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Друге інформаційне повідомлення 

Запрошуємо науковців, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі міжнародної 
науково-практичної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Подача матеріалів / реєстрація .............................. до 01.07.2019 
2. Рецензування матеріалів ....................................... до 15.07.2019 
3. Подання виправлених матеріалів .......................... до 20.07.2019 
4. Оплата оргвнесків та підтвердження участі .......... до 01.08.2019 

  



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Інформаційні технології 
2. Системи та засоби штучного інтелекту 
3. Обчислювальні машини, системи, мережі та їх компоненти 
4. Автоматизація систем та процесів керування 
5. Кібернетична та інформаційна безпека 
6. Інформатика і кібернетика 
7. Управління проектами 
8. Електротехніка та телекомунікації 
9. Інтелектуальні прилади та системи 

 (Вимоги для оформлення матеріалів розміщені на сайті конференції http://isit.odeku.edu.ua ) 

До початку конференції планується видання збірника тез конференції. 

Після проведення конференції, за рішенням програмного комітету кращі роботи будуть рекомендовані 

до видання у фахових виданнях: «Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного 

регулювання та якості» (технічні науки), «Вісник Одеського національного університету (дослідження 

в математиці і механіці)» (фізико-математичні науки).  

За результатами конференції планується видання колективної монографії за межами України 

англійською мовою. 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

За кожну доповідь учасника після позитивної рецензії необхідно перерахувати оргвнесок у розмірі: 

− для учасників з України: 300 ₴  (студенти та аспіранти 150 ₴, дистанційна участь 100 ₴); 
− для закордонних учасників: 30 €  (студенти та аспіранти, дистанційна участь 10 €). 

Для отримання друкованого примірника матеріалів доповідей необхідно додатково 

перерахувати 200 ₴ (або 10 € для закордонних учасників). За кожну додаткову сторінку (понад 4) 

матеріалів доповіді необхідно перерахувати додатково 20 ₴.  

Оплата за проживання та харчування здійснюється самостійно. 

РЕКВІЗИТИ: 

Через термінали Приватбанку, приват24: 

картковий рахунок Приватбанк 5168 7554 3733 4465 Мошенська Людмила Геннадієвна  
Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції ІСІТ2019, Прізвище, І.П. 

З інших банків: 

МФО банку 305299 
КОД ЄДРПО отримувача 14360570 
КОД ЄДРПО банку 14360570 
Рахунок отримувача 29244825509100 
Для поповнення картки 5168755437334465, МОШЕНСЬКА ЛЮДМИЛА ГЕННАДІЇВНА, 2746804304 

 

 

 

 

http://isit.odeku.edu.ua/
https://odatrya.org.ua/
https://odatrya.org.ua/
http://lib.onu.edu.ua/vestnik-onu-imeni-i-i-mechnikova/
http://lib.onu.edu.ua/vestnik-onu-imeni-i-i-mechnikova/


Місце проведення 

Реєстрація учасників відбудеться у головному корпусі Одеського державного 
екологічного університету, 19 та 20 серпня, за адресою м. Одеса, вул. Львівська, 15. 

 

Передбачено централізоване поселення учасників конференції у пансіонаті Одеського державного 
екологічного університету та у міні-готелі Бриз  на 13 ст. Великого Фонтану у курортній зоні м. Одеса. 

Вартість проживання у пансіонаті складає від 290 до 400 грн за одну особу: 

− у багатомісному номері – 290 грн/доба 
− у двомісному однокімнатному – 310 грн/доба 
− в одномісному номері – 320 грн/доба 
− у номері з кондиціонуванням – 400 грн/доба  
− у готелі Бріз (350 метрів від пансіонату), тільки двомісні номера з однім двоспальним ліжком, 

у всіх номерах кондиціонер: 
− в залежності від номеру – 800 – 1000 грн/доба за двомісний номер. 

Більш детальна інформація про поселення та проживання розміщена на сайті конференції 
http://isit.odeku.edu.ua 

 
Під час проведення конференції планується:  

− проведення тематичних семінарів та круглих столів;  

− організація круглого столу «молодіжна наука» із проведенням стендової сесії та презентацією 

проектів студентів, магістрантів та аспірантів;  

−  заслуховування результатів дисертаційних досліджень (за попередньою згодою з оргкомітетом). 

− культурно-розважальні заходи, екскурсії та відвідування найцікавіших куточків Одеси. 

Як дістатись до місця проведення конференції: 

Дістатись до Одеського державного екологічного університету можна: 

з залізничного вокзалу: 

◼  трамвай №18 від зупинки «Куліково поле» до зупинки 13 ст. В. Фонтану 
◼ маршрутне таксі № 185 до зупинки Гідромет 

з автовокзалу 

◼ тролейбус № 8, або маршрутне таксі № 208 до зупинки залізничний вокзал, далі трамвай 
№18, або маршрутне таксі № 185. 

 
 

З метою організації доїзду, поселення та виїзду, прохання до всіх учасників конференції завчасно 
попередити оргкомітет про дату, час та засоби приїзду, заповнивши анкету на сайті 

 
 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, м. Одеса, Україна, 65016. 

Телефони для довідок: +38 (0482) 32-67-59  , e-mail: info@isit.odeku.edu.ua 

Заступник голови оргкомітету: Кузніченко Світлана Дмитрівна, (095) 710-07-95 

http://isit.odeku.edu.ua/
https://docs.google.com/forms/d/1kVp3tkLw9rmtj2u5_UoJnLwirEZIOCsV0fov8UelkVM/viewform?edit_requested=true


 
 


