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Шановні науковці, викладачі,аспіранти, докторанти! 
Запрошуємо Вас 28 березня 2018 року взяти участь 
у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 
«ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 

МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ» 

 
Напрями роботи конференції:  
1. Комп’ютерно-орієнтовні технології в освіті. 
2. Інформаційні технології у фундаментальних та прикладних  наукових дослідженнях. 
3. Математичне моделювання і обчислювальні методи в освіті та науці. 
 
Важливі дати: 
12.02.2018– кінцевий термін реєстрації для участі у конференції та подання тез 
доповідей  
 

01.03.2018 – повідомлення про прийняття тез доповідей 
 

28.03.2018 – конференція  
 
Місце проведення конференції: 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
Факультет інформаційних технологій та управління  
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б (ст. м. «Мінська») 
 
Робочі мови конференції: 
українська,англійська. 
 
Для участі у конференціїпросимо до 12 лютого 2018 року надіслати на електронну 
адресу оргкомітету conference-it@kubg.edu.ua: 
1. Реєстраційну форму учасника конференції. 
2. Електронний варіант тез (назва файлу «Номер напряму роботи 
конференції»_«Прізвище доповідача» (Наприклад: 1_Іваненко.doc). Один доповідач 
може подавати декілька тез доповідей за різними напрямами роботи конференції. 
3. Електронну копію квитанції про сплату вартості участі у конференції. 
Тема листа «ІІ Всеукраїнська конференція». 
 
 
 
 
 

mailto:conference-it@kubg.edu.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP46tHgGTlGgm_CB1NIzE9TZnUpdtJxNrsWbiBAsYMo4GUMw/viewform


Вартість участі у конференції: 
Оргвнесок– 160 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття 
організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, 
друк сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо). Кошти переказувати на 
рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – Код ЄДРПОУ 02136554 
Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в м. Києві, код банку 820019 (з позначкою «Оргвнесок на 
проведення конференції»). 
ПРИМІТКА! Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, 
харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, 
що відряджає. 
 
За результатами конференції буде видано: 
• Електронний збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-
орієнтованих технологій в освіті та науці». 
Вартість публікації тез: безплатно. 
Вимоги до оформлення тез доповідей. 
 
Авторам кращих тез доповідей, представлених на конференції 28 березня, за 
рішенням оргкомітету та за умов проходження рецензування буде запропоновано 
надрукувати статті в: 
• Електронному фаховому виданні Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України«Інформаційні технології і засоби навчання», що індексується у 
міжнародних наукометричних базах, зокрема, WebofScience. 
Вартість публікації статей: безплатна. 
Вимоги до оформлення статей. 

 

• Фаховому науковому виданні Фізико-математичного факультету Сумського 
державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка«Фізико-
математична освіта»,що індексується в міжнародних наукометричних і реферативних 
базах даних. 
Вартість публікації статей:  
У друкованому вигляді – 450 грн. 
В електронному вигляді – 250 грн. 
Рахунок, на який слід перераховувати кошти за друк,буде надісланий оргкомітетом 
додатково після наукового рецензування статті. 
Вимоги до оформлення статей. 
 
УВАГА!Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей та статті, які не 
відповідають вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни. 
 
КОНТАКТИ 
Адреса оргкомітету: 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б,  Київський університет імені Бориса 
Грінченка, Факультет інформаційних технологій та управління, кафедра інформаційних 
технологій і математичних дисциплін (к. 505-А). 
 

Е-mail:conference-it@kubg.edu.ua 
 

Довідки за телефонами: 
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 
Тел.: +38(044)461-02-32;  
Глушак Оксана Михайлівна, вчений секретар оргкомітету конференції 
Тел.: +38(098)829-01-11 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2018/03_28_vymohy-oformleniia.pdf
https://journal.iitta.gov.ua/
http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

