
Тенденції розвитку інформаційного суспільства 

зумовлюються спільними зусиллями його учасників, 

спрямованими на економічний, соціальний та 

освітній розвиток, формування та розвиток 

інтелектуального потенціалу нації на вищому рівні з 

урахуванням світових вимог. Це стало можливим 

завдяки використанню сучасних інформаційних 

технологій, засобів обчислювальної техніки, 

локальних та глобальних комп’ютерних мереж у 

різних галузях людської діяльності, які 

характеризуються інтерактивністю, інтенсифікацією 

процесів, зворотним зв'язком на базі різноманітних 

засобів інформаційного обміну, що впливає на 

визначення нових освітніх стандартів в  усіх галузях 

і рівнях освіти. 

ЦІЛІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 обговорення нових наукових і практичних рез-

ультатів використання інформаційних технологій  

та Інтернету в науці, освіті та виробництві;  

 обмін ідеями, пошук сумісних напрямків дослід-

жень і зміцнення співпраці між навчальними, 

науковими і виробничими  закладами;  

 демонстрація практичних досягнень учасників 

конференції у формі презентацій, майстер-класів 

та практичних семінарів; 

 аналіз наукових, педагогічних і психологічних 

аспектів розвитку інформаційних технологій та 

Інтернету;   

 Встановлення нових контактів і залучення молоді 

до наукового  пошуку. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Інтелектуальні інформаційні технології; 

 Комп'ютерні мережеві технології; 

 Комп'ютерна інженерія; 

 Математичне моделювання; 

 Комп’ютерні технології та Інтернет в 

інформаційному суспільстві; 

 Інформаційні технології та Інтернет у 

навчальному процесі та наукових 

дослідженнях; 

 Геоінформаційні системи. 

 

ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
22 ─ 25 травня 2018 року, Вінницький національний 

технічний університет. 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Очна, заочна, дистанційна. Дистанційна форма участі 

передбачає презентацію доповідей через Інтернет.  

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Українська, англійська, російська.  

ОСНОВНІ ЗАХОДИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для висвітлення практичних досягнень під час конфе-

ренції планується проведення: 

- презентацій закінчених програмних продуктів і техні-

чних засобів, методик і практичних підходів до роз-

в’язання різноманітних задач з основних напрямків 

конференції; 

- майстер-класів з дистанційного навчання, нових ін-

формаційних і комп’ютерних технологій у навчальному 

процесі та наукових дослідженнях, комп’ютерної 

графіки і Web-дизайну, психології і т. ін.; 

- презентації нових книг учасників конференції. 

ПУБЛІКАЦІЇ 
Матеріали доповідей українською, англійською і/або 

російською мовами будуть подані в електронному 

збірнику на сайті видавництва ВНТУ  та включені до 

збірника праць. Результати наукових досліджень, 

представлені на конференції, можуть бути опубліковані 

у вигляді статей в міжнародних науково-технічних 

журналах, що входять до переліку фахових видань, а 

також виданнях, що входять в НМБД Scopus. 

ПРОЖИВАННЯ  
Міські готелі та кімнати в гуртожитку університету для 

гостей. Оплата проживання та харчування здійснюється 

за рахунок учасника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Залежно від форми участі сума оргвнеску за кожну 

публікацію складає: очна форма – 300 грн.; 

дистанційна форма – 250 грн.; заочна форма – 

200 грн. 

Організаційний внесок для іноземних учасників: 

очна форма – 100 USD, дистанційна форма – 

70 USD, заочна форма – 50 USD. Організаційний 

внесок для учасників з країн СНД: очна форма – 40 

USD, дистанційна форма – 30 USD, заочна форма – 

20 USD. 

Оргвнесок включає вартість комплекта учасника, 

до складу якого входять програма конференції, 

збірник праць та канцтовари з атрибутикою 

конференції. Якщо учасник конференції є 

співавтором кількох доповідей сума оргвнеску 

може бути зменшена на 80 грн з другої доповіді за 

умови отримання лише одного комплекту 

учасника конференції. Ціна за публікацію статті у 

міжнародних науково-технічних, що входять до 

переліку фахових видань – в межах 50-70 грн. за 

сторінку, в азлежності від видання. Ціна за 

публікацію статті у виданнях, що входять до 

НМБД Scopus – в залежності від видання. 

Банківські реквізити знаходяться на сайті 

http://ies.vntu.edu.ua/. 

Іноземні учасники можуть оплатити реєстраційний 

внесок при реєстрації. 

ВАЖЛИВІ ДАТИ  
Реєстрація учасника          - до 28 лютого 2018 р. 

Надходження доповідей   - до 31 березня 2018 р. 

Повідомлення про включення доповіді до 

програми конференції       - до 10 травня 2018 р. 

Розсилка програми і запрошень  

на конференцію                 - до 14 травня 2018 р. 

ПРЕЗЕНТАЦІІ, МАЙСТЕР-КЛАСИ 
Для проведення майстер-класів, презентації 

розробок та книг необхідно подати анотацію у 

довільній формі, яка має містити назву роботи, те-

матичний напрямок, імена авторів, контактну ін-

формацію, необхідні технічні засоби, кількість 

робочих місць та інші необхідні вимоги. 

http://ies.vntu.edu.ua/


ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ СПОНСОРІВ   
 включення представників до складу Міжнародного 

програмного комітету; 

 розміщення логотипу і назви на збірнику праць та 

програмі конференції, 

 включення до програми конференції напрямків від-

повідного профілю; 

 виставка продукції та презентація матеріалів; 

 організація наукових та практичних семінарів; 

 включення рекламних матеріалів до пакету інфор-

маційних матеріалів учасника конференції; 

 розміщення інформаційних матеріалів про продук-

цію і проекти у збірнику праць конференції. 

 ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Правила оформлення матеріалів для публікації у 

збірнику праць розміщені на сайті конференції 

http://ies.vntu.edu.ua/. Матеріали публікуються тільки 

після отримання оплати. 

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА 
Учасникам конференції пропонується відвідати 

найбільш цікаві екскурсії Вінниці. 

Недалеко від Вінниці, в районі містечка Стрижавка, 

знаходиться одна з найзагадковіших споруд 

центрального регіону України, яку називають 

останньою таємницею Третього рейху – колишня 

ставка Гітлера «Вервольф». 

Візитною карткою Вінниці став найбільший плавучий 

фонтан в Україні «Roshen», який демонструє світло-

музичні вистави у форматі 3D. 

Також популярним місцем для відпочинку в нашому 

місті є меморіальний парк та національний музей 

видатного вченого і хірурга М.І.Пирогова. 

Поблизу Вінниці у селищі Браїлів знаходяться Свято-

Троїцький жіночий монастир та музей Петра 

Чайковського, що нараховує понад  2000 експонатів, 

які розповідають про життя і творчість генія музики. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Секретаріат конференції – Сергій Петришин 

Пошта конференції: ies2018@vntu.edu.ua 

Голова Оргкомітету конференції – професор кафедри 

комп’ютерних наук Тамара Савчук 

тел. моб.: +38-063-397-1529  

E-mail: savchtam@gmail.com  
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Марек ТУКЕДОРФ, Польша 

Антонио РЕНДАС, Португалія 

Росен ВАСИЛЕВ, Болгарія 

Леонід КЛИМЕНКО, Україна 
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Пйотр КОКОРЧАК 
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КАМІНСЬКА 

Португалія Валентина ВАСИЛЕНКО 
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Технічний університет – Варна  

(Варна, Болгарія) 

Опольський політехнічний університет 

(Ополе, Польща) 

 

Одинадцята міжнародна 
науково-практична конференція 

  «Інтернет – 
                Освіта – 
                         Наука – 2018» 

 

 
Україна, Вінниця, ВНТУ, 

22 – 25 травня 2018 

http://ies.vntu.edu.ua/ 

 

http://ies.vntu.edu.ua/
mailto:savchtam@gmail.com
http://ies.vntu.edu.ua/

