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VІ Міжнародна науково-практична конференція 

« Інформаційні технології та взаємодії» (IT & I 2019) 
 

До участі у конференції запрошуються вчені, науковці, працівники ІТ 
сфери, студенти. 

Робочі мови конференції - українська, англійська. 
Друкована збірка буде видана після закінчення конференції (буде доступна 

за умови попереднього замовлення, вартість збірки не включено до 
організаційного внеску). Електронну версію збірки буде опубліковано на сайті 
конференції. 

 
Напрямки роботи конференції 

1. Математичні основи інформаційних технологій. 
2. Інформаційні технології управління проектами. 
3. Інформаційна аналітика та впливи. 
4. Технології штучного інтелекту та інтелектуальна обробка даних. 
5. Інформаційні технології захисту кіберпростору. 
6. Інформаційні технології електронної комерції та електронного 

урядування. 
7. Технології електронної освіти. 
  

  



 
Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання 

 
НАЗВА ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

 
Тези наукової доповіді подаються загальним обсягом до 10 сторінок 

формату А4, остання сторінка заповнюється текстом не менше ніж на 75%. Текст 
має відповідати таким вимогам: 

 ліве, праве, верхнє та нижнє поля по 2 см; 
 шрифт Times New Roman; 
 кегль 14; 
 міжрядковий інтервал 1; 
 відступи перед та після абзацу 0 см. 
 

 
Рисунок 1 – Назва рисунка 

 
Увага! Не використовуйте скановані рисунки. 
Структура матеріалів передбачає наявність таких елементів: 
1. В верхньому лівому куті зазначається УДК. 
2. Автори вказуються кожен з нового рядка (напівжирний шрифт), в 

рядку після прізвища зазначається науковий ступінь, посада та/або вчене звання 
автора. В даному шаблоні зазначено трьох авторів, два з яких працюють в одній 
організації. 

3. Під переліком авторів пишуться їх місця роботи (курсив). 
4. Порожній рядок. 
5. Назва тез наукової доповіді. 
6. Порожній рядок. 
7. Анотація та ключові слова (за бажанням автора). Розмір анотації не 

більше 7 рядків. 



8. Порожній рядок. 
9. Текст тез доповіді, що може включати рисунки, таблиці, формули, 

тощо. 
10. Порожній рядок. 
11. Список використаних джерел. Джерела подаються у вигляді 

нумерованого списку. В тексті посилання на джерела пишуться в [квадратних 
дужках]. Приклад оформлення списку використаних джерел наведено нижче. 

 
Список використаних джерел: 
1. Haneen Hijazi, Shihadeh Alqrainy, Hasan Muaidi, Thair Khdour, Risk 

factors in software development phases. European Scientific Journal, 2014, no.3, 
pp. 213-232. 

2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® 
Guide) 5th Edition. PMI, 2012, 586p. 

 
Електронна заявка на сайті конференції 

(заповнюється обов’язково!) 
1. Прізвище, ім'я, по батькові. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, навчальний заклад або 

місце роботи, посада. 
3. Напрямок № ___ (будь ласка оберіть тільки один варіант) та форма 

участі: 
- виступити з доповіддю; 
- бути слухачем; 
- заочна участь – тільки публікація тез. 

4. Додаткові вимоги до виступу. 
5. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно). 
6. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-

mail. 
7. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію. 
8. Чи бажаєте отримати друковану версію збірника? 
9. Дата. 



Організаційний внесок 
 

- за участь у конференції з кожного учасника – 150 грн. (для аспірантів 
- 100 грн., для студентів - безкоштовно);   
*оплата здійснюється особисто при реєстрації 

- вартість одного друкованого примірника праць конференції – 150 
грн. (не входить до плати за участь, замовляється за бажання під 
час заповнення заявки на участь та не включає поштові витрати на 
пересилку; електронну версію примірника буде опубліковано на 
сайті конференції). 

 
Будь ласка, дотримуйтесь правил і термінів! 

 
Порядок дій для участі у конференції 

 
1. Заповнення заявки на участь (на сайті конференції) (Учасники, до 22 

листопада 2019 року). 
2. Подача тез доповідей (учасники, до 01 грудня 2019 року). 
3. Прийняття доповідей на рецензування (програмний комітет, до 01 

грудня 2019 року). 
4. Повідомлення про прийняття доповідей до друку (секретаріат 

конференції, до 08 грудня 2019 року). 
5. Оплата організаційного внеску за примірник праць конференції до 15 

грудня 2019 року. 
6. Відправлення копії квитанції про оплату організаційного внеску за 

примірник праць конференції на електронну адресу конференції 
(учасники, до 16 грудня 2019 року). 

 
Контакти 

 
Менеджер конференції:   Палій Сергій Володимирович  т. (093) 625-27-30 
Секретаріат конференції: Дубницька Анастасія Сергіївна т. (099) 753-45-08 
                                            Соболь Тетяна Юріївна т. (093) 529-28-45 
 
E-mail:  fit_conferencii@ukr.net 
Сайт конференції:  http://iti.fit.knu.ua/. 

 

mailto:fit_conferencii@ukr.net
http://iti.fit.knu.ua/


Зразок оформлення тез доповіді 
УДК 005.8:005.41 
1 І. І. Іваненко 
Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій 
2 П. П. Петренко 
Магістрант 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 
2 Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Гарантія якості освіти, як на рівні кожного вищого навчального закладу, так 
і на державному рівні є головною умовою розвитку України та її належності до 
європейського гуманітарного простору. Виходячи з необхідності вирішення 
нагальних сьогоденних завдань діяльності ВНЗ, і задач, орієнтованих на майбутнє 
– на розвиток виникає потреба в створенні і впровадженні інформаційних 
технологій управління проектами у діяльність вищих навчальних закладів [1]. 
 

…………… 
 

Список використаних джерел 
1. Сидоренко С.С. Управління вищими навчальними закладами із 

застосуванням методів управління проектами [Електронний ресурс] / 
С. С. Сидоренко // Інформаційні технології та взаємодії. - 2015. - Вип.1. - С. 87-
91.  

 



  
Організаційний комітет конференції 

 
Бичков О.С. – доктор фізико- 
математичних наук, доцент, завідувач 
кафедри програмних систем і технологій 
КНУ імені Тараса Шевченка. 
Колесніков О.Є. – кандидат технічних 
наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 
інформаційних систем та технологій КНУ 
імені Тараса Шевченка. 
Кравченко Ю.В. – доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри мережевих та 
інтернет технологій КНУ імені Тараса 
Шевченка. 
Морозов В.В. – кандидат технічних наук, 
професор, завідувач кафедри технологій 
управління КНУ імені Тараса Шевченка.  
Оксіюк О.Г. – доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри кібербезпеки 
та захисту інформації КНУ імені Тараса 
Шевченка.  

 

Палій С.В. – кандидат технічних наук, 
доцент, заступник декана факультету 
інформаційних технологій, КНУ імені 
Тараса Шевченка. 
Плескач В.Л. – доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри прикладних 
інформаційних систем КНУ імені Тараса 
Шевченка. 
Снитюк В.Є. – доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
інтелектуальних та інформаційних систем 
КНУ імені Тараса Шевченка. 

 

Програмний комітет конференції 
 

Андон П.І. – академік НАН України, 
доктор фізико-математичних наук, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
директор Інституту програмних систем 
НАН України. 
Бабаєв І.А. – доктор технічних наук, 
професор, Президент Азербайджанської 
асоціації управління проектами. 
Бабенко Т.В. – доктор технічних наук, 
професор кафедри кібербезпеки та захисту 
інформації КНУ імені Тараса Шевченка. 
Биков В.Ю. – доктор технічних наук, 
професор, академік НАПН України, 
директор Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН 
України. 
Білощицький А.О. – доктор технічних 
наук, професор, професор 
кафедри інформаційних систем та 
технологій КНУ імені Тараса Шевченка. 
Бушуєв С.Д. – доктор технічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, завідувач 
кафедри управління проектами Київського 
національного університету будівництва і 
архітектури. 

Волошин О.Ф. – доктор технічних наук, 
професор кафедри моделювання складних 
систем КНУ імені Тараса Шевченка. 
Гогунський В.Д. – доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри управління 
системами безпеки життєдіяльності 
Одеського національного політехнічного 
університету. 
Дивак М.П. – доктор технічних наук, 
професор, декан факультету 
комп’ютерних інформаційних технологій, 
професор кафедри комп’ютерних наук 
Тернопільського національного 
економічного університету. 
Кравченко Ю.В. – доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри мережевих та 
інтернет технологій КНУ імені Тараса 
Шевченка. 
Колесніков О.Є. – кандидат технічних 
наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 
інформаційних систем та технологій КНУ 
імені Тараса Шевченка. 
Колеснікова К.В. – доктор технічних 
наук, професор, професор кафедри 
технологій управління КНУ імені Тараса 
Шевченка. 



Кононенко І.В. – доктор технічних наук, 
професор, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, завідувач 
кафедри стратегічного управління 
Національного   технічного   університету 
«Харківський політехнічний інститут».  
Кудін В.І. – доктор технічних наук, 
професор, доцент кафедри 
інтелектуальних та інформаційних систем 
КНУ імені Тараса Шевченка. 
Левикін В.М. – доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
інформаційно-управляючих систем 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки. 
Марков К.К. – професор інституту 
математики та інформатики Болгарської 
Академії Наук.  
Морозов В.В. – кандидат технічних наук, 
професор, завідувач кафедри технологій 
управління КНУ імені Тараса Шевченка. 
Онищенко А.М. – доктор економічних 
наук, доцент, професор кафедри 
інформаційних систем та технологій КНУ 
імені Тараса Шевченка. 
Павлов О.А. – доктор технічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, завідувач 
кафедри автоматизованих систем обробки 
інформації і управління Національного 
технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут». 
Палагін О.В. – доктор технічних наук, 
професор, академік НАН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки, заступник директора 
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова 
НАН України. 
 

Плескач  В.Л.  –  доктор  економічних 
наук, професор, завідувач 
кафедри прикладних інформаційних 
систем КНУ імені Тараса Шевченка. 
Подчасова Т.П. – доктор технічних наук, 
професор кафедри економічної 
кібернетики та інформаційних систем. 
Порєв Г.В. – доктор технічних наук, 
старший науковий співробітник, доцент 
кафедри програмних систем і технологій  
КНУ імені Тараса Шевченка. 
Рач В.А. – доктор технічних наук, 
професор навчально-наукового інституту 
інформаційних та комунікаційних 
технологій університету «КРОК». 
Снитюк В.Є. – доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
інтелектуальних та інформаційних систем 
КНУ імені Тараса Шевченка. 
Толюпа С.В. – доктор технічних наук, 
професор, кафедри кібербезпеки та 
захисту інформації КНУ імені Тараса 
Шевченка. 
Чернов С.К. – доктор технічних наук, 
професор, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, завідувач 
кафедри управління проектами 
Національного університету 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова. 
Шевченко В.Л. – доктор технічних наук, 
професор кафедри програмних систем і 
технологій КНУ імені Тараса Шевченка 
Яловець А.Л. – доктор технічних наук, 
професор, заступник директора з наукової 
роботи Інституту програмних систем НАН 
України. 
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