
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Управління інформаційною безпекою. 

2. Захист інформації в комп'ютерних мережах. 

3. Технічний захист інформації. 

4. Безпека інформації у хмарних сховищах. 

5. Криптографічні та стенографічні засоби захисту інформації. 

6. Інформаційні війни. 

7. Прикладне та системне програмування. 

8. Мережні інформаційні технології. 

9. 3D моделювання та 3D друк. 

10. Математичне та комп’ютерне моделювання систем. 

11. Організація баз даних і знань. 

12. Технології візуалізації даних. 

13. Операційні системи. 

14. Інформаційні технології управління проєктами. 

15. Інформаційні технології в освіті. 

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, англійська. 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

16.11.2022 – прийняття заявок та електронної версії тез. 

18.11.2022 – інформаційне повідомлення про прийняття тез доповіді. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Поштова адреса оргкомітету: 

м. Львів, 79007, вул. Клепарівська, 35 

Контактні телефони: 067.609.53.39; 097.668.45.62; 096.734.22.72 

Електронна адреса: conf.ldubgd@gmail.com 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Проведення конференції організовано у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності на базі кафедр управління інформаційною безпекою та інформаційних 

технологій та систем електронних комунікацій. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Участь у конференції безкоштовна 

Матеріали конференції у електронному вигляді безкоштовно 

Матеріали конференції у вигляді друкованої збірки – 150 грн 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  

Національний університет "Львівська політехніка" 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Партнери: 

 

 

 

В РАМКАХ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

 

"Інформаційна безпека та інформаційні технології" 

ІБІТ 2022 

 

"Cybersecurity and information 

technology "  

CIT 2022 

 
30 листопада 

2022  Львів, 

Україна 
 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mns.gov.ua%2F&ei=Ic8SVMu_CIz07Aa32oDoCQ&usg=AFQjCNFZ-V05CJPotYWpU1hZfNxiyTYPPg&bvm=bv.75097201%2Cd.ZGU


ПІДГОТОВКА ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ 
 

Для участі у конференції необхідно завантажити електронний варіант тез доповідей на сайт 

конференції за посиланням: https://indico.ldubgd.edu.ua/event/27/overview. Для завантаження 

матеріалів необхідно пройти попередню реєстрацію. Заявка на участь та тези доповіді 

завантажуються у форматі doc, docx. Від одного автора дозволено подавати не більше трьох 

тез (в тому числі у співавторстві). 

Назва файлів з тезами доповіді та заявою має містити в собі прізвище першого автора, 

наприклад Tezy_Tkachuk_1.doc та Zaiavka_Tkachuk.doc 

Повідомлення про прийняття Програмним комітетом тез доповіді буде розіслане авторам 

електронною поштою. 

Матеріали конференції у вигляді надрукованих тез доповідей будуть надаватися учасникам 

за умови очної участі при реєстрації. 
 

Програмний комітет 

Голова:  Мирослав Коваль – д.пед.н., професор, ректор Львівського державного 

 університету безпеки життєдіяльності з науково-дослідної роботи 

Співголови:  Ростислав Ткачук – д.т.н., професор, начальник кафедри управління 

інформаційною безпекою Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності 

 Олександр Придатко – к.т.н., доцент, начальник кафедри інформаційних 

 технологій та систем електронних комунікацій Львівського державного 

 університету безпеки життєдіяльності 
 

Науково-організаційний комітет 

Андрій Кузик – д.с.-г.н., професор, проректор Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності з науково-дослідної роботи 

Валерій Дудикевич – д.т.н., професор, завідувач кафедри захисту інформації Національного 

університету «Львівська політехніка» 

Володимир Максимович – д.т.н., професор, завідувач кафедри  кафедри безпеки 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» 

Zbigniew Kokosiński – dr hab. Inż., prof. PK kierownik Katedry Politechnika Krakowska im. 

Tadeusza Kościuszki 

Volodymyr Samotyy – prof. dr hab. inż., professor, Katedra Automatyki i Informatyki Politechnika 

Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Sergii Telenyk – prof. dr hab. inż., professor, Department of automatic control and computer 

engineering Cracow University of Technology 

Володимир Ромака – д.т.н., професор, професор кафедри захисту інформації Національного 

університету «Львівська політехніка» 

Іван Опірський – д.т.н., професор, професор кафедри захисту інформації Національного 

університету «Львівська політехніка» 

Любомир Сікора – д.т.н., професор, професор кафедри автоматизованих систем управління 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Наталя Лиса – д.т.н., професор, доцент кафедри кафедри автоматизованих систем 

управління Національного університету «Львівська політехніка» 

Тетяна Говорущенко – д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та 

інформаційних систем Хмельницького національного університету 

Василь Попович – д.т.н., професор, начальник навчально-наукового інституту цивільного 

захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Ольга Меньшикова – к.ф.-м.н., доцент, заступник начальника навчально-наукового 

інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

з навчально- наукової роботи 

Валентина Ящук – к.е.н., доцент, доцент кафедри управління інформаційною безпекою 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Орест Полотай – к.т.н., доцент кафедри управління інформаційною безпекою Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності 

Валерія Балацька викладач кафедри управління інформаційною безпекою Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності 

Ігор Малець – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та систем електронних 

комунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Назарій Бурак – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та систем 

електронних комунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

Ольга Смотр – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та систем 

електронних комунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Юрій Борзов – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та систем електронних 

комунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Роман Головатий – к.т.н., старший викладач кафедри інформаційних технологій та систем 

електронних комунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Олександр Хлевной – к.т.н., старший викладач кафедри інформаційних технологій та систем 

електронних комунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

Обсяг тез повинен складати 2 повних сторінки формату А4. Анотація повинна складати до 

50 слів.  

Розміри полів: ліве – 3 см, праве – 1,7 см, верхнє і нижнє – 1,5 см. Гарнітура – Times New 

Roman, розмір – 12 пт,        міжрядковий інтервал – 1,0. 

 

Порядок розміщення матеріалу: 

- за лівим краєм звичайним шрифтом подається УДК, розмір – 14 пт; 

- в наступному рядку ПРОПИСНИМИ літерами напівжирним шрифтом друкується назва 
доповіді, вирівнювання – за центром, розмір – 14 пт; 

- пропустивши рядок, курсивом друкуються імена та прізвища авторів, вирівнювання – за 
центром, розмір – 12 пт; 

- з нового рядка під прізвищами авторів – місце праці/навчання, місто, країна, вирівнювання – 
за правим краєм, розмір – 12 пт; 

- пропустивши рядок, 12 кеглем друкуються анотації та ключові слова українською і 
англійською мовами, вирівнювання – за шириною, абзацний відступ – 1 см; 

- пропустивши один рядок, з абзацу 12 кеглем друкується основний текст, вирівнювання – за 
шириною, абзацний відступ – 1 см; 

- формули, рисунки, таблиці повинні мати просту арабську наскрізну нумерацію та мають 
розміщуватись після їх згадування в тексті, вирівнювання – за центром; 

- список літератури друкується 10 кеглем через один рядок після основного тексту відповідно 
до правил оформлення бібліографічного опису. Заголовок „Література” друкується по центру 
12 кеглем. 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
Прізвище та ім’я      
Навчальний заклад, місто     
Спеціальність, курс      
Телефон   
Е-mail   
Напрямок роботи (тематика)    
Тема доповіді      
Участь (очна/заочна)      
Бажання придбати друкований варіант збірки       

https://indico.ldubgd.edu.ua/event/27/overview
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9

