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Міжрегіональна науково-практична конференція
«Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного
процесу»
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Розміщення на web-сайті http://nvpet.novograd.info/index.php/conferens/
Запрошуємо Вас до участі у міжрегіональній науково-практичній конференції «Інформаційноінтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу», яку проводить
циклова комісія комп’ютернних дисциплін НВПЕТ 8 грудня 2016 р.
Реєстрація учасників 9:00
Початок конференції 10:00
Основні питання (секції), що пропонуються для обговорення :
1. ІКТ-компетентність і професійний розвиток викладача.
2. ІКТ в навчанні та управлінні навчальним процесом.
3. Використання новітніх засобів навчання в дистанційній освіті.
4. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців.
5. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб організації роботи з обдарованими
студентами.
6. Інформатизація професійної освіти.
7. Інноваційне науково-навчальне обладнання.
Мова конференції: українська.
Для публікації статті Вам необхідно:
1. Оформити статтю і анкету учасника згідно вимог.
2. До 01.12.2016 р. включно надіслати на 123456_nv@ukr.net наступні матеріали:
a) статтю, оформлену у відповідності до вимог і зразка;
б) анкету на кожного автора, оформлену за зразком;
в) відсканований документ про оплату.
3. Назвати файли по Прізвищу (наприклад: Петров стаття, Петров анкета, Петров документ
про оплату). У темі листа вкажіть «Стаття для збірника».
4. При отриманні матеріалів Оргкомітет на протязі 2 днів відправить на адресу автора лист з
підтвердженням отримання матеріалів і реквізитами для оплати.
Автори, які не отримали підтвердження на протязі двох днів можуть зателефонувати
:+380935228214.
Публікація статтей відбувається лише після оплати!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Заочна участь– 30 грн.
Участь у конференції та організаційні витрати– 50 грн.
За результатами конференції буде випущено електронний збірник матеріалів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
ДЛЯ ДРУКУ У МАТЕРІАЛАХ
міжрегіональної науково-практичної конференції
«Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного
процесу»
1. Анотація. Коротка характеристика статті (декілька речень).
2. Ключові слова і словосполучення: (від 5 до 10)
3. Вимоги до оформлення:
Формат тексту – Microsoft Word(*.doc, *.docx)
Формат сторінки: А4 (210Х297 мм);
Орієнтація – книжна;
Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) по 1,5 мм;
Шрифт : кегль -12 пт, гарнітура Tims New Roman;
Міжрядковий інтервал- одинарний.
4. На початку статті необхідно вказати індекс УДК. (При складності отримання УДК, його
вкаже редакційна колегія збірника).
5. Використана література.
У тексті тез посилання на джерело слід подавати у квадратних дужках,через кому
вказувати сторінку або діапазон сторінок, наприклад [2, 56], [3, 234-237].
Список використаних джерел і літератури подається наприкінці тексту тез і оформляється
відповідно до стандартів бібліографічного опису.
6. Об’єм статті.
Обсяг матеріалів не повинен перевищувати 3-4 сторінки.
Останній термін подання тез – 01.12.2016 р.
Тези, подані з порушенням цих вимог або пізніше визначеного терміну подачі матеріалів,
розглядатися не будуть.
Протягом 10 днів після конференції збірник буде надісланий за вказаною електронною адресою
разом з іменним сертифікатом учасника конференції ( в PDF-форматі).
ВАЖЛИВО!
1. Відповідність за зміст матеріалу несуть автори матеріалів.
2. Роботи не мають бути раніше опубліковані або відправлені для публікації в
інші видання.
3. Стаття буде опублікована в авторській редакції, тому має бути ідеально
підготовлена.
ЗВ'ЯЗОК З ОРГКОМІТЕТОМ
Контактні телефони:
Мартинюк Людмила Анатоліївна
0935228214
0679211136
Дзюбенко Світлана В’ячеславівна
0993072669

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
УДК 4455
науковий ступінь
(педагогічне або вчене звання)
ПІП автора
(Валерій Іванович Іваненко)
місто, країна
(Київ, Україна)
секція
(ІКТ-компетентність і професійний розвиток викладача)
НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)
АНОТАЦІЯ
(на українській мові – до 10 речень)
Текст статті
(У тексті тез посилання на джерело слід подавати у квадратних дужках,через кому вказувати
сторінку або діапазон сторінок, наприклад [2, 56], [3, 234-237])
Список використаних джерел і літератури:
1. Балик Н. Р. Активне навчання з використанням технологій Веб 2.0 / Н. Р. Балик, О. О. Лялик. –
Тернопiль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 88 с.

Контактна інформація:
Тел.: +380935228214
E-mail.: 123456_nv@ukr.net
Web: http://nvpet.novograd.info/index.php/conferens/
ДЯКУЄМО ВАМ ЗА УЧАСТЬ!!!

Міжрегіональна науково-практична конференція
«Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчальновиховного процесу»
Розміщення на web-сайті http://nvpet.novograd.info/index.php/conferens/

АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по-батькові автора
(повністю)*
Ступінь, звання, посада, курс (для
студентів)*
Місце роботи чи навчання*
E-mail*
Контактний телефон
Тема статті*
Назва секції*
*ПОЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

Контактна інформація:
Тел.: +380935228214
E-mail.: 123456_nv@ukr.net
Web: http://nvpet.novograd.info/index.php/conferens/
ДЯКУЄМО ВАМ ЗА УЧАСТЬ!!!

