverman J. The Arithmetic of Elliptic Curves. – Heidelberg etc.:
Springer, 1986. – 513 p.

ЗАЯВА-ДОГОВІР
на участь у 3-й Всеукраїнській науково-практичній конференції
Перспективні напрями захисту інформації
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи/навчання
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Адреса
Тел.:
E-mail:
Тема доповіді (тез)
Форма участі
(очна, заочна)

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Отримувач: Одеська національна академія
зв'язку ім. О.С. Попова
ЄДРПОУ: 01180116
МФО: 820172
р/р 31252244110090 в Державній Казначейській
Службі України
Призначення платежу: публікація тез доповіді (прізвище
автора). Без ПДВ.
Розміщення на базі відпочинку «Електрон» від 80 грн. з
особи за добу (без харчування).
Можливий заїзд з 1 вересня 2017 року. З питань
розміщення звертатися за телефонами, вказаними на сторінці
https://www.onat.edu.ua/?set_lang=ua&pg=baza. Планується також
урочиста вечеря.

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповіді та заява-договір подаються до 11 серпня 2016 року.
Після проходження перевірки (прийняття тез до друку), необхідно
надіслати копію платіжного документа про оплату реєстраційного
внеску до 21 серпня 2016 року. Усі три документи надсилати в
електронному вигляді на e-mail: onaz.crypto2017@gmail.com трьома
файлами (у форматі .doc):
zayava_(Прізвище автора),
tezy_(Прізвище автора),
platij_(Прізвище автора).
Реєстраційний внесок становить 170 грн (без ПДВ)
Реєстраційний внесок забезпечує публікацію тез доповідей та
одержання одного екземпляра друкованого збірника тез доповідей
конференції. Вартість одержання додаткового збірнику – 170 грн.
Реєстраційний внесок необхідно перераховувати на рахунок
ОНАЗ ім. О.С. Попова (в грн.):

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
65029, Україна, Одеса, вул. Кузнечна, 1
Телефон: (067) 301-41-88 (095) 826-53-93
e-mail: onaz.crypto2017@gmail.com
Лімарь Ігор Валерійович

