
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

INFORMATION
COMMUNICATION
SOCIETY 

ВОСЬМА МІЖНАРОДНА 
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ, 
КОМУНІКАЦІЯ, 

СУСПІЛЬСТВО 2019

16-18 ТРАВНЯ 2019
УКРАЇНА, ЧИНАДІЄВО

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
С. Альбота, Н. Вовк, О. Вус, З. Голуб, 

Н. Думанський, О. Мастикаш, І. Сабадаш, О. Трач

СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ
О. Марковець - к.т.н., доцент кафедри СКІД 

НУ “Львівська політехніка”

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3
(4-ий навч. корпус Львівської політехніки), кімната 523
(Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності)

КОНТАКТНА ОСОБА:
Олександр Марковець: +38 (093) 704-55-67

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА:
ics.conference@gmail.com

ОФІЦІЙНА ВЕБ-СТОРІНКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
http://www.facebook.com/ics.conference

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ
Ю. Бобало – д.т.н., проф., ректор НУ «Львівська політехніка»

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
А. Пелещишин – д.т.н., проф., завідувач кафедри СКІД
     НУ «Львівська політехніка»

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
А. Андрухів – к.т.н., директор Науково-технічної бібліотеки 
     НУ «Львівська політехніка»
Т. Вальовка – Ph.D., доцент відділу нейроанатомії, 
     Медичний Університет Інсбрука, (Австрія)
Вітор Мануель Басто Фернандес – Ph.D., доцент кафедри інформатики
 та технології Лісабонського університету (Португалія)
С. Голуб –  д.т.н., проф., завідувач кафедри інтелектуальних систем
     прийняття рішень Черкаського національного університету
     ім. Б. Хмельницького 
О. Гомотюк – д.і.н., проф., завідувач кафедри документознавства, 
     інформаційної діяльності та українознавства 
     Тернопільського національного економічного університету
М. Гурскі – директор бібліотеки Краківської політехніки (Польща)
Д. Дзівак – директор наукової бібліотеки 
     Центру науково-технічної інформації, (Словацька Республіка)
П. Жежнич – д.т.н., проф., професор кафедри СКІД 
     Національного університету «Львівська політехніка»
М. Климаш –  д.т.н., проф., завідувач кафедри телекомунікацій 
Національного університету «Львівська політехніка»
Р. Корж – к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи 
     Національного університету «Львівська політехніка» 
О. Корченко – д.т.н., проф., завідувач кафедри безпеки інформаційних 
     технологій Національного авіаційного університету 
О. Манак – заступник директора бібліотеки права, політики та економіки 
     університету Бордо (Франція)
Ю. Палеха – к.і.н., Ph.D., завідувач кафедри документознавства 
     та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету,  
     член-кореспондент Міжнародної кадрової академії
М. Пасічник – д.і.н., проф., завідувач кафедри інформаційної, 
бібліотечної та книжкової справи Української академії друкарства
А. Соляник – д.п.н.,проф., завідувач кафедри документознавства та 
     книгознавства Харківської державної академії культури
Ю. Сєров – к.т.н., доцент, доцент кафедри соціальних комунікації та 
інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
Я. Турчин – д. політ. н., проф., директор інституту гуманітарних 
     та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»
І. Тюрменко – д.і.н., проф., завідувач кафедри історії та культурології 
     Національного авіаційного університету
Б. Ферет – директор бібліотеки Лодзької політехніки (Польща)
С. Федушко – к.т.н., доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та 
інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
С. Спалек – Ph.D., професор кафедри організації та управління, Сілезький 
технологічний університет (Польща)
Н. Шаховська – д.т.н., проф., завідувач кафедри систем штучного інтелекту 
Національного університету «Львівська політехніка»
М. Юда – директор інституту бібліотекознавства і наукової інформації, 
     доктор габілітований, професор Університету ім. Марії Склодовської-Кюрі 
     в Любліні (Польща)
В. Ягніщак – Ph.D., департамент післядипломної освіти, 
     Університет МакЮена (Едмонтон, Канада)



ЗАПРОШУЄМО НА VІII МІЖНАРОДНУ
НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

«ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО - 2019»!

Вже традиційною стала конференція ICS, яка проводиться 
щорічно під егідою кафедри соціальних комунікацій та 
інформаційної діяльності (СКІД) Національного університету 
«Львівська політехніка» – найбільшого та найстарішого 
технічного університету України. 

Сфера наукових інтересів колективу кафедри СКІД 
Львівської політехніки є синтезом цілої низки актуальних 
напрямів досліджень із консолідації інформації, соціальних 
комунікацій, бібліотечної та архівної діяльності, інформаційного 
менеджменту, електронного урядування, документознавства, 
прикладної психології та лінгвістики, безпеки інформаційного 
простору.

Комплексність досліджень та їхня актуальність диктують 
потребу в обміні науковою інформацією з представниками 
вітчизняних та закордонних наукових шкіл, у встановленні 
партнерських стосунків із організаціями. 

ICS-2019 відбудеться в смт Чинадієво (Мукачівський район, 
Закарпатська область).

Запрошуємо до нас на конференцію!

ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ ICS ІНДЕКСУЮТЬСЯ В:

РОБОЧІ МОВИ: УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА

ПРИЙНЯТТЯ/ВІДХИЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
За результатами рецензування матеріали доповіді може бути 

прийнято, відхилено, або визнано такими, що потребують 
доопрацювання. Результат рецензування буде надіслано 
авторові на електронну пошту. Після прийняття матеріалів автор 
повинен сплатити організаційний внесок за вказаними у 
повідомленні реквізитами та надіслати копію платіжного 
документа про перерахування коштів на електронну пошту 
оргкомітету. 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
До початку роботи конференції буде видано збірник 

матеріалів доповідей на DVD. Програми та збірники матеріалів 
учасники отримають під час реєстрації.

Статті, які отримають схвальні відгуки учасників конференції, 
будуть рекомендовані організаційним комітетом до опублікування 
безкоштовно у Віснику Informatio et Scientia. Information Science 
Research  університету ім. Марія Кюрі-Склодовська м. Люблін 
(Польща) https://wow.umcs.pl/czasopisma/action/about/cid/15  

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ:
-  вартість публікації одного примірника матеріалів конференції; 
-  поштові витрати для пересилання матеріалів конференції для 
   учасників, які не зможуть взяти участь у конференції особисто; 
-  організаційні витрати. 

ОРГВНЕСКИ ДЛЯ ОДНІЄЇ ДОПОВІДІ СТАНОВЛЯТЬ: 
для учасників з України – 300 гривень; 
для закордонних учасників – 50 євро. 

Реквізити для оплати організаційного внеску буде надіслано 
електронною поштою разом із підтвердженням прийняття 
матеріалів доповіді.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
включають, але не обмежуються такими: 

-  Документознавство та інформаційна діяльність у системі
   сучасних наукових досліджень
-  Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та World Wide Web
-  Соціальні комунікації
-  Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального 
   опрацювання даних
-  Безпека інформаційного простору держави
-  Електронна демократія та електронне урядування
-  Лінгвістичні технології інформаційної діяльності
-  Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної 
діяльності
-  Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах 
   розвитку інформаційного суспільства

КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ: 
до 03 травня 2019 р.: прийом заявок на участь у конференції та текстів 

        до 10 ТРАВНЯ 2019 р.: повідомлення учасників про прийняття/відхилення 
матеріалів і включення доповіді до програми конференції

до 13 ТРАВНЯ 2019 р.: перерахування оргвнесків

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу 

оганізаційного комітету (ics.conference@gmail.com):
-  заповнену заявку на участь у конференції;
-  матеріали доповіді.

УВАГА! 
Студентські роботи програмний комітет розглядатиме виключно 

за умови співавторства з науковим керівником.

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Заявка на участь та матеріали доповіді повинні бути оформлені  згідно 

з шаблонами, які можна завантажити на веб-сторінці конференції 
http://www.facebook.com/ics.conference - у відкритому доступі. 

Обсяг матеріалів доповіді – 2 повні сторінки, оформлені згідно з цими 
вимогами. Всі зображення повинні мати роздільну здатність не менше 
300dpi. Доповіді буде подано в авторській редакції. 


