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Ректорам (директорам)
обласних закладів післядипломної
педагогічної освіти

Шановні колеги!
Повідомляємо, що відповідно плану роботи ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»,затвердженого наказом від 27.12.2017 р. №77,
з 24 вересня по 24 жовтня 2018 року буде проведено VII Всеукраїнську
інтерактивну науково-практичну конференцію. Цьогорічна тема «Цифрові
технології в освітньому процесі закладів освіти».
Організатори заходу: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України,
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Метою конференції є об'єднання зусиль учених і практиків різних
регіонів України, які ведуть наукові та прикладні дослідження з
обговорюваної проблеми, для вироблення спільної стратегії у створенні
цифрових засобів навчання.
До участі в заході запрошуються працівники органів управління
освітою, методичних служб, науковці та педагоги, інші зацікавлені особи.
Напрями роботи інтерактивної конференції:
1. Теоретико-прикладні основи побудови і функціонування
електронних освітній середовищ.
2. Перспективи та проблеми створення електронної соціальнонавчальної Інтернет-мережі.
3. Модернізація системи науково-методичного забезпечення щодо
використання цифрового контенту в ЗЗСО.
4. Презентація практичних розробок із застосування цифрових
засобів навчання в освітньому середовищі.
Робоча мова конференції: українська.
Участь у конференції є безкоштовною.
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У ході заходу розглядатимуться проблеми створення, популяризації
та практичного використання цифрових навчальних засобів та наповнення
їх якісним освітнім контентом, планується обговорення його особливостей,
якості й доступності для використання, відповідності програмовим
вимогам, уніфікованості, інформативності тощо.
Умови участі в конференції.
Конференція проводиться в інтернет-офлайн форматі (заочна участь)
(24 вересня по 23 жовтня 2018 року), обговорення у постерному режимі (з
18 по 23 жовтня 2018 року). Підсумкове пленарне онлайн-засідання
відбудеться 24 жовтня 2018 року о 10.00 год.
Форми участі у конференції: стаття, тези, відеовиступ, повідомлення,
презентація, онлайн-виступ.
Для участі в заході просимо зареєструватися до 21 жовтня 2018 року
за посиланням https://goo.gl/53JlZ7 та надіслати матеріали згідно із
додатком на e-mail: do.roippo@ukr.net.
Матеріали конференції будуть розміщені з 22 жовтня 2018 року на
сайті Рівненського ОІППО (http://roippo.org.ua) у розділі «Конференції». За
результатами конференції буде створено загальнодоступний електронний
ресурс. За бажанням авторів статті, оформленні відповідно до вимог ВАК,
будуть надруковані у науково-методичному журналі «Нова педагогічна
думка», що входить до переліку наукових фахових видань України та
представлений в науково-метричній базі Index Copernicus. До рукопису
статті потрібно додати рецензію для авторів, що не мають наукового
ступеня. Вартість публікації матеріалів учасників конференції - 40 грн. за
одну сторінку. Оплата буде здійснюватися лише після затвердження статті
до друку. У разі необхідності друкування статті в журналі «Нова
педагогічна думка» вкажіть це в заявці.
Інструкції щодо трансляції підсумкового пленарного онлайнзасідання та онлайн-виступів учасників конференції будуть надіслані
додатково на вказані електронні адреси.
Координатори підготовки і проведення конференції:
Вєтров Іван Васильович, тел. (0-362) 64-96-69,
Басараба Наталія Анатоліївна, тел. (0-362) 64-96-64.
Косик Вікторія Миколаїна, тел. (044) 248-91-18

З повагою
Директор

Литвиненко О. П., 248-91-18

О. М. Спірін

з

Додаток
до листа від {£_О^_2018 р. №
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Вимоги до оформлення матеріалів інтернет-конференції
Вимоги до оформлення статті
Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до
переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з
питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і
технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної
роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та
освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.
Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. «Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК
України», до друку приймаються лише наукові статті, де наявні такі
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок
із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз наукових
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми
і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану
науки.
Стаття подається українською мовою обсягом не менше 7 сторінок
машинописного тексту, на аркушах білого паперу стандартного формату з
використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора
Word через півтора інтервала.
Для авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язково потрібно
додати зовнішню рецензію.
На окремому аркуші слід вказати повні імена всіх авторів та короткі
відомості про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання,
повна назва установи, де працює автор, адреса, телефони.
У правому верхньому кутку першої сторінки розміщується ім’я та
прізвище автора, у лівому - визначений код Універсальної Десяткової
Класифікації (УДК).
На початку статті подається короткий виклад її змісту (анотація) та
ключові слова відповідно до тематики трьома мовами - українською,
російською та англійською.
Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи,
відповідно кожна таблиця - заголовок.
Поля сторінок рукопису - 20 мм.
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Текст статті повинен бути вичитаний, надрукований чітким
контрастним шрифтом та підписаний автором. Рукописи мають бути
відрецензовані.
У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із
зазначенням у квадратних дужках порядкового номера і сторінки
цитованого джерела (наприклад, [3, с. 15]). При повторному посиланні у
тексті на те ж саме джерело вказують його номер згідно зі списком
(зазначається в списку один раз), змінюючи при потребі номери сторінок,
томів, частин. Неприпустимі посилання на неопубліковані та незавершені
роботи. Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен,
оголошень несуть автори публікацій.
Бібліографічний список подається так: Список використаної
літератури - і надалі нумерований та в алфавітному порядку із
зазначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та
року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю - сторінок, на
яких її вміщено у виданні.
Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.
Редакція залишає за собою право скорочувати статті та здійснювати
літературне редагування, що не впливає на їх зміст.
Вимоги до оформлення тез:
1. Об’єм - до 5 сторінок машинописного тексту.
2. Формат MS Word, шрифт Times New Roman.
3. Розмір шрифту - 14, інтервал - полуторний;
4. Розмір усіх полів - 20 мм; абзацний відступ - 1 см;
5. Вимоги до тексту:
а) назва тез - прописним (заголовним), напівжирним шрифтом,
форматування по центру; через рядок - прізвище, ім’я, по батькові автора,
напівжирний курсив, форматування по центру;
б) наступний рядок - область, район, місто/село, повна назва
закладу/установи освіти, малими буквами, форматування по центру; далі
через рядок текст, вирівнювання тексту - по ширині;
в) автоматичний перенос;
г) виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом,
розрядка і підкреслення виключаються.
6. Список літератури (Література:) за правилами бібліографічного опису
(не більше 7-8 джерел) - друкується після основного тексту 10 шрифтом.
Приклад посилання на джерело - [7, с. 17].
7. Тези повинні бути ретельно відредаговані і вивірені.
Вимоги до оформлення повідомлення (пишеться в довільній формі)
1. Об’єм - 3 - 5 сторінок машинописного тексту.
2. Текст повинен бути набраний у редакторі MS Word версії.
3. Вимоги до тексту:
а) шрифт - Times New Roman, 14 кегель через півтора інтервала;
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б) у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується прізвище,
ім’я та по батькові автора, повна назва закладу/установи освіти, де працює
автор, посада, науковий ступінь, учене звання;
в) назва роботи - прописними (заголовними) напівжирними літерами,
розмір шрифту - 14 кегель, по центру сторінки;
г) розмір усіх полів - 20 мм; абзацний відступ - 10 мм автоматичний
перенос.
Вимоги до оформлення презентацій та відеоматеріалів.
На титульному слайді необхідно вказати тему, прізвище, ім’я та
по батькові автора, повну назву закладу освіти/установи, де працює автор,
посаду, науковий ступінь, учене звання.

