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МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ 

 «ЦИФРОВА РЕАЛЬНІСТЬ» 

 

13 − 19 вересня 2021 року 
Одеса, Україна 

Друге інформаційне повідомлення 
Запрошуємо науковців, інженерів, аспірантів та представників ІТ-компаній взяти участь у роботі форуму 

 
ФОРУМ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ: 

 
Одеська обласна державна адміністрація | Громадська організація "УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ОСВІТНЄ ІТ-ТОВАРИСТВО" 
Odesa IT Family | Одеська обласна державна адміністрація | 482.solutions - R&D компанія | Українсько-швейцарська 

програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP | UALinux 
 

https://drforum.science  

https://drforum.science/


 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

1. Реєстрація / подача заяв на участь .................... до 30.06.2021 30.07.2021 
2. Подача матеріалів на конференції ..................... до 15.07.2021 30.07.2021 
3. Рецензування матеріалів .................................... до 30.07.2021 15.08.2021 
4. Подання виправлених матеріалів ...................... до 10.08.2021 20.08.2021 
5. Оплата оргвнесків та підтвердження участі ...... до 20.08.2021 30.08.2021 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ: 

• Інформаційні технології 

• Системи та засоби штучного інтелекту 

• Обчислювальні машини, системи, мережі та їх компоненти 

• Автоматизація систем та процесів керування 

• Інформаційна та кібербезпека 

• Інформатика і кібернетика 

• Управління проектами 

• Електротехніка та телекомунікації 

• Інтелектуальні прилади та системи 

• Юридичні та економічні аспекти цифровізації суспільства та ІТ-технологій 

• Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості 

• Програмування та інформаційно-комунікаційні технології 

• Інформаційні технології в економіці,  медицині та освіті 

• Математичне та комп’ютерне моделювання у інформаційних системах. 

• Інформаційні технології сталого розвитку.   

• Геоінформаційні системи та технології. 

• Розпізнавання образів, цифрова обробка зображень і сигналів. 

• Інформаційні технології в соціумі, освіті, економіці, медицині, управлінні, цивільному 
захисті, поліграфії, екології та юриспруденції. 

• Програмна інженерія. 

• Комунікаційні, GRID та хмарні технології. IoT. 

• Інтелектуальний аналіз даних, DataMining і BigData–технології. 

 

УЧАСНИКИ ФОРУМУ ЗМОЖУТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В НАСТУПНИХ ЗАХОДАХ: 

➢ Міжнародна науково-технічна конференція 
"ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ISIT2021)"  

➢ Міжнародна науково-практична конференція 
«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

➢ Міжнародна науково-технічна конференція 
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (ІСТ-2021)»  

➢ Зустрічі із провідними ІТ-компаніями та представниками ІТ-галузі України, 
воркшопи із наукових та практичних питань за заявленими напрямками 

  

http://isit.odeku.edu.ua/
http://isit.odeku.edu.ua/
http://www.itconf.hneu.edu.ua/
http://www.itconf.hneu.edu.ua/
http://istconf.nure.ua/
http://istconf.nure.ua/


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосовувати шаблон, який розміщено за 
посиланням: http://drforum.science/wp-content/uploads/2021/06/DRForum2021_Templates.zip 

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в 
наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості: назву статті, дані про авторів, дані 
про установу англійською мовою. Також необхідно подати розширений «Abstract» обсягом до 1600 
знаків та «Keywords» англійською мовою. 

Обсяг статті має бути не менше 2 повних сторінок.  

Для розміщення матеріалів статей у CEUR −  обсяг не менше 5 повних сторінок 
англійською мовою. Остання сторінка повинна бути заповненою не менш ніж на 80 %. 

 

До початку роботи форуму  планується видання електронних збірників наукових праць 

конференцій із присвоєнням ISBN та DOI  

Під час проведення форуму планується: 

− проведення тематичних семінарів та круглих столів; 
− зустрічі з представниками ІТ-галузі,  
− воркшопи із наукових та практичних питань  
− культурно-розважальні заходи, екскурсії мальовничими місцями Одеси 

За результатами форуму планується: 

− розміщення рекомендованих науковим комітетом форуму англомовних статей на 
платформі CEUR, які будуть проіндексовані у БД Scopus (за кожною конференцією окремо) 

− кращі роботи будуть рекомендовані до видання у фахових виданнях України “Системи 
обробки інформації”, «Безпека інформації», «Захист інформації», «Біоніка інтелекту» 

«Вісник Одеського національного університету (дослідження в математиці і механіці)» та 

виданнях ОЕСР “International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry”;  
− видання колективної монографії англійською мовою з розширеними матеріалами статті у 

зарубіжному виданні, з присвоєнням ISBN та DOI. 

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

За кожну доповідь учасника після позитивної рецензії необхідно перерахувати оргвнесок 
у розмірі 350 грн. за публікацію (у разі очної участі), або 200 грн. за публікацію (у разі 
дистанційної участі). 

Розмір внеску для закордонних учасників становить 20 євро. 

Реквізити рахунку для оплати оргвнеску буде вислано на електрону пошту учасників 
після позитивної рецензії. 

Оплата за проживання та харчування здійснюється самостійно. 

 

  

http://drforum.science/wp-content/uploads/2021/06/DRForum2021_Templates.zip
http://lib.onu.edu.ua/vestnik-onu-imeni-i-i-mechnikova/


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Реєстрація учасників відбудеться у головному корпусі Одеського державного 
екологічного університету, 13 вересня, за адресою м. Одеса, вул. Львівська, 15. 

 
Передбачено централізоване поселення учасників конференції на базі відпочинку «Зелений кампус» 
(https://campus.od.ua/) та у пансіонаті Одеського державного екологічного університету на 13 ст. 
Великого Фонтану у курортній зоні м. Одеса. 

Вартість проживання  

− у пансіонаті ОДЕКУ складає близько  400 грн за одну особу. Забронювати поселення у пансіонаті 

ОДЕКУ можна звернувшись за телефонами оргкомітету форуму 

− на базі відпочинку «Зелений кампус»  в залежності від номеру вартість на вересень буде складати 

850-1000 грн/доба за двомісний номер (сніданок включено). Така ціна із знижкою надана для 

учасників форуму за погодженням з адміністрацією бази відпочинку. Усі номери оснащені 

кондиціонером, холодильником та душовою кімнатою.  

Забронювати поселення на базі відпочинку «Зелений кампус» можна за телефонами: 

+38-048-736-26-00, +38-067-654-1-652, +38-094-930-66-00 (hotel@campus.od.ua).  

При бронюванні треба для отримання знижки на поселення вказати що ви є учасником форуму 

«Цифрова реальність». Прохання до учасників форуму завчасно бронювати поселення.

 

Як дістатись до місця проведення конференції (ОДЕКУ): 

з залізничного вокзалу: 

◼  трамвай №18 від зупинки «Куліково поле» до зупинки 13 станція Великого 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. 

 

Як дістатись до бази відпочинку «Зелений кампус»: 

з залізничного вокзалу: 

◼  трамвай №3 або №26 від зупинки «Залізничний вокзал» до зупинки 8 станція Люстдорфської 
дороги; 

з автовокзалу 

◼ тролейбус № 8, або маршрутне таксі № 208 до зупинки залізничний вокзал, далі трамвай №3 
або 26 від зупинки «Залізничний вокзал» до зупинки 8 станція Люстдорфської дороги. 

 
З метою організації доїзду, поселення та виїзду, прохання до всіх учасників форуму завчасно 

попередити оргкомітет про дату, час та засоби приїзду, заповнивши анкету на сайті 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ: 

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

Телефони для довідок: +38(050)512-98-99 (Казакова Надія Феліксівна) 

e-mail: mail@drforum.science 

https://drforum.science  

https://g.page/OSENU?share
https://campus.od.ua/
mailto:hotel@campus.od.ua
https://forms.gle/SQfrpRX6msV8SfUq5
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