Всесвітній День інформаційного суспільства
27 березня 2006 Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію, в
якій проголосила 17 травня – Всесвітнім Днем інформаційного суспільства.

Це професійний день всіх програмістів, системних адміністраторів,
інтернет-провайдерів, веб-дизайнерів, редакторів інтернет-видань і решти
фахівців, зайнятих у сфері інформаційних технологій. А мета цього свята –
сприяти підвищенню рівня обізнаності про можливості, які може принести
суспільству
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електрозв'язку або Всесвітній день телекомунікацій. Це свято відзначалося з
1969 року за рішенням сесії Адміністративної ради Міжнародного союзу
електрозв'язку. Дата обрана у зв'язку з тим, що 17 травня 1865 року, після
двох з половиною місяців важких переговорів, у Парижі було підписано
першу міжнародну Телеграфну Угоду, і був заснований міжнародний
Телеграфний Союз («International Telegraph Union»), з 1932 року –
Міжнародний
Union»).
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доступ), що допоможе розширити аудиторію читачів та авторів і сприятиме
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квартал. Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до
опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації
та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
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Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" є
рецензованим педагогічним часописом, присвяченим проблемам використання
інформаційно-комунікаційних технологій в системі освіти. Тематика: ІКТ навчання, ІКТ
підтримки педагогічних досліджень, ІКТ управління в освіті, комп’ютерно-орієнтовані
засоби навчання. Періодичність публікації: 6 випусків на рік. Рік заснування: 2006.
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політехніка". – Режим доступу: http://science.lp.edu.ua/uk/srt. –
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У віснику відображено результати досліджень з теорії і проектування
радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем
телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та
конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників,
інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних
технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики,
вимірювання і контролю якості.
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Журнал освещает актуальные теоретические проблемы
радиоэлектроники; результаты научно-исследовательских работ, передовой опыт,
определяющий направление и развитие научных исследований в области радиотехники и
радиоэлектроники; публикует материалы научных конференций и совещаний;
информацию о научной работе вузов; хроникальные и библиографические материалы.
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Журнал висвітлює інформацію за такими напрямами: теорія телекомунікацій
та обробка сигналів; інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі;
безпроводові технології, системи та мережі; мікрохвильові та терагерцові технології
і волоконно-оптичні системи в телекомунікаціях; керування в системах і мережах
телекомунікацій та їх моделювання; технології та засоби програмування в
телекомунікаційних системах; конвергенція інформаційно-телекомунікаційних мереж і
сервісів; проектування сервісів та платформ надання послуг у глобальному середовищі;
управління діяльністю та інфраструктурою провайдерів інфокомунікаційних сервісів;
розробка WEB-технологій, моделей, методів, протоколів і засобів взаємодії програмних
платформ і сервісів, їх інтелектуалізація та підвищення рівня продуктивності; історія
телекомунікацій та інформаційних технологій.
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Публікація оригінальних та оглядовіх робіт з основних проблем електронної
техніки (вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні
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пристроі та засоби телекомунікацій, принципи побудови мереж, інтернет).
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(друкована версія), ISSN 2313-688X (електронна версія).
Мета журналу полягає у служінні академічному співтовариству
шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних
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