АДРЕСИ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ
ТА ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

Співголова Оргкомітету:
Маїк Володимир Зіновійович
е-mail: uad.ndch@gmail.com
тел.:
(032) 242 23 41
тел.:
+38 (067) 166-90-79
факс:
(032) 252 71 68
сайт конференції:

uad.lviv.ua/pmw

ФОРМИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

- виступ з пленарною доповіддю;
- виступ з секційною доповіддю;
- участь у конференції (без доповіді).
Доповідь потрібно підготувати з урахуванням можливостей її демонстрації через мультимедійний проектор (програми Microsoft
Power Point, Adobe Acrobat 4.0).

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секретаріат Оргкомітету:
Листвак Галина Богданівна
моб. тел:
+38 (067)310-15-19
Чорна Оксана Степанівна
моб. тел:
+38 (050)688-68-05
е-mail:

uad.ndch@gmail.com

- українська, англійська.

Міністерство освіти і науки України
Українська академія друкарства (Україна)
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського
(Україна)
Харківський національний університет радіоелектроніки
(Україна)
Університет штату Гуанахуато (Мексика)
Білоруський державний технологічний університет
(Білорусь)
Каунаський технологічний університет (Литва)
Варшавський політехнічний університет (Польща)
Краківський політехнічний університет (Польща)
Варшавський педагогічний університет (Польща)

ІІІ Міжнародна науково-технічна
конференція
«Поліграфічні, мультимедійні та
Web-технології»

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Тривалість доповідей:
 на пленарному засіданні – до 20 хв.;
 на секційному засіданні – до 10 хв.;
 повідомлення – до 5 хв.
17-19 жовтня 2018 року
м. Львів, Україна

ША Н О В Н І К О Л ЕГИ !
Оргкомітет ІІІ Міжнародної
науково-технічної конференції
«ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ
ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ»
запрошує Вас взяти участь в її роботі

Конференція відбудеться з 17 по 19 жовтня
2018р. в Українській академії друкарства (м. Львів)

До участі в роботі конференції запрошуються викладачі, вчені, бізнесмени, видавці,
фахівці видавничо-поліграфічної та рекламної
галузі, розробники Wеb-систем, мультимедійних інформаційних продуктів, аспіранти, студенти.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
17 жовтня 2018 р., середа
- прибуття учасників та розміщення;
- реєстрація.
18 жовтня 2018 р., четвер
- пленарне засідання;
- засідання науково-технічних секцій.
19 жовтня 2018 р., п’ятниця
- засідання науково-технічних секцій;
- відвідування кафедр та підрозділів академії;
- заключне засідання;
- від’їзд учасників конференції.

Мета проведення конференції - розширення
міжнародного співробітництва та поглиблення
суспільної діяльності в науковій, дослідницькій, викладацькій та інших галузях видавничої
справи та поліграфії, мультимедійних технологіях, економіці поліграфічних виробництв.
Під час роботи конференції планується обговорення наукових проблем та практичних
питань за такими напрямами:
НАУКОВІ СЕКЦІЇ

Секція 1 – Технічні й технологічні інновації
у виробництві друкованої продукції та пакувальному виробництві.
Секція 2 – Інформаційні, мультимедійні та
web-технології.
Секція 3 – Дизайн мультимедійної продукції,
друкованих видань та паковань.
Секція 4 – Медіакомунікації, книжкова
справа, маркетинг і реклама в поліграфії.
Секція 5 - Використання нових методів навчання у видавничо-поліграфічній галузі,
зв'язок навчального процесу з виробництвом.
За попереднім узгодженням з Оргкомітетом
конференції можливе проведення круглих столів, обговорення статей, книг і дисертацій.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Перед початком конференції буде виданий
збірник матеріалів конференції з присвоєнням
номера ІSBN.
Подача матеріалів конференції - до 28 вересня 2018 року.
Матеріали конференції оформлені відповідно
до вимог, розміщених на сайті, необхідно надсилати на електронну адресу uad.ndch@gmail.com
Інформація про конференцію,
вимоги до оформлення
матеріалів конференції знаходяться
на офіційному сайті конференції:
uad.lviv.ua/pmw
Найкращі доповіді можуть бути рекомендовані для опублікування у збірниках наукових
праць «Поліграфія і видавнича справа»
(http://pvs.uad.lviv.ua),
«Наукові
записки»
(http://nz.uad.lviv.ua), «Комп’ютерні технології
друкарства» (http://ctp.uad.lviv.ua), які входять
до наукометричної бази даних Іndех Сореrnicus
та у збірнику наукових праць «Квалілогія книги»( http://www.uad.lviv.ua/kvalilohiia-knyhy).
Організаційний внесок за участь у науково-технічній конференції - 200 грн. (для українських учасників); для інших учасників - 20 €.
Опублікування матеріалів (заочна участь)
доповідей – 150 грн. (для українських учасників); для інших учасників - 10 €.
Орг. внесок необхідно перевести на розрахунковий рахунок Благодійного фонду сприяння
розвитку Української академії друкарства «Українське друкарство» (Центральна філія ПАТ
«Кредобанк» у м. Львові, МФО 325365, ЄДРПОУ 26453265, призначення платежу «за участь
у конференції РМW-2018») рахунок в гривнях
2600101045568, рахунок в євро 2600101045978.

