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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні науковці, викладачі, аспіранти, докторанти!
Запрошуємо Вас 28 квітня 2021 року взяти участь
у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції
«ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ»
Напрями роботи конференції:
 Комп’ютерно-орієнтовні технології в освіті.
 Інформаційні технології у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях.
 Математичне моделювання і обчислювальні методи в освіті та науці.
 Технології захисту інформації в освіті та науці.
Формат проведення
повідомлена додатково).

конференції:

дистанційно

(платформа

проведення

буде

Порядок роботи конференції:
09.30 – 10.00 Приєднання учасників конференції до онлайн-платформи.
10.00 – 12.00 Пленарне засідання.
13.00 – 15.00 Секційні засідання.
15.00 – 15.30 Підбиття підсумків роботи конференції.
Робочі мови конференції: українська.
Для участі у конференції просимо до 01 квітня 2021 року:
1. Зоповнити реєстраційну форму учасника конференції (прикріпивши тези доповіді та
квитанцію про оплату оргвнеску).
Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове
покриття організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. підготовку програми
конференції, електронних сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти
переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка код ЄДРПОУ
02136554, Р/р №UA468201720314261002201048659, Держказначейська служба України
м. Київ, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції 28 квітня».
Вимоги до оформлення тез доповідей та умови публікації у електронному збірнику
матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Теоретикопрактичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих
технологій в освіті та науці».

Учасники конференції також можуть публікувати статті у наукових виданнях (за
умов рецензування):
- електронному науковому фаховому виданні «Відкрите освітнє е-середовище сучасного
університету» Київського університету імені Бориса Грінченка (категорія «Б»; галузь науки –
педагогічні; індексується міжнародними базами даних та каталогами).
Вимоги до оформлення статей та умови публікації;
- електронному науковому фаховому виданні «Кібербезпека: освіта, наука, техніка»
Київського університету імені Бориса Грінченка (категорія «Б»; галузь науки – технічні;
індексується міжнародними базами даних та каталогами).
Вимоги до оформлення статей та умови публікації;
- електронному науковому фаховому виданні «Інформаційні технології і засоби
навчання» Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (категорія
«А»; галузь науки – педагогічні; індексується міжнародними базами даних та каталогами).
Вимоги до оформлення статей та умови публікації;
- міжнародному науковому журналі «Математичне моделювання в економіці» Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (нефахове видання; галузь науки – фізикоматематичні, економічні,технічні).
Вимоги до оформлення статей та умови публікації.
УВАГА! Редколегії видань залишають за собою право відхиляти статті, які не
відповідають вимогам, тематиці журналу 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 комп’ютерних наук
і математики (к. 505-А).
Координатор конференції:
Глушак Оксана Михайлівна, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики
Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса
Грінченка, кандидат педагогічних наук – вчений секретар оргкомітету конференції
(тел.: +38(098)829-01-11).
Е-mail: conference-it@kubg.edu.ua

З повагою,
Оргкомітет конференції

