
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Рівненський обласний інститут післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  

Український відкритий університет післядипломної освіти 

Центральний інститут післядипломної освіти 

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вельмишановні колеги! 

Висловлюючи Вам щиру повагу, запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  

«ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»,  

яка відбудеться 21-22 червня 2022 р. 

 

Мета конференції: об’єднати зусилля науковців, практиків, державних і громадських 

діячів у напрямі вирішення актуальних проблем формування цифрового освітнього 

середовища та професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету 

післядипломної освіти в часи цифровізації суспільства, розглянути аспекти ефективної 

організації діяльності керівників та педагогів в умовах цифрового освітнього середовища. 

До участі у конференції запрошуються: наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники закладів освіти, докторанти, аспіранти. 

Офіційна мова конференції: українська. 

Насичена змістовна програма конференції передбачає пленарне засідання (21 

червня) та проведення майстер-класів за актуальною тематикою (22 червня). 

Проблемне коло питань конференції:  



 науково-методичні аспекти та організаційно-педагогічні умови формування цифрового 

освітнього середовища відкритого університету післядипломної освіти; 

 управління професійним розвитком фахівців в умовах відкритого університету 

післядипломної освіти; 

 формування цифрового освітнього середовища закладу освіти: практичний досвід, 

перспективи; 

 психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку фахівців в умовах післядипломної 

освіти. 

Форми участі у конференції: 1)  онлайн участь із видачею сертифікату про участь у 

заході: виступ, розміщення матеріалів виступу на сайті наукових заходів кафедри ВОСІКТ та 

їх публікація в електронному збірнику «Формування цифрового освітнього середовища 

професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» 

(на безоплатній основі); 2)  заочна участь із видачею сертифікату про участь у заході: 

публікація статті в електронному збірнику «Формування цифрового освітнього середовища 

професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» 

(на безоплатній основі); 3) слухач (без наукової доповіді, повідомлення та публікації 

наукової статті). 

 

Реєстрація  учасників  є  обов’язковою!  

Запрошуємо  долучитися до  активної  участі у науково-практичній інтернет-

конференції та зареєструватися:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM8Hx6gyaJiWeLij3o5FrXzbb3q3u4ea_Cc0

U1XYBztTLN2w/viewform 

Інформація та матеріали конференції будуть розміщені: 

 на сайті «Наукові заходи кафедри ВОС та ІКТ»:  
https://sites.google.com/uem.edu.ua/vosikt/ 

 у мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/vosikt/ 

 

Кожний із учасників конференції отримує:  

 Електронний іменний сертифікат; 

 Електронний збірник матеріалів конференції; 

 Відеозапис виступів спікерів пленарного засідання конференції. 

Ключові дати: 

До 20 червня 2022 р. включно – електронна реєстрація учасників за посиланням: 

https://forms.gle/XQfvBFNfSj9ZyroB8. 

УВАГА! Наданням заявки на участь у конференції автори висловлюють згоду на 

публікацію статті в мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції. Передрук 

матеріалів можливий лише зі згоди автора. 

Матеріали доповідей будуть розміщуватися на сайті конференції відповідно до 

надходження матеріалів до оргкомітету. 

До 21 червня 2022 р. включно – прийом матеріалів до електронного збірника 

«Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах 

відкритого університету післядипломної освіти». Матеріали до електронного збірника слід 

надсилати на адресу: vosikt.umo@gmail.com, із зазначенням в темі листа прізвища та 

«матеріали конференції». Наприклад, «Коваленко_матеріали конференції». Кожну 

публікацію необхідно подавати окремим файлом, назва файлу має складатися з прізвища та 

ініціалів автора (для колективних публікацій зазначається перше прізвище), наприклад: 

«Коваленко О.С.». 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM8Hx6gyaJiWeLij3o5FrXzbb3q3u4ea_Cc0U1XYBztTLN2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM8Hx6gyaJiWeLij3o5FrXzbb3q3u4ea_Cc0U1XYBztTLN2w/viewform
https://sites.google.com/uem.edu.ua/vosikt/
https://www.facebook.com/groups/vosikt/
https://forms.gle/XQfvBFNfSj9ZyroB8
mailto:vosikt.umo@gmail.com


Матеріали із виявленими фактами плагіату, порушенням правил вимог оформлення 

до друку не прийматимуться. 

21 червня 2022 р. для керівників освіти, педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти буде проведено пленарне засідання Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ».  

Підключення до конференції: 

Zoom:  
https://us06web.zoom.us/j/89585329121?pwd=a2xHNFBUNk9PbC9DTDdFWE5ZZGROQT09 

Ідентифікатор конференції: 895 8532 9121 

Код доступу: 667532 

YouTube: https://youtu.be/f-02RxsJ964  

 

22 червня 2022 р. для керівників освіти, педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти будуть проведені майстер-класи:  

1) Актуальні аспекти цифрової безпеки в кризових умовах – спікери Гущина Наталія 

Іванівна доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій, Кондратова Людмила Григорівна доцент кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій  

2) Створення онлайн опитувань за допомогою веб-ресурсів – спікер Андрос 

Мирослав Єгенович, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій; 

3) Використання онлайн-платформи DOTS для навчання програмуванню  та 

розвитку алгоритмічного мислення – спікер Лук’янчикова Тетяна Володимирівна, аспірантка 

кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

4) Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти: виклики сьогодення – спікер Бороденко Вікторія Вікторівна, аспірантка кафедри 

відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

5) Педагогічні засади організації професійної підготовки за змішаною формою 

навчання майбутніх фахівців з телекомунікацій  у коледжах – спікер Квятковська Анна 

Олегівна, аспірантка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій 

 

Підключення до майстер-класів за посиланням: https://meet.google.com/krb-wmbb-imk. 

Інструкції щодо трансляції доповідей та онлайн-виступів учасників конференції 

будуть надіслані додатково на зареєстровані електронні адреси. 

 

20 вересня 2022 р. випуск електронного збірника матеріалів конференції. 

 

Електронний збірник матеріалів конференції із наступним розміщенням у загальному 

доступі на сайті «Наукові заходи кафедри ВОС та ІКТ» у рубриці «Матеріали конференції» 

https://sites.google.com/uem.edu.ua/vosikt/ та електронній бібліотеці НАПН України. 

 

Запрошуємо всю педагогічну спільноту до участі у конференції! 

 

Координатори з підготовки і проведення конференції: 

Антощук Світлана Володимирівна тел.: +380674659112 

Кондратова Людмила Григорівна Viber: +380952403404 

Касьян Сергій Петрович тел.: +380501337910 

https://us06web.zoom.us/j/89585329121?pwd=a2xHNFBUNk9PbC9DTDdFWE5ZZGROQT09
https://youtu.be/f-02RxsJ964
https://meet.google.com/krb-wmbb-imk
https://sites.google.com/uem.edu.ua/vosikt/


Гущина Наталія Іванівна e-mail: vosikt.umo@gmail.com 

 

До уваги учасників! Додатково пропонуємо видання ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», де є можливість опублікувати результати наукових досліджень: 

1) Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою» 

http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju 

2) Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt 

3) Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» http://umo.edu.ua/zbirnik-

naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti 

4) Журнал «Післядипломна освіта в Україні» http://umo.edu.ua/zhurnal-pisljadiplomna-

osvita-v-ukrajini-1 
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Додаток  

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ  

МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ: 

мова – українська, англійська, французька, польська; 

обсяг тез може бути в межах 3-5 стор. машинописного тексту; 

текст має бути оформлений у форматі Microsoft Word 98-2007 (*.doc); 

параметри сторінки: усі поля 2 см.; розмір сторінки – А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, стиль «нормальний» («звичайний»), міжрядковий інтервал – 1,5 см., абзацний 

відступ – 1 см. Текст друкується без переносів; 

на першому рядку у правому куті друкуються напівжирними літерами (курсивом) 

прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто; 

на наступному рядку – назва тез доповіді (відцентрована, великими напівжирними 

літерами); 

через один рядок – основний тезовий виклад; 

таблиці в тексті мають бути виконані у Word; 

ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок 

повинен мати підпис, таблиця – заголовок (оформлені курсивом); 

ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію; 

вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між 

рядками 1,5, відступи не допускаються; 

посилання в тексті публікації на використані джерела оформлюються у квадратних 

дужках, де першою цифрою позначають номер літературного джерела у списку 

використаних джерел, а другою – сторінку, з якої запозичено цитату, наприклад [15, 457], 

примітки (виноски) робляться автоматично; 

список літератури подається в алфавітному порядку (абетковий список 

розташування літератури) із дотриманням державного стандарту (за ДСТУ 2015); 

назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту 

(напівжирним шрифтом посередині рядка); 

розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і 

після тире (цього дотримуватись і в списку літератури). 

після основного тексту подаються відомості про автора/авторів. 

 

Матеріали (тези) до електронного збірника матеріалів конференції повинні мати 

чітко регламентовану змістово-композиційну структуру, в якій виокремлюють такі 

складові: 

 

• актуальність проблеми дослідження;  

• стан розроблення проблеми в науці і практиці;  

• основна ідея, положення, висновки дослідження;  

• основні результати та їх практичне значення. 

 

 

Зразок оформлення тез 

 

Варгас В. М., 

к.е.н., викладач, 

 Львівський кооперативний коледж економіки і права, м. Львів 

 

АНАЛІЗ ТЮТОРСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ 

 

Актуальність проблеми дослідження…….  

Стан розроблення проблеми в науці і практиці……. 



Основна ідея, положення, висновки дослідження……. 

Основні результати та їх практичне значення………. 

 

Література: 

1. Долинський Є.В. Дистанційне навчання – одна з прогресивних форм підготовки 

фахівців // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. пр. Вип. 42 / за заг. 

ред. проф. Матвієнко О.В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 202–207. 

2. Дистанційне навчання сьогодні. URL: ………. (дата звернення: 15.11.2021) 

 

 

Тези надсилати на е-адресу: vosikt.umo@gmail.com 

Тема листа: «Прізвище_матеріали конференції» до 20 червня 2022 р. 
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