Інформаційний лист
ICT@ESF-WS'2020: ICT in Education and Sustainable
Futures Workshop
у співпраці з The International Conference on
Sustainable Futures: Environmental, Technological,
Social and Economic Matters

Кафедра інформатики
і кібернетики

Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького
20 травня 2020 р.

Сайт конференції: https://icsf.ccjournals.eu/2020/workshop/ict/
Подання матеріалів: https://easychair.org/conferences/?conf=icsf2020
Термін подання: 15 лютого 2020 р.

ICT in Education and Sustainable Futures – ICT@ESF-WS'2020 рецензований міжнародний семінар,
присвячений ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, наукових
дослідженнях,

економіці,

екології

та

медицини

для

цілей

сталого

майбутнього.

Наукові напрямки семінару
• ІКТ в середній освіті для суспільства сталого майбутнього
• ІКТ у вищій освіті для суспільства сталого майбутнього
• ІКТ в наукових дослідженнях з метою сталого майбутнього
• Розвиток навичок 21 століття засобами ІКТ
• Інтеграція ІКТ в економіку суспільства сталого розвитку
• ІКТ у вирішенні екологічних проблем сталого розвитку

Робочі мови семінару:
Основною мовою ICT@ESF-WS'2020 є англійська. Матеріали будь-якою іншою мовою будуть
відхилені без розгляду. Виступ на семінарі можливий будь-якою мовою за вибором учасника.
Програмний/організаційний комітети – https://icsf.ccjournals.eu/2020/workshop/ict/

Подання матеріалів
Запрошуємо авторів до 15 лютого 2020 року подати статті (6-12 сторінок) за допомогою системи
EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=icsf2020

Подані матеріали будуть відрецензовані трьома членами програмного комітету за критеріями
технічної якості, актуальності, оригінальності, значущості та прозорості. За необхідності буде
залучений четвертий додатковий рецензент. Програмний комітет використовує ці рецензії для
визначення, які статті будуть прийняті для презентації на конференції. Результати рецензування
будуть розіслані контактним авторам електронною поштою разом із коментарями рецензентів (за
наявності).
Якщо Ви раніше ніколи не працювали з системою EasyChair і тому не маєте облікового запису
EasyChair, створіть його, натиснувши посилання «create an account» на сторінці реєстрації. Будь ласка,
дотримуйтесь інструкцій із створення облікового запису, а потім увійдіть до EasyChair.
Вам буде запропоновано увійти як автору The International Conference on Sustainable Futures:
Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF).

Після цього Вам буде запропоновано обрати чи Ви берете участь у головній конференції чи у
одному із запропонованих семінарів. Вам потрібно обрати семінар ICT in Education and Sustainable
Futures (ICT@ESF-WS'2020).

На сторінці «New Submission ICT@ESF-WS'2020» заповніть наступні поля:
1. Заповніть інформацію про всіх авторів вашого подання. Нагадаємо, що принаймні один автор
повинен бути зазначений як "corresponding author". Якщо ваші матеріали мають більше трьох авторів,
ви можете додати їх, обравши посилання "Click here to add more authors" під формою авторів.
2. Заповніть назву та анотацію для вашого подання.
3. Уведіть список ключових слів. Кожне ключове слово слід ввести в окремому рядку.
4. Завантажте файл подання (статтю).

Основні вимоги
1. Матеріали мають бути:
a. по суті, правильними та розсудливими;
b. оригінальними (не опублікованими деінде частково або повністю, а також не поданими в
інші місця для одночасного розгляду);
c. представлені на конференції (принаймні один автор кожної статті повинен бути присутнім на
конференції);
d. відповідними тематиці ICT@ESF-WS'2020.
2. Приймається максимум дві статті одного автора.
3. В одній статті не повинно бути більше п’яти авторів.
4. Кількість посилань у списку використаних джерел має бути не менше 10.
5. Самоцитування не повинно перевищувати 10 %.
6. Авторам рекомендується звертатися до Комітету з етики публікацій (COPE) з усіх аспектів етики
публікацій (http://publicationethics.org) і суворо дотримуватися етичних правил, описаних у
https://www.e3s-conferences.org/about-the-journal/publishing-policies-ethics, зокрема:
 цілісне дослідження не розділене на кілька частин для збільшення кількості публікацій, що
подаються в різний час в один і той самий або різні збірники чи журнали («саляміпублікація»);
 жодні дані (включаючи зображення) не сфабриковані або підігнані під авторські висновки;
 жодні чужі дані, текст чи теорії не представлені у такий спосіб, ніби вони належали авторам
(«плагіат»); надані належні посилання на роботи, матеріал з яких узято майже дослівно,
узагальнено та/або перефразовано; лапки використані для дослівного копіювання
матеріалу, а дозволи – для матеріалу, захищеного авторським правом;
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інституту/організації, де робота була виконана, заздалегідь;
 усі автори, чиї імена фігурують в статті, зробили значний внесок у наукове дослідження, та
поділяють колективну відповідальність за відтворюваність його результатів.

Параметри форматування
ICT@ESF-WS'2020 використовує для статей двохстовпцевий формат EDP Sciences, тому при
підготовці ваших статей РЕТЕЛЬНО ДОТРИМУЙТЕСЬ E3S Web of Conferences Editorial Guidelines
(https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/e3sconf_editorial_guidelines.pdf) та Microsoft Word
guidelines (https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc).
Реєстрація
ICT@ESF-WS'2020 вимагає, щоб кожен учасник конференції, не тільки доповідач, але і слухач,
зареєструвався на конференції.
Для цього кроку буде надана спеціальна служба реєстрації.
Реєстрація необхідна для:
1) персоналізації інформаційного пакету конференції, включаючи бейдж з ім'ям і місцем роботи;
2) надання додаткових послуг: наприклад, візової підтримки, бронювання готелю, оформлення
офіційного запрошення;
3) збору статистичної інформації про відвідуваність секцій, соціальні заходи тощо – для
правильного планування ресурсів;
4) інформування учасників конференції один про одного для полегшення взаємодії.

Будь ласка, виберіть свій варіант реєстрації:
– автор (доповідь та публікація): 60 євро і 200 гривень;
– слухач (з інформаційним пакетом конференції): 200 гривень;
– слухач (без інформаційного пакету конференції): безкоштовно.

Реєстраційна форма ICT@ESF-WS'2020 буде відкрита 1 квітня 2020 р.

Важливі зауваження:
1. Реєстраційний внесок включає плату за конференцію, матеріали конференції (програма
конференції, сертифікат та ін.), перерву на каву/чай.
2. Кожна платна реєстрація покриває тільки одну статтю і одного учасника.
3. Принаймні один автор кожної прийнятої статті має зареєструватися та відвідати конференцію
для публікації статті.
4. Банківська комісія за переказ реєстраційного внеску сплачується відправником.

Публікація
Прийняті статті англійською мовою будуть опубліковані у спеціальному випуску журналу E3S Web
of Conferences (eISSN: 2267-1242 / видавець: EDP Sciences) протягом двох місяців після конференції.

Важливі дати
Останній термін подання матеріалів: 15 лютого 2020 року
Повідомлення про прийняття матеріалів: 07 березня 2020 року
Термін подання фінальної версії: 21 березня 2020 року
Останній термін реєстрації участі: 25 квітня 2020 року
Дата проведення семінару: 20 травня 2020 року

Місця проведення семінару
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна,
72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20
Контакти
Вячеслав Володимирович Осадчий, +380-97-930-86-18, poliform55@gmail.com

