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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Free and Open Source Software», яка відбудеться 16-18 листопада 2021 року в 

Харківському національному університеті будівництва та архітектури  

у дистанційному режимі. 
 

Мета конференції: 

1. Обговорення наукових і практичних проблем використання безкоштовного 

програмного забезпечення та програмного забезпечення з відкритим вихідним 

кодом на сучасному етапі. 

2. Виявлення обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання, 

стимулювання розвитку учнівської та студентської наукової роботи для подальшого 

підвищення якості підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 
 

Робота конференції відбудеться за секціями: 

Секція №1. Безкоштовні сервіси, фреймворки, середовища та інструменти для 

розробників програмного забезпечення. 

Секція №2. Прикладне програмне забезпечення: офісні та спеціалізовані пакети. 

Секція №3. Комп’ютерна графіка та Web-дизайн. 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 



УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 
 

Для участі у конференції необхідно до 12.11.2021 р. надіслати тези доповіді 

на електронну адресу (foss@kn-it.info) та заповнити онлайн форму реєстрації на 

сайті конференції: https://foss.kn-it.info/. Реєстрація обов’язкова! 

Більш детальна інформація щодо участі у FOSS-2021 доступна на сайті: 

https://kn-it.info/, у розділі «Наукова діяльність». 

Контактний телефон: +38 (093) 306-67-51. 
 

Організаційний комітет конференції: 

СТАРКОВА О. – д.т.н., професор, завідувач кафедри КНІТ – голова оргкомітету; 

БОНДАРЕНКО Д. – к.т.н., доцент кафедри КНІТ – член оргкомітету; 

ВЕНГРІНА О. – к.т.н., доцент кафедри КНІТ – член оргкомітету; 

ДОЛГОВА Н. - к.т.н., доцент кафедри КНІТ – член оргкомітету; 

МІХЄЄВ І. – к.т.н., доцент кафедри КНІТ – член оргкомітету; 

ПЛАХОТНІКОВ К. – голова ППОС ХНУБА, доцент кафедри КНІТ – член оргкомітету; 

ЛЕУНЕНКО О. – старший викладач кафедри КНІТ – член оргкомітету; 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКА О. – зав.лаб. кафедри КНІТ – секретар оргкомітету. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Текст друкується українською, російською або англійською мовою у форматі 

редактора MS Word 97-2003 (*.doc). Обсяг тез – 1 повна сторінка. 

Файл має бути названий прізвищем першого автора. 

Розмір сторінки – А4 (21 см х 29,7 см), орієнтація – книжкова, всі поля – по 

2 см, шрифт – Times New Roman 12, вирівнювання – по ширині, перший рядок – 

відступ 1,25 см, міжрядковий інтервал – одинарний. 

Основні правила оформлення тез: перший рядок – назва тез (великими 

напівжирними літерами); другий рядок – прізвища та ініціали авторів; третій рядок 

– контактна адреса електронної пошти (курсив); четвертий рядок – назви міста та 

організації (курсив); п’ятий й наступні рядки – текст тез. Посилання на джерела в 

тексті даються в квадратних дужках. Перелік посилань має назву «Література» і 

наводиться в кінці основного тексту. Рекомендовано використовувати шаблон 

для оформлення тез, що доступний за посиланням: https://goo.gl/a3GGCS. 

Після розгляду оргкомітетом заявок учасникам конференції 

на електронні адреси будуть розіслані запрошення. 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ У 

ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ! 
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