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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні колеги! 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка 

відбудеться 30 вересня 2019 року на базі факультету інформаційних технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Богдана 

Гаврилишина 24, 4 поверх, актовий зал). Початок реєстрації – о 9.30 год. Початок 

конференції – о 10.00 год. 

 

На конференції заплановано розглянути такі питання: 

− Прикладні інформаційні системи в цифровій економіці. 

− Прикладні інформаційні системи на транспорті, в машинобудуванні, агросекторі, 

фінансовому, банківському секторі, енергетиці, медицині.  

− Прикладні інформаційні системи та технології в освіті, науці, техніці. 

− Захист інформації в прикладних інформаційних системах. 

− Перспективні системи та технології в інфокомунікаціях. 

− Проблемні правові аспекти використання цифрових технологій.  

• 

 

 

Програма конференції: 

1. Пленарне засідання. 

2. Секційні засідання. 

3. Презентації, майстер-класи, виставки з питань електронної освіти. 

4. Підсумкове засідання. 

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська. 

Тези доповідей заплановано видати у матеріалах конференції.  
 

До участі в конференції запрошуються педагоги, науковці, викладачі ЗВО, 

методисти, фахівці у галузі інформаційних технологій і прикладних дисциплін, фахівці 

навчальних центрів і бізнес-структур, менеджери та керівники навчальних закладів, 

аспіранти та докторанти, студенти. 
 

Оргкомітет запрошує до співпраці рекламодавців, спонсорів, представників банків, 

фінансово-кредитних установ і інших зацікавлених осіб.  

 

Програмний комітет: 

 

Андон Пилип Іларіонович– академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, 

директор Інституту програмних систем НАН України, голова; 

Баранов Георгій Леонідович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету; 

Бичков Олексій Сергійович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

Геєць Олександр Валерійович – директор Національного центру підготовки банківських 

працівників України; 



Глушкова Віра Вікторівна – к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова 

НАН України; 

Дивак Микола Петрович – д. т. н., професор, декан факультету комп’ютерних 

інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету; 

Жадько Костянтин Степанович – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

підприємств Університету митної справи та фінансів, м.Дніпро; 

Жеребило Ірина Владиславівна, к.філос.н., доцент, директор Львівського інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи»; 

Каптур Вадим Анатолійович – кандидат технічних наук, проректор з наукової роботи 

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова; 

Козленко Микола Іванович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних 

технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 

Кузнєцова Анжела Ярославівна – доктор економічних наук, професор, ректор 

«Університет банківської справи»; 

Лахно Валерій Анатолійович – д. т. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних 

систем і мереж Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

Левашенко Віталій – к.т.н., професор, технічний університет, м.Жиліно; 

Панасюк Ігор Васильович – доктор технічних наук, професор, академік Академії 

інженерних наук України та Української технологічної академії, директор Навчально-

наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, завідувач кафедри 

теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки Київського національного 

університету технологій та дизайну; 

Плескач Валентина Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

Пурський Олег Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних наук Київського національного торговельно-економічного 

університету; 

Пєтухов Іван Михайлович – президент ІТ компанії «Адамант», віце-президент УСПП з 

питань науки та інформаційних технологій, голова Правління громадської спілки 

«Національна асамблея України»; 

Писарчук Олексій Олександрович – доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету; 

Сайко Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

Семенченко Андрій Іванович – доктор наук з державного управління, директор 

Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при 

Президентові України; 

Снитюк Віталій Євгенович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

Стрижак Олександр Євгенійович – доктор технічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України»; 

Субач Ігор Юрійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Інституту 

спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету 

України «КПІ імені Сікорського»; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Тадеєв Петро Олександрович – к. ф.-м. н. , д. пед. н., професор, директор Навчально-

наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне; 

Турбал Юрій Васильович – д. т. н., професор, директор ННІ дистанційного навчання, м. 

Рівне; 

Унковська Тетяна Євгенівна – д.е.н., професор, директор Експертно-аналітичного 

центру «Оптима»; 

Устименко Василь Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, 

університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща; 

Щербань Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, академік 

Міжнародна Академії комп’ютерних наук і систем, завідувач кафедри комп’ютерних наук 

та технологій Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат 

державної премії України в галузі науки і техніки; 

Romanas Tumasonis – доктор технічних наук, професор, декан факультету електроніки та 

інформатики Вільнюського університету прикладних наук 

 

Організаційний комітет: 

Голова:  

Плескач Валентина Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Заступники голови оргкомітету:  

Сайко Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

Домрачев Володимир Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

доцент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Члени оргкомітету: 

Гарко Ірина Ігорівна – асистент кафедри прикладних інформаційних систем Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – моб. тел. (098)912–01-65, 

garko.iryna@gmail.com; 

Бойко Юлія Петрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних 

інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 

моб.: +38 (098)797-71-10, julia_boyko2010@ukr.net; 

Зубик Людмила Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка – моб.: +38 (067)583-65-90, labrob@ukr.net; 

Міронова Вікторія Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка – моб.: +38 (050)588-05-10, vicky.mironova@gmail.com; 

 

УМОВИ  ТА  ВАРТІСТЬ  УЧАСТІ 

1. Очна участь – організаційний внесок – 250 грн (включає: безпосередньо участь у 

заході, розміщення публікації в матеріалах конференції (стаття чи тези доповіді), 

програму конференції – 1 примірник, електронний збірник матеріалів конференції – 1 

примірник, ідентифікаційний бедж, організаційні витрати, кава-брейк), сплачується при 

реєстрації організаторам факультету інформаційних технологій готівкою або переказом 

mailto:garko.iryna@gmail.com
mailto:labrob@ukr.net
mailto:vicky.mironova@gmail.com


на карту “Приватбанку” 4149 4978 5417 3202. Одержувач - Зубик Людмила 

Володимирівна, призначення платежу – доброчинний внесок на підтримку проведення 

конференції (вказати Прізвище та ініціали учасника). Копію квитанції надіслати на 

електронну адресу: labrob@ukr.net  

Як добратись до місця проведення конференції ? Метро КПІ, міський автобус № 31 

або маршрутне таксі № 31 (2 зупинки)  вул. Богдана Гаврилишина 24, 4 поверх, 

актовий зал  

Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони відрядження. 

Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 25.09.2019р. 

2. Заочна – включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в збірнику 

матеріалів конференції. Вартість заочної участі – 250 грн (включає: розміщення 

публікації, програму конференції, 1 електронний примірник збірника матеріалів 

конференції). Вартість заочної участі сплачується на підставі договірних документів, які 

буде надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь. 

Для участі у роботі конференції необхідно до 25 вересня 2019 року надіслати в 

оргкомітет на електронну адресу vicky.mironova@gmail.com (тема «Конференція AISTIS 

2019») заявку-учасника за формою, що додається (на кожного учасника окремо) 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Міжнародна науково-практична конференція  

«ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 

30 вересня 2019 року 

Прізвище, ім'я та по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада  

Назва навчального закладу, установи, 

організації 

 

Місто, країна  

Контактний номер телефону  

Е-mаіl  

Форма участі : 

необхідне залишити (підкреслити) 

ОЧНА  

– виступ із доповіддю 

– участь у обговоренні (без доповіді) 

ЗАОЧНА 

Напрям роботи конференції  

Назва доповіді/статті  

Потреба у готелі  Відмітка (так / ні) _____________ 

Даю згоду на друк матеріалів та 

використання моїх персональних даних 

Дата 

Підпис 
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ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ 
В ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Тези – обсягом до 5 сторінок надсилати до 25.09.2019 р. на електронну адресу: 

vicky.mironova@gmail.com з темою листа «Публікація. Конференція AISTIS 2019». 
Вимоги до оформлення тез: формат сторінки А4, поля (всі) 2,5 см, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, 
під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту, електронна адреса 
автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ 
шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова російською та англійською мовами 
курсивом із вирівнюванням за шириною. Потім, після пропуску одного рядка, текст статті, після 
якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу та сайти 
записують у квадратних дужках). 
 
Матеріали конференції будуть друкуватися у авторській редакції.  

 

Бажаючих провести в рамках конференції презентацію чи майстер-

клас просимо повідомити оргкомітет до 25.09.2019 р. 

Запрошуємо до співпраці рекламодавців, спонсорів, представників 

банків, фінансово-кредитних установ 

і інших зацікавлених осіб. 
 

З повагою, Організаційний комітет конференції 



СХЕМА ПРОЇЗДУ 
 

 
 

 

 

 


