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Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова, Факультет інформатики запрошують Вас
взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія і
практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі»
присвяченій 75-річчю від Дня народження та 50-річчю трудової діяльності в
університеті завідувача кафедри інформаційних технологій і програмування
НПУ імені М.П. Драгоманова, академіка АНВО України, доктора педагогічних
наук, професора Рамського Юрія Савіяновича, яка буде проходити на базі
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) 30
– 31 травня 2017 року.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інноваційні підходи до навчання інформатичних дисциплін.
2. Проблеми підвищення рівня інформаційної культури випускників середніх
та вищих навчальних закладів.
3. Методичні аспекти використання інформаційних технологій в навчальному
процесі школи та ВНЗ.
4. Проблеми модернізації змісту інформатичної освіти у вищих навчальних
закладах.
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез
конференції.
Всі бажаючі можуть опублікувати свої наукові статті в фаховому виданні
з педагогічних наук (постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 26 травня
2010 року) Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2.
"Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання". Вимоги до оформлення статей в
науковий
часопис
можна
переглянути
за
посиланням:
http://ktoi.npu.edu.ua/images/statti/Vymohy.pdf.
Організаційні питання
- Заявка на участь подається шляхом заповнення електронної форми за
адресою http://ramsky.npu.edu.ua/ до 24 травня 2017 року (обов’язково
вказувати напрям роботи).
- Після отримання заявки буде надіслано запрошення для участі в науковопрактичній конференції.
- Регламент: пленарна доповідь – до 15 хв., доповідь у секціях – до 5 хв.
- Текст тез за темою доповіді необхідно надіслати в електронному вигляді на
e-mail оргкомітету: itvnp@npu.edu.ua.
- Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд – за рахунок
організації відрядника чи за власний кошт.

Календар
- Останній день прийому тез доповідей – 10 травня 2017 року
- Завершення прийому заявок на участь – 24 травня 2017 року
- Формування програми, розсилання запрошень учасникам – до 25 травня 2017
року.
- Початок роботи конференції: 30 травня 2017 року о 10:00.
- Реєстрація учасників 30 травня 2017 року з 09:00 до 10:00 (у холі
центрального корпусу університету).
- Відкриття науково-практичної конференції та пленарне засідання – 10:00 –
13:00 30 травня 2017 року
- Робота секцій з 14:00 30 травня та з 10:00 31 травня 2017 року.
Вимоги до оформлення тез доповідей
Тези наукових доповідей обсягом до 2 сторінок виконуються в текстовому
редакторі Microsoft Word 2007 – 2013, мають відповідати вимогам до наукових
робіт і надсилаються до редакції збірника у форматі *.docx.
Мова рукопису тез до збірника – українська, російська, англійська.
Текст статті друкується на білому фоні формату А-4. Всі поля – 20 мм.
Шрифт – Times New Roman. Кегль – 12. Інтервал – 1 пт. Сторінки не
нумеруються.
Малюнки виконуються векторною графікою. Скановані малюнки
виконуються з роздільною здатністю не менш 300 dpi. Формули – виконувати в
Microsoft Equation 3.0.
Підписи до рисунків і список використаної літератури (у режимі «Список»)
виконується шрифтом: кегль – 11 (курсив).
Список використаних джерел друкується в алфавітному порядку за
вимогами до оформлення літературних джерел (Бюлетень ВАК України № 3 за
2008 р, с. 9 – 13). Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках
(наприклад: [1, с. 56]; [4, с. 89 – 90]).
Структура тез доповіді:
- У першому рядку друкується назва роботи прописними літерами, жирним
шрифтом.
- Через рядок – прізвище, ім’я, по-батькові авторів (шрифт жирний курсив).
- У наступних рядках вказується науковий ступінь автора, посада, місце
роботи, місто, країна.
- Через рядок друкується текст тез, який повинен містити вступ, постановку
задачі, мету дослідження, основну частину та висновки.
- Через рядок наводиться список використаних джерел.

Зразок оформлення тез доповіді
ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Твердохліб Ігор Анатолійович
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри інформаційних технологій і програмування
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
м. Київ, Україна
Текст тез
Список використаних джерел:
1. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики
[Текст] : монографія / Ю.С. Рамський. – К. : Вид-во НПУ імені
М.П. Драгоманова, 2013. – 366 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 335 – 366.
Матеріали, що
друкуватимуться!
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Організаційний внесок за участь у конференції складає 150 грн і включає
видання збірника наукових праць та програми конференції у друкованому
вигляді, комплект роздаткового матеріалу, оплату організаційних витрат.
Реквізити для переказу організаційного внеску будуть надіслані після
повідомлення про прийняття матеріалів до друку та включення в програму
конференції.
Адреса оргкомітету
01601 м. Київ, вул. Пирогова, 9, НПУ імені М.П. Драгоманова, кафедра
інформаційних технологій і програмування (тел. 239-30-05, вул. Пирогова, 9,
ауд. 221).
За довідками звертатися до Твердохліба Ігоря Анатолійовича
тел. +38 (097) 846-66-45
е-mail: igtverd@ukr.net

