ПРИСВЯЧЕНО 25-РІЧЧЮ НАПН УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНЯ
28 березня 2017 року відбудеться
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України
в приміщенні Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 9 (ІІ поверх)
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:




СЕКЦІЯ 1. Інформаційно-комунікаційні технології відкритої освіти та електронні
відкриті системи.
СЕКЦІЯ 2. Хмаро орієнтовані системи та інновації в галузі інформатизації освіти.

Запрошуємо науковців, аспірантів, педагогічних працівників експериментальних навчальних закладів та
всіх бажаючих взяти участь у конференції та опублікувати свої доповіді у електронному збірнику матеріалів
конференції, який можна буде завантажити в PDF-форматі з головної web-сторінки конференції та з
Електронної бібліотеки НАПН України. Кращі доповіді буде відзначено грамотами.
Участь у конференції безкоштовна. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Оплата
відряджень, проїзду за власний кошт учасників.

Для участі у конференції необхідна реєстрація в системі організації онлайн
конференцій EDUConference на сторінці
http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=15
Важливі дати:

- реєстрація на сайті, розміщення тез/статті
- початок розгляду доповідей рецензентами
- повторене розміщення тез/статті (після рецензування)
- пленарне засідання, робота секцій
- розміщення збірника на сайті конференції та
в Електронній бібліотеці НАПН України

до 9 березня;
з 10 березня;
до 19 березня;
28 березня;
1 червня

Регламент конференції:
10.30 -11.00 – початок реєстрації;
11.00 - 13.00 – пленарне засідання;
13.00 - 14.00 – обідня перерва;
14.00 - 16.00 – робота секцій;
16.10-16.30 – підведення підсумків конференції.
Пленарна доповідь – до 20 хв., доповідь на секціях – до 7 хв., повідомлення – до 5 хв.
Форми участі в конференції: пленарна доповідь, секційна доповідь, повідомлення на секції,
дистанційна участь, заочна участь, слухач.

Організаційний комітет:
1. Биков В.Ю. – доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор ІІТЗН НАПН
України (голова).
2. Спірін О.М. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ІІТЗН
НАПН України.
3. Пінчук О.П. – к.пед.н., с.н.с., заступник директора з науково-експериментальної роботи ІІТЗН НАПН
України.
4. Коневщинська О.Е. – к.пед.н., с.н.с., вчений секретар ІІТЗН НАПН України.

Члени організаційного комітету:

1. Шишкіна М.П. – д.пед.н., с.н.с., завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти.

2. Носенко Ю.Г. – к.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем
інформатизації освіти НАПН України.
3. Литвинова С.Г. – д.пед.н., с.н.с., завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища
ІІТЗН НАПН України.
4. Соколюк О.М. – к.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу технологій відкритого
навчального середовища ІІТЗН НАПН України.
5. Гриб’юк О.О. – к.пед.н., провідний науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального
середовища ІІТЗН НАПН.
6. Слободяник О.В. – к.пед.н., старший науковий співробітник відділу технологій відкритого
навчального середовища ІІТЗН НАПН України.
7. Овчарук О.В. – к.пед.н., с.н.с., завідувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій
ІІТЗН НАПН України.
8. Сороко Н.В. – к.пед.н., старший науковий співробітник відділу компаративістики інформаційноосвітніх інновацій ІІТЗН НАПН України.
9. Іванова С.М. – к.пед.н., завідувач відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІІТЗН
НАПН України.

Координатор конференції:

Коневщинська О.Е. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар
ІІТЗН НАПН України.

Робоча група та технічна підтримка:

1. Коваленко В.В., Яськова Н.В. – молодші наукові співробітники ІІТЗН НАПН України (верстка збірника
конференції).
2. Барладим В.В. – молодший науковий співробітник ІІТЗН НАПН України (реєстрація учасників сертифікати,
дипломи учасників).
3. Словінська О.Д. – провідний інженер ІІТЗН НАПН України (технічна підтримка сайту конференції).
4. Ткаченко В.А. – провідний інженер ІІТЗН НАПН України (технічна підтримка конференції).
5. Лабжинський Ю.А. – провідний інженер ІІТЗН НАПН України (технічна підтримка конференції).

При оформленні доповідей або статей необхідно дотримуватися таких технічних вимог:

Редактор тексту Microsoft Word. Формат docх. Розмір аркуша паперу А4 (210х297 мм); поля: зверху,
знизу, зліва и справа 2,0 см; колонтитули 1 см. Шрифт тексту Times New Roman (розмір – 12 пт) чорного
кольору, звичайний. Міжрядковий інтервал – 1. Абзац: вирівнювання по ширині; перший рядок – абзацний
відступ 1 см. У тексті обов’язкові посилання на використані літературні джерела (назва Cписок використаних
джерел, вирівнювання по центру сторінки). Наприклад: [4, с. 23]. Рекомендований обсяг публікації – від 2 до 5
сторінок. Ім’я файла - за іменем першого автора, наприклад: «Іванчук А.М.docх».
В інших форматах матеріали розглядатися не будуть!

Зразок оформлення публікації:
ПІБ автора (авторів),
науковий ступінь, вчене звання, посада,
місце роботи чи навчання (місто).
Для студентів додатково
зазначається науковий керівник

УДК ….

НАЗВА
Текст доповіді чи статті
Список використаних джерел
1.
2.
Організаційний комітет буде розглядати тільки ті матеріали, що відповідатимуть проблематиці конференції,
оформлені відповідно до вимог і подані в зазначені терміни.

Контакти оргкомітету:

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, адреса: 04060, м. Київ,
вул. М.Берлинського, 9 (ІІ поверх). E-mail оргкомітету: iitzn_apn@ukr.net; Тел. роб: (044) 440-55-07.
Координатор конференції – Ольга Еммануїлівна, моб. 0955692550, з 11.00 до 17.00.
Технічна підтримка сайту конференції – Ольга Дмитрівна, моб. 0969827648, з 11.00 до 17.00.

Інтернет-сторінка конференції:

http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=15

