
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

НАПН УКРАЇНИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

П Р Е С - Р Е Л І З 

ШАНОВНІ   НАУКОВЦІ, ПЕДАГОГИ, ОСВІТЯНИ! 
  

25-26 листопада  2020 року 
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
ВІДКРИТОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ОНЛАЙН-ФОРУМІ 

 

«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ 
ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»  

 зареєстровано в УкрІНТІ (посвідчення) № 318 від 16.07.2020     
 

Наукові секції і напрями роботи онлайн-форуму: 
 

1. Теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності  закладів 
освіти в умовах коронавірусної епідемії. 

2. Цифровізація  як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст. 
3. Особистісний і професійний розвиток педагога в умовах карантину. 
4. Трансдисциплінарна парадигма наукової освіти. 
5. Бібліотечні цифрові ресурси, як фактор забезпечення науково-педагогічної та 

науково-навчальної діяльності. 
6. Платформа цифрової освіти: засоби, методики, технології. 
7. Психолого-педагогічні проблеми дистанційного і змішаного навчання.  
8. Адаптивні трансформації в освіті: виклики сьогодення. 
9. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи 

розвитку. 
10. Актуальні проблеми щодо впровадження інноваційних форм та методів підготовки 

юристів. 
11. Цифрові тенденції розвитку природничо-наукових дисциплін в контексті STEM-освіти 

в закладах вищої освіти. 
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Регламент роботи онлайн-форуму:  

25.11.2020 – пленарне засідання, секційні доповіді (11.00-16.00);  

26.11.2020 – науково-практичний семінар і виступи на секціях  (10.00-16.00) 

Реєстрація для участі (до 15.11.2020) в онлайн-форумі за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiZWAsTeg__Fm8-

WSSJduFMD67SVosQX7C9t6BIXVTzgcUA/viewform?usp=sf_link  

    

Тези доповіді приймаються до 06.11.2020. на електронну адресу: 

evvevv@ukr.net. (Вікторія Ємець)  

Контактний телефон: (096) 48-98-028; (044) 48-95-517; (097) 96-00-092  

Участь у Форумі безкоштовна! 

 
Тези онлайн-форуму будуть опубліковані до початку роботи онлайн-форуму, а 

також розміщені на сайті Національного центру «Мала академія наук України»  (https:// 

man.gov.ua). За бажанням можна придбати паперовий екземпляр збірника тез (150 

грн.) і сертифікат учасника форуму (30 грн.), перерахувавши на рахунок НЦ «Мала 

академія наук України» р/р UA688201720313201002302011818; ДКСУ  м. Київ; 

МФО820172 ЄДРПОУ32827468. 

 

  Вимоги до тез доповідей. Тези мають відповідати тематиці онлайн-форуму, 

бути літературно опрацьованими. Співавторів має бути не більше трьох. Автори 

відповідають за вірогідність викладеного матеріалу. Матеріали, які будуть включені 

до збірника, подаватимуться в авторській редакції. Обсяг тез – не більше 3 сторінок 

друкованого тексту в редакторі WORD; формат аркуша – А4; шрифт Times New 

Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ автоматичний 1,25 

см; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. Назву тез друкують по центру великими 

літерами (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний); нижче праворуч – прізвище, 

ім’я та по батькові автора, посада, назва освітнього закладу/установи, організації, 

населеного пункту, e-mail автора (шрифт Times New Roman, кегль 12). Список 

використаних джерел (шрифт Times New Roman, кегль 12) подається наприкінці і 

складається за чергою посилань у тезах доповіді. Посилання на джерела у тексті 

робляться в квадратних дужках. Оформлення літературних джерел має відповідати 

вимогам ДСТУ 8302:2015. Зразок оформлення тез наведено в додатку.  

Редакційна колегія має право відмовляти в публікації тез, що не відповідають 

наведеним вище вимогам або поданим несвоєчасно. Редакційна колегія залишає за 

собою право здійснювати наукове редагування тез. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiZWAsTeg__Fm8-WSSJduFMD67SVosQX7C9t6BIXVTzgcUA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiZWAsTeg__Fm8-WSSJduFMD67SVosQX7C9t6BIXVTzgcUA/viewform?usp=sf_link
mailto:evvevv@ukr.net


 
У рамках форуму 26.10.2020 р. (14.00–17.00) відбудеться науково-практичний 

семінар Інституту обдарованої дитини НАПН України  

«ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»  
Основні напрями роботи: 

 Міжнародний досвід інновацій в освіті наукового спрямування. 
 Інноваційні проекти, програми, методики та технології освіти за фізико-

математичним і технічним напрямами. 
 Інноваційні проекти, програми, методики та технології освіти за суспільно-

гуманітарним напрямом. 
 Інноваційні проекти, програми, методики та технології освіти 

за природничим напрямом. 
 Інформаційно-освітній простір: проектування та створення методик і 

програм дистанційного та змішаного навчання, електронних підручників. 
 STEM та STEAM-освіта: проблеми, перспективи та методи впровадження. 

 
Науковий керівник семінару Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних 
наук, завідувач відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої 

дитини НАПН України, методист Національного центру «Мала академія наук 
України», тренер soft-skills 

 Реєстрація для участі у семінарі за посиланням https://forms.gle/TaZhTeDfjmfzcHAz6 
 

 
Додаток 

 
Зразок оформлення тез доповідей   

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ОНЛАЙН-ФОРУМУ 
«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»  

 

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ 

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ОНТОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

Дем’яненко Валентина Борисівна,  

кандидат педагогічних наук  

  завідувач відділу інформаційно-дидактичного моделювання  

Національного центру «Мала академія наук України», м. Київ,  

demyanenko@i.ua 
 

 

Аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень щодо створення онтологічних 

навчальних середовищ свідчить, що… 

 

 

Список використаних джерел  

 

 

https://forms.gle/TaZhTeDfjmfzcHAz6

