
За матеріалами конференції планується 
підготовка та видання збірника наукових праць 
“Інформаційні технології в освіті та науці”. Для 
публікації статті у збірнику необхідно на 
електронну пошту conferinf@gmail.com 
відправити: 
1. Заявку на участь у конференції. 
2. Текст статті, оформлений згідно вимог. 
3. Відскановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску та друк статті. 
4. Особи без наукового ступеня, якщо стаття 

фахова, додають рецензію, підписану 
доктором наук і завірену печаткою установи. 
Реквізити для сплати: ПАТ КБ “Приватбанк”. 

Балута Вікторія Сергіївна. Поповнення 
карткового рахунку № 5168 7572 9207 6207. 

Документи надсилаються електронною 
поштою трьома файлами (один – заявка, другий – 
стаття, третій – копія квитанції). Назва файлів за 
прізвищем першого автора (наприклад, Іванов 
І.П._заявка.doc.; Іванов І.П._стаття.doc.; Іванов 
І.П._квитанція.doc.). 

Після отримання матеріалів Оргкомітет 
протягом трьох днів відправляє на адресу 
учасника лист-підтвердження. Прохання 
учасникам, які не отримали підтвердження, 
продублювати листа ще раз. 

 
Збірник наукових праць буде роздано на 

конференції. У разі заочної або дистанційної 
участі збірник буде надіслано упродовж двох 
місяців на поштову адресу, вказану у заявці.  

ОБОВ’ЯЗКОВО 
Заповніть форму заявки для участі в 

конференції: 
Назва доповіді   
Напрям  
Прізвище, ім’я, по-батькові 
(повністю) автора(ів) науковий 
ступінь, посада 

  

Телефон, e-mail   
Повна назва і адреса установи, 
де працює(ють) автор(и) 

 

Адреса одержувача: (куди 
висилати 
збірники 
наукових 
праць) 

Потрібне бронювання місць Так чи ні 
Планую (потрібне підкреслити) 
 виступити з доповіддю (10-15 хв.); 
 виступити з інформацією (5 хв.); 
 тільки публікація. 

 
ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 
27 БЕРЕЗНЯ 2015 р. 

 
УВАГА! 

З метою відшкодування організаційних, 
видавничих, поліграфічних витрат та витрат з 
пересилання збірника матеріалів конференції 
авторам необхідно сплатити  організаційний 
внесок у розмірі 50 грн. та додатково за друк 
статті.  

Вартість друку статті  у збірнику матеріалів 
конференції – 15 гривень за сторінку (повну й 
неповну). На одну наукову працю у збірнику 
надсилається один примірник збірника наукових 
праць на адресу, яку було вказано у заявці 
учасника конференції. Для отримання додаткових 
збірників наукових праць необхідно сплатити 
додатково їх вартість у розмірі 50 гривень за 
кожний примірник. 

Оплата проїзду та проживання  – за рахунок 
учасників. Про приїзд переконливо просимо 
повідомити заздалегідь. 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
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Шановні колеги! 
Повідомляємо, що 23-24 квітня 2015 року 

в Мелітопольському державному 
педагогічному університеті 

 імені  Богдана Хмельницького 
відбудеться VIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 
«Інформаційні технології в освіті та 

науці» 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Сучасні інформаційні технології у теорії та 
практиці вищої та середньої освіти. 

2. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання 
у природничо-математичних та 
гуманітарних науках.   

3. Використання Інтернет-технологій в освіті 
та науці. 

4. Інформаційні технології в соціально-
економічних науках. 

5. Інтелектуальні інформаційно-аналітичні 
технології та онтологічний аналіз в освіті 
та науці. 
Офіційні мови конференції – українська, 

російська, англійська. 
Форма участі – очна, заочна, дистанційна. 
Місце проведення конференції:  
Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького, 
вул. Леніна, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл., 
72312. 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ: 
Просимо надсилати матеріали обсягом від 5 

повних сторінок у такому оформленні: формат 
аркушу А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
через 1,5 інтервал, без нумерації сторінок. Межі 

сторінки: зліва – 3 см, справа, зверху, знизу – 
2 см. В Електронну версію документу зберігати у 
форматі Word 97-2003. 

Послідовність розміщення матеріалів у статті  
по рядках: 1) УДК (до лівого краю, шрифт – 
звичайний); 2) назва статті (по центру, шрифт – 
всі великі, напівжирний); 3) прізвище та ініціали 
автора(ів) (до правого краю, шрифт – курсив); 
4) назва організації, місто, в якому вона 
розташована, e-mail (до правого краю, шрифт – 
курсив); 5) пустий рядок; 6) текст доповіді, 
вирівняний за шириною; 7) список літератури. У 
тексті статті посилання позначаються 
квадратними дужками із вказівкою порядкового 
номера джерела за списком та через кому – 
номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]; 8) 3 
анотації (українською, російською та 
англійською) із переліком ключових слів (не 
менше п’яти).   

Основний текст статті повинен складатися з 
розділів, які затверджені постановою президії 
ВАК України № 7-06/1 від 15.01.2003 р. “Про 
підвищення вимог до фахових видань, внесених 
до переліків ВАК України”: 

– постановка проблеми в загальному вигляді; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій; 
– виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячується стаття; 
– постановка завдання (формування цілей 

статті); 
– виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтування отриманих наукових 
результатів; 

– висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших кроків у даному напрямі. 

Сторінки статті не нумеруються.  
Рисунки: Рис.1. Назва – по центру, шрифт – 

звичайний.  
Таблиці: Таблиця 1 – до правого краю; шрифт 

– звичайний; Назва таблиці – по центру, шрифт 
– звичайний. Інший спосіб оформлення 
літератури, рисунків і таблиць не допускається.  

Учасникам конференції пропонується 
можливість надрукувати статтю у збірнику 
наукових праць “Науковий вісник 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету”, що є фаховим науковим виданням 
з педагогічних наук, включеним до реєстру 
фахових видань МОН України (Постанова 
Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-
05/1).  

Для публікації статті у фаховому збірнику 
наукових праць  необхідно на електронну пошту 
conferinf@gmail.com відправити текст статті 
згідно вимог (див. додаток А) з приміткою 
«Фахове видання». Вартість друку статті  у 
фаховому виданні – 30 гривень за сторінку 
(повну й неповну). 

 
Оргкомітет залишає за собою право 

відхилення матеріалів, що не відповідають 
вимогам конференції. 

 
Зразок оформлення статті: 

УДК 004.062 
ПIДХOДИ ДО АВТOМАТИЗАЦIЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Іванов І. І. 
Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького, 

м. Мелітопоь 
 e-mail: name@mail.ru 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства 

інформаційно-комунікаційні технології займають 
важливе місце … [1].  
…… 

Література 
1. Коновалов А. Використання нових 

інформаційних технологій у вищій та середній 
школі. – [Електронний ресурс] / Анатолій 
Коновалов. – Режим доступу : 
http://www.osvita.net/forum/index.php. 

 


