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Вельмишановні колеги! 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

запрошує Вас до участі 

в ІІІ Всеукраїнській науковій Інтернет-конференції  

«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»  
(дистанційна форма проведення), 

яка відбудеться 26-27 березня 2021 року 

Напрями роботи конференції: 
− Методологія і теорія використання ІКТ в освіті; 

− ІКТ і засоби навчання у закладах загальної середньої освіти; 

− Використання вільного програмного забезпечення в освітньому процесі; 

− Використання хмарних та мобільних технологій в освітньому процесі. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

Спосіб обговорення: форум кафедри інформатики і ІКТ Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини (http://informatika.udpu.org.ua). 

Форма участі: дистанційна. Передбачає публікацію тез в електронному збірнику, отримання 

програми конференції та електронного сертифікату учасника. Ви також можете взяти участь у 

конференції в якості доповідача без публікації тез доповіді у збірнику. 

Вартість участі: безкоштовно. 

Для участі у конференції необхідно: 

1. Заповнити анкету-заявку (за посиланням: https://forms.gle/QKJb7yFtzpKEPiz88).  
2. Підготувати тези доповідей (до 3 сторінок) та надіслати на адресу: science.iikt@udpu.edu.ua, 

вказавши тему повідомлення: Матеріали конференції. 

Основні дати: 

● Подання анкети-заявки до оргкомітету до 10 березня 2021 р. 

● Подання тез доповідей до 19 березня 2021 р. 

● Реєстрація учасників конференції на форумі до – 10 березня 2021 р.  

● Розміщення матеріалів на сайті кафедри – 24-25 березня 2021 р. 

● Обговорення матеріалів на форумі кафедри – 26-27 березня 2021 р. 

Отримання заявки на участь і відповідність оформлення тез буде обов’язково підтверджено нашим 

листом-повідомленням електронною поштою. Матеріали конференції будуть надіслані на адресу, що 

зазначена в анкеті учасника конференції (сертифікат, програма, матеріали конференції). 
Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів з незадовільною якістю. 

Контактні телефони:  

063-951-46-45 (Viber, Telegram) – Марія Олександрівна – завідувач кафедри інформатики і ІКТ; 
095-513-44-69 (Viber, Telegram) – Юлія Миколаївна – відповідальний секретар конференції. 
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Вимоги до оформлення 

Тези доповідей подаються однією з робочих мов конференції в електронному варіанті 

обсягом до трьох сторінок. Тези доповіді надсилаються на адресу science.iikt@udpu.edu.ua.  

Порядок оформлення матеріалів: 

–  гарнітура шрифту – TimesNewRoman, кегль – 14 пт. 

–  перший рядок містить прізвище та ініціали автора/авторів (великі літери, розміщення по 

центру, жирний шрифт); 

–  наступний рядок містить вчений ступінь, звання, посада (курсив, розміщення по центру 

сторінки); 

– наступний рядок містить назву закладу освіти (курсив, жирний шрифт, розміщення по 

центру сторінки); 

– заголовок тез друкується великими літерами (жирним шрифтом, розміщення по центру); 

–  пропустивши рядок, подають основний текст доповіді через 1,5 інтервали, розміщення за 

шириною сторінки, абзац – стандартний відступ – 1,25, поля – всі по 2 см. 

–  у кінці основного тексту подається список використаних джерел (курсив, жирний шрифт), 

оформлений у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». 

Ілюстративний матеріал виконується чітко і якісно, усі ілюстрації супроводжуються 

підписами (Рис.1. Назва, Рис.2. Назва,…). 

 

Зразок оформлення тез доповідей 
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Анкета-заявка 
(можна надіслати на адресу конференції science.iikt@udpu.edu.ua разом з тезами доповіді) 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Місце роботи/навчання  

E-mail  

Мобільний телефон  

Тема доповіді  

Напрям для участі  
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