МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» МОН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«РОЗБУДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ
ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ – ОСНОВА РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
ЗНАНЬ»

29–30 вересня 2017 року

КИЇВ – 2017

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка
відбудеться 29–30 вересня 2017 року на базі факультету інформаційних технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.












На конференції заплановано розглянути такі питання:
інноваційні моделі розбудови електронної та економічної освіти;
прикладні інформаційні системи та технології різних предметних галузей;
інформаційно-освітній простір формування основ інформаційної та фінансової
грамотності;
проектування навчальних курсів та е-підручників;
економічна освіта і фінансова грамотність: шляхи запровадження, перспективи та
проблеми;
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій щодо формування
навчального інформаційного середовища різних прикладних сфер;
перспективи та проблеми підвищення кваліфікації викладачів щодо запровадження
інноваційних освітніх технологій і методів навчання;
інформаційні системи та технології електронного бізнесу, електронної комерції,
електронного урядування;
інтегровані технології інтелектуальних транспортних систем;
трансферт знань як основа формування економіки знань;
сучасні інформаційно-комунікаційні технології у математичні освіті.
Програма конференції:
1.
2.
3.
4.

Пленарне засідання.
Секційні засідання.
Презентації, майстер-класи, виставки з питань електронної освіти.
Підсумкове засідання.

Передбачено організацію панельних дискусій за такими напрямами:
1. Науково-організаційні, методичні і правові засади впровадження економічної та
ІТ-освіти.
2. Методичні, комунікаційні та практичні аспекти підготовки бізнес-тренерів і
викладачів навчальних курсів загальноосвітніх навчальних закладів.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, польська.
Тези доповідей заплановано видати у матеріалах конференції.
До участі в конференції запрошуються педагоги, науковці, викладачі ВНЗ,
методисти, фахівці у галузі інформаційних технологій і прикладних дисциплін, фахівці
навчальних центрів і бізнес-структур, менеджери та керівники навчальних закладів,
аспіранти та докторанти.
Оргкомітет запрошує до співпраці рекламодавців, спонсорів, представників банків,
фінансово-кредитних установ та інших зацікавлених осіб.

Програмний комітет:
Тесля Юрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, декан факультету
інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, голова;
Смовженко Тамара Степанівна – доктор економічних наук, професор, ректор
Університету банківської справи;
Стрижак Олександр Євгенійович – доктор технічних наук, заступник директора з
наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України» МОН та НАН
України;
Торбін Григорій Мирославович – доктор фізико-математичних наук, професор,
проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова;
Плескач Валентина Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Кузнєцова Анжела Ярославівна – доктор економічних наук, професор, перший
проректор ДВНЗ «Університет банківської справи»;
Гальченко Максим Сергійович – кандидат філософських наук, директор Інституту
обдарованої дитини НАПН України;
Баранов Георгій Леонідович – доктор технічних наук, професор кафедри
інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету;
Затонацька Тетяна Георгіївна – доктор економічних наук, професор кафедри
економічної кібернетики економічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
Жалдак Мирослав Іванович – академік Академії педагогічних наук України, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ інформатики
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Rafał Rębilas – Doctor of economics, professor Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej;
Косик Вікторія Миколаївна – начальник відділу цифрової освіти, фінансової
грамотності та навичок підприємництва ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН
України.
Організаційний комітет:
Голова:
Тесля Юрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, декан факультету
інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
Заступники голови оргкомітету:
Торбін Григорій Мирославович – доктор фізико-математичних наук, професор,
проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова;
Плескач Валентина Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Стрижак Олександр Євгенійович – доктор технічних наук, заступник директора з
наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України» МОН та НАН
України;
Косик Вікторія Миколаївна – начальник відділу цифрової освіти, фінансової
грамотності та навичок підприємництва ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН
України.
Члени оргкомітету:
Міронова Вікторія Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладних
інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка –
моб.: +38 (050) 588-05-10, vicky.mironova@gmail.com;
Гарко Ірина Ігорівна – асистент кафедри прикладних інформаційних систем Київського
національного університету імені Тараса Шевченка – моб.: +38 (098) 912-01-65,
garko.iryna@gmail.com;
Боярко Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, начальник науководослідної частини, ДВНЗ «Університет банківської справи» – моб.: +38 (066) 20-44-386.
Розміщення наукових статей у збірнику наукових праць «Наукові записки
Малої академії наук України»
Савченко Ірина Миколаївна – (044) 489-55-17, моб.: +38 (097) 960-00-92,
savchenko_irina@ukr.net
УМОВИ ТА ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
1. Очна участь – організаційний внесок – 200 грн (включає: безпосередньо участь у
заході, розміщення публікації в матеріалах конференції (стаття чи тези доповіді),
програма конференції – 1 примірник, збірник матеріалів конференції – 1 примірник,
ідентифікаційний бейдж, організаційні витрати, кава-брейк), сплачується при
реєстрації організаторам ФІТ готівкою.
Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони відрядження.
Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 22.09.2016 р.
2. Заочна – включення доповіді у програму заходу і розміщення публікації у збірнику
матеріалів конференції. Вартість заочної участі – 200 грн (включає: розміщення
публікації, програма конференції, 1 примірник збірника матеріалів конференції).
Вартість заочної участі сплачується на підставі договірних документів, які буде
надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь.
* Увага! Вартість заочної участі не включає витрати на поштове відправлення матеріалів
конференції.
Для участі у роботі конференції необхідно до 23 вересня 2017 року надіслати в
оргкомітет на електронну адресу vicky.mironova@gmail.com (тема «Конференція 29–30
вересня») заявку-учасника за формою, що додається (на кожного учасника окремо).

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Міжнародна науково-практична конференція
«РОЗБУДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ»
29–30 вересня 2017 року
Прізвище, ім’я та по батькові
Науковий ступінь, вчене
звання
Посада
Назва навчального закладу,
установи, організації
Місто, країна
Контактний номер телефону
Е-mаіl
Форма участі:
ОЧНА
необхідне залишити
– виступ із доповіддю
(підкреслити)
– участь в обговоренні (без доповіді)
ЗАОЧНА
Напрям роботи конференції
Назва доповіді/статті
Потреба у готелі
Відмітка (так / ні) _____________
Даю згоду на друк матеріалів Дата
і використання моїх
Підпис
персональних даних
ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
У ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези – обсягом до 5 сторінок, статті – обсягом до 7 сторінок надсилати до 23.09.2017 р. на
електронну адресу: vicky.mironova@gmail.com з темою листа «Публікація. Конференція.
29–30 вересня».
Вимоги до оформлення тез і статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,5 см, шрифт Times New
Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч – прізвище та ініціали автора жирним
шрифтом, під ними – назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту,
електронна адреса автора, курсивом; далі – НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ
літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку – анотація і ключові слова російською та
англійською мовами курсивом із вирівнюванням за шириною. Потім, після пропуску одного
рядка, – текст статті, після якого – ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у
тексті на літературу та сайти записують у квадратних дужках).
Матеріали конференції будуть друкуватися в авторській редакції.

РОЗМІЩЕННЯ «ДАК-ПУБЛІКАЦІЇ»
Увага! Учасники конференції також мають можливість розмістити
свою публікацію в ДАК-виданнях:
1. Щомісячний науково-методичний журнал «ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ» (Свідоцтво: серія КВ № 19047-7837Р, 2012 р.). Вартість 1 сторінки А4
(коректорського варіанту) – 35 грн.
Авторський екземпляр журналу – безкоштовно.
Матеріали оформлюють відповідно до вимог Постанови ВАК від от 15.01.2003Х27-05/1. Для
розгляду питання про публікацію статті у фаховому виданні необхідно надіслати статтю та
відомості про авторів на електронну пошту ilv@iod.gov.ua. Обсяг наукової статті: магістрам,
аспірантам – 6–12 сторінок; докторам – 15–20 сторінок.
* Рукописи проходять рецензування редакційною колегією, за результатами якого
приймається рішення про доцільність публікації статей або необхідності їх доопрацювання
авторами, враховуючи зауваження.

2. Збірник наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» (Свідоцтво: серія КВ
№ 19257-9057Р, 2012 р.). Серія: «Педагогічні науки».
Публікація безкоштовна. Статті (до 10 сторінок) надсилати на електронну адресу
savchenko_irina@ukr.net.
Матеріали оформлюють відповідно до вимог Постанови ДАК від от 15.01.2003 Х27-05/1,
проставляють індекс УДК, рисунки та графіки розміщують у статті в одному із форматів (jpeg,
bmp, tif, gif). Усі об’єкти у простих рисунках, які зроблені у Word, мають буть обов’язково
згруповано. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на
літературні джерела та інші відомості відповідальність несуть автори публікацій. Надсилаючи
статтю до редакції, автор дає автоматичну згоду на її публікацію. Редакція зберігає за собою
право на редагування і скорочення матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти
статті, що не відповідають тематиці конференції та її науковому рівню.

Охочих провести в рамках конференції презентацію чи майстер-клас
просимо повідомити оргкомітет до 23.09.2017 р.
Запрошуємо до співпраці рекламодавців, спонсорів, представників
банків, фінансово-кредитних установ та інших зацікавлених осіб.

З повагою, Організаційний комітет конференції

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Institute of Gifted Child NAES Ukraine
Taras Shevchenko National University of Kyiv
SHEI «Banking University»
SNU «Institute of Education Content Modernization» MES Ukraine
National Center «Minor Academy of Sciences of Ukraine»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
DEVELOPMENT OF ECONOMIC EDUCATION AND THE DEVELOPMENT OF
KNOWLEDGE ECONOMY

September 29–30, 2017

KYIV – 2017

INFORMATION NOTICE
Dear colleagues!
The Organizing Committee invites you to take part in the conference, which will be held
on September 29–30, 2017, on the basis of the Faculty of Information Technologies of Taras
Shevchenko National University of Kyiv.
The objectives of the Conference are:
innovation models of digital and economic education;
applied information systems and technologies of various subject areas;
informational and educational space for forming the informational and financial literacy
foundations;
training courses and eTextbooks development;
economic education and financial literacy: ways of implementation, perspectives and
problems;
modern information and communication technologies use for the educational information
environment in various applied areas;
perspectives and problems of teacher training on the innovative educational technologies
and teaching methods introduction;
information systems and technologies for e-business, e-commerce, e-government;
integrated technologies of intelligent transport systems;
knowledge transfer as a basis for the economy knowledge formation;
application of the modern information and communication technologies in the
programming and finance planning;
modern information and communication technologies in mathematical education.













Conference program:
1.
2.
3.
4.

Plenary session.
Section meetings.
Presentations, master classes, exhibitions on e-education issues.
Final session.

It is planned to organize panel discussions on such areas:
1. Scientific, organizational, methodological and legal principles of economic and IT education
implementation
2. Methodological, communication and practical aspects of business trainers and teachers
preparation in educational courses of general educational institutions.
Official Languages – Ukrainian, Russian, English, German, Polish.
Abstracts are scheduled to be published in conference materials.
Teachers, scientists, university lecturers, methodologists, specialists in the field of
information technologies and applied disciplines, specialists of educational centers and business
structures, managers and heads of educational institutions, postgraduates and doctoral students
are invited to participate in the conference.
The Organizing Committee invites for cooperation advertisers, sponsors, representatives
of banks, financial and credit institutions and other interested parties.

Program Committee:
Teslya Yuri Mykolayovich – Doctor of Technical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of
Information Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv, head;
Smovzhenko Tamara Stepanivna – Doctor of Economics, professor, Rector of the Banking
University;
Stryzhak Oleksandr Yevgeniyovych – Doctor of Technical Sciences, Pro-Rector for
Scientific Work, National Center «Small Academy of Sciences of Ukraine» MES and NAS of
Ukraine;
Torbin Gregory Miroslavovich – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
Vice-Rector for Scientific Work, National Pedagogical University named after
M. Drahomanov;
Pleskach Valentyna Leonidivna – Doctor of Economics, Professor, Head of the Applied
Information Systems Department, Faculty of Information Technologies, Taras Shevchenko
National University of Kyiv;
Kuznetsova Angela Yaroslavivna – Doctor of Economics, Professor, First Vice-Rector of the
SHEI «Banking University»;
Galchenko Maxim Sergiyovich – PhD, Director of the Institute of Gifted Child, NAES
Ukraine;
Baranov Georgy Leonidovich – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the
Information Systems and Technologies Department, National Transport University;
Zatonatzka Tetyana Georgievna – Doctor of Economics, Professor, Professor of the
Economic Cybernetics Department, Faculty of Economics, Taras Shevchenko National
University of Kyiv;
Zhaldak Myroslav Ivanovich – Academician of the Academy of Pedagogical Sciences of
Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theoretical
Foundations of Informatics, National Pedagogical University named M. Drahomanov;
Rafał Rębilas – Doctor of economics, professor Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej;
Kosyk Viktoriia Mykolaivna – Head of the Digital Education, Financial Literacy and
Business Skills Department, SNU «Institute of Education Content Modernization» MES
Ukraine.
Organizational committee:
Program Chair:
Teslya Yuri Mykolayovich – Doctor of Technical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of
Information Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv;
Technical Program Co-Chairs:
Torbin Gregory Miroslavovich – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
Vice-Rector for Scientific Work, National Pedagogical University named after M. Drahomanov
Pleskach Valentyna Leonidivna – Doctor of Economics, Professor, Head of the Applied
Information Systems Department, Faculty of Information Technologies, Taras Shevchenko
National University of Kyiv;
Stryzhak Oleksandr Yevgeniyovych – Doctor of Technical Sciences, Pro-Rector for
Scientific Work, «National Center Small Academy of Sciences of Ukraine» MES and NAS of
Ukraine;

Kosyk Viktoriia Mykolaivna – Head of the Digital Education, Financial Literacy and
Business Skills Department, SNU «Institute of Education Content Modernization» MES
Ukraine.
Members:
Mironova Viktoriia Leonidivna – PhD, Associate Professor of the Applied Information
Systems Department, Faculty of Information Technologies, Taras Shevchenko National
University of Kyiv – cell: +38 (050) 588-05-10, vicky.mironova@gmail.com;
Garko Iryna Igorivna – Assistant of the Applied Information Systems Department, Faculty of
Information Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv – cell: +38 (098)
912-01-65, garko.iryna@gmail.com;
Boyarko Iryna Mykolayivna – PhD, Associate Professor, Chief of the research department,
SHEI «Banking University» – cell: +38 (066) 20-44-386.
Scientific articles publishing in the scientific journal «Scientific notes of the Small
Academy of Sciences of Ukraine»
Savchenko Iryna Mykolayivna – +38 (044) 489-55-17, cell: +38 (097) 960-00-92,
savchenko_irina@ukr.net
PARTICIPATION CONDITIONS AND FEES
organizational fee – 200 UAH (includes: participation in the event, publication in the
materials of the conference (article or report abstract), conference program – 1 copy, conference
proceedings – 1 copy, identification badge, organizational expenses, coffee break), should be
paid when registering to FIT organizers in cash. The cost of part-time participation is paid on
the basis of the contract documents, which will be sent to the participant's e-mail after
submission of the application form
Travel, accommodation and meals at the expense of the business trip.
About the need to reserve a hotel please inform us till 22.09.2016
To participate in the conference please send the application form for each participant
separately to organizational committee email vicky.mironova@gmail.com (subject
«Conference September 29–30») till 23th of September The application form is attached:
APPLICATION FORM
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
DEVELOPMENT OF ECONOMIC EDUCATION
AND FORMATION OF ECONOMICS KNOWLEDGE

September 29–30, 2017
Full Name
Scientific degree, academic
rank
Position
Name of educational
establishment, institution,
organization
City, country

Contact phone number
Е-mаіl
Form of participation:
(leave or underline)
Conference section
Report / article title
Do you need a hotel?
I agree to print materials and
use my personal data

– report presentation
– Participation in the discussion (without report)
– part-time participation

(yes / no) _____________
Date
Signature

REQUIREMENTS FOR SUBMITTING PUBLICATIONS
IN THE CONFERENCE MATERIALS COLLECTION

Report abstracts – up to 5 pages, articles – up to 5 pages should be sent to email
vicky.mironova@gmail.com (subject: «Publication. Conference September 29–30») till 23-th
of September.
Requirements for the preparation of abstracts and articles: A4 page format, fields (all) 2.5 cm,
Times New Roman font, font size 14, line spacing – 1.5; on the right the author full name in bold
type, the institution name under it, address, city, country, author email in italic types; further
ARTICLE TITLE in the centre of the line is LARGER letters in bold font TITLE. The next line is
an abstract and key words in Russian and English in italics type width aligned. Then, after skipping
one line, the text of the article. After all, REFERENCES (literature and sites references in the text
should be written in square brackets).
The materials of the conference will be published in the copyright edition.

If you want to hold a presentation or a master class within the framework of
the conference, please inform the organizing committee before 23.09.2017.
We invite advertisers, sponsors, representatives of banks, financial and credit
institutions and other stakeholders for cooperation.

Sincerely, The Organizing Committee of the Conference

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА НАПН УКРАИНЫ
КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
ГВУЗ «УНИВЕРСИТЕТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА»
ГНО «ИНСТИТУТ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
МОН УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ»

29–30 сентября 2017 года

КИЕВ – 2017

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе
конференции, которая состоится 29–30 сентября 2017 года на базе факультета
информационных технологий Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.
На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:
 инновационные модели развития электронного и экономического образования;
 прикладные информационные системы и технологии различных предметных
областей;
 информационно-образовательное
пространство
формирования
основ
информационной и финансовой грамотности;
 проектирование учебных курсов и е-учебников;
 экономическое образование и финансовая грамотность: пути внедрения,
перспективы и проблемы;
 использование современных информационно-коммуникационных технологий по
формированию учебной информационной среды различных прикладных сфер;
 перспективы и проблемы повышения квалификации преподавателей по внедрению
инновационных образовательных технологий и методов обучения;
 информационные системы и технологии электронного бизнеса, электронной
коммерции, электронного управления;
 интегрированные технологии интеллектуальных транспортных систем;
 трансферт знаний как основа формирования экономики знаний;
 применение новейших информационно-коммуникационных технологий в
различных отраслях национального хозяйства;
 современные информационно-коммуникационные технологии в математическом
образовании.
Программа конференции:
1.
2.
3.
4.

Пленарное заседание.
Секционные заседания.
Презентации, мастер-классы, выставки по вопросам электронного образования.
Итоговое заседание.

Предусмотрена организация панельных дискуссий по таким направлениям:
1. Научно-организационные, методические и правовые основы внедрения
экономического и ІТ-образования.
2. Методические, коммуникационные и практические аспекты подготовки бизнестренеров и преподавателей учебных курсов общеобразовательных учебных заведений.
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский, немецкий,
польский.
Тезисы докладов планируется издать в материалах конференции.
К участию в конференции приглашаются педагоги, ученые, преподаватели вузов,
методисты, специалисты в области информационных технологий и прикладных

дисциплин, специалисты учебных центров и бизнес-структур, менеджеры и
руководители учебных заведений, аспиранты и докторанты.
Оргкомитет приглашает к сотрудничеству рекламодателей, спонсоров,
представителей банков, финансово-кредитных учреждений и других заинтересованных
лиц.
Программный комитет:
Тесля Юрий Николаевич – доктор технических наук, профессор, декан факультета
информационных технологий Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко, председатель;
Смовженко Тамара Степановна – доктор экономических наук, профессор, ректор
Университета банковского дела;
Стрижак Александр Евгеньевич – доктор технических наук, заместитель директора по
научной работе Национального центра «Малая академия наук Украины» МОН и НАН
Украины;
Торбин Григорий Мирославович – доктор физико-математических наук, профессор,
проректор по научной работе Национального педагогического университета имени
М. П. Драгоманова;
Плескач Валентина Леонидовна – доктор экономических наук, профессор,
заведующий
кафедрой
прикладных
информационных
систем
факультета
информационных технологий Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко;
Кузнецова Анжела Ярославовна – доктор экономических наук, профессор, первый
проректор ГВУЗ «Университет банковского дела»;
Гальченко Максим Сергеевич – кандидат философских наук, директор Института
одаренного ребенка НАПН Украины;
Баранов Георгий Леонидович – доктор технических наук, профессор кафедры
информационных систем и технологий Национального транспортного университета;
Затонацкая Татьяна Георгиевна – доктор экономических наук, профессор кафедры
экономической кибернетики экономического факультета Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко;
Жалдак Мирослав Иванович – академик Академии педагогических наук Украины,
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретических основ
информатики Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова;
Rafał Rębilas – Doctor of economics, professor Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej;
Косик Виктория Николаевна – начальник отдела цифрового образования, финансовой
грамотности и навыков предпринимательства ГНУ «Институт модернизации содержания
образования» МОН Украины.
Организационный комитет:
Председатель:
Тесля Юрий Николаевич – доктор технических наук, профессор, декан факультета
информационных технологий Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко;
Заместители председателя оргкомитета:

Торбин Григорий Мирославович – доктор физико-математических наук, профессор,
проректор по научной работе Национального педагогического университета имени
М. П. Драгоманова;
Плескач Валентина Леонидовна – доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой прикладных информационных систем факультета информационных
технологий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
Стрижак Александр Евгеньевич – доктор технических наук, заместитель директора по
научной работе Национального центра «Малая академия наук Украины» МОН и НАН
Украины;
Косик Виктория Николаевна – начальник отдела цифрового образования, финансовой
грамотности и навыков предпринимательства ГНУ «Институт модернизации содержания
образования» МОН Украины.
Члены оргкомитета:
Миронова Виктория Леонидовна – кандидат технических наук, доцент кафедры
прикладных информационных систем Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко – моб.: +380 (050) 588-05-10, vicky.mironova@gmail.com;
Гарко Ирина Игоревна – ассистент кафедры прикладных информационных систем
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – моб.: +38 (098) 91201-65, garko.iryna@gmail.com;
Боярко Ирина Николаевна – кандидат экономических наук, доцент, начальник научноисследовательской части, ГВУЗ «Университет банковского дела» – моб.: +380 (066) 2044-386.
Размещение научных статей в сборнике научных трудов «Научные записки
Малой академии наук Украины»
Савченко Ирина Николаевна – (044) 489-55-17, моб.: +380 (097) 960-00-92,
savchenko_irina@ukr.net.
УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
3. Очное участие – организационный взнос – 200 грн (включает: непосредственное
участие в мероприятии, размещение публикации в материалах конференции (статья
или тезисы доклада), программа конференции – 1 экземпляр, сборник материалов
конференции – 1 экземпляр, идентификационный бейдж, организационные расходы,
кофе-брейк), оплачивается при регистрации организаторам ФИТ наличными.
Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны.
О необходимости бронирования гостиницы просьба сообщить до 22.09.2016 г.
4. Заочное участие – включение доклада в программу мероприятия и размещение
публикации в сборнике материалов конференции. Стоимость заочного участия –
200 грн (включает: размещение публикации, программа конференции, 1 экземпляр
сборника материалов конференции). Стоимость заочного участия оплачивается на
основании договорных документов, которые будут отправлены на электронный
адрес участника после подачи Заявки на участие.
* Внимание! Стоимость заочного участия не включает расходы на почтовое
отправление материалов конференции.
Для участия в работе конференции необходимо до 23 сентября 2017 года прислать
в оргкомитет на электронный адрес vicky.mironova@gmail.com (Тема «Конференция 29–

30 сентября») заявку-участника по прилагаемой форме (на каждого участника
отдельно).
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Международная научно-практическая конференция
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ»
29–30 сентября 2017 года
Фамилия, имя и отчество
Научная степень, ученое
звание
Должность
Название учебного
заведения, учреждения,
организации
Город, страна
Контактный номер телефона
Е-mаіl
Форма участия:
ОЧНАЯ
необходимое оставить
– выступление с докладом
(подчеркнуть)
– участие в обсуждении (без доклада)
Дополнительно заказываю (отметить / указать
количество)
сборник материалов
распечатанный вариант/150 грн.
сборник материалов на CD-диске/50 грн.
ЗАОЧНАЯ
Направление работы
конференции
Название доклада / статьи
Потребность в гостинице
Отметка (да / нет) _____________
Даю согласие на печать
Дата
материалов и использование Подпись
моих персональных данных
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ

В СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Тезисы – объемом до 5 страниц, статьи – объемом до 7 страниц присылать до
23.09.2017 г. на электронный адрес: vicky.mironova@gmail.com с темой письма
«Публикация. Конференция. 29–30 сентября».
Требования к оформлению тезисов и статей: формат страницы А4, поля (все) 2,5 см,
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5; справа – фамилия и
инициалы автора жирным шрифтом, под ними – название учебного заведения /
учреждения, организации, населенного пункта, адрес автора, курсивом; далее –
НАЗВАНИЕ статьи по центру строки БОЛЬШИМИ буквами ЖИРНЫМ шрифтом. В
следующей строке – аннотация и ключевые слова на русском и английском языках
курсивом с выравниванием по ширине. Затем, после пропуска одной строки, – текст
статьи, после которого – ЛИТЕРАТУРА (список использованных источников; ссылки в
тексте на литературу и сайты записывают в квадратных скобках).

Материалы конференции будут печататься в авторской редакции.
РАЗМЕЩЕНИЕ «ГАК-ПУБЛИКАЦИИ»
Внимание! Участники конференции, также имеют возможность разместить
свою публикацию в ГАК-изданиях:
1. Ежемесячный научно-методический журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ» (Свидетельство: серия КВ № 19047-7837Р, 2012 г.).

Стоимость 1 страницы А4 (корректорского варианта) – 35 грн.
Авторский экземпляр журнала – бесплатно.
Материалы оформляются в соответствии с требованиями Постановления ГАК от
15.01.2003 Х27-05/1. Для рассмотрения вопроса о публикации статьи в научном
издании необходимо прислать статью и сведения об авторах на электронную почту
ilv@iod.gov.ua. Объем научной статьи: магистрам, аспирантам – 6–12 страниц,
докторам – 15–20 страниц.
* Рукописи проходят рецензирование редакционной коллегией, по результатам
которого принимается решение о целесообразности публикации статей или
необходимости их доработки авторами, учитывая замечания.
2. Сборник научных трудов «Научные записки Малой академии наук Украины»
(Свидетельство: серия КВ № 19257-9057Р, 2012 г.). Серия «Педагогические науки».
Публикация бесплатная. Статьи (до 10 страниц) присылать на электронный адрес:
savchenko_irina@ukr.net.
Материалы оформляются в соответствии с требованиями Постановления ГАК от
15.01.2003 Х27-05/1, проставляют индекс УДК, рисунки и графики размещаются в статье
в одном из форматов (jpeg, bmp, tif, gif). Все объекты в простых рисунках, сделанных в
Word, должны быть обязательно сгруппированы. За достоверность фактов, цитат,
собственных имен, географических названий, ссылок на литературные источники и
другие сведения отвечают авторы публикаций. Отправляя статью в редакцию, автор дает
автоматическое согласие на ее публикацию. Редакция сохраняет за собой право на
редактирование и сокращение материалов. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять статьи, не соответствующие тематике конференции и ее научному уровню.

Желающих провести в рамках конференции презентацию или мастеркласс просим сообщить оргкомитет до 23.09.2017 г.
Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей, спонсоров,
представителей банков, финансово-кредитных учреждений
и других заинтересованных лиц.
С уважением, Организационный комитет конференции

