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Шановні колеги! 

Від імені Луцького національного технічного університету  запрошуємо Вас 

прийняти участь в роботі Міжнародної  науково-практичної конференції  

«Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» ІТОНВ–2013, яка 

відбудеться 28–30 травня 2013 року в Луцькому національному технічному 

університеті.  

Основні напрями роботи конференції: 

1. Методологічні принципи впровадження інформаційних технологій в освіті. 

2. Інноваційні методи і технології навчання. 

3. Дистанційна освіта. 

4. Проблеми підготовки фахівців педагогічного, інженерно-педагогічного і 

технічного напрямків. 

5. Прикладні засоби програмування і програмне забезпечення. 

6. Комп'ютерні системи і мережі. 

7. Захист інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах. 

8. Інформаційні та інтелектуальні системи і технології. 

9. Автоматизація та управління. 

10. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського 

процесу. Досвід реалізації проектів Tempus. 

Видання матеріалів конференції планується на мовах оригіналу у  виданнях 

наукових праць затверджених ДАК України:  

- „ Наукові нотатки ” (технічний напрям);  
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- “ Проблеми педагогічних технологій ” (педагогічний напрям);  

- науковому журналі “ Комп’ютерно-інтегровані технології  в освіті, науці, 

виробництві ”.  

Подані наукові матеріали повинні відповідати вимогам Постанови Президії 

ДАК України від 15.01.2003р. №7 – 05/1 “Про підвищення вимог до професійних 

видань, внесених до переліку ДАК України”.  

 Для ухвалення рішення про внесення Вас в список учасників конференції 

необхідно до 07 травня 2013 р. прислати на адресу оргкомітету заявку та статтю на 

участь в конференції.  

Отримати детальну  інформацію про роботу Міжнародної  науково-практичної 

конференції  ІТОНВ–2013 та оформити заявку на участь можна на сайті конференції  

http://itonv.lntu.info. 

Адреса оргкомітету та місце проведення конференції: 

Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 56, Луцький національний 

технічний університет (ЛНТУ). 

Координатор конференції  –  Панасюк Наталія Леонідівна.  

Моб. тел.: +38 095 8787 095  

Факс: +38 0332 746103 

Впевнені, що наша співпраця внесе відчутні результати в розвиток української 

освіти і науки. 

З повагою,  

організаційний комітет Міжнародної  науково-практичної конференції  

«Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві». 
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