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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь 

у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Інформаційні технології та впровадження» (IT&I-2022) 

http://iti.fit.univ.kiev.ua/ 
 

Організатори конференції 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» 
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 

Інститут програмних систем НАН України 

Місце проведення 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 

м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 24, Факультет інформаційних технологій 
м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 4д, Факультет комп'ютерних наук та кібернетики 

30 листопада – 2 грудня 2022 року 
Але у випадку продовження режиму воєнного стану та/або складної епідеміологічної 

ситуації конференція буде проводитися в онлайн-режимі 

До участі у конференції запрошуються викладачі, науковці, працівники ІТ сфери, 
аспіранти, студенти. 

Метою проведення заходу є забезпечення розвитку наукових досліджень у сфері 
інформаційних технологій та розробка на цій основі методологій, методик, технічних та 
програмно-інформаційних засобів інформатизації суспільства. 

Програма роботи конференції орієнтована на такі напрямки: 
⮚ Математичні основи інформаційних технологій; 
⮚ Технології штучного інтелекту; 
⮚ Аналітика даних; 
⮚ Цифрові технології управління проєктами; 
⮚ Технології захисту кіберпростору; 
⮚ Технології електронної комерції, електронного урядування та електронного 

навчання; 
⮚ Мережеві та інтернет технології. 

Мова конференції – англійська. 
Авторам пропонується подати статті англійською мовою через EasyChair 

(https://easychair.org/my/conference?conf=iti20220) до 8 листопада 2022 року. 
Статті пройдуть сліпе рецензування, прийняті статті будуть включені до програми 

конференції, їх планується опублікувати у збірнику CEUR, що індексується у Scopus та 
DBLP. 

Вимоги до статей: 
1) Обсяг – від 10 сторінок для повної статті, 5-9 сторінок для короткої статті (стандарт 

CEUR); 
2) У зв’язку з міжнародним статусом конференції, в списку літератури  мають бути 

джерела  переважно іноземних авторів, відсоток цитувань українських вчених, 
включаючи самоцитування, не більше 20%; 

3) Статті будуть перевірені на антиплагіат, відсоток співпадінь не повинен 
перевищувати 20% (в тому числі на власні попередні праці); 

4) Один науковець може бути автором не більше двох статей; 
5) Стаття може мати не більше 5 співавторів. 
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При формуванні збірника матеріалів конференції перевага надається статтям, автори 
яких мають індекс dblp 5 та більше, а також статтям за участю іноземних авторів. 

Доповідь англійською мовою одного із співавторів є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ. 
З умовами, форматом та термінами подання матеріалів, відібраних для публікації на 

CEUR-WS.org, можна ознайомитись за посиланням: http://iti.fit.univ.kiev.ua/en/paper-submission/ 

Відібрані Програмним комітетом доповіді конференції IT&I-2022, будуть подані для 
опублікування у вигляді окремого тома матеріалів конференції CEUR-WS.org (ISSN 1613-
0073), який планується індексувати у Scopus та DBLP. 

Автори статей, які не пройдуть рецензування для опублікування у вигляді окремого 
тома матеріалів конференції CEUR-WS.org, запрошуються до участі у сателітній 
конференції. 

Для участі у сателітній конференції IT&I(s) автори мають подавати тези англійською 
мовою, обсягом до 2-х сторінок, тези пленарних доповідей – до 4-х сторінок. 

З умовами участі у конференції можна ознайомитись за адресою: 
http://iti.fit.univ.kiev.ua/en/fee/ 

Доповіді, що подані на конференцію і оформлені відповідно до вимог, представлених 
за адресою http://iti.fit.univ.kiev.ua/en/paper-submission/, після схвалення організаційним 
комітетом будуть опубліковані у науковому збірнику матеріалів конференції.  

Кращі доповіді основної та сателітної конференції можуть бути рекомендовані до 
публікації у журналах «Сучасні інформаційні технології» та «Безпека інформаційних систем 
і технологій». 

Важливі дати 
До 15 жовтня 2022 року: заповнення заявки на участь у конференції за адресою 

http://iti.fit.univ.kiev.ua/en/registration/ 
До 08 листопада 2022 року: подача тез доповідей. 
До 20 листопада 2022 року: повідомлення Програмним комітетом про попереднє 

прийняття тез доповідей на рецензування. 
До 25 листопада 2022 року: повідомлення секретаріатом конференції про прийняття 

доповідей до друку. 
До 28 листопада 2022 року: оплата участі в конференції. 
 


