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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Поштова адреса оргкомітету: м. Львів-5, 79005, вул. Кн. 

Романа, 1, кафедра захисту інформації, кім. №204. 
Контактні телефони: 097 956 57 37; 093 248 03 45. 

e-mail: ibezpeka.mailbox@gmail.com; 

Сайт конференції: http://science.lpnu.ua/issis-2019 

Подача тез конференції: http://science.lpnu.ua/issis-2019 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Адміністрування та управління інформаційною 

та кібер безпекою; 

2. Захист інформації в інформаційно- 

комунікаційних системах. Криптографічні 

методи захисту інформації 
3. Технічний захист інформації; 

4. Захист інформації в кібер-фізичних системах. 
МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Англійська, українська, польська. 
ВАЖЛИВІ ДАТИ 

26.04.2019 - кінцевий термін прийняття заявок та 

 електронної версії тез; 

30.04.2019 – термін отримання II інформаційного 

 повідомлення про прийняття тез доповіді; 

05.05.2019 - кінцевий термін оплати оргвнеску; 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Засідання конференції будуть проходити у 

Національному університеті “Львівська політехні- 

ка”. Відкриття конференції відбудеться в актовому 

залі головного корпусу (м. Львів, вул.  С. Бандери, 

12). Пленарні засідання та робота секцій будуть 

проходити в аудиторіях головного корпусу. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

• для учасників з України – 200 грн. 

• для закордонних учасників – 30 євро. 

• для аспірантів з України – 125 грн. 

• для закордонних аспірантів – 15 євро. 

ДОПОВІДІ 

У роботі конференції будуть заслухані пленарні 

та секційні доповіді. Планується нагородження 

кращих доповідей молодих науковців. Для участі у 

даній номінації потрібно у заявці після назви доповіді 

у дужках позначити літеру „М”. 

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Для участі у конференції на сайт конференції 

необхідно направити заявку на участь у конференції 

та тези доповіді у форматі doc або docx. Від одного 

автора приймається не більше трьох тез (у тому 

числі у співавторстві). 

Тези доповіді повинні бути написані виключно 

англійською мовою, оформлені згідно з шаблоном, 

розміщеним на сторінці конференції: 

http://science.lpnu.ua/issis-2019. Обсяг матеріалів 

повинен становити дві повні сторінки А4, вони 

повинні містити анотацію (до 50 слів) англійською 

мовою. 

 Повідомлення про прийняття Програмним 
 комітетом   тез   доповіді   буде   розіслано авторам 

 електронною      поштою      у      II    інформаційному 

 повідомленні. 

Після отримання інформації про прийняття 

матеріалів авторам необхідно сплатити 

 організаційний внесок та надіслати на електронну 

адресу Оргкомітету копію документа про оплату. 

Реквізити для переказу оргвнеску будуть вказані у II 

інформаційному повідомленні. 
 Умовою участі у конференції є оплата 

 організаційного внеску. Вартість оргвнеску 

визначається за старшим співавтором. 

Збірник матеріалів конференції (тези доповідей) 

будуть опубліковані в електронному вигляді на веб- 

сайті конференції та надані учасникам при реєстрації 

на електронних носіях . 

Кращі доповіді на конференції будуть 

рекомендовані до друку у колективній монографії. 

Повідомлення про умови опублікування будуть 

доведені до учасників під час роботи конференції. 
ПРОЖИВАННЯ 

Учасникам конференції буде запропоновано 

проживання в гуртожитках готельного типу НУ 

«Львівська політехніка», або у готелях м. Львова. У 

заявці необхідно зазначити готель та тип номера у 

ньому. 
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