Міжнародне товариство оптики і
фотоніки SPIE та Оптичне товариство
OSA

 Товариство

оптики

та

фотоніки

(англ.

Society

of

Photo-Optical

Instrumentation Engineers - SPIE) - професійне некомерційне міжнародне
об'єднання вчених, інженерів і студентів у галузі оптики та фотоніки.
 15 квітня 2001 р. – приєднання ВНТУ (кафедра ЛОТ) до SPIE.

Керівний склад (Officers) відділення SPIE ВНТУ:
Президент: Радченко Костянтин (аспірант каф. ЛОТ)
Віце-Президент: Кузін Олег (студент каф. ЛОТ)
Секретар: Олена Васильківа (аспірантка каф. ЛОТ)
Скарбник: : Ольга Щерба (студентка каф. ЛОТ)

 Оптичне товариство (англ. - The Optical Society (OSA)) міжнародне наукове товариство, що об’єднує вчених,
інженерів, студентів, викладачів у галузі оптики та фотоніки.

Керівний склад (Officers) відділення OSA ВНТУ:
Президент: Радченко Костянтин (аспірант каф. ЛОТ)
Віце-Президент: Краснощока Анастасія (аспірантка каф. ЗФФ)

Можливості, які відкриває SPIE та OSA
студентам та викладачам


Безкоштовне завантаження передових унікальних наукових публікацій в електронних
бібліотеках, в яких нараховується 235+ тис. праць.



За рік проводиться більш ніж 140 семінарів і конференцій по всьому світу, в яких є реальна

можливість брати участь. Серед найбільш відомих - SPIE Photonics West, SPIE Optics +
Photonics, CLEO, AIO.


БЕЗКОШТОВНА публікація статей за результатами конференцій у реферованій базі
SCOPUS;



Можливість брати участь у грантових програмах: Student Travel Grant, Student Authors Grant,
Officer Travel Grant (для керівного складу) та ін., що дають можливість повністю
БЕЗКОШТОВНО відвідати одну з конференцій, що описана вище (конференції зазвичай
проходять у Бельгії, Німеччині, США, Японії, Нідерландах та ін.)



Для студентів-членів товариств, що вступають в магістратуру та аспірантуру – додаткові
бали до вступного рейтингу

 Лауреатами Travel Grant та учасниками конференцій у США були:
перший президент SPIE ВНТУ – Андрій Яровий, а також: Ольга Маліночка,
Анжела Лученко, Руслан Кобзаренко, Ігор Тютюнник, Ірина Мялківська,
Олена Дроненко, Максим Михайленко, Дмитро Костюченко, Ростислав

Довгалюк, Костянтин Радченко, Ольга Щерба – представники наукової
школи кафедри Лазерної і оптико-електронної техніки.

Приєднуйся!
Що потрібно?
 Одноразовий оргвнесок на весь рік – 10$ (SPIE), 15$ (OSA);

 ПІБ, адреса;
 Велике бажання отримувати нові позитивні враження та безцінний
досвід 

За інформацією, як зареєструватись, подати заявку на грант та за іншими
питаннями - звертатись до Костянтина Радченка: +380633354503,
kostia.radchenko@gmail.com
Додаткова інформація про SPIЕ на сайті: www.spie.org

