
FOSS Lviv-2013

Шановні колеги, друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2013 пройде в 
Львівському національному університеті імені Івана Франка з 18 по 21 квітня 2013 року.

Напрямки роботи конференції:

1. Вільне програмне забезпечення в освіті; 
2. Вільне програмне забезпечення в науці; 
3. Вільне програмне забезпечення в бізнесі; 
4. Вільне програмне забезпечення вдома. 

На конференцію запрошуються розробники, користувачі, IT-менеджери і всі, кого цікавить 
використання вільного програмного забезпечення.

Завдання FOSS Lviv-2013 – забезпечити ефективне спілкування та обмін інформацією, 
обговорити перспективи розвитку вільного програмного забезпечення в діловому секторі, 
науці та освіті, а також ініціювати нові проекти з використання ВПЗ. Доповіді та обговорення 
стосуються практичних аспектів розробки і впровадження програм, зниження вартості 
ліцензій та обслуговування інформаційних систем.

Участь у конференції безкоштовна. Для участі у конференції слід до 31 березня 2013 
зареєструватися (див. більш детальну інформацію на сторінці про конференцію).

Тези доповідей приймаються до 31березня 2013.

Організатори конференції:

• Львівський національний університет імені Івана Франка  ; 
• Львівська група користувачів Linux  ; 
• Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  ; 
• Брестський державний технічний університет  ; 
• Проект Linux Vacation / Eastern Europe  ; 

Мови конференції – українська*, російська, білоруська, польська, англійська.

Примітка: доповіді авторів з України друкуються виключно українською мовою. Для осіб, що 
не володіють українською мовою, оргкомітет забезпечує переклад доповіді українською. 

http://conference.linux.lviv.ua/uk/conference
http://lvee.org/
http://www.bstu.by/
http://www.npu.edu.ua/index.php?lang=ua
http://Linux.Lviv.ua/
http://www.franko.lviv.ua/
http://conference.linux.lviv.ua/uk/reports/abstract


Закладка Тези доповідей

Правила оформлення тез 
Для участі у конференції в якості доповідача необхідно надіслати не пізніше 31-03-2013 тези 
доповідей на адресу fosslviv@gmail.com. У супровідному листі просимо вказати тип доповіді 
— стендова чи усна.

Тези надаються українською*, російською, білоруською, польською або англійською мовами.

Примітка: доповіді авторів з України друкуються виключно українською мовою. Для осіб, що 
не володіють українською мовою, оргкомітет забезпечує переклад доповіді українською. 

Рекомендований об’єм тез – від однієї до трьох сторінок формату А5 (приблизно до шести 
тисяч символів, не враховуючи пробіли), шрифт Times New Roman 10pt з інтервалом 1, поля 
15 мм.

• В першому рядку вказується назва доповіді прописними літерами. 
• У другому рядку – прізвище та ініціали авторів доповіді малими літерами (прізвище 

доповідача має бути підкреслено). 
• Далі – повна назва організації та електронна адреса для зв’язку з авторами 
• Далі через пустий рядок йде анотація. Рекомендований об’єм анотації – до п’ятисот 

символів 
• Далі через пустий рядок – текст тез 

Рисунки (якщо є) рекомендується робити у відтінках сірого або чорно-білими, щоб 
переконатися в їх адекватному відображенні при друку.

Список літератури (якщо є) наводиться наприкінці тез. Для електронних джерел наводиться 
назва ресурсу (чи окремої публікації на ньому) і URL веб-сторінки.

Текст тез повинен бути представлений у форматі OpenDocument Text (.odt).

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Open_Document_Format
mailto:fosslviv@gmail.com
http://conference.linux.lviv.ua/uk/reports/abstract


російський текст

FOSS Lviv-2013

Уважаемые  коллеги, вторая международная научно-практическая конференция FOSS Lviv-
2013 пройдет во Львовском национальном университете имени Ивана Франко с 18 по 21 
апреля 2013 года.

Направления работы конференции:
1. Свободное программное обеспечение в образовании; 
2. Свободное программное обеспечение в науке; 
3. Свободное программное обеспечение в бизнесе; 
4. Свободное программное обеспечение дома. 

Рабочие  языки  конференции  —  украинский*,  русский,  белорусский,  польский, 
английский.
Примечание: доклады авторов с Украины печатаются только на украинском языке. Для лиц, 
которые не  владеют  украинским  языком,  оргкомитет обеспечивает перевод  доклада  на 
украинский язык.

На конференцию приглашаются разработчики, пользователи, ИT-менеджеры и все, кого 
интересует использование свободного программного обеспечения.

Задачи FOSS Lviv-2013 – обеспечить эффективное общение и обмен информацией, обсудить 
перспективы развития свободного программного обеспечения в деловом секторе, науке и 
образовании и инициировать новые проекты по использованию СПО. Доклады и обсуждения 
касаются практических аспектов разработки в внедрения программ, снижения стоимости 
лицензий и обслуживания информационных систем.

Участие в конференции бесплатное. Для участия в конференции нужно до 31 марта 2013 
года зарегистрироваться (см. более подробную информацию на странице о конференции).

Тезисы докладов принимаются до 31 марта 2013 года.

Организаторы конференции:

• Львовский национальный университет имени Ивана Франко  ; 
• Львовская группа пользователей Linux  ; 
• Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова  ; 
• Брестский государственный технический университет  ; 
• Проект Linux Vacation / Eastern Europe  . 

http://lvee.org/ru/main
http://www.bstu.by/
http://www.npu.edu.ua/
http://Linux.Lviv.ua/
http://www.franko.lviv.ua/
http://conference.linux.lviv.ua/ru/reports/abstract
http://conference.linux.lviv.ua/ru/conference


Правила оформления тезисов 
Для участия в конференции в качестве докладчика необходимо прислать не позднее 31-03-
2013 тезисы доклада на адрес fosslviv@gmail.com.

Тезисы предоставляются на украинском*, русском, белорусском, польском или английском 
языках.

Примечание: доклады авторов с Украины печатаются только на украинском языке. Для лиц, 
которые не  владеют  украинским  языком,  оргкомитет обеспечивает перевод  доклада  на 
украинский язык.

Рекомендуемый объем тезисов – от одной до трех страниц формата А5 (приблизительно до 
шести тысяч символов, не учитывая пробелы), шрифт Times New Roman 10pt с интервалом 1, 
поля 15 мм.

• В первой строке указывается название доклада прописными буквами 
• Во второй строке – фамилия и инициалы авторов доклада строчными буквами 

(фамилия докладчика должна быть подчеркнута); 
• Далее – полное название организации и электронный адрес для связи с авторами 
• Далее через пустую строку следует аннотация. Рекомендуемый объем аннотации – до 

пятисот символов 
• Далее через пустую строку – текст тезисов 

Рисунки, если они есть, рекомендуется делать в отетнках серого или черно-белыми, чтобы 
убедиться в их адекватном отображении при печати.

Список литературы (если есть) приводится в конце тезисов. Для электронных источников 
приводится название ресурса (или отдельной публикации на нем) и URL веб-страницы.

Текст тезисов должен быть представлен в формате OpenDocument Text (.odt).

http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenDocument


 Беларуская мова

FOSS Lviv-2013

Паважаныя калегі,  вторая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя FOSS Lviv-2013 
пройдзе ў Львоўскім нацыянальным універсітэце імя Івана Франка 18.04 – 21.04.2013.
Напрамкі работы канферэнцыі:

1. Свабоднае праграмнае забеспячэнне ў адукацыі; 
2. Свабоднае праграмнае забеспячэнне ў навуцы; 
3. Свабоднае праграмнае забеспячэнне ў бізнэсе; 
4. Свабоднае праграмнае забеспячэнне дома. 

Рабочыя мовы канферэнцыі – украінская, руская, беларуская, польская, англійская.

На канферэнцыю запрашаюцца распрацоўнікі, карыстальнікі, IT-менеджэры і ўсе, каго 
цікавіць выкарыстанне свабоднага праграмнага забеспячэння.

Задачы FOSS Lviv-2013 – забяспечыць эфектыўныя зносіны і абмен інфармацыяй, 
абмеркаваць перспектывы развіцця свабоднага праграмнага забеспячэння ў дзелавым 
сектары, навуцы і адукацыі і ініцыяваць новыя праекты па выкарыстанні свабоднага 
праграмнага забеспячэння. Даклады і абмеркаванні тычацца практычных аспектаў 
распрацоўкі і ўкаранення праграм, зніжэння кошту ліцэнзій і абслугоўвання інфармацыйных 
сістэм.

Удзел у канферэнцыі бясплатны. Для ўдзелу ў канферэнцыі трэба да 31.03.2013 
зарэгістравацца (гл. больш падрабязную інфармацыю на старонцы аб канферэнцыі).

Тэзісы дакладаў прымаюцца да 31.03.2013.

Арганізатары канферэнцыі:

• Львоўскі нацыянальны універсітэт імя Івана Франка  ; 
• Львоўская група карыстальнікаў Linux  ; 
• Нацыянальны педагагічны універсітэт імя М. П. Драгаманава  ; 
• Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт  ; 
• Праект Linux Vacation / Eastern Europe  ; 

http://lvee.org/be/main
http://www.bstu.by/
http://www.npu.edu.ua/
http://Linux.Lviv.ua/
http://www.franko.lviv.ua/
http://conference.linux.lviv.ua/be/reports/abstract
http://conference.linux.lviv.ua/be/conference


Правілы афармлення тэзісаў 
Каб выступіць на канферэнцыі, трэба даслаць не пазней за 31-03-2013 тэзісы выступлення на 
адрас fosslviv@gmail.com
Тэзісы падаюцца па-ўкраінску, па-расійску, па-беларуску, па-англійску ці па-польску.

Памер тэзісаў — ад аднаго да трох аркушоў фармату А5 (блізу шасці тысяч знакаў без 
прабелаў), шрыфт Times New Roman 10pt з інтэрвалам 1, палi 15 мм.

• У першым радку пазначаецца назва выступлення вялікімі літарамі. 
• У другім радку — прозвішча і ініцыялы аўтараў выступлення малымі літарамі 

(прозвішча дакладчыка павінна быць падкрэслена). 
• Затым упісваецца поўная назва арганізацыі і электронны адрас для сувязі з аўтарамі. 
• Затым, прапусціўшы пусты радок, упісваецца анатацыя. Рэкамендаваны памер 

анатацыі — да пяцісот знакаў. 
• Затым, прапусціўшы пусты радок, — упісваецца сам тэкст тэзісаў. 

Малюнкі, калі яны ёсць, рэкамендуецца рабіць у адценнях шэрага або чорна-белымі, каб 
пераканацца ў іх адэкватным адлюстраванні падчас друку.

Спіс літаратуры, калі ён ёсць, падаецца ў канцы тэзісаў. Для электронных крыніц 
пазначаецца назва рэсурсу (ці асобнай публікацыі на ім) і URL вэб-старонкі.

Тэкст тэзісаў павінен быць прадстаўлены ў фармаце OpenDocument Text (.odt).



Польською мовою 

FOSS Lviv-2013
Szanowni Państwo, 18.03 – 21.03 2013 roku we Lwowskim Narodowym universytecie imieni 
Iwana Franki odbędzie się ІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowo-praktyczna
«FOSS Lviv-2013»
Kierunki prac konferencji:

1. Swobodne oprogramowanie w edukacji; 
2. Swobodne oprogramowanie w nauce; 
3. Swobodne oprogramowanie w biznesie; 
4. Swobodne oprogramowanie w domu. 

Języki konferencji — ukrainski, rosyjski, bialorusky, polski, angielsky.

Na konferencje są zaproszeni programisty, uzytkownicy, IT-menedżery i wszystcy zainteresowani 
wykorzystaniem wolnego oprogramowania.

Zadania, które stoją przed FOSS Lviv-2013 — zapewnienie efektywnej komunikacji i wymiany 
informacji, omówienie perspektyw rozwoju wolnego oprogramowania w business-sektorze, nauki i 
edukacji, a także inicjowania nowych projektów z wykorzystaniem OSS. Sprawozdania i dyskusje 
stosuja sie praktycznych aspektów opracowania i wprowadzenia oprogramowania, obniżenia 
kosztów licencji i utrzymania systemów informacyjnych.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się do 
31.03.2013 (więcej szczegółów na tej stronie).

Streszczenia należy nadać do 31.03.2013.

Organizatorami konferencji są:

• Lwowski narodowy universytet imieni Iwana Franki  ; 
• Lviv Linux User Group  ; 
• Narodowy Pedagogiczny Universytet imieni Dragomanowa  ; 
• Brestski Państwowy Tehniczny Universitet  ; 
• Projekt "Linux Vacation / Eastern Europe"  ; 

http://lvee.org/
http://www.bstu.by/eng/
http://www.npu.edu.ua/index.php?lang=en
http://Linux.Lviv.ua/
http://www.lnu.edu.ua/indexe.html
http://conference.linux.lviv.ua/en/reports/abstract
http://conference.linux.lviv.ua/en/conference


FOSS Lviv-2013
Dear colleagues, the second International Research and Practice Conference “FOSS Lviv-2013” 
will take place in Ivan Franko National University of Lviv on April, 18 – 21.
The conference is targeted at following directions:

1. Free/Open software in education; 
2. Free/Open software in science; 
3. Free/Open software for business; 
4. Free/Open software at home. 

Conference working languages are Ukrainian, Russian, Belarusian, Polish and English.

Developers, users, IT-managers and everybody interested in using free/open source software are 
invited to take part.

Tasks of FOSS Lviv-2013 are to provide effective communication and information exchange, to 
discuss the development perspectives of free / open source software in business, science and 
education, to initiate new projects of FOSS usage. Presentations and discussions are running on 
practical aspects of the development and uptake of software, as well as on decrease of the 
information systems licensing costs.

The participation in the Conference is free of charge. It is necessary to register before March, 31, 
2013 to take part in it (please visit the about page for more details).

Abstracts are to be submitted before March, 31, 2013.

The Conference organizers are:

• Ivan Franko National University of L’viv  ; 
• Lviv Linux User Group  ; 
• National Pedagogical Dragomanov University  ; 
• Brest State Technical University  ; 
• "Linux Vacation / Eastern Europe" Project  ; 

http://lvee.org/
http://www.bstu.by/eng/
http://www.npu.edu.ua/index.php?lang=en
http://Linux.Lviv.ua/
http://www.lnu.edu.ua/indexe.html
http://conference.linux.lviv.ua/en/reports/abstract
http://conference.linux.lviv.ua/en/conference


Abstracts Guidelines
To participate as a conference speaker one should send abstracts of his/her report to 
fosslviv@gmail.com before 31-03-2013.

Abstracts should be written in the Ukrainian, Russian, Belarusian, English or Polish language.

A size of abstracts may vary from one to three pages of A5 format (approximately up to 6000 
characters without spaces), Times New Roman 10pt font with single line spacing and page margins 
of 15 mm.

• Title should be placed in the first line, written in capital letters 
• The second line is for family names and initials of authors (speaker’s name should be 

underlined) 
• The third line should contain the organization name and authors’ e-mail 
• Next after an empty line an annotation should be placed. Its recommended volume is up to 

500 characters 
• After that and one more empty line there is the place for abstracts body 

Figures, if any, are preferred to be in grayscale or black & white for their adequate printing.

List of references (if there is any) should be placed at the end of abstracts. For electronic sources the 
name of a web-resource (or a separate publication in it) should be mentioned as well as URL of the 
page.

Abstracts should be in OpenDocument Text format (.odt).

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
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