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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНЯ 

14 грудня 2017 року відбудеться 
V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Наукова молодь-2017»  
в приміщенні Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України  

за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 9 (ІІ поверх) 
 

ННААППРРЯЯММИИ  РРООББООТТИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ::  
· Актуальні проблеми педагогіки і психології в умовах розвитку інформаційного суспільства.  
· Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій  в освіті та інших галузях.  
· Сучасні засоби навчання: проблеми проектування та використання на різних рівнях освіти. 
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у конференції та опублікувати свої доповіді в електронному 

збірнику матеріалів конференції, який можна буде завантажити в PDF-форматі з головної web-сторінки 
конференції та з Електронної бібліотеки НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua). Кращі доповіді буде 
відзначено грамотами. 

ААввттооррии  ппууббллііккаацціійй  ––  ммооллооддіі  ввччеенніі  ддоо  3355  ррооккіівв  ((ввіікк  ссппііввааввттоорріівв  ннееооббммеежжеенниийй)),,  
ддооккттооррааннттии  іі  ддооккттооррии  ннаауукк  ддоо  4400  ррооккіівв  

Під час роботи конференції будуть проведені майстер-класи та круглий-сліл. Участь – безкоштовна. 
Робочі мови конференції: українська, російська. Оплата відряджень, проїзду – за власний кошт учасників. 

ДДлляя  ууччаассттіі  уу  ккооннффееррееннццііїї  ннееооббххііддннаа  ррееєєссттррааццііяя  вв  ссииссттеемміі  ооррггааннііззааццііїї    
ооннллааййнн--ккооннффееррееннцціійй  EEDDUUCCoonnffeerreennccee  ннаа  ссттооррііннцціі    
hhttttpp::////ccoonnff..iiiittlltt..ggoovv..uuaa//CCoonnffeerreennccee..pphhpp??hh__iidd==1166  

ВВаажжллииввіі  ддааттии::  
- реєстрація на сайті, розміщення тез/статті     до 5 грудня; 
- початок розгляду доповідей рецензентами     з 5 грудня; 
- завершення роботи рецензентів     до 8 грудня; 
- доопрацювання та повторене розміщення тез/статті    до 11 грудня; 
- включення доповідей до програми конференції    до 12 грудня; 
- пленарне засідання, робота секцій, майстер-клас    14 грудня. 
 

РРееггллааммееннтт  ккооннффееррееннццііїї:: пленарна доповідь –  до 15  хв.,  доповідь на секціях –  до 7  хв.,  
повідомлення – до 3 хв.  

ФФооррммии  ууччаассттіі  уу  ккооннффееррееннццііїї:: пленарна доповідь, секційна доповідь, повідомлення на секції, 
заочна участь, учасник майстер-класу, слухач. 

ППррооггррааммнниийй  ккооммііттеетт::  
1. Биков В.Ю. – д.т.н., проф., дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України (голова). 

http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=5
http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=5
http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=16


2.  Спірін О.М.  –  д.пед.н.,  проф.,  чл.-кор.  НАПН України,  заступник директора з наукової роботи 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (заступник голови). 

3. Пінчук О.П. – к.пед.н., с.н.с., заступник директора з науково-експериментальної Інституту 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (заступник голови). 

ООррггааннііззааццііййнниийй  ккооммііттеетт::  
1. Вакалюк Т.А. – к.пед.н., доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 

м. Житомир. 
2. Герасименко І.В. – к.пед.н., докторант, голова Ради молодих вчених Черкаського державного 

технологічного університету,  м. Черкаси. 
3. Губеладзе І.Г. – к.психол.н., голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України, м. Київ. 
4. Дяченко Л.М. – к.пед.н, голова Ради молодих вчених НАПН України, старший науковий 

співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ. 
5. Мельник О.С. – к.т.н., доцент, голова Ради молодих науковців Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, м.Умань. 
6. Носенко Ю.Г. – к.пед.н, с.н.с., заступник голови Ради молодих вчених Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (рецензент). 
7. Слободяник О.В. – к.пед.н, старший науковий співробітник Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України (рецензент). 
ККооооррддииннааттоорр  ккооннффееррееннццііїї::  

8. Яцишин А.В. – к.пед.н, с.н.с., голова Ради молодих вчених Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України (рецензент, ведуча секції). 

РРооббооччаа  ггррууппаа  ттаа  ттееххннііччннаа  ппііддттррииммккаа::  
1. Коваленко В.В. – молодший науковий співробітник ІІТЗН НАПН України (грамоти учасників). 
2. Яськова Н.В. – аспірант ІІТЗН НАПН України (програма конференції, верстка збірника 

конференції). 
3. Барладим В.В. – молодший науковий співробітник ІІТЗН НАПН України (реєстрація учасників). 
4. Словінська О.Д. – (технічна підтримка сайту конференції). 
5. Ткаченко В.А. – аспірант ІІТЗН НАПН України (технічна підтримка проведення конференції). 

  

ППррии  ооффооррммллеенннніі  ддооппооввііддеейй  ччии  ссттааттеейй  ппррооссииммоо  ддооттррииммууввааттииссяя  ттааккиихх  ттееххннііччнниихх  ввииммоогг::  
Редактор тексту: Microsoft Word. Розмір аркуша паперу А4 (210х297 мм); поля: зверху, знизу, зліва и 

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  до 10  сторінок.  Ім’я файла –  за іменем першого автора 
латинськими літерами, наприклад: «Petrenko O.doc». Формат: doc. В інших форматах матеріали 
розглядатися не будуть! 

Зразок оформлення публікації: 
УДК ….          ПІБ автора 

(авторів), 
науковий ступінь, вчене звання, посада,  

місце роботи чи навчання (місто). 
Для студентів додатково  

зазначається науковий керівник  
НАЗВА 

  Текст доповіді чи статті 
 

Список використаних джерел: 
1.  

 
Організаційний комітет буде розглядати тільки ті матеріали, що будуть відповідати проблематиці 

конференції,  оформлені відповідно до вимог і подані у зазначені терміни і у відповідному форматі. 
ККооннттааккттии  ооррггккооммііттееттуу::  

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, адреса: 04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9 (ІІ поверх). E-mail оргкомітету: aspirant.iitzn@gmail.com. Тел. роб: (044) 467-05-12, 
з 11.00 до 17.00. 

Координатор конференції – Анна Яцишин, моб. 066-3-111-952, з 11.00 до 17.00. 


