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ІI Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю
“Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”,
присвячена 10-ій річниці функціонування
Інтернет-порталу E-OLYMP
Перше інформаційне повідомлення

Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів
загальноосвітніх навчальних закладів, представників державних установ освіти,
докторантів, здобувачів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також фахівців у
галузі інформаційно-комунікаційних технологій

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
09-10 листопада 2017 року
на базі кафедри прикладної математики та інформатики
фізико-математичного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
планується проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю

"Сучасні інформаційні технології в освіті та науці",
присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначення перспективних напрямів
застосування ІКТ в науці та освіті, обмін науковою інформацією і практичними здобутками в
цій галузі, встановлення більш тісних зв’язків між науковцями вищих навчальних закладів і
наукових установ, заохочення студентської молоді до наукового пошуку.
Програмний комітет науково-практичної конференції
Голова програмного комітету:
доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
Заслужений працівник освіти України, ректор Житомирського державного
університету імені Івана Франка
Співголови програмного комітету:
доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного
Безлюдний
Олександр Іванович педагогічного університету імені Павла Тичини
доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений
Биков Валерій
діяч науки і техніки України, директор Інституту інформаційних технологій і
Юхимович
засобів навчання НАПН України,
доктор хабілітований гуманістичних наук у галузі педагогіки, професор,
Мєшальський
професор кафедри дидактики Варшавського університету
Стефан
доктор біологічних наук, професор, перший проректор (з наукової та
Никифоров
міжнародної діяльності) Кременчуцького національного університету імені
Володимир
Михайла Остроградського
Валентинович
кандидат фізико-математичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти
Франовський
України, декан фізико-математичного факультету Житомирського державного
Анатолій
університету імені Івана Франка
Цезарович
кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор ДВНЗ «ПереяславХомич Валерій
Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
Федосійович
Члени програмного комітету:
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики та
Вакалюк Тетяна
інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка
Анатоліївна
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики, інформатики
Довбня Петро
та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія
Іванович
Сковороди»
доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України,
Жалдак Мирослав
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри теоретичних основ
Іванович
інформатики Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики та
Карплюк Світлана
інформатики,
заступник
декана
фізико-математичного
факультету
Олександрівна
Житомирського державного університету імені Івана Франка
к.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу технологій відкритого
Коневщинська
Ольга Емануїлівна навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України.
кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізики, математики та
Махомета Тетяна
інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Миколаївна
Тичини
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та
Медведєва Марія
інформаційно-комунікаційних
технологій
Уманського
державного
Олександрівна
педагогічного університету імені Павла Тичини
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та
Мінтій Ірина
прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету
Сергіївна
Саух Петро
Юрійович

Почтовюк Андрій
Борисович
Почтовюк Світлана
Іванівна
Сейко Наталія
Андріївна
Семеріков Сергій
Олексійович
Сокирська
Владилена
Володимирівна
Спірін Олег
Михайлович
Триус Юрій
Васильович
Шевчук Лариса
Дмитрівна

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і управління
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і вищої математики
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної
роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної педагогіки
та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет»
кандидат історичних наук, професор, проректор з наукової роботи та
міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і
засобів навчання НАПН України
доктор педагогічних наук, професор, кандидат фізико-математичних наук,
завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління
Черкаського державного технологічного університету.
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики,
інформатики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ
імені Григорія Сковороди»

Організаційний комітет науково-практичної конференції
Голова:
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної
Сікора Ярослава
математики та інформатики Житомирського державного університету імені
Богданівна
Івана Франка
Члени організаційного комітету:
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
завідувач кафедри
Герус Олег
математичного аналізу Житомирського державного університету імені Івана
Федорович
Франка
Жуковський Сергій кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики та
інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка
Станіславович
Кривонос Олександр кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики
та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка
Миколайович
Михайленко Василь доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри та
геометрії Житомирського державного університету імені Івана Франка
Васильович
Ткаченко Олександр кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики
Житомирського державного університету імені Івана Франка
Кирилович
Секретар науково-практичної конференції:
старший лаборант кафедри фізики Житомирського державного університету
Харченко Марія
імені Івана Франка
Миколаївна










Секції конференції:
Підготовка обдарованої студентської та учнівської молоді до олімпіад з
програмування;
Інноваційні підходи до навчання програмування у загальноосвітніх та вищих
навчальних закладах;
Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті;
Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ;
Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні навчальними закладами;
Моделювання і розробка електронних ресурсів навчального призначення;
Використання хмарних технологій у навчальному процесі.

Мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі
конференції, виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні
програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.
Форми участі в конференції: пленарна доповідь, секційна доповідь, заочна участь,
слухач.
Під час роботи конференції будуть проходити майстер-класи, школи молодих
науковців, презентації ІТ-компаній, демонстрація електронних та інформаційних
ресурсів.
Матеріали конференції
Тези доповідей, повідомлення та статті будуть опубліковані у спеціальному випуску
збірнику наукових праць кафедри прикладної математики та інформатики «Актуальні
питання сучасної інформатики» і видані до початку конференції. Матеріали кращих
доповідей, повідомлень та статей за рекомендацією програмного комітету будуть
надруковані в електронному журналі «Інформаційні технології і засоби навчання»
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та ДВНЗ
Університету менеджменту освіти НАПН України, який внесено до переліку наукових і
фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних
досліджень (педагогічні науки).
Участь у конференції
Для включення до програми конференції учаснику необхідно подати до
оргкомітету: заявку на участь (зразок додається), текст тез або статті, обсягом до 6
сторінок (згідно з вимогами, що додаються), квитанцію про сплату організаційного
внеску та за друк статті (проплата здійснюється після повідомлення про прийняття
матеріалів до друку).
Важливі дати:
 подання матеріалів до оргкомітету
 повідомлення оргкомітету про прийняття статті
 сплата оргвнеску та за друк статті
 розсилання запрошень на конференцію
 початок конференції

до 10 жовтня 2017 року;
до 20 жовтня 2017 року;
до 30 жовтня 2017 року;
до 5 листопада 2017 року;
09 листопада 2017 року.

Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн. (кава-брейк, екскурсії,
програма, сертифікат, папка учасника).
У разі заочної участі у конференції оргвнесок складає 50 грн.
Доктори наук, які беруть участь у роботі конференції, від сплати оргвнеску
звільняються.
Поліграфічні витрати: електронний збірник отримають учасники конференції
безкоштовно, в разі потреби друкованого збірника – вартість 1 стор. публікації в
збірнику наукових праць складає 20 грн. (пересилка збірника здійснюється Новою
поштою за рахунок отримувача).
Можлива оплата оргвнеску при реєстрації на конференції, про що необхідно
повідомити оргкомітет до 30 жовтня 2017 року.
Реквізити для сплати: будуть повідомлені додатково після прийняття матеріалів
оргкомітетом.
Усі необхідні документи надсилаються за електронною адресою конференції
(konf.siton.zu@gmail.com) двома файлами (один – заявка, другий – стаття). Назва файлів
за прізвищем першого автора (наприклад, Іванов ІП_заявка.doc, Іванов ІП_стаття.doc).
Після отримання матеріалів оргкомітет протягом трьох днів 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 проплата за вказаними реквізитами та надсилається копія квитанції про
оплату (Іванов ІП_квитанція.doc).
Контактна інформація
Поштова адреса:
Кафедра прикладної математики та інформатики
Фізико-математичний факультет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
вул. В. Бердичівська, 40
м. Житомир
10008
Е-mail: konf.siton.zu@gmail.com.
Секретар конференції – Харченко Марія Миколаївна – 0972515453.
Координатор конференції – канд. пед. наук, доц., доцент кафедри прикладної математики
та інформатики Вакалюк Тетяна Анатоліївна – 0960653099.
За додатковою інформацією просимо звертатися до оргкомітету конференції за
вищевказаною електронною адресою та контактними даними.

Вимоги до оформлення наукових тез у збірнику наукових праць кафедри
прикладної математики та інформатики «Актуальні питання сучасної
інформатики»
У наукових тезах українською, російською або англійською мовами автори можуть
подати матеріал, який не публікувався раніше, за наступною структурою: постановка
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу,
висновки та перспективи подальших досліджень, список використаних джерел та
літератури.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Обсяг статті: 3-7 сторінок.
Аркуш – А4.
Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14;
інтервал – 1,5;
поля – по 25 мм.
1-й рядок: прізвище та ініціали автора (напівжирний, праворуч).
2-й рядок: науковий ступінь, вчене звання, посада
3-й рядок: прізвище та ініціали наукового керівника для студентів (напівжирний,
праворуч).
4-й рядок: науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника для
студентів (курсив, праворуч).
5-й рядок: назва закладу (курсив, праворуч).
5-й рядок: назва статті (великими літерами, по центру).
Далі – текст статті.
Наприкінці – список використаних джерел та літератури, оформлений згідно
бібліографічних вимог.
Форматування окремих об’єктів
Всі ілюстрації, схеми, програмні коди та таблиці мають бути розташовані в міру
того, як вони згадуються в тексті (не наприкінці статті).
Рисунки
Рисунки повинні бути чіткі, розташовані "в тексті", вирівняні по центру,
пронумеровані та мати підпис. Формат підпису рисунка: вирівнювання по центру,
курсив, шрифт – Times New Roman 14pt, положення – під рисунком, позначається
скороченим словом "Рис.". Перед рисунком і після його підпису необхідно залишити
один порожній рядок.
Таблиці
Таблиці нумеруються, вирівнювання по центру, без відступів. Слово "Таблиця 1.",
курсив, вирівнювання справа, шрифт – Times New Roman 14pt. Формат назви таблиці:
вирівнювання по центру, напівжирний, положення – над таблицею. Після таблиці
необхідно залишити один порожній рядок.

Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з
авторами.
Статті, що будуть рекомендовані до публікації в електронному журналі
«Інформаційні технології і засоби навчання», потрібно оформлювати обов’язково
відповідно вимог, які розміщені на сайті журналу: http://journal.iitta.gov.ua
(ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ).
Примітка: для статей, поданих до журналу «Інформаційні технології і засоби
навчання» буде додаткове подвійне рецензування від редколегії журналу.

Зразок оформлення наукових тез для науковців
Вакалюк Т.А.,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри прикладної математики та інформатики,
Житомирський державний університет імені Івана Франка
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Основний текст тез доповідей
Список використаних джерел та літератури
1. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
/ О. Овчарук // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 17–21.
Зразок оформлення наукових тез для студентів
Крошка А.Ю.,
студентка 4 курсу
фізико-математичного факультету
Науковий керівник: Вакалюк Т.А.,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри прикладної математики та інформатики,
Житомирський державний університет імені Івана Франка
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Основний текст тез доповідей
Список використаних джерел та літератури
1. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
/ О. Овчарук // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 17–21.

Заявка учасника
І Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»
Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи/навчання
e-mail
Моб. тел.
Секція для участі
Тема тез доповіді
Збірник матеріалів (електронний,
друкований)
Планую взяти участь у роботі семінару
(пленарна доповідь, секційна доповідь,
заочна участь, слухач)
Номер відділення «Нової пошти»
Вашого населеного пункту для
пересилання збірника

Ministry of Education and Science of Ukraine
Zhytomyr Ivan Franko State University
University of Warsaw
Institute of Information Technologies and Learning Tools of National Academy of
Educational Sciences of Ukraine
National Pedagogical Dragomanov University
Cherkasy State Technological University
State Institution of Higher Education "Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda
State Pedagogical University"
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
State Institution of Higher Education "Kryvyi Rih National University"

II All-Ukrainian research and practice conference with international
participation
“Modern Information Technologies in Education and Science”,
devoted to 10th anniversary of E-Olimp Internet portal

The conference hosts researchers, teachers of higher educational institutions, teachers of
secondary schools, representatives of state educational institutions, doctoral students,
applicants, PhD students, master students, students and specialists in the sphere of
information and communication technology.

Call for Papers
Dear colleagues,
The Department of Applied Mathematics and Computer Science of Zhytomyr Ivan
Franko State University is proud to host the II All-Ukrainian research and practice conference
with international participation "Modern Information Technologies in Education and Science",
dedicated to the 10th anniversary of E-Olimp Internet portal,which will be held on November
09–10, 2017 at Zhytomyr Ivan Franko State University (Ukraine).
The conference is aimed at promoting academic and applied researches in information
and communication technologies (ICT), determining prospective ways of ICT application in
science and education, exchanging research findings and practical achievements in this area,
establishing closer contacts between researchers of higher educational institutions and
scholars of academic institutions, encouraging students to conduct scientific research.









Conference topics:
Training Gifted Students for Olimpiads in Programming
Innovative Approaches to Teaching Programming at Secondary Schools and Higher
Educational Institutions
Information and Communication Technologies in Scientific Research
Information and Communication Technologies in Education
Challenges in IT Specialists' Training at Higher Educational Institutions
Information and Communication Technologies in Educational Institution
Management
Design and Development of Electronic Resources for Educational Purposes
Cloud Technologies in Education

Working languages of the conference are Ukrainian, Russian, English, and Polish.
Forms of participation: presentation at the plenary session, presentation at the
conference workshop, virtual participation, and listener.
During the conference workshops, schools for young researchers, presentations of IT
companies, demonstrations of electronic and information resources will be held.
Conference materials
Theses, reports and papers will be published in the special issue of the journal of
scientific papers of the Applied Mathematics and Computer Science Department "Topical
Issues of Modern Computer Science" and issued before the conference. Upon the
recommendation of the programme committee, best theses, reports and papers will be
published in the online journal "Information Technologies and Learning Tools" of the
Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine and State
Institution of Higher Education "University of Education Management of NAPS of Ukraine".
This journal is included in the list of scientific specialized periodicals of Ukraine that can
publish the results of the theses for Doctoral and PhD degrees (in Pedagogy).

Participation in the conference
Participants should submit an application form (a sample is attached), a thesis or a paper
up to 6 pages (in accordance with the attached requirements), and pay a conference fee and a
fee for publishing materials.
Key dates:
 submission of materials
till October 10, 2017;
 payment of a conference fee and a fee for publishing a paper till October 30, 2017;
 beginning of the conference
November 09, 2017.
Conference fee for participants is 100 UAH. It includes coffee-breaks, city tours, a
conference programme, a certificate and a participant's folder.
Conference fee for virtual participation is 50 UAH.
Participation for Doctors of Sciences is free of charge.
All conference participants will be provided with an electronic collection of articles for
free. In case a participant wants to get a printed collection of articles, the price per one page
of the article is 20 UAH. Sending of the collection of articles is done at the recipient's
expense.
It is possible to pay a conference fee and a fee for publishing materials upon
registration. In this case it is necessary to inform the organization committee of the following
till October 30, 2017.
Payment details will be provided after the organization committee accepts the paper.
All necessary documents are emailed to konf.siton.zu@gmail.com in three files (first –
an application form, second – a paper, third – a payment receipt). Names of the files should
begin with a surname of the first author (for instance, IvanovIP_application.doc,
IvanovIP_article.doc, IvanovIP_receipt.doc).
After you send all materials to the conference committee, within three days you will get
a confirmation letter. If you don't receive it, please, duplicate your first letter.
Once the materials are approved for publication, you will need to pay a conference fee
and a fee for publishing materials.
Contact Information
Postal address:
Department of Applied Mathematics and Computer Science
Faculty of Mathematics and Physics
Zhytomyr Ivan Franko State University
40, Velyka Berdychivska Str.
Zhytomyr
10008
Е-mail: konf.siton.zu@gmail.com.

Secretary of the conference – Mariia M. Kharchenko, tel. 097 251 54 53.
Conference coordinator – Tetiana A. Vakaliuk, PhD in Pedagogy, associate professor of the
Applied Mathematics and Computer Science Department, tel. 096 065 30 99.
For more information, please contact the conference committee using the above given email
and contact information.

Editorial Requirements for Papers
We accept original (not previously published) theses in Ukrainian, Russian or English.
They should be compiled according to the following structure: problem setting, analysis of
relevant researches, object of the article, statement of basic materials, conclusions and
prospects for the further research, list of references.
REQUIREMENTS FOR ARTICLE DESIGN
The article should be 3–7 pages long
Size – A4.
Font – 14 pt, Times New Roman
Line interval – 1,5
All margins – 25 mm
1st line: the initials and the surname of the author (bold, aligned to the right).
2nd line: academic rank, academic, position (italics, aligned to the right)
3rd line: the initials and the surname of the scientific supervisor for students (bold,
aligned to the right).
4th line: academic rank, academic degree, position of the scientific supervisor for
students (italics, aligned to the right)
5th line: the name of the institution (italics, aligned to the right)
6th line: title of the paper (capital letters, center-aligned)
Text of the article.
List of references.
Object Formatting
All figures, charts, programming codes and tables should be placed in order of their
appearance in the text (not at the end of the article).
Figures
Figures should be clear, positioned in line with text, center-aligned, numbered and
named. The format of the caption should be as following: center-aligned, italics, 14 pt Times
New Roman font, position – below the figure, abbreviated to "Fig.". Above the figure and
below its caption one empty line should be left.
Tables
Tables need to be numbered, center-aligned, with no spaces. The word Table 1 should be
in italics, right-aligned, in 14-pt Times New Roman font. Name of the table format should

be: center-aligned, bold, and positioned above the table. Below the table you need to leave
one empty line.
The organizing committee reserves the right to edit materials without the consent of
the authors.
Note: articles submitted to the journal "Information Technologies and Learning
Tools" will be peer reviewed through a double-blind process.
Sample for article design for researchers
Вакалюк Т.А.,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри прикладної математики та інформатики,
Житомирський державний університет імені Івана Франка
TITLE OF THE PAPER
Text of the article
List of references
1. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах / О.
Овчарук // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 17–21.
Sample for article design for students
Крошка А.Ю.,
студентка 4 курсу
фізико-математичного факультету
Науковий керівник: Вакалюк Т.А.,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри прикладної математики та інформатики,
Житомирський державний університет імені Івана Франка
TITLE OF THE PAPER
Text of the article
List of references
1. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах / О.
Овчарук // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 17–21.

Application Form
of the participant of the II All-Ukrainian research and practice conference with
international participation "Modern Information Technologies in Education and
Science"
Surname
Name
Patronimic (optional)
Academic degree
Academic title
Position
Place of
employment / studying
E-mail
Telephone
Conference topic
Title of research paper
Collection of articles
(electronic / printed)
I plan to participate in the
workshop (plenary session,
presentation at the conference
workshop, virtual
participation, listener)
Postal address where to send a
collection of papers

