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Інформаційний лист 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ обласної науково-
практичної Інтернет-конференції «Новітні інформаційно-комунікаційні 
технології в навчальному процесі: актуальні проблеми», яка відбудеться 30 
листопада 2017 року. За підсумками роботи конференції планується випуск 
електронного збірника з матеріалами конференції, який можна буде 
завантажити в PDF-форматі на сайті кафедри (http://kafikt.blogspot.com) та з 
інституційного репозитарію ТОКІППО (http://elar.ippo.edu.te.ua/). 

 
Метою Інтернет-конференції є визначення стану впровадження у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ, обмін 
досвідом, підвищення якості шкільної освіти. 

 
Напрямки роботи конференції: 

1. Використання електронних освітніх ресурсів у навчально-виховному 
процесі (Свідерський Ю.Ю.). 

2. Розвиток інформаційної культури та ІКТ-компетентності учасників 
навчально-виховного процесу (Олексюк О.Р.). 

3. Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ  у навчальному процесі 
(Сокол М.О.).  

4. Використання хмарних технологій у навчальному процесі (Подобівський 
В.С.). 

5. Особливості застосування мобільних технологій у навчанні 
(Андрієвський В.В.). 

6. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні навчальними 
закладами (Черняк В.М.). 

7. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на становлення 
особистості (Лопатка Г.Ф.). 

Участь у конференції безкоштовна.  
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
Умови участі в роботі конференції: 

Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез  
учаснику необхідно до 24 листопада 2017 року подати до оргкомітету: заявку на 
участь в конференції (онлайн форма за адресою 
https://goo.gl/forms/uYZjpUFPr1CBx08r1), текст публікації за адресою:  
kafikt@ippo.edu.te.ua 

 



При оформленні доповідей чи статей просимо дотримуватися таких 
технічних вимог: 

Редактор тексту: Microsoft Word.  
Розмір аркуша паперу А4 (210х297 мм); поля: зверху, знизу, зліва й 

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. 
Наприклад: [4, с. 23]. Рекомендований обсяг публікації – від 2 сторінок.  

Ім’я файла - за іменем першого автора, наприклад: «Петренко 
О.П.doc». Формат: doc. В інших форматах матеріали розглядатися не 
будуть! 
Оформлення тез: прізвище, ім’я та по батькові автора праворуч, виділені 

жирним шрифтом; наступний рядок – курсивом науковий ступінь, вчене звання, 
посада та місце роботи; через інтервал назва тез по центру великими жирними 
літерами; через інтервал текст. Після тексту тез список використаних джерел по 
центру жирними літерами. 

Хід конференції: автор публікації не має потреби приїздити на місце 
проведення конференції. Подані ним матеріали розміщуються та 
обговорюються (з 24 по 30 листопада 2017 року) на сайті кафедри 
(http://kafikt.blogspot.com). 

До участі в Інтернет-конференції запрошуються учителі, наукові та 
науково-педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, представники 
районних (міських) методкабінетів (центрів), ОТГ (об'єднаних територіальних 
громад). 

Адреса оргкомітету: 
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, вул. Громницького 1, м. Тернопіль, 46027. 
Координатори конференції: 
Черняк Володимир Максимович, доктор біологічних наук, професор, в.о. 

завідувача кафедри змісту і методик навчальних предметів 
(v.chernyak@ippo.edu.te.ua)/ 

Олексюк Олеся Романівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри  
змісту і методик навчальних предметів (o.oleksyuk@ippo.edu.te.ua). 

Смерека Галина Іванівна, методист кафедри змісту і методик навчальних 
предметів (g.smereka@ippo.edu.te.ua). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


