Шановні колеги!
Повідомляємо Вам, що 19 грудня 2018 року в ІваноФранківському національному технічного університеті
нафти і газу (м. Івано-Франківськ) буде проводитись
черговий VІ Всеукраїнський науково-практичний
семінар
«Сучасні
інформаційні
технології
в
дистанційній освіті» (СІТ в ДО-2018).
Запрошуємо до участі в роботі Всеукраїнського
науково-практичного семінару студентів, аспірантів,
молодих науковців, інженерів, спеціалістів, експертів.
Метою проведення науково-практичного семінару є
обмін науковими ідеями та досвідом у галузі
інформаційних технологій.
Продовжуємо обговорювати важливі та
актуальні питання:

 стану впровадження інноваційних методів,
алгоритмів і засобів дистанційного та мобільного
навчання у педагогічну практику Українських закладів
освіти як гуманітарного так і технічного напрямку
підготовки;
 пошуку оптимальних методів, алгоритмів та
інструментальних засобів розробки дистанційних курсів
та їх функціональних складових;
 особливості функціональної структури віртуальних
навчальних просторів природничого та інженерного
рівня;
 дидактичної підтримки, інтелектуалізації та
гуманізації системи дистанційної освіти;
 інформаційної та волонтерської підтримки Вищими
навчальними закладами України загальноосвітніх шкіл
(особливо сільського регіону) та закладів середньої
професійної освіти;
 можливості участі ініціативних викладачів та
науковців Вищих навчальних закладів у рамкових та
транскордонних проектах щодо сучасних інформаційнокомунікаційних технологій та їх академічного
впровадження;
 роль громадських організацій у вирішенні
проблемних питань Українського освітнього простору
та налагодження ефективної навчальної та педагогічної
комунікації.
Адреса оргкомітету та місце проведення
76018, Україна, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15, ІФНТУНГ, 1 корпус, 3 поверх,
праве крило

Організаційно-програмний комітет науковопрактичного семінару
Заміховський Леонід Михайлович – д.т.н.,
професор,
завідувач
кафедри
інформаційнотелекомунікаційних технологій та систем ІФНТУНГ –
голова організаційно-програмного комітету науковопрактичного семінару (м. Івано-Франківськ);
Сав’юк Лариса Олександрівна – докторант
інституту економіки промисловості НАН України,
к.т.н., доцент кафедри цивільного та господарського
права і процесу Івано-Франківського юридичного
інституту
національного
університету
«Одеська
Юридична Академія» (м. Івано-Франківськ).
Члени організаційно-програмного комітету
науково-практичного семінару
Войченко
Олексій
Петрович
–
науковий
співробітник відділу Діалогових та навчальних систем
Міжнародного
науково-навчального
центру
інформаційних технологій та систем;
Драчук Юрій Захарович – д.е.н., проф. кафедри
менеджменту Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Жук Михайло Васильович – к.філос.н., завідувач
кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін
і
українознавства.
Сумський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти;
Кухаренко Володимир Миколайович – к.т.н.,
професор кафедри технічної кріофізики, керівник
проблемної лабораторії дистанційного навчання.
Національний технічний університет "Харківський
політехнічний інститут";
Кульчицький Іван Іванович – координатор НКП
Горизонт
2020
за
напрямом
«Інформаційнокомунікаційні технології», НУ «Львівська Політехніка»
(м. Львів);
Зуб'як Роман Миколайович – к.п.н., ректор ІваноФранківського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти (м. Івано-Франківськ);
Нагорняк Михайло Миколайович – д.п.н,
професор, директор інституту післядипломної освіти та
довузівської підготовки;
Лютак Ігор Зіновійович – д.т.н., професор, директор
Інституту інформаційних технологій (м. ІваноФранківськ);
Николайчук Микола Ярославович – к.т.н, доцент
кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій
та систем Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу (м. ІваноФранківськ);
Зікратий Сергій Вікторович – к.т.н, доцент кафедри
інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Івано-Франківського
національного
технічного
університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ).
Робота науково-практичного семінару буде
організована за наступними напрямками
Секція 1. Сучасні педагогічні теорії, як основа
інноваційного
навчального
процесу у Вищих
навчальних закладах України.
Секція 2. Методи, алгоритми та інструментальні
засоби розробки систем дистанційного та мобільного
навчання студентів технічних спеціальностей.
Секція
3.
Досвід
впровадження
методів
дистанційного та мобільного навчання у підготовку
спеціалістів гуманітарного спрямування.
Секція 4. Роль університетів у вирішенні проблем
інформатизації, комунікації шкільної і середньоїпрофесійної освіти.
Секція 5. Шляхи реалізації рамкових проектів та
транскордонного співробітництва у області освіти.
Секція 6. Роль громадських та благодійних
організацій у підвищенні рівня освіти Українського
суспільства.
Вчений секретар
Мірзоєва Олександра Юріївна
Контактні телефони
+38 (095) 520-91-15; (0342) 72-71-70
e-mail: itts@nung.edu.ua
itts.conference@gmail.com
Основні терміни
03 грудня 2018 року – подання заявки на участь
07 грудня 2018 року – подання матеріалів доповідей
07 грудня 2018 року – оплата організаційних внесків
19 грудня 2018 року – проведення науково-практичного
семінару

Друковані матеріали
Дистанційна участь у семінарі та отримання збірника
тез в електронному варіанті є безкоштовними.
Організаційний внесок для покриття витрат на
організацію та публікацію робочих матеріалів – 150
грн., для громадян інших країн – 10 y.o. (з врахуванням
ПДВ), для студентів та аспірантів – 75 грн. У вартість
реєстраційного внеску входить збірник матеріалів.
Організаційний внесок слід перерахувати не пізніше
07 грудня 2018 на рахунок ІФНТУНГ.
Кількість публікацій від одного автора не
обмежується.
Друковані
примірники
збірників
матеріалів розсилаються авторам рекомендованими
листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у
заявці, упродовж п’ятнадцяти робочих днів від дня
завершення
конференції.
На
одного
автора

надсилається один авторський примірник збірника
матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у
відомостях про авторів (заявці на участь).
Банківські реквізити
Одержувач:
Івано-Франківський
національний
технічний університет нафти і газу. Код ЄДРПОУ
02070855. Банк-одержувач: ДКСУ в Івано-Франківській
області, МФО 820172, р/р 31259290204276.
УВАГА! У платіжному дорученні просимо вказати
«Участь у роботі науково-практичного семінару
«Сучасні інформаційні технології в дистанційній
освіті» (СІТ в ДО-2018).
ЗАЯВКА УЧАСНИКІВ
Для участі в роботі VІ Всеукраїнського науковопрактичного семінару «Сучасні інформаційні технології
в дистанційній освіті» (СІТ в ДО-2018) необхідно
заповнити форму реєстрації за адресою

itts.nung.edu.ua/mitde2018
За результатами роботи VI Всеукраїнського науковопрактичного семінару планується видання друкованого
збірника тез та публікація матеріалів на офіційному
сайті
кафедри
Інформаційно-телекомунікаційних
технологій та систем за посиланням: itts.nung.edu.ua
Розсилка збірника – до 31 грудня 2018 року.
Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг тез доповіді до 3 сторінок формату А4,
підготовлених на одній із мов школи-семінару
(українська, російська, англійська).
Доповіді повинні бути представлені у двох
примірниках та підписані авторами.
Розміри полів: верхнє – 2 см., нижнє – 2,5 см.,
внутрішнє – 3 см., зовнішнє – 1,5 см. Від краю до
колонтитула: верхнього – 1,3 см., нижнього – 1,9 см.
Шрифт тексту статті: стиль «звичайний», гарнітура
Times New Roman (Суг), кегль 13, абзацний відступ 7,5
мм., міжрядковий інтервал – 0,85.
Для набирання формул використовується вбудований
у Microsoft Office редактор формул Equation v.3.0.
Стилі: текст - Times New Roman (Суг), Function - Times
New Roman (Суг), italic, Variable - Times New Roman
(Суг), italic, L. C. Greek – Symbol, italic, Symbol –
symbol, italic, Matrix/Vector - Times New Roman (Суг),
Number - Times New Roman (Суг). Розміри: Full – 12,
Subscript/Superscript, - 7, Sub-Subscript/Superscript – 4,
Synbol – 18, Sub-symbol – 12. Для наочності
рекомендується формули відділяти відбивками зверху і
знизу – 6 пт.
Рисунки вставляти наступним чином: скопіювати в
буфер, далі вибрати «Правка» → «Спеціальна вставка» і
вибрати «Рисунок» (Times New Roman (Суг), кегль 12,

без абзацного відступу, вирівнювання – по центру,
міжрядковий інтервал – 0,85).
Порядок розміщення матеріалу:
- зліва у верхньому рядку ставиться УДК (Times New
Roman (Суг), кегль 13, без абзацного відступу,
вирівнювання – зліва, міжрядковий інтервал - 1);
- у наступному рядку посередині прописними
літерами друкується назва доповіді: (Arial (Суг), кегль
14, bold italic, прописом, без абзацного відступу,
вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9
пт, міжрядковий інтервал – 1);
- пропустивши рядок, друкується рядковими літерами
імена й прізвища співавторів (Times New Roman (Суг),
кегль 13, bold italic, без абзацного відступу,
вирівнювання – по центру, міжрядковий інтервал - 1);
- через рядок друкується назва організації, її адреса,
адреса електронної пошти (Times New Roman (Суг),
кегль 13, italic, без абзацного відступу, вирівнювання –
по центру, міжрядковий інтервал – 0,85);
- з наступного рядка і з абзацу – основний текст (11
pt);
- формули та рисунки вставляються у текст по центру;
- в кінці доповіді – прізвище, ім’я, по-батькові,
науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи
кожного автора;
- анотації двома мовами (російська, англійська)
обсягом до 10 рядків, включаючи назву та прізвище
авторів.

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
Кафедра інформаційнотелекомунікаційних технологій та систем

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення

VІ Всеукраїнського
наукового-практичного
семінару

«СУЧАСНІ
ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В
ДИСТАНЦІЙНІЙ
ОСВІТІ»
(СІТ в ДО-2018)
19 грудня 2018 року
Івано-Франківськ – 2018

