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Міжнародний семінар відбудеться 20 травня 2016 року в Україні. 

 

Наукові напрямки семінару 

 мобільне та комбіноване навчання; 

 хмаро орієнтовані платформи, засоби і послуги; 

 хмаро орієнтовані середовища навчання; 

 технології хмаро орієнтованого та мобільного навчання для вчителів та 

професійної підготовки; 

 моделювання та проектування безшовного навчання та цілісної освіти; 

 масові відкриті дистанційні курси; 

 відкриті системи навчання та віртуальні конференції у підготовці 

фахівців; 

 методика використання хмаро орієнтованих засобів навчання. 

 

Робочі мови семінару: англійська, українська та російська. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

До 20 квітня 2016 необхідно подати тези доповіді (до 3 сторінок) або 

статті (8-12 сторінок), зареєструвавшись на сайті семінару 

(http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/): 

1. Матеріали повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше і 

такими, що не знаходяться на стадії розгляду для публікації на момент подачі. 

Матеріали будуть прийняті до участі в семінарі після попереднього 

рецензування. 

2. Матеріали подаються у вигляді документів OpenOffice Writer, Microsoft 

Word (тільки DOC) або RTF. 

3. Параметри форматування: 

– розмір сторінки A5 (148 мм x 210 мм); 



– всі поля по 1,6 см; 

– орієнтація сторінки – книжкова; 

– стиль – «Звичайний» (Normal); 

– міжрядковий інтервал – одинарний; 

– шрифт пропорційний (наприклад, Times New Roman); 

– розмір шрифту 10,5 пт; 

– вирівнювання тексту – за шириною; 

– відступ першого рядка – 0,7 см. 

4. Статті повинні містити нові наукові дані за науковими напрямами 

семінару, детально висвітлювати результати досліджень та отримані 

висновки. 

5. Тези містять невелике за обсягом повідомлення про наукові 

дослідження чи практичні результати, пов’язані з тематикою семінару . 

6. Структура статті/тез: 

Блок 1. Назва матеріалу, ім’я, по батькові та прізвище автора, назва 

підрозділу (за наявності), повна назва організації, повна поштова адреса, 

адреса електронної пошти, номер телефону (за бажанням), анотація (100-250 

слів), ключові слова. 

Увага! Анотація повинна включати чотири обов’язкові складові: 

– цілі, завдання, об’єкт і предмет дослідження; 

– використані методи дослідження (експериментальне дослідження, 

тематичні дослідження, анкети тощо); 

– результати дослідження; 

– основні висновки і рекомендації. 

Блок 2. Ті ж дані, що і в блоці 1, англійською мовою в наступному 

порядку: автори (ініціали та прізвища в транслітерації), назва матеріалу, 

анотація (100-250 слів), ключові слова, назва підрозділу (за наявності), повна 

назва організації, повна поштова адреса, адреса електронної пошти, номер 

телефону (за бажанням). 

Блок 3. Повний текст статті мовою оригіналу. 

Блок 4. Посилання на використані джерела (мовами джерел). 

Блок 5. Посилання на використані джерела, транслітеровані в 



латинському алфавіті. 

 

Матеріали семінару будуть опубліковані у спеціальних випусках 

наукових журналів «Теорія і методика електронного навчання», «Новітні 

комп’ютерні технології». 

 

Важливі дати 

Останній термін подання матеріалів:   20 квітня 2016 

Повідомлення про прийняття матеріалів:  25 квітня 2016 

Дата проведення семінару:     20 травня 2016 
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