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Конференція надає можливість студентам та молодим науковцям
продемонструвати результати власної науково-дослідної роботи.
Тематика конференції охоплює наступне коло питань:


сучасні інформаційні технології;



системне та прикладне програмування;



математичне моделювання та інформаційні технології;



методика навчання інформатики;



інформаційні технології у викладанні навчальних дисциплін;



дистанційна освіта і глобальні телекомунікаційні мережі;



інформатизація системи управління навчанням;



психолого-педагогічне забезпечення інформатизації навчальної
діяльності;



інформаційні технології в менеджменті.

Робочі мови конференції: англійська, російська, українська
Тези доповідей учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
БЕЗКОШТОВНО
Для участі у конференції необхідно до 20 квітня 2018 року:
1. Заповнити реєстраційну форму наступного змісту українською мовою для
кожного зі співавторів:
ПІБ учасника
Місце навчання/ роботи, посада
Назва тез
ПІБ наукового керівника
Місце роботи наукового керівника, посада
Співавтори (якщо вони є) з зазначенням місця
навчання/роботи (якщо воно відмінне від місця роботи
основного доповідача) та посада.
Контактні дані (адреса, телефон, email тощо) усіх
співавторів
2. Оформити тези доповіді відповідно вимогам.
3.
Відправити
форму
та
тези
доповіді
ushynsky.conference@gmail.com секретарю конференції.

за

адресою

Вимоги до оформлення тез доповідей:
По центру 14 кегль шрифту:
1) Назва доповіді прописними літерами.
2) ПІБ співавторів курсивом.
3) Місце роботи (навчання) основного доповідача та співавторів.
Текст доповіді відокремити абзацним відступом. Загальний обсяг тез 1-2 повні
сторінки з посиланням на літературу включно, не змінюючи кегль шрифту.
Для виступу на конференції необхідно підготувати доповідь тривалістю не
більше 10 хвилин з електронною підтримкою (презентації, демонстрації, тощо)
Відповідальна особа: к.ф.-м.н., доц. кафедри прикладної математики та
інформатики
Ольга Павлівна Бойко.
Контактні телефони відповідальної особи: (066)336-57-79, (097)089-11-34
Електронна адреса відповідальної особи: ushynsky.conference@gmail.com
Тел. кафедри: (048)7261942, (048)7262105
Адреса кафедри: Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, 3 поверх

