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Інформаційне повідомлення
ХІІ Всеукраїнська
науково-практична онлайн конференція
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Конференція відбудеться 30 жовтня 2019 року

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн
конференції „Інформаційні технології у професійній діяльності”

Планується робота за такими напрямами:
1. Інформаційні технології в психолого-педагогічних науках.
2. Інформаційні технології в суспільно-гуманітарних науках.
3. Інформаційні технології в природничо-математичних, технічних та
економічних науках.
4. Інформаційні технології в освітніх вимірюваннях та моніторингу якості
освіти.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Заповнити форму для реєстрації участі:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAh6n_dIfQ6wvVTXeQVfkUbOhiHJUGjtUyZE__iieb1h9uA/viewform
(«Подати заявку та матеріали»)
тел. для довідок: (097) 817–79–23 Войтович Ігор Станіславович
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 20 жовтня
2019 року:
– заповнити on-line заявку на участь у конференції та завантажити тези доповіді;
– під час реєстрації on-line заявки завантажити презентацію або відео для виступу (для
учасників, які під час реєстрації вибрали «взяти участь у конференції в ролі доповідача»);
– після підтвердження про включення тез до збірника надіслати в оргкомітет оргвнесок.
Публікація матеріалів
Розмір оргвнеску
без публікації (учасник внесений лише до програми конференції)
безкоштовно
з публікацією в електронному збірнику тез (з внесенням до програми
20 грн. / 1 стор.
конференції)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Текст доповіді (1–2 повні сторінки) формату А4 з однієї сторони через 1 інтервал, шрифт
Times New Roman, кегль 12 пт, береги: верхній, нижній, лівий, правий по 2,5 см. Скановані
малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Сторінки не нумеруються.
Підписи до рисунків оформляються: шрифт – Times New Roman; розмір – 12; стиль шрифту
(накреслення) – курсив. Перелік використаних джерел подається з використанням нумерованого
списку та друкується в алфавітному порядку за вимогами до оформлення літературних джерел
(ДСТУ 8302:2015). Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках (наприклад:
[1, с. 56]; [4, с. 89-91]). Електронні варіанти тез записувати у форматі „*.doc” або „*.docx”. Назва
файлу повинна містити прізвище автора та номер обраної секції.
Оргкомітет залишає за собою право на внесення редакторських правок або ж відхилення
матеріалів зі значними стилістичними, граматичними, орфографічними помилками.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
НАЗВА ДОПОВІДІ
Прізвище, ініціали,
науковий ступінь, вчене звання, посада автора
Місце роботи

Анотація. 2-3 речення.
Ключові слова: 3-4 ключових слова.
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