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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства» 

 

11 листопада 2020 року, Україна, Київ 

 

Форма участі у конференції:  

- публікація матеріалів; 

- публікація матеріалів та усна доповідь; 

- усна доповідь; 

- участь без доповіді та публікації.  

Мета конференції:  

обмін досвідом і обговорення в середовищі професіоналів-практиків в 

галузі діджиталізації суспільства питань цифровізації освіти, зокрема: 

використання цифрових технологій в умовах світової пандемії COVID-19; 

використання і розвиток платформ для цифрової освіти; створення 

електронних засобів навчання: електронних підручників та посібників, 

відкритих онлайн-курсів, інтерактивних підручників та робочих зошитів, 

організація роботи бібліотеки в умовах пандемії; освіта дорослого населення 

в умовах діджиталізації суспільства; розвиток цифрової, проєктувальної, 

інформаційної та медійної компетентностей педагогів. 

 

Основні питання, що пропонуються до обговорення 

Напрями розвитку цифрових технологій в Україні. Ключові цифрові 

тренди. 

Аналіз проблем, що виникли під час підготовки фахівців в умовах 

світової  пандемії COVID-19. 

Механізм упровадження підготовки фахівців у закладах вищої та 

фахової передвищої освіти України за змішаною та дистанційною формами 

освіти. 

Якість підготовки фахівців в умовах пандемії. 

Міжнародний досвід підготовки фахівців у сучасних умовах. 

Онлайн-освіта  дорослого населення. 



Проєкти для студентів та випускників за участі роботодавців з метою 

побудови нової генерації молоді. 

Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні та організація роботи 

бібліотек у сучасних умовах. 

Проєктування та створення якісного електронного освітнього контенту. 

Цифрова безпека та комунікація в онлайні. 

Місце проведення конференції: Науково-методичний центр ВФПО, 

 Київ, вул. Смілянська, 11 

Календар міжнародної конференції:  

- прийом тез доповідей – до 01.11. 2020 на електронну адресу: 

 osvitatk@ukr.net  

- робота конференції – 11 листопада 2020 р. з 10.00. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, 

французька, німецька. 

 

Учасники конференції отримають сертифікат учасника. 

Організаційний внесок, зокрема на видавничі потреби, становить 150 грн.  
 

Реквізити для оплати: 

Картка ПриватБанку 4149629398188631 (отримувач Рибицький Андрій 

Володимирович) з вказівкою: за участь у конференції «Дуальна форма 

здобуття освіти» та П І П учасника. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

За матеріалами конференції заплановано випуск збірника тез доповідей.  

Тези мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про 

актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, 

завершуватися коротким узагальнювальним висновком без повторювання 

вже викладеного матеріалу. 

Обсяг тез – 2–3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, абзац 1,25 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см кожний.  

 

  

mailto:osvitatk@ukr.net


Зразок оформлення: 

 

УДК 619:611 

 

КАРПЕНКО Н.Н., аспірант  

Науковий керівник – ПЕТРЕНКО П.П., д-р с.-г. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет  

karpenko@btsau.kiev.ua 

 

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Для участі в конференції необхідно: 

-  зареєструватися за посиланням  

- https://forms.gle/hLFHGadR5Bfe7YgS8 

- надіслати на адресу оргкомітету електронний варіант тез; 

- крім того, заяву на реєстрацію можна надіслати на електронну адресу:  

osvitatk@ukr.net  за формою: 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

(повністю) 

Місце 

роботи 
Посада 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Електронна 

пошта 

Мобільний 

телефон 

Назва 

тези 
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