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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо всіх зацікавлених науковців, виклада- 
чів, IT-спеціалістів, спеціалістів з математичного 

моделювання, бізнесменів, аспірантів та студентів 

прийняти участь у Всеукраїнської науково-

методичної  Internet - конференції «Інформаційні 

технології в освітньому процесі ЗВО», яка 

відбу- деться 13 листопада 2020 року у Харківському 

національному автомобільно-дорожньому універси- 

теті. Робочі мови конференції: українська, російсь- 
ка, німецька, англійська. 

Участь у конференції безкоштовна. 

 
Тематичні напрямки конференції 

 

 Системи інтегрованої підготовки спеціалістів.

 Ефективність інноваційного розвитку, сталість і 

конкурентоспроможність наукової, виробничої і 

освітьої сфер. 

 Пошук оптимальних шляхів взаємодії вчених,

Вимоги до оформлення статей до безкоштовної 

електронної збірки матеріалів конференції 

 

Обсяг статті – не менше 3 сторінок. 
Параметри сторінок. Формат - А4 (21 × 29,7); 

поля сторінки: зверху і знизу - 2,2 см; праворуч і 

ліворуч - 2,5 см; Абзацний відступ - 1,25. Вирів- 
нювання тексту - по ширині. 

Шрифт. Нормальний Times New Roman Cyr, роз- 

мір шрифту - 12 пунктів; міжрядковий інтервал – 
одинарний; накреслення шрифту - звичайне, інте- 

рвал шрифту – звичайний, переноси заборонені. 

Заголовки. У лівому верхньому кутку зазнача- 

ється УДК доповіді, наступний один рядок поро- 
жній. Далі по центру великими літерами друкуєть- 

ся назва публікації. Після назви один рядок поро- 

жній, а далі по центру друкуються відомості про 
авторів: прізвище, наукове звання, посада, місце 

роботи (малими літерами). 

Список вимог до оформлення статей у фахових 

збірниках дивіться за посиланням: 
http://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/news/Prav_of_stat_ 
roz.pdf 

Доповіді, статті та заявки на участь необхідно 

вислати  на   E-mail; plehovaanna11@gmail.com 

або nuraliammar@gmail.com    не   пізніше 1 

листопада 2020 р. 

Формат файлів MS Word(.doc, .docx. файли), ім’я 

файлу повинно відповідати прізвищу першого 

автора доповіді. 

ЗАЯВКА 

на участь у Internet-конференції 

«Інформаційні технології в освітньому 

процесі ЗВО» 

Прізвище:  
Ім'я:  
По-батькові:  
Організація:    

організаторів освітянської діяльності та практиків Анотація. Друкується мовою публікації, розташо-    

розв’язання проблем модернізації освіти в 

України. 

    Удосконалення процесів управління якістю 

професійної підготовки в галузі транспорту.

вується після авторів та порожнього рядка і почи- 

нається словом «Анотація» (30-40 слів). 

Ключові слова. Починаються словами «Ключові 

 
 

Посада:   
Вчена ступінь, звання:   
Контактна поштова адреса:   

  Викладання інформаційніх технології та інших 
дисциплін на транспорті та дорожньому 

будівництві.

слова», за якими ставиться двокрапка.    
 

  Передові світові практики викладання дисцип- 

лін у вищому навчальному закладі за допомо- 

гою різноманітних освітніх платформ.
 

Адреса оргкомітету і місця проведення 

Оформлення рисунків, формул, таблиць та лі- 
тератури відповідає списку вимог для фахових 

збірників. 
 

За результатами конференції статті можуть бути 

рекомендовані до публікації за кошти кафедри 

Інформатики та прикладної математики учасників 

у 

Тел:  Факс:    
E-mаil:  
Тема доповіді:   

Назва статті:   

П.І.Б.співавторів:    

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, наукових журналах «Вісник ХНАДУ»,     

кафедра інформатики і прикладної математики 

ХНАДУ; проїзд до ст. м. «Пушкінська». 
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