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Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VI Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів "Новітні
інформаційно комунікаційні технології в освіті", яка відбудеться
18 – 19 листопада 2020 року на базі Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Тематика конференції
Секція 1. Використання інформаційних технологій в організації
дистанційного навчання.
Секція 2. Використання вільного програмного забезпечення в
навчальному процесі.
Секція 3. Формування інформаційної культури та ІКТ компетентності
учасників освітнього процесу
Секція 4. Застосування мобільних технологій у навчанні
Секція 5. Особливості розробки й використання електронних освітніх
ресурсів
Мови конференції: українська, англійська

Важливі дати
19.10.2020 – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей
31.10.2020 – розсилання повідомлення про прийняття тез доповіді
07.11.2020 – кінцевий термін оплати
18-19.11.2020 – конференція

Умови участі в конференції
Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу
iicte.conference@gmail.com такі файли:
• заявку за наведеною формою; назва файлу Петренко_заявка.doc;
• текст тез доповіді відповідно до вимог, що додаються; назва файлу
Петренко_тези.doc
• копію квитанції про оплату назва файлу Петренко_квитанція.pdf.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не
відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов
відсутності підтвердження оплати організаційного внеску
Отримання заявки на участь і відповідність оформлення тез буде
обов’язково підтверджено нашим листом-повідомленням електронною
поштою.

Організаційний внесок
включає витрати на опублікування
забезпечення конференції і становить:

матеріалів

та

організаційне

За умови отримання друкованого збірника

120 грн.

За умови отримання електронного збірника

50 грн.

Витрати на харчування, проживання, транспорт, культурну програму
здійснюються за рахунок учасників. Пересилання матеріалів конференції –
за рахунок одержувача

Контакти оргкомітету
Поштова адреса
Фізико-математичний
факультет,
Полтавський
національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2,
м. Полтава, Україна, 36003
Проїзд до зупинки "Корпусний парк (Центр)":
• від залізничного вокзалу "Київський" тролейбусом № 1,
• від залізничного вокзалу "Південний" тролейбусами №№ 1, 4, 9, 11,
• від автовокзалу автобусом "Кільцевий".

Електронна пошта
iicte.conference@gmail.com

Контактний телефон
+38(099)051-07-55 (Мамон Олександр Васильович відповідальний
секретар, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики)

Організаційний комітет буде Вам вдячний за доведення до своїх
колег і всіх зацікавлених інформації про проведення цієї конференції

ЗАЯВКА
на участь у роботі конференції
"Новітні інформаційнокомунікаційні технології в освіті"
Прізвище _____________________________________________________
Ім’я __________________________________________________________
По батькові ____________________________________________________
Назва організації _______________________________________________
______________________________________________________________
Посада _______________________________________________________
Науковий ступінь _______________________________________________
Вчене звання __________________________________________________
Поштова адреса учасника з індексом ______________________________
______________________________________________________________
Телефон__________________ E-mail ______________________________
Номер та назва секції ___________________________________________
______________________________________________________________
Назва доповіді _________________________________________________
______________________________________________________________
Шаблон для заявки, приклад оформлення тез можна завантажити за
адресою:
http://maths.pnpu.edu.ua/index.php/konferencii/

Вимоги до оформлення тез доповіді
Тези доповіді (1 -3 повні сторінки) оформляються на аркушах паперу А4 у
вигляді файлу *.doc або *.rtf. Шрифт: Times New Roman Cyr, 14 кегль,
інтервал - 1 ,0; всі поля - 25 мм.
Оформлення: вгорі сторінки посередині - назва доповіді (напівжирний
шрифт, 18 кегль); нижче прізвище та ініціали автора (напівжирний курсив,
14 кегль, вирівнювання по правому краю), вчений ступінь, вчене звання,
місце роботи, e-mail (курсив, 14 кегль, вирівнювання по правому краю),
нижче через один рядок - текст тез (вирівнювання по ширині, 14 кегль);
після тексту тез через інтервал - список використаних джерел (12 кегль
без автоматичної нумерації).

