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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; 
Подача тез конференції: ibezpeka.mailbox@gmail.com 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Адміністрування та управління інформаційною та 

кібер безпекою; 

2. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах. Криптографічні методи захисту інформації 

3. Технічний захист інформації; 
МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Англійська, українська, польська. 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

30.09.2021 - кінцевий термін прийняття заявок та 

електронної версії тез; 

05.10.2021 – термін отримання II інформаційного 

повідомлення про прийняття тез доповіді;  

10.10.2021 - 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 – 250 грн. 

• для закордонних учасників – 30 євро. 

• для аспірантів з України – 150 грн. 

• для закордонних аспірантів – 15 євро. 

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Для участі у конференції на електронну пошту 

конференції необхідно направити заявку на участь у 

конференції та тези доповіді у форматі doc або docx з 

поміткою ISISS-2021. Від одного автора приймається не 

більше трьох тез (у тому числі у співавторстві).  

Тези доповіді повинні бути написані виключно 

англійською мовою за шаблоном, який можна завантажити 

з Google Docs: 

https://docs.google.com/document/d/1FAe3veC8_PdxJHW5

5fnl4kpe1MjbdkYK/edit?usp=sharing&ouid=10084080674

4643651054&rtpof=true&sd=true. Обсяг матеріалів 

повинен становити дві повні сторінки А4. 

Повідомлення про прийняття Програмним комітетом 

тез доповіді буде розіслано авторам електронною поштою 

після рецензування 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 з зазначенням назви тез. 

Реквізити для переказу оргвнеску будуть вказані у II 

інформаційному повідомленні.  

Умовою участі у конференції є позитивний висновок 

рецензента та оплата організаційного внеску. Вартість 

оргвнеску визначається за старшим співавтором. 

Збірник матеріалів конференції (тези доповідей) будуть 

надані учасникам при реєстрації та надіслані електронною 

поштою . 

Кращі наукові роботу будуть рекомендовані до 

публікації у фаховому журналі НУ”ЛП” – "Український 
журнал інформаційних технологій" (у вигляді статей з 

дотриманням вимог журналу). 
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. 


