Шановні колеги!
Організаційний комітет ІТОНВ-2017 запрошує
Вас взяти участь у роботі VI Міжнародної науковопрактичної конференції «Інформаційні технології в
освіті, науці і виробництві».
Основні напрями роботи конференції:
1. Методологічні
принципи
впровадження
інформаційних технологій в освіті.
2. Проблеми підготовки фахівців педагогічного,
інженерно-педагогічного і технічного напрямків.
3. Інноваційні процеси та педагогічні технології
навчання.
4. Педагогіка і психологія професійної школи,
середньої професійної та вищої освіти.
5. Прикладні засоби програмування і програмне
забезпечення.
6. Інформаційні та інтелектуальні системи і
технології.
7. Управління проектами в галузі інформаційних
технологій.
8. Робототехніка та системи штучного інтелекту.
9. Організація баз даних.
10. Кібербезпека та захист інформації.
Адреса оргкомітету та місце проведення
конференції:
Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56,
кафедра комп’ютерних технологій,
Луцький НТУ
Довідки про проведення конференції:
Тел.: (097) 775-03-15 – (Віталій Васильович)
(066) 373-43-79
Тел.: (067) 479-71-75 – (Володимир Миколайович)
Тел.: (067) 262-49-55 – (координатор збірника
наукових праць «Військова освіта»)
Тел.: (050) 916-00-81 – (координатор наукового
журналу «Комп’ютерно-інтегровані технології в
освіті, науці, виробництві»)
Координатор конференції:
Кабак Віталій Васильович
E-mail: itonv@lntu.edu.ua
Web-сайт: http://itonv.lutsk-ntu.com.ua

Регламент конференції:
Конференція буде проведена в період:
з 25 по 27 травня 2017р.
25 травня – реєстрація учасників конференції,
пленарне засідання, екскурсії;
26 травня – засідання секцій;
27 травня – продовження засідань секцій, підбиття
підсумків.
Повна програма конференції буде видана
учасникам разом з матеріалами конференції під час
реєстрації.
Форми участі в роботі конференції:
 Пленарна доповідь – до 20 хв.
 Доповідь на секції – до 10 хв.
Мови конференції:
Українська, російська, англійська, німецька, польська.
Матеріали конференції:
Особам i організаціям, які бажають прийняти
участь в роботі конференції, для включення їх
доповіді до програми конференції та одержання
запрошення необхідно до 28 квітня 2017 р. подати до
оргкомітету: заявку на участь (зразок додається),
текст тез доповіді (2-3 повних сторінки формату А5)
та/або статтю в одне з фахових видань
«Комп’ютерно-інтегровані технології в освіті,
науці, виробництві» (технічні науки) чи «Військова
освіта» (педагогічні науки), а також квитанцію про
сплату організаційного внеску на електронну пошту
itonv@lntu.edu.ua.
Електронний лист повинен містити: файл
ПІБ_заявка.doc із заявкою; файл ПІБ_тези.doc із
тезами; файл ПІБ_оплата.doc із електронною копією
чеку про оплату.
Примітка. Після надсилання заявки, тез і копії
квитанції про оплату факт отримання обов’язково
підтверджується нашим повідомленням. Якщо
такого підтвердження немає, просимо звернутися до
координаторів конференції за поданими вище
телефонами.

Вимоги до оформлення тез:
Текст публікації (2-3 повних сторінки формату А5)
повинен бути виконаний в текстовому редакторі
Microsoft Office Wоrd 2010 і нижче (міжрядковий
інтервал – одинарний; шрифт Times New Roman; кегль
12) та відредагований:
ліворуч – УДК (нормальний шрифт, кегль 12);
через рядок – НАЗВА ТЕЗ (вирівнювання по
центру, великі літери, напівжирний шрифт, кегль
14);
через рядок – прізвище, ім’я та по батькові автора
(вирівнювання по центру, напівжирний шрифт,
кегль 12);
наступний рядок – місце роботи (навчання), посада,
науковий
ступінь,
учене
звання,
e-mail
(вирівнювання по центру, нормальний шрифт,
кегль 10);
через рядок – основний текст (вирівнювання по
ширині, нормальний шрифт, кегль 12, міжрядковий
інтервал – одинарний без перенесень);
через один рядок після основного тексту Список
використаних джерел (вирівнювання по центру, у
порядку посилань, кегль 12);
параметри сторінки: усі поля – 1,5 см; абзацний
відступ – 1,0 см;
сторінки наукової праці НЕ нумерувати;
формули друкуються по центру, з можливістю
подальшого їх редагування (редактор формул
«Microsoft Equation 3.0»), нумерація формул в кінці
рядка (вирівнювання по правому краю). Розмір
формул: основний – 12; великий індекс – 9; малий
індекс – 7; великий символ – 14; малий символ – 12;
таблиці формуються редактором Microsoft Office
Wоrd, підпис: Таблиця номер. Назва (Times New
Roman, кегль 10, курсив, вирівнювання по правому
краю);
рисунки та графіки подаються у форматі *.jpeg,
*.bmp, *.tif, *.gif; в тексті, підписи виконуються
курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word,
необхідно обов’язково згрупувати як один об’єкт.
Відповідальність
за
достовірність
фактів,
посилань, власних імен, а також грамотність тексту
покладається на автора матеріалів. Тези будуть

опубліковані (в друкованому вигляді) до початку
конференції, а також розміщені (в електронному
форматі) на сайті http://itonv.lutsk-ntu.com.ua без
додаткового редагування.
Вимоги до оформлення статей:
Окрім тез доповідей (за бажанням) учасники
конференції можуть подати статтю в одне з фахових
видань:
науковий журнал Луцького НТУ «Комп’ютерноінтегровані технології в освіті, науці,
виробництві» (журнал є фаховим з технічних
наук та індексується в міжнародних базах даних:
Index Copernicus Journal Master List, Open
Academic Journals Index, Academic Resource Index
ResearchBib, Rootindexing Information Matrix for
the Analysis of Journals та РИНЦ) – вимоги до
оформлення статті у прикріпленому файлі або за
адресою: http://ki.lutsk-ntu.com.ua.
збірник наукових праць «Військова освіта»
Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського (м. Київ) (збірник
включено до Переліку наукових фахових видань
України з педагогіки) – вимоги до оформлення
статті у прикріпленому файлі (VO_vymogy.pdf).
Після затвердження статті до друку авторам
необхідно перерахувати на рахунок фахового
видання оплату у розмірі 40 грн. за одну сторінку А4
(сплачується додатково до організаційного внеску).
До обсягу сторінок, що оплачується, входить весь
текст статті, включаючи анотації та відомості про
авторів. Аспіранти, здобувачі, автори без наукового
ступеня подають рецензію на статтю наукового
керівника чи фахівця за темою дослідження.
Текст статті в подальшому редагуванню не
підлягає і є оригіналом для виготовлення наукових
праць конференції. Матеріали, які не відповідають
вимогам і подані пізніше встановленого терміну, не
розглядаються і авторам не повертаються.
Статті в одному примірнику і в електронному
вигляді разом з ксерокопією квитанції про
перерахування організаційного внеску для учасників
конференції просимо надіслати до 28 квітня 2017 р.
Організаційні питання і фінансові умови:
Для ухвалення рішення про внесення Вас в список
учасників конференції необхідно до 25 квітня 2017 р.
надіслати на адресу оргкомітету заявку для участі в

конференції (форму заявки подано в прикріпленому
файлі zajavka.doc та розміщено на сайті конференції).
Організаційний внесок:
Оргвнесок для учасників конференції з науковим
ступенем – 150 грн., для аспірантів – 130 грн.
Оргвнесок включає оплату організаційних витрат і
послуг
зв’язку,
використання
приміщень та
обладнання, а також витрати на видання програми,
сертифіката учасника та збірника тез конференції.
Пересилка видань з публікаціями проводиться на
вимогу авторів. Неоплачені матеріали не публікуються
і не повертаються.
У випадку, коли учасник конференції подає не тези,
а статтю (оплата якої здійснюється окремо за
вказаним рахунком видання) – організаційний внесок
за участь в конференції складає 80 грн.
Реквізити для юридичних осіб:
Одержувач:
Луцький національний технічний університет
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75
Розрахунковий рахунок 31251203117820
Банк ДКСУ у м. Київ,
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 05477296
Під час перерахування коштів для участі в
конференції необхідно робити примітку: Конф. 6:
ІТОНВ-2017.
Реквізити для фізичних осіб:
Оргвнесок і кошти за публікацію потрібно
перерахувати на поштову адресу:
43018, вул. Львівська, 63, м. Луцьк, відділення
поштового зв’язку № 18, Подоляку Володимиру
Миколайовичу
(до запитання)
за
публікацію
ІТОНВ-2017.
Проживання учасників
Орієнтовна вартість проживання за добу складає
150 грн. Квитки на зворотній проїзд просимо придбати
заздалегідь.
Проїзд до місця проведення конференції
Від залізничного вокзалу м. Луцьк маршрутним
таксі № 4 до зупинки «Тролейбусне управління»
(корпус № 2, Луцький НТУ).

Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти МОНУ,
Волинська обласна рада,
Українська Федерація Інформатики,
Луцький національний технічний університет
Київський національний університет
ім. Т.Г.Шевченка,
Тернопільський національний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка,
Східноєвропейський національний
університет ім. Лесі Українки,
Рівненський державний гуманітарний університет,
Технічний коледж Луцького НТУ
Брестський державний технічний університет,
Люблінська політехніка,
Університет Бельсько-Бяла,
Берлінський технічний університет,
Батумський державний університет
імені Шота Руставелі,
Ризький технічний університет,
Технічний університет Брно

ЗАПРОШЕННЯ
на VI Міжнародну науково-практичну
конференцію
«Інформаційні технології в освіті, науці і
виробництві (ІТОНВ-2017)»
25-27 травня 2017 р.
м. Луцьк

