З 21 по 23 листопада 2018 року в Національному
університеті «Львівська політехніка» буде проведено ІХ Науково-практичну конференцію
«Інноваційні комп’ютерні технології у вищій
школі».
Метою конференції є поширення теоретичного і
практичного досвіду застосування інтерактивних,
комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій,
розвиток актуальних напрямів інформатизації,
обміну досвідом в галузі інформатизації з іншими
вищими навчальними закладами, опублікування
результатів наукових досліджень з інформатизації
вищих навчальних закладів.
До участі у конференції запрошуються викладачі,
вчені, фахівці, експерти, аспіранти, студенти.
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Національний університет
«Львівська політехніка»,
Наукове товариство ім. Т. Шевченка
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ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)
Інформатизація діяльності ВНЗ
Створення та розвиток ІТ- структури
навчального закладу
Інформаційні системи супроводу
навчальної та наукової діяльності
в університеті
Створення освітніх сервісів
Навчальні портали
Інноваційні комп’ютерні засоби навчання
Методологія дистанційного навчання
Розробка електронних дисциплін
Розроблення інноваційних засобів
дистанційного навчання
Створення віртуальних тренажерів
Електронні
навчальні
видання:
технології, методології створення
Стандартизація дистанційних курсів
Застосування
онлайн-семінарів
(вебінарів), відеолекцій в навчальному
процесі.
Створення та використання відкритих
електронних навчальних ресурсів
Створення та використання відкритих
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онлайн ресурсів в навчальному процесі ВНЗ.
Комп’ютерне тестування знань та вмінь
Засоби вимірювання та оцінювання
якості знань
Розроблення тестів та сервісів з
тестування
Засоби автоматизованого тестування
Комп’ютерні технології в бібліотечній
справі

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
Бобало Ю.Я. – проф., ректор Національного
університету «Львівська політехніка»
Заступник:
Тарасов Д.О., (НУЛП, м. Львів)
Члени комітету:
Гаркуша С.В., (ПУЕТ, м. Полтава)
Дивак М.П., (ТНЕУ, м. Тернопіль)
Золотарьова І.О., (ХНЕУ, м. Харків)
Давидчак О.Р., (НУЛП, м. Львів)
Мазур М.П., (ХНУ, м. Хмельницький)
Медиковський М.О., (НУЛП, м.Львів)
Мосоров В.Я. (ЛТУ, м. Лодзь, Польща)
Шкіль О.С., (ХНУРЕ, м. Харків)
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
Федасюк Д.В., проф., проректор з науковопедагогічної роботи Національного університету
«Львівська політехніка»
Заступник:
Озірковський Л.Д., (НУЛП, м. Львів)
Чайківський Т.В., (НУЛП, м. Львів)
Члени комітету:
Жежнич П.І., (НУЛП, м. Львів)
Пелещишин А.М., (НУЛП, м. Львів)
Яковина В.С., (НУЛП, м. Львів)
Новгородська Л. М., (НУЛП, м. Львів)
Фоменко А.В., (НУЛП, м. Львів)
ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦІЇ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Національний університет «Львівська
політехніка», вул. С.Бандери, 12, м. Львів, 79013
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Секретар оргкомітету – Людмила Новгородська,
Центр інформаційного забезпечення,
Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. С.Бандери, 12, м. Львів, 79013
Тел.: +38(032) 2582050, +38(032) 2582420
e-mail: ict@lpnu.ua
МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Робочі мови конференції: українська, англійська.
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Необхідною
умовою
публікації
матеріалів
конференції є виступ автора з доповіддю.
Матеріали
конференції,
які
рекомендовані
організаційним комітетом, після доопрацювання до
вигляду статті та проведення незалежного
рецензування будуть опубліковані у Віснику
Національного університету «Львівська політехніка»
(серія
«Інформатизація
вищого
навчального
закладу»), який є фаховим виданням.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
до 29.10.2018 р. – Подання заявки на участь.
до 12.11.2018 р. – Подання повного тексту
матеріалів доповіді.
21.11.2018 р. – Відкриття конференції.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Конференція проводиться без організаційних
внесків.
Проживання
та
харчування
оплачуються
учасниками конференції самостійно. При потребі
бронювання готелю Львівської політехніки,
учасник повинен повідомити оргкомітет не
.пізніше 15.11.2018 р

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Організація
Службова адреса
Телефон службовий
Телефон мобільний
e-mail
Назва доповіді
Назва секції
Потреба в готелі
Заявка на КОЖНОГО учасника подається в
електронному вигляді за адресою ict@lpnu.ua.
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Термін подачі
заявок – до 29.10.2018 р.
повного тексту матеріалів
доповіді - до 12.11.2018 р.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ
ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ

Матеріали доповідей, які не відповідають нижче
вказаним вимогам розглядатися не будуть.
Обсяг статті – 2-4 повні сторінки (редактор
Microsoft Word, формат сторінки А4, шрифт Times
NewRoman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,2,
усі поля сторінки по 2 см).
Порядок розміщення матеріалу у доповіді:
1. УДК – ліворуч без абзацу у верхньому рядку.
2. Ім’я та прізвище авторів – у наступному
рядку, через коми, шрифт - потовщений,
вирівнювання по правому краю.
3. Назва організації – у наступному рядку,
шрифт – звичайний, вирівнювання по правому
краю.
4. Назва доповіді – у через рядок великими
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літерами, шрифт потовщений, вирівнювання
по центру.
Копірайт – у наступному рядку, шрифт –
курсив, вирівнювання по лівому краю.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Анотація українською мовою – у наступному
рядку, шрифт – потовщений похилий,
вирівнювання по ширині.
Ключові слова – у наступному рядку, шрифт
потовщений похилий, вирівнювання по
ширині.
Анотація англійською мовою – у наступному
рядку, шрифт – потовщений похилий,
вирівнювання по ширині.
Ключові слова англійською мовою – у
наступному рядку, шрифт - потовщений
похилий, вирівнювання по ширині.
Текст матеріалів доповіді – через рядок,
шрифт – звичайний, вирівнювання по ширині,
абзацний відступ 1 см.
Структура матеріалів доповіді. Матеріали
доповіді
повинні
містити
постановку
практичної проблеми, перелік вирішуваних
задач, викладом суті дослідження (текст,
графіки, рисунки скріншоти тощо), висновки,
перелік літературних джерел.
Таблиці друкуються в тексті й повинні мати
заголовки. Посилання а таблицю повинно
передувати її появі в тексті.
Рисунки вставляються в текст і повинні мати
підписи.
У формулах і літерних позначеннях повинен
мати нахил тільки латинський шрифт.
Нумеруються тільки ті формули, на які є
посилання в тексті.

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Х Науково-практична
конференція
«ІННОВАЦІЙНІ
КОМП’ЮТЕРНІ
ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ
ШКОЛІ»

ЛЬВІВ
21-23 листопада 2018 р.

