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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про проведення круглого стола 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ У 

ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 

в онлайн-режимі 

19 листопада 2020 року о 13.10 

за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/86422230026?pwd=YVBwZnhDSCtGb0wwdnl3aWVVZlhQQT09 

Ідентифікатор конференції: 864 2223 0026 

Код доступу: 933445 

 

  

(м. Ізмаїл) 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/86422230026?pwd=YVBwZnhDSCtGb0wwdnl3aWVVZlhQQT09


Запрошуємо Вас до участі у засіданні круглого столу  

«Сучасні тенденції застосування інтернет речей у цифровому суспільстві», 

який відбудеться  

19 листопада 2020 року онлайн о 13.10 

за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/86422230026?pwd=YVBwZnhDSCtGb0wwdnl3aWVVZlhQQT09 

Ідентифікатор конференції: 864 2223 0026 

Код доступу: 933445 

 

Програма круглого столу охоплює основні аспекти світу інтернет речей: 

напрями застосування технологій інтернету речей у цифровому суспільстві, 

принципи й технології розробки апаратного й програмного забезпечення 

пристроїв для реалізації інтернету речей, способи передачі інформації між 

пристроями й «сервером», способи забезпечення безпеки при використанні 

технологій інтернету речей. 

 

До участі в дискусії запрошуються викладачі та студенти ЗВО. 

 

Організатори круглого столу: 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра математики, 

інформатики та інформаційної діяльності. 

 

Тематичні напрями круглого столу: 

o Проблеми, принципи і технології інтернету речей. 

o Інтернет речей для промисловості і бізнесу. 

o Інтернет речей для людини і суспільства. 

 

Робочі мови заходу: українська, російська, англійська. 

Види роботи: доповідь (3-4 хвилини), участь у дискусії. 

Форма участі: дистанційна. 

Участь: безкоштовна. 

 

Для участі у круглому столі необхідно не пізніше 17 листопада 2020 року 

заповнити електронну заявку за посиланням: 

o для викладачів: https://forms.gle/DtYS7YUjW1By9NdBA 

o для студентів: https://forms.gle/Abvy1qNG7KkHKUbK8 

та відправити тези доповіді на e-mail: olyanichi@gmail.com 

 

За результатами роботи будуть видані матеріали круглого столу у вигляді 

електронного збірника тез. Кожен учасник отримує сертифікат, що підтверджує 

його участь. 

https://us02web.zoom.us/j/86422230026?pwd=YVBwZnhDSCtGb0wwdnl3aWVVZlhQQT09
https://forms.gle/DtYS7YUjW1By9NdBA
https://forms.gle/Abvy1qNG7KkHKUbK8


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Текстові файли подаються у форматі редактора MS Word. Тези доповіді 

направляються в одному файлі (формату *.doc, *.docx), назва якого – прізвище 

та ініціали імені (наприклад, Іваненко_І.doc). Обов’язково зазначити тему 

електронного листа (наприклад, «Круглий стіл»). 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14 (список використаних джерел  – 

кегль 12). Інтервал між рядками: 1. Поля: ліве, праве – 20 мм, верхнє, нижнє – 

20 мм. Абзацний відступ – 10 мм. Нумерація сторінок не проставляється, 

переноси в тексті не допускаються. 

Обсяг: до 3 повних сторінок.  

Структура: 

– прізвище та ініціали автора, заклад вищої освіти – у правому верхньому 

куті; 

– через 1 інтервал назва доповіді – по центру, всі літери великі; 

– текстова частина; 

– список використаних джерел. 

Структурні елементи у тексті тез не виділяються 

Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої 

гами. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць та рисунків 

використовується шрифт Times New Roman, 12 кегль. Усі рисунки повинні бути 

згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією 

по правому краю. При наборі формул використовується редактор формул. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Іваненко І.В., студент 2 курсу 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: МАЙБУТНЄ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?  

 

Текст тез. 

Список використаних джерел 

1. Абрамов В. О. Методичні аспекти викладання дисциплін напрямку «інтернет 

речей» / В. О. Абрамов, О. С. Литвин. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2018. № 1. С. 73-

85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cest_2018_1_10 

 

 

Контактні номера телефонів: 

Дущенко Ольга Сергіївна – 098 62 52 960, 

Абросімов Євген Олександрович – 093 79 28 206, 

Грендач Тетяна Іванівна – 097 55 09 607. 

E-mail: olyanichi@gmail.com  

mailto:olyanichi@gmail.com

