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ВИКОРИСТАННЯ OPEN CONFERENCE SYSTEMS ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ ТА 

ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Проведення наукових конференцій сьогодні супроводжується 
висвітленням результатів у веб-просторі наукової спільноти. Для 
публікації результатів наукових досліджень актуальною є проблема 
пошуку інструменту, здатного допомогти автоматизувати управління 
електронними конференціями й оптимізувати ефективність 
редакційних процесів.  

Метою роботи є ознайомлення освітян з поширеною системою 
керування прийомом та публікацією матеріалів наукових конференцій 
Open Conference Systems (OCS) і досвідом її використання у наукових 
установах та вищих закладах освіти. OCS – це безкоштовне програмне 
забезпечення для веб-видавців з відкритим кодом для управління 
науковими конференціями, створене консорціумом Public Knowledge 
Project [1]. Ця система відповідає стандартам політики відкритого 
доступу та забезпечує якісну індексацію метаданих опублікованих 
матеріалів. Головною перевагою OCS є те, що вона охоплює всі етапи 
Інтернет-супроводу конференції – від створення сайту заходу до 
публікації звітних матеріалів у PDF-файлі статей відповідно до 
стандартів Ініціативи відкритого доступу. Дана платформа допомагає 
організовувати роботу оргкомітету, відстежувати статистику заявок, 
сповіщати читачів і учасників та ін. 

В Україні систему OCS успішно використовують в своїй 
професійній діяльності багато закладів [2], серед них: Київський 
університет ім. Бориса Грінченка, Вінницький національний технічний 
університет, Південноукраїнський національний педагогічний 
університет ім. К. Д. Ушинського та ін. Система постійно змінюється 
та вдосконалюється. Команда OCS рекомендує спільноті розробників 
вносити свій вклад в систему, щоб зробити її краще. 

Висновки. Використання видавничих систем при проведенні 
електронних конференцій є доцільним як з точки зору оптимальності 
технічного рішення реалізації даної задачі, так і дозволяє значною 
мірою автоматизувати роботу організаційного комітету конференції. 
Таким критеріям повністю відповідає платформа OCS. Використання 
видавничої системи OCS сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку 
професійної компетентності наукових та науково-педагогічних 
працівників, допомагає представляти результати їх досліджень у 
відкритому доступі.  
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