
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЙ ПТ-2020 та ПРІТС-2020 
Для участі в конференції бажано встановити застосування (додаток)  

проведення конференції ZOOM  https://zoom.us/ та зареєструватись. 

Зайти в указаний день та час за посиланням* вашої секції. 
https://support.zoom.us/hc/ru/categories/201146643-Конференции и веб-семинары 

13.04.2020 р. - Понеділок.  

1. 10.00-10.30 Розсилка уточнених посилань учасникам конференції на 

тестові on-line СЕКЦІЇ. 

2. 10.30-12.00 уточнення регламенту роботи секцій (налаштування, 

тестова робота секцій).  

Відповідальні – керівники секцій (адміністратори секцій). 

14.04.2020 р. – Вівторок з 10.00 до 11.00 

Відкриття конференції  

- Привітання конференції [https://zoom.us/j/6826744699]. 

- робота в on-line секціях * з 11.00 до 17.00. 

Відповідальний: координатор ПК – Кравчук С.О. 

15-16.04.2020 р. (середа, четвер) 

 – робота в on-line секціях *, з 10.00 до 17.00. 

Відповідальні – керівники секцій (адміністратори секцій). 

17.04.2020 р. (П’ятниця) – з 10.00 до 12.00 

Закриття конференції  
- Підведення підсумків конференції. 

Відповідальний: координатор ПК – Кравчук С.О. 
 

- Доповідь на секційному засіданні до 10 хв. 

- Для представлення доповіді використовуйте презентацію та дублювання екрана. 

- Доповідь можлива з будь-якого місця і з будь-якого пристрою. 

- Як що конференція була перервана - увійти знов можна за тим самим посиланням. 
 

* Дати, час  та посилання на on-line секції: 
1. Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах 

Засідання 1 – 15.04.20 р. 10.00-13.00 / 14.00-17.00  [https://zoom.us/j/5855088719].   

2. Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології 16.04.20 р. 10.00-13.00 

[https://us04web.zoom.us/j/7088017440]. 

3. Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології 

16.04.20 р. 10.00-13.00 / 14.00-17.00 [https://us04web.zoom.us/j/6329446781]. 

4. Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет 

речей 14.04.20 р. 11.00-13.00 [https://zoom.us/j/6826744699]. 

5. Інформаційні технології в телекомунікаціях 14.04.20 р. 11.00-13.00 /14.00-00 

[https://us04web.zoom.us/j/8544516954]. 

6. Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних 

технологій 14.04.20 р. 11.00-17.00 [https://zoom.us/j/5855088719] 

7. Системна й програмна інженерія інфокомунікацій 15.04.20 р. 11.00-14.00 

[https://us04web.zoom.us/j/6403709557]. 

8. Семінар: Modern information and telecommunication trends  15.04.20 р. 14.00-17.00  

[https://us04web.zoom.us/j/3291376706]. 

ПРІТС 16.04.20 р. 10.00-13.00 / 14.00-17.00 [https://us04web.zoom.us/j/7308846515]. 

Як що будуть зміни, то 13.04.2020 р. 10.00-10.30 Розсилка уточнених посилань. 


