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Інформаційне повідомлення  

 

Вельмишановні колеги! 

 

22 вересня 2022 року на базі Інституту цифровізації освіти НАПН України буде 

проведено ІІ Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Імерсивні 

технології в освіті» 

 

Мета конференції полягає у визначенні вимог, умов, перспектив, значення щодо 

впровадження імерсивних технологій у навчальний процес для підвищення якості 

освіти на різних її рівнях. 

Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, 

виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні розробки, 

електронні освітні ресурси. 

 

Проблематика конференції: 

1. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти використання 

імерсивних технологій в освітньому процесі закладів освіти різного рівня. 

2. Імерсивні технології у STEM/STEAM освіті. 

3. Технології доповненої реальності в освіті. 

4. Технології віртуальної реальності в освіті. 

5. Здоров'язберігаючий аспект використання імерсивних технологій в освітньому 

процесі. 

6. Підготовка вчителя до використання імерсивних технологій в освітньому 

процесі. 

7. Оцінювання якості освітніх матеріалів з AR/VR. 

 

Мови конференції: 

Українська, англійська 

 

Форми участі в конференції: 

очна, дистанційна. 

Форми виступу на конференції: пленарна доповідь, секційна доповідь, 

За участь у конференції учасники одержать сертифікат в електронному вигляді. 



 

Для участі в роботі конференції до 31 серпня 2022 року необхідно подати: 

• заявку на участь у роботі конференції; 

• текст тез до збірника праць учасників конференції українською або англійською 

мовами. 

Вимоги до тез доповідей:  

1. Матеріали повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше і такими, що не 

знаходяться на стадії розгляду для публікації на момент подання на конференцію. 

Матеріали будуть прийняті до участі в конференції після попереднього рецензування.  

2. Матеріали подаються у вигляді документів Microsoft Word.  

3. Тези доповіді повинні містити невелике за обсягом повідомлення про наукові 

дослідження чи практичні результати автора (авторів), пов’язані з тематикою 

конференції. 

Тези будуть надруковані в електронному збірнику наукових праць конференції і 

розміщені в електронній бібліотеці НАПН України. 

 

Вимоги до оформлення тез 

Матеріали тез подаються єдиним файлом обсягом від 3 сторінок, формат – А4, 

орієнтація – книжна, усі поля – 2,5 см, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. На першій 

сторінці тексту, у верхньому кутку зліва вказують УДК, з наступного рядка вказують 

ініціали та прізвище автора, місто та країну. 

З наступного рядка назва тез друкується великими літерами по центру. Далі через 

рядок подається текст. 

Наукові матеріали мають містити такі елементи:  

постановка проблеми та мета тез, виклад основного матеріалу з повним 

обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження й перспективи 

подальших розробок, список використаних джерел. 

Матеріали, подані українською мовою повинні містити відомості про автора, 

назву, анотацію та ключові слова англійською мовою (розміщуються після списку 

використаних джерел).  

 

Тези і заявки надсилати: 

В електронному варіанті окремими файлами: 

- заявку учасника конференції (Прізвище та ініціали_заявка) 

- тези (Прізвище та ініціали_тези) 

на е-mail: nvsoroko@gmail.com 

тема листа «Прізвище та ініціали __ № у переліку проблематики конференції ___» 

 

Повнотекстові статті 

Автори найкращих за оцінкою організаторів конференції доповідей будуть 

рекомендовані до публікації повних та оригінальних робіт, що розширюють зміст 

тез, у матеріалах Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education 

(CITEd) https://cited.easyscience.education/2022/  

Як альтернатива, розширені матеріали доповідей можуть бути подані до друку в 

електронному фаховому виданні «Інформаційні технології і засоби навчання» 

Інституту цифровізації освіти НАПН України, що індексується у наукометричній базі 

Web of Sciences https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. 

https://cited.easyscience.education/2022/


Контактна особа:  

Cороко Наталія Володимирівна,  

nvsoroko@gmail.com 

Адреса оргкомітету конференції: 

Україна, Київ, 04060, вул. Максима Берлінського, будинок 9 
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Прізвище ім’я по батькові 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Місто, держава 

Організація (повністю) 

Посада 

Адреса для листування 

Відділення Нової пошти для пересилки матеріалів 

Телефон 

Е-mail 

Назва доповіді 

 


