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28–31 серпня 2017 р. буде проведено IX Українсько-польську науково-

практичну конференцію „Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2017). 

 

Місця проведення конференції: 

 м. Львів (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 смт. Чинадієво Закарпатської області (спортивно-оздоровчий табір 

„Карпати” Львівського національного університету імені Івана Франка) 

 

 

Організатори конференції: 

 Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна) 

 Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України (Україна) 

 Західний науковий центр НАН України і МОН України (Україна) 

 Польська Академія Наук, Науковий центр у Києві (Польща) 

 Люблінська Політехніка (Польща) 

 Лодзька Політехніка (Польща) 

 Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського, Польська Академія Наук 

(Польща) 

 



 

 

Тематичні напрямки роботи конференції 

 
 

Інформаційні системи і технології Мікро та наноелектроніка 

 Методи і засоби обробки сигналів і 

зображень 

 Прикладні інформаційні технології 

і системи  

 Геоінформаційні технології та 

системи 

 Веб-технології 

 Високопродуктивні обчислювальні 

системи 

 Мікропроцесорні інформаційні 

системи 

 Комп’ютерне моделювання 

 Моніторинг та діагностика 

параметрів середовищ та матеріалів 

 Матеріали електронної техніки 

 Напівпровідникова електроніка та 

оптоелектроніка 

 Наноплазмоніка 

 Електронні прилади та системи 

 Моделювання явищ, процесів і 

систем в електроніці 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 
 

Програмою конференції передбачені усні пленарні (тривалістю до 30 хв.), 

усні секційні (тривалістю до 15 хв.) і стендові доповіді. 

Засоби демонстрації наочних матеріалів під час виступу: мультимедійний 

проектор, плакати.  
 

Робота конференції завершиться підведенням підсумків і рекомендацією 

матеріалів доповідей до друку у фахових виданнях:  

 Збірник наукових праць Львівського національного університету імені 

Івана Франка „Електроніка та інформаційні технології”; 

 

 

Важливі дати 

1. до 16.06.2017 р. – прийом текстів тез і реєстрація на сайті учасників 

конференції. 

2. до 03.07.2017 р. – друге інформаційне повідомлення, розсилання 

запрошень на конференцію. 

3. до 31.07.2017 р. – оплата організаційних внесків. 

4. 28.08.2017 р. 9:00 – 11:00 год. – реєстрація учасників конференції 

(факультет електроніки, вул. Тарнавського, 107, м. Львів). 

5. 28.08.2017 р. 11:30 год. – виїзд на Закарпаття до місця проведення 

конференції. 



 

 

6. 28.08.2017 р. 18:00 год. – прибуття на місце проживання учасників 

конференції в СОТ "Карпати" (смт. Чинадієво, Закарпатська обл.). 

7. 28.08.2017 р. 19:00 год. - вечір знайомств. 

8. 29.08.2017 р. 10:00 – 13.00 год. – пленарне засідання. 

9. 29.08.2017 р. 14:00 - 17:00 год. – секційні засідання. 

10. 30.08.2017 р. 10:00 - 12:00 год. – секційні засідання. 

11. 30.08.2017 р. 12:00 - 18:00 год. – стендові доповіді. 

12. 30.08.2017 р. 19:00 год. – підведення підсумків. 

13. 31.08.2017 р. 10:00 год. – виїзд до м. Львова. 

14. 31.08.2017 р. 17:00 год. – прибуття до м. Львова. 

 

 

Організаційні питання 

Організаційний внесок становить 1500 грн. 

Публікаційний внесок (без особистої участі у роботі конференції) – 

публікація та розсилка матеріалів становить 200 грн. 
Оплата проводиться шляхом поштового переказу до запитання для 

Вельгоша С.Р. на адресу:  

79017,  Львів-17, до запитання  
Вельгошу Сергію Романовичу  

 

Оргкомітет за рахунок оргвнесків забезпечує видання матеріалів, 

оргтехніку, приміщення, а також проїзд з м. Львова до Закарпаття і назад, 

проживання, харчування та культурну програму в спортивно-оздоровчому 

таборі „Карпати” з 28.08.2017 по 31.08.2017.  

Прохання у відрядженнях пунктом призначення вказувати СОТ “Карпати” 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Культурна програма конференції передбачає екскурсії по мальовничих 

місцях Закарпаття. 

Після розгляду поданих тез, Програмним комітетом на адресу майбутніх 

учасників конференції буде вислано запрошення (2-е повідомлення). 

Переваги надаються тезам, написаним англійською мовою. 

 

У випадку появи додаткових запитань чи побажань, просимо завчасно 

звертатися до оргкомітету конференції. 

 



 

 

 

Інформаційні ресурси 

Докладна інформація щодо конференції доступна на офіційній сторінці  

http://www.electronics.lnu.edu.ua/elit-2017/main-ukr.html 

 

 

Телефони для довідок: 

(032) 239 43 29 (проф. Болеста І.М., співголова організаційного комітету)  

(032) 239 42 24 (доц. Карбовник І.Д., секретар організаційного комітету)  

(032) 239 41 12 (проф. Половинко І.І., декан факультету електроніки та 

комп’ютерних технологій) 

(032) 239 42 24 (доц. Вельгош С.Р., секретар програмного комітету).  

 

Адреса електронної пошти 

elit2017@electronics.lnu.edu.ua 

 

 


