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V Всеукраїнська науково-практична конференція 
з міжнародною участю 

“Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” 
12 листопада 2020 р. 

Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів закладів вищої та професійної освіти, 

учителів закладів загальної середньої освіти, представників державних установ 

освіти, докторантів, здобувачів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також 

фахівців у галузі інформаційних технологій 

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі 

інформаційних технологій, визначення перспективних напрямів їх застосування в науці та 

освіті, обмін науковою інформацією і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш 

тісних зв’язків між науковцями закладів вищої освіти і наукових установ, заохочення 

студентської молоді до наукового пошуку. 

Напрями роботи конференції: 

1. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці. 

2. Проблеми підготовки ІТ-фахівців у закладах вищої та професійної освіти. 

3. Засоби організації та підтримки змішаного навчання в умовах карантину. 

4. Технології розробки інформаційних систем. 

Мови конференції: українська, російська, англійська, польська. 

Форми участі в конференції: заочна. 

Матеріали конференції 

Усі подані матеріали повинні бути оригінальними та не опублікованими раніше. 

Матеріали доповідей (5-6 сторінок) будуть розміщені у збірнику наукових праць кафедри 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій «Актуальні питання сучасної інформатики». 



Матеріали статей обсягом від 0,5 до 0,8 др. арк можуть бути включені до «Вісника 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки», який внесено 

до переліку наукових і фахових видань України (Категорія Б), в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних досліджень (педагогічні науки), та індексується у IndexCopernicus. З 

вимогами до оформлення статей можна ознайомитися за адресою 

http://pedagogy.visnyk.zu.edu.ua. (Координатор фахового видання Бірук Наталія Петрівна – тел. 

+380969821354). 

Додаткові відомості та шаблони розміщені на сайті конференції: 

https://mites1.webnode.com.ua/. 

Участь у конференції 

Для включення до програми конференції учаснику необхідно пройти реєстрацію за 

посиланням https://goo.gl/forms/yyMFgqmqnC4uDcJm1 й подати до оргкомітету: текст статті (згідно 

з вимогами, що додаються, шаблони розміщено: https://mites1.webnode.com.ua/materiali-dlya-

zavantazhennya/), квитанцію про сплату організаційного внеску та за друк статті (оплата 

здійснюється після прийняття матеріалів до друку). 

Важливі дати: 

 подання матеріалів до оргкомітету (шаблони)  до 01 листопада 2020 року; 

 повідомлення оргкомітету про прийняття статті  до 07 листопада 2020 року; 

 сплата оргвнеску та за друк статті 

(після прийняття матеріалів до друку) до 10 листопада 2020 року; 

 початок конференції 12 листопада 2020 року. 

Організаційний внесок за участь у конференції – 50 грн. (програма, сертифікат, 

електронний варіант збірника). 

Поліграфічні витрати: в разі потреби друкованого збірника – вартість 1 стор. публікації в 

збірнику наукових праць складає 30 грн. (пересилка збірника здійснюється «Новою поштою», 

«Укрпоштою» за рахунок отримувача). Публікація у фаховому виданні оплачується окремо. 

Доктори наук, які беруть участь у роботі конференції, від сплати оргвнеску звільняються. 

Реквізити для сплати: будуть повідомлені додатково після прийняття матеріалів 

оргкомітетом. Усі необхідні документи надсилаються на електронну адресу конференції 

(konf.siton.zu@gmail.com). Назва файлу з матеріалами формується за прізвищем першого автора 

(наприклад, ІванюкІП_стаття.doc). 

Після отримання матеріалів оргкомітет відправляє на адресу учасника лист-підтвердження. 

Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати листа ще раз. 

Після прийняття матеріалів до друку (про що буде додатково повідомлено), здійснюється 

оплата за вказаними реквізитами та надсилається копія квитанції про оплату 

(ІванюкІП_квитанція.doc). 

Місце проведення: 

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій  

Фізико-математичний факультет 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна, 10008 

Е-mail: konf.siton.zu@gmail.com. 

Сайт конференції: https://mites1.webnode.com.ua/ 

Телефони координаторів: 

з питань формування збірника наукових праць – Світлана Анатоліївна (0931295131); 

з організаційних питань – Олена Юріївна (0974719189). 

Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з авторами та 
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відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам конференції. 


