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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Ібатуллін І.І. – перший проректор, голова; 
Глазунова О.Г. – декан факультету інформацій-
них технологій, співголова; 
Марковська І. – професор інституту ландшафт-
ної архітектури Вроцлавського природничого 
університету; 
Ящук Д.Ю. – асистент кафедри комп'ютерних 
наук, відповідальний секретар. 

 
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

 
Ткачук В.А. – проректор з науково-
педагогічної, міжнародної діяльності та розвит-
ку; 
Швиденко М.З. – завідувач кафедри інформа-
ційних систем; 
Касаткін Д.Ю. – в.о. завідувача кафедри комп'-
ютерних систем і мереж; 
Скрипник А.В. – завідувач кафедри економіч-
ної кібернетики; 
Голуб Б.Л. – завідувач кафедри комп’ютерних 
наук;  
Кузьмінська О.Г. – в.о. завідувача кафедри ін-
формаційних і дистанційних технологій; 
Попрозман Н.В. – професор кафедри інформа-
ційних і дистанційних технологій; 
Клименко Н.А. – доцент кафедри економічної 
кібернетики; 
Блозва А.І. – доцент кафедри комп'ютерних 
систем і мереж; 
Мокрієв М.В. – доцент кафедри інформаційних 
і дистанційних технологій. 

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені!  
 

Запрошуємо взяти участь у VIIІ Міжнародній 
науково-практичній конференції студентів, аспі-

рантів та молодих вчених  
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, 

ТЕХНІКА, ОСВІТА», яка відбудеться  
14-15 листопада 2017 року. 

 
Метою конференції є обговорення сучасних 
проблем впровадження інформаційних техноло-
гій в техніці, економіці та освітньому середови-
щі, а також розробка рекомендацій щодо їх роз-
в’язання на основі думок і поглядів науковців та 
практиків. 
 
Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборо-
ни, 16а, навчальний корпус №15, факультет ін-
формаційних технологій Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування Украї-
ни. 
 
Програма конференції включає проведення 
пленарного засідання, роботу в секціях та майс-
тер-класи від провідних ІТ-компаній 
 
Секції конференції: 

1. Економіко-математичне моделювання. 
2. Прикладні інформаційні системи у природоко-
ристуванні. 
3. Теоретичні і прикладні аспекти створення ком-
п'ютерних систем і мереж. 
4. Інформаційно-комунікаційні технології в осві-
ті. 
5. Інформаційні технології в економіці та управ-
лінні 

ОРГАНІЗАТОРИ: 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Обяг – рівно 2 сторінки (включно з переліком 
використаних джерел), розмір А4 
Кількість використаних джерел у переліку – 
не більше 5. 
Поля – по 2,5 см. 
Шрифт – Times New Roman, 12 пт. 
Міжрядковий інтервал – одинарний. 
Відступ першого рядка – 1 см. 
Всі таблиці і рисунки повинні бути пронумеро-
вані і названі. 
Всі формули повинні бути пронумеровані. 
Всі рисунки і формули повинні бути в растрово-
му форматі. 
 
Робочі мови конференції: українська, російська, 
польська, англійська. 
 
Файли в електронному вигляді відправляти в од-
ному з форматів: *.DOC, *.DOCX. 
 
Структура публікації:  

• УДК (вгорі зліва)  

• НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ великими літерами по 
центру, стиль шрифту - жирний 

• Прізвища та ініціали авторів  

• Основний текст  

• СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  вели-
кими літерами по центру, стиль шрифту - жир-
ний  

 
Реєстрація учасників та подача тез  
до 06 листопада 2017 року на сайті: 

http://econference.nubip.edu.ua/index.php/itete/VIII 
 

Участь у конференції безкоштовна. Проїзд, про-
живання та харчування оплачується учасниками. 

Кращі доповіді будуть включені до збірника тез 
конференції, який буде видано в електронному 
вигляді. 
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ORGANIZATIONAL COMMITTEE: 
 
Igor Ibatullin  - the first pro-rector, head; 
Elena Glazunova - Dean of the Faculty of Infor-
mation Technology, co-chairman; 
Jacek Markowski - Professor of the Institute of 
Landscape Architecture of Wroclaw Natural Uni-
versity; 
Daria Yashchuk - assistant professor of computer 
sciences, responsible secretary. 
 

MEMBERS OF THE ORGANIZING COM-
MITTEE: 

 
Vadym Tkachuk - Vice-Rector for Scientific and 
Pedagogical, International Activities and Develop-
ment; 
Myhailo Shvydenko - Head of the Department of 
Information Systems; 
Dmyteo Kasatkin - acting Head of the Department 
of Computer Systems and Networks; 
Andrii Skrypnyk - Head of the Department of Eco-
nomic Cybernetics; 
Bella Golub - Head of the Department of Comput-
er Science; 
Elena Kuzminska - acting Head of the Department 
of Information and Remote Technology; 
Natalia Poprozman - Professor of the Department 
of Information and Remote Technology; 
Natalia Klimenko - Associate Professor of the De-
partment of Economic Cybernetics; 
Andrii Blozva - Associate Professor of the Depart-
ment of Computer Systems and Networks; 
Maksym Mokriyev - Associate Professor of the 
Department of Information and Remote Technolo-
gy. 

Dear students, graduate students and young sci-
entists! 

 
We invite you to participate in the VIIІ International 

scientific conference of young scientists 
"Information technology: economics, technics, edu-

cation"  which will take place  
on 14-15, November, 2017. 

 
Purpose: to effectively present and discuss the re-
sults of scientific research and applied researches of 
young scientists in the field of informatization in 
economics, technology, education 
 
Place: 16A, Heroyiv Oborony Str., Kyiv, Ukraine; 
Faculty of Information Technology, National Uni-
versity of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine.  
 
Program of the conference include plenary, the-
matic sections and workshops. 
 
Sections: 
1.Economic and mathematic modeling. 
2.Applied information systems in the life sciences. 
3.Theoretical and applied aspects of building com-
puter systems and networks. 
4.Information and communication technologies in 
education. 
5.Information technology in economics and manage-
ment. 

ORGANIZERS: 

VIIІ International scientific conference 
of young scientists  

"Information technology: economics, 
technics, education" 

REQUIREMENTS  
 

Size of publication – full 2 pages (including refer-
ences). 
Amount of references – not greater than 5. 
All fields – 2.5 cm. 
Font – Times New Roman, 12 pt., single interval, 
first line indent – 1 cm. 
All tables and figures must be numerated and titled. 
All formulas must have a number. 
All figures and formulas must be in raster format  
 
Working languages: Ukrainian, English, Polish, 
Russian 
 
Файли в електронному вигляді відправляти в од-
ному з форматів: *.DOC, *.DOCX. 
 
Structure of publication: 
Universal Decimal Classification (top left) 
TITLE in large letters (at the center) 
Surnames and initials of authors 
The main text 
REFERENCES (at the center) 
 
Registration of participants and submission of abstracts till 

November 06, 2017 on the site: 
http://econference.nubip.edu.ua/index.php/itete/VIII 

 

Participation in the conference is free of charge. 
Transportation, residence and food will funded by 
participants. 
 
Best materials will be included into Proceedings of 
the conference and will be represented in digital for-
mat. 


