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Хмарні технології в освіті (Cloud Technologies in Education –
CTE) – рецензований міжнародний семінар з комп’ютерних наук, на
якому висвітлюються результати передових досліджень із застосування
хмарних технологій в освіті.
До участі в семінарі запрошуються автори матеріалів з усіх аспектів
хмаро орієнтованих ІКТ і засобів навчання, платформ, парадигм та
моделей, що відображають сучасні інженерні та технологічні рішення ери
інформаційних технологій. Ураховуючи, що саме сучасні засоби ІКТ,
інформаційні послуги та комунікації є рушієм змін у освіті, запрошуємо до
презентації передового досвіду використання хмарних технологій у
високотехнологічній освіті.

Робочі мови семінару: англійська, українська та російська.

Наукові напрямки семінару
 мобільне та комбіноване навчання;
 хмаро орієнтовані платформи, засоби і послуги;

 хмаро орієнтовані середовища навчання;
 хмарні технології відкритого навчання;
 хмарні технології мобільного навчання;
 хмаро-орієнтовані системи управління навчанням;
 хмарні технології навчання інформатики;
 хмарні технології навчання математики;
 хмарні технології навчання фізики;
 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.
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Подання матеріалів
Запрошуємо авторів до 1 грудня 2018 року подати статті (8-16
сторінок) за допомогою системи EasyChair:
https://easychair.org/conferences/?conf=cte20180
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 CTE 2018. На
сторінці «New Submission CTE 2018» 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).

Матеріали повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше і
такими, що не знаходяться на стадії розгляду для публікації на момент
подання. Статті повинні містити нові наукові дані за науковими
напрямами семінару, детально висвітлювати результати досліджень та
отримані висновки. Матеріали будуть прийняті до участі в семінарі після
попереднього рецензування.

Параметри форматування:
Для оформлення матеріалів CTE 2018 дотримуйтесь наступних
інструкцій: Guidelines for Springer Computer Science Conference

authors
(ftp://ftp.springernature.com/csproceeding/svproc/guidelines/Springer_Guidelines_for_Authors_of_Proceedi
ngs.pdf).
Стаття має бути підготовлена в програмі MS Word з використанням
шаблону: Microsoft Word Proceedings Templates
(ftp://ftp.springernature.com/csproceeding/svproc/guidelines/Springer_Guidelines_for_Authors_of_Proceedi
ngs.pdf).
Посилання необхідно оформити у форматі MathPhySci, як показано
в Key Style Points: References.
(https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/Ke
y_Style_Points_MathPhysRef.pdf).

Прийняті статті будуть опубліковані у збірнику матеріалів семінару
CTE 2018.

Важливі дати
Останній термін подання матеріалів:

01 грудня 2018 року

Повідомлення про прийняття матеріалів:

15 грудня 2018 року

Дата проведення семінару:

21 грудня 2018 року

Місця проведення семінару
– очно: Криворізький національний університет, Україна, 50027,
м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11;
– онлайн: через систему підтримки веб-конференцій.
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