
  
З 20 по 22 листопада 2019 року в Національному 
університеті «Львівська політехніка» буде про-
ведено ХI Науково-практичну конференцію 
«Інноваційні комп’ютерні технології у вищій 
школі».  
Метою конференції є обмін та поширення досвіду 
в галузі інформатизації між вищими навчальними 
закладами, опублікування результатів наукових 
досліджень із застосування інтерактивних, 
комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій, 
розвитку актуальних напрямів інформатизації 
університетів. 

До участі у конференції запрошуються викладачі, 
вчені, фахівці, експерти, аспіранти, студенти. 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
Національний університет 
 «Львівська політехніка», 

Наукове товариство ім. Т. Шевченка 

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ) 
1. Інформатизація діяльності ВНЗ   
 Створення та розвиток ІТ- структури 

навчального закладу   
 Інформаційні системи супроводу 

навчальної та наукової діяльності 
в університеті   

 Створення та впровадження освітніх 

сервісів   
 Навчальні портали  

2. Інноваційні комп’ютерні засоби навчання   
 Методологія дистанційного навчання  
 Розробка електронних дисциплін 
 Розроблення інноваційних засобів 

дистанційного навчання  
 Створення віртуальних тренажерів  
 Електронні навчальні видання: 

технології, методології створення  
 Стандартизація дистанційних курсів  
 Застосування онлайн-семінарів 

(вебінарів), відеолекцій в навчальному 
процесі. 

 Створення та використання відкритих 
електронних навчальних ресурсів 

 

3. Створення та використання відкритих 

онлайн ресурсів в навчальному процесі ВНЗ. 

4. Комп’ютерне тестування знань та вмінь   
 Засоби вимірювання та оцінювання 

якості знань  
 Розроблення тестів та сервісів з 

тестування  
 Засоби автоматизованого тестування  

5. Комп’ютерні технології в бібліотечній 
справі  

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  
Голова:  
Бобало Ю.Я. – проф., ректор Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Заступник: 
Тарасов Д.О., (НУЛП, м. Львів)  
Члени комітету:  
Гаркуша С.В., (ПУЕТ, м. Полтава) 
Давидчак О.Р., (НУЛП, м. Львів) 
Дивак М.П., (ТНЕУ, м. Тернопіль)  
Золотарьова І.О., (ХНЕУ, м. Харків)  
Кудін А.П., (НПУ, м. Київ) 
Мазур М.П., (ХНУ, м. Хмельницький) 
Медиковський М.О., (НУЛП, м. Львів) 
Мосоров В.Я. (ЛТУ, м. Лодзь, Польща)  

Шкіль О.С., (ХНУРЕ, м. Харків)  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова:  
Федасюк Д.В., проф., проректор з науково-
педагогічної роботи Національного університету 
«Львівська політехніка» 
Заступник: 
Озірковський Л.Д., (НУЛП, м. Львів) 
Чайківський Т.В., (НУЛП, м. Львів)   
Члени комітету:  
Жежнич П.І., (НУЛП, м. Львів) 
Новгородська Л. М., (НУЛП, м. Львів) 
Пелещишин А.М., (НУЛП, м. Львів) 
Фоменко А.В., (НУЛП, м. Львів) 
Яковина В.С., (НУЛП, м. Львів)  

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  
Національний університет «Львівська 
політехніка», вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  
Секретар оргкомітету – Людмила Новгородська,  
Центр інформаційного забезпечення,  
Національний університет «Львівська політехніка»,  
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013  
Тел.: +38(032) 2582050, +38(032) 2582420 
e-mail:  ict@lpnu.ua 

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
Необхідною умовою публікації матеріалів 
конференції є виступ автора з доповіддю. 

Матеріали конференції, які рекомендовані 
організаційним  комітетом, після доопрацювання до 
вигляду статті та проведення незалежного 
рецензування будуть опубліковані у фаховому 
виданні «Український журнал інформаційних 
технологій».   

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
до   4.11.2019 р. – Подання заявки на  участь 
та повного тексту матеріалів доповіді.  

до 10.11.2019р. – Підтвердження про прийняття 
доповіді і включення в програму конференції. 

      20.11.2019 р. – Відкриття конференції. 

 

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 . 

mailto:%20ict@lpnu.u
http://dataart.ua/


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Конференція проводиться без організаційних 

внесків. 
Проживання та харчування оплачуються 
учасниками конференції самостійно. При 
потребі бронювання готелю Львівської 
політехніки, учасник повинен повідомити 
оргкомітет не пізніше 14.11.2019 р. 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
Для подання заявки на участь необхідно:  
1. Зареєструватися на сайті та 
залогуватися:  

http://science.lp.edu.ua  
  

2. У розділі Conferences обрати ХI Науково-

практична конференція «Інноваційні 

комп’ютерні технології у вищій школі»: 
http://science.lpnu.ua/ict-2019 

 

3. На сторінці конференції натиснути кнопку 

Надіслати заявку, ввести необхідну 

інформацію про ДОПОВІДАЧА, вибрати 

секцію, зазначити про потребу у готелі, 

прикріпити матеріали доповіді і натиснути 

кнопку Save.   
4. Внести необхідні виправлення згідно із 
зауваженнями секретаря конференції (при 
потребі).  

 
Термін подачі заявок та матеріалів доповідей – до 
04.11.2019 р. 
 
У випадку виникнення запитань  - звертатися до 

секретаря конференції за адресою:ict@lpnu.ua. 
 
 

 
 
 
 

 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ 

Матеріали доповідей, які не відповідають нижче 

вказаним вимогам розглядатися не будуть. 
Обсяг статті  –  2-4  повні  сторінки  (редактор  
Microsoft Word, формат сторінки А4, шрифт Times 
NewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,2, 
усі поля сторінки по 2 см). 
 

 
Шаблон оформлення статті можна завантажити 

з веб-сторінки:  

http://science.lpnu.ua/ict-2019 

 

 

 

Важливі дати 

 

 Подання заявок і  повного тексту 

матеріалів доповіді – до 4.11.2019 р. 

   Підтвердження оргкомітету про 

прийняття  доповіді і включення її в 

програму конференції - до 10.11.2019р.  

 Відкриття конференції - 20.11.2019 р. 
 

  
 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО  
ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА 

ХІ Науково-практична 
конференція 

 

«ІННОВАЦІЙНІ 
КОМП’ЮТЕРНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ 
ШКОЛІ» 

 

 

ЛЬВІВ 

20-22 листопада 2019 р.
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