
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас 30 жовтня 2014 року 
 взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній  конференції  

 

«Перспективи платформно незалежної та 
Linux-орієнтованої інформатики в Україні»  

 
Напрями роботи конференції: 

 Поточний стан з програмним забезпеченням навчання інформатики: 
фінансові, правові й моральні аспекти проблеми. 

 Перспективи переходу до платформно незалежної та Linux-орієнтованої 
щодо операційної системи інформатики в Україні: 

o фінансово-правова й технічна можливість; 
o навчально-методичне забезпечення переходу; 

 Необхідні кроки розв’язання проблеми надання повноцінної і якісної 
освіти у сфері інформаційних технологій: 

o на рівні навчального закладу; 
o на регіональному рівні; 
o на загальнодержавному рівні. 

 
У роботі конференції плануємо участь вчителів інформатики, методистів і 

викладачів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, викладачів 
педагогічних університетів і провідних вітчизняних учених. 

 
Місце проведення конференції:  Київський університет імені Бориса Грінченка 
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: станція метро «Мінська») 

 
Порядок роботи конференції: 

09.00 – 10.00 — реєстрація учасників; 
10.00 – 13.00 — пленарне засідання; 
13.00 – 14.00 — перерва на обід; 
14.00 – 16.00 — пленарне засідання або обговорення стендових доповідей; 
16.00 –16.30 — підбиття підсумків конференції. 

 
Робочі мови конференції: українська, російська.  
 



Оплата участі у конференції відсутня. Витрати, пов’язані з перебуванням 
на конференції (проїзд, проживання тощо), учасники оплачують за власний 
рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.  

Публікація матеріалів конференції, у тому числі програми конференції — 
за такою адресою: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/linux/index 

 
Для участі у науково-практичній конференції просимо до 1 жовтня 2014 року:  

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції з такими полями: 
Прізвище 
Ім’я 
По батькові 
Науковий  ступінь 
Вчене звання 
Педагогічне звання 
Регіон 
Місце роботи 
Посада 
е-mail 
Форма участі у конференції: 

 публікація  матеріалів + усна доповідь; 

 лише публікація  матеріалів без присутності; 

 лише усна доповідь; 

 стендова доповідь з публікацією; 

 стендова доповідь без публікації; 

 участь без доповіді та публікації 
Повна назва доповіді 
Згода на попередню (до конференції) публікацію доповіді 
Пропозиції щодо рішення конференції: 

 констатація поточного стану; 

 пропозиції щодо покращення навчально-методичного 
забезпечення та технічного супроводу (допомоги) 
навчальним закладам. 

Адреса реєстраційної форми: 
https://docs.google.com/forms/d/1Vo_W6qRXa_cwK5WY2gOGNf6JVOLwuv_qu7
Y8ZEgFqyY/edit?usp=sharing 
— є посилання за адресою 
http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/linux/index 

2. Надіслати (при бажання опублікувати виступ серед матеріалів конференції): 

 поштою — 1 примірник тексту доповіді на папері, підписаний автором. 

 електронною поштою — електронний варіант статті з приміткою (темою 
послання) «linux». 

 
 

http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/linux/index
https://docs.google.com/forms/d/1Vo_W6qRXa_cwK5WY2gOGNf6JVOLwuv_qu7Y8ZEgFqyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Vo_W6qRXa_cwK5WY2gOGNf6JVOLwuv_qu7Y8ZEgFqyY/edit?usp=sharing
http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/linux/index


Вимоги до оформлення статті 
Структура статті має містити такі елементи: постановку й обґрунтування 

актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; 
виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання 
мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням 
отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших 
досліджень; список літератури та посилань на ресурси глобальної мережі.  

Обсяг публікації – 6-12 сторінок книжкового формату А4.  
Технічні параметри: 

 формат файлу — doc, docx (Microsoft Office Word) або odt (Libre Office); 

 шрифт: 
o гарнітура – Calibri або Ubuntu; 
o кегль – 14 pt; 
o інтервал – 1,5. 

 поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.  
Порядок розташування матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. 

У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце 
роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назву статті набрати 
прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал – 
анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими 
розташувати текст статті. Посилання на джерела у тексті подавати у квадратних 
дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер 
сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяти комою, номери джерел – 
крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал 
подавати в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список літератури 
під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Публікації латиницею розташовувати після видань, 
надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлювати 
згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку літератури 
через інтервал розташувати анотації (3–4 речення) російською та англійською 
мовами з ключовими словами. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які 
не відповідають тематиці конференції чи поданим вище вимогам. 

 
КОНТАКТИ 
Адреса оргкомітету: 02152, м. Київ, пр. Павла Тичини, 17, Інститут після-

дипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кафедра методики природничо-математичної освіти, к. 206. 

 
Координатори конференції: 

Гавронський Вадим Володимирович 
(реєстрація та довідкова інформація),  
тел.: (044) 5536598 + 067 2091047, 
e-mail: gavr77@gmail.com 

 Рудик Олександр Борисович 
(формування програми конференції), 
тел.: (044) 5536598 + 097 3750445, 
e-mail: kievoi@yandex.ru ; 
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