
4. Матеріали містять невелике за обсягом повідо-
млення про наукові дослідження чи практичні резуль-
тати, пов’язані з тематикою конференції. 

5. Структура матеріалів: 
Блок 1. Назва матеріалу, ім’я, по батькові та прі-

звище автора, назва підрозділу (за наявності), повна 
назва організації, повна поштова адреса, адреса елект-
ронної пошти, номер телефону (за бажанням), анотація 
(100-250 слів), ключові слова. 

Увага! Анотація повинна включати чотири 
обов’язкові складові: 

– цілі, завдання, об’єкт і предмет дослідження; 
– використані методи дослідження (експеримен-

тальне дослідження, тематичні дослідження, анкети 
тощо); 

– результати дослідження; 
– основні висновки і рекомендації. 
Блок 2. Ті ж дані, що і в блоці 1, англійською мо-

вою в наступному порядку: автори (ініціали та прізви-
ща в транслітерації), назва матеріалу, анотація (100-
250 слів), ключові слова, назва підрозділу (за наявнос-
ті), повна назва організації, повна поштова адреса, ад-
реса електронної пошти, номер телефону (за бажан-
ням). 

Блок 3. Повний текст статті мовою оригіналу. 
Блок 4. Посилання на використані джерела (мова-

ми джерел). 
Блок 5. Посилання на використані джерела, транс-

літеровані в латинському алфавіті. 
 

Оплата оргвнеску здійснюється після повідом-
лення про прийняття матеріалів електронним перека-
зом у розмірі 300 грн. (дистанційна участь – 150 грн., 
студенти – 100 грн.). Оплата участі в колективній мо-
нографії здійснюється додатково у розмірі 
50 грн./стор. Реквізити для оплати висилаються разом 
із повідомленням про прийняття матеріалів. 

 

Контактний телефон:  
0675394295 Наталя Анатоліївна Хараджян 

ДОВІДКА 
про учасника XI Всеукраїнської 
науково-методичної конференції 

«Комп’ютерне моделювання 
та інформаційні технології в освіті» 

Прізвище, ім’я, по батькові  ______________________  
 ______________________________________________  
Науковий ступінь  ______________________________  
 ______________________________________________  
Вчене звання  __________________________________  
 ______________________________________________  
Посада  _______________________________________  
 ______________________________________________  
Повна назва організації  _________________________  
 ______________________________________________  
Контактна адреса _______________________________  
 ______________________________________________  
Телефон:  _____________________________________  
E-mail:  _______________________________________  
Сфера професійних інтересів  ____________________  
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  

 

Порядок роботи конференції 
 

Понеділок, 21.05.2018 
830–1030 Реєстрація 
1030–1300 Пленарне засідання 
1300–1400 Перерва на обід 
1400–1800 Робота секцій конференції 
З 1800 Товариська вечеря 

 

Вівторок, 22.05.2018 
900–1300 Робота секцій конференції 
1300–1330 Підведення підсумків 
1330–1400 Перерва на обід 
1400–1700 Екскурсія 
З 1800 Від’їзд учасників 
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м. Одеса 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
XI Всеукраїнської науково-методичної конференції 
«Комп’ютерне моделювання та інформаційні тех-
нології в освіті» (КМІТО’2018), присвяченій 
80 річниці від дня народження Айвена Едварда Сазер-
ленда. Конференція відбудеться 21-22 травня 2017 
року на базі Південноукраїнського національного пе-
дагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 

 

Організаційний комітет 
д. психол. н., проф., дійсний член НАПН України 
О. Я. Чебикін (Південноукраїнський національний пе-
дагогічний університет імені К. Д. Ушинського) 
д. філос. н., проф. Я. В. Шрамко (Криворізький держа-
вний педагогічний університет) 

 

Програмний комітет 
к. пед. н., доц. О. В. Віхрова (Криворізький державний 
педагогічний університет) 
к. е. н., Г. Б. Данильчук (Черкаський національний уні-
верситет імені Богдана Хмельницького) 
д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України 
М. І. Жалдак (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова) 
д. ф.-м. н., проф. А. Ю. Ків (Південноукраїнський наці-
ональний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського) 
д. пед. н., проф. Т. І. Койчева (Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського) 
д. пед. н., проф. О. Г. Колгатін (Харківський націона-
льний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) 
д. пед. н., проф. О. А. Коновал (Криворізький держав-
ний педагогічний університет) 
к. т. н., проф. В. В. Корольський (Криворізький держа-
вний педагогічний університет) 
д. пед. н., доц. І. В. Лов’янова (Криворізький держав-
ний педагогічний університет) 
д. пед. н., проф. О. І. Ордановська (Південноукраїнсь-
кий національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського) 
д. пед. н., проф. Ю. С. Рамський (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова) 
д. і. н., проф. Р. Я. Ріжняк (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володими-

ра Винниченка) 
к. т. н., доц. Є. П. Седов (Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського) 
д. пед. н., проф. С. О. Семеріков (Криворізький держа-
вний педагогічний університет) 
к. пед. н., член-кореспондент НАПН України 
А. І. Сологуб (Південно-східний центр креативної педа-
гогіки) 
д. ф.-м. н., проф. В. М. Соловйов (Криворізький держа-
вний педагогічний університет) 
д. пед. н., проф., член-кореспондент НАПН України 
О. М. Спірін (Інститут модернізації змісту освіти) 
к. пед. н., доц. А. М. Стрюк (Криворізький національ-
ний університет) 
д. пед. н., проф. Ю. В. Триус (Черкаський державний 
технологічний університет) 
к. пед. н., доц. Н. А. Хараджян (Криворізький держав-
ний педагогічний університет) 
к. пед. н., доц. С. В. Шокалюк (Криворізький держав-
ний педагогічний університет) 

 

Редакційний комітет 
Ю. В. Єчкало, О. В. Мерзликін, І. С. Мінтій, 
Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков (голова), К. І. Словак, 
А. М. Стрюк, В. В. Ткачук, С. В. Шокалюк 

 

Основні напрями роботи конференції: 
– моделювання систем освіти і освітніх середо-

вищ; 
– моделювання об’єктів та явищ у навчанні при-

родничо-математичних та соціально-гуманітарних ди-
сциплін; 

– теорія та практика STEM-освіти у середній та 
вищій школі; 

– віртуальна, доповнена та комбінована реальність 
в освіті; 

– розвиток, еволюція та конвергенція інформацій-
но-комунікаційних технологій в освіті; 

– теорія та методика застосування апаратних і 
програмних засобів інформатизації освіти; 

– теоретико-методичні засади створення і розвит-
ку комп’ютерно-орієнтованого навчального середови-
ща, комп’ютерно-орієнтованих систем і засобів на-
вчання; 

– прогностичні дослідження розвитку психолого-

педагогічних засад і методів навчання на основі інфо-
рмаційно-комунікаційних технологій; 

– теорія та методика навчання фундаментальних 
дисциплін у вищій школі; 

– теоретико-методичні засади розробки методик 
використання ІКТ у різних галузях освіти. 

 

Робочі мови конференції: англійська, українська, 
російська. 

 

За результатами роботи конференції планується 
видання колективної монографії та збірника науко-
вих праць. 

Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 
2018 року подати такі матеріали: 
 довідку про автора (для кожного співавтора окре-

мо); 
 матеріали доповіді (від 5 сторінок); 
 (за бажанням) главу до колективної монографії (до 

20 сторінок). 
 

Довідку про автора, матеріали доповіді, та/або 
матеріали до колективної монографії оформлені згі-
дно вимог, надсилати за адресою 
2018kmito@gmail.com. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді та 
колективної монографії: 

1. Матеріали повинні бути оригінальними, не опу-
блікованими раніше і такими, що не знаходяться на 
стадії розгляду для публікації на момент подання. Ма-
теріали будуть прийняті до участі в конференції після 
попереднього рецензування.  

2. Матеріали подаються у вигляді документів 
?enOffice Writer, Microsoft Word або RTF. 

3. Параметри форматування: 
– розмір сторінки А5 (14,8 см × 21 см); 
– всі поля по 1,6 см; 
– орієнтація сторінки – книжкова; 
– стиль – «Звичайний» (Normal); 
– міжрядковий інтервал – одинарний; 
– шрифт пропорційний (Times New Roman); 
– розмір шрифту 10,5 пт; 
– вирівнювання тексту – за шириною; 
– відступ першого рядка – 0,7 см. 
 


