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Міжнародна науково-практична конференція
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ»
20 грудня 2018 року, місто Київ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, що
спрямована на пошук та виявлення ефективних підходів та технологічних рішень застосування
інноваційних технологій навчання обдарованої молоді, зокрема STEMнавчання, в аспекті
розвитку здібностей учнів різного віку; пошук інноваційних моделей та технологій психологопедагогічної підтримки розвитку обдарованої молоді та проблеми інтелектуального
саморозвитку особистості дитини.
До участі в конференції запрошуються педагоги, науковці, викладачі ВНЗ, методисти,
фахівці в галузі інформаційних технологій та прикладних дисциплін, фахівці навчальних
центрів та бізнес-структур, управлінці та керівники навчальних закладів, аспіранти й докторанти.
Науковий керівник – Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук,
директор Інституту обдарованої дитини НАПН України
Місце проведення конференції: зала засідань Інституту обдарованої дитини, за адресою:
місто Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д, к.510
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Реєстрація учасників –20 грудня 2018 р. з 9.00 до 10.00, початок роботи – 10.00 год.
Наукова тематика конференції охоплює такі проблеми (але не обмежується ними):
 інноваційні системи управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі
 STEM-освіта - міждисциплінарний підхід навчання
 інформаційно-освітній простір: методологічні основи проектування та створення навчальних
курсів та електронних підручників
 вироблення управлінських рішень на основі використання сучасних ІТ-технологій
 впровадження дистанційних послуг у середній, професійній та вищій освіті
 перспективи та проблеми підвищення кваліфікації вчителів до запровадження інноваційних
освітніх технологій та методів навчання у сфері STEM
 розбудова напрямків STEM-освіти в позашкільних навчальних закладах
 організація науково-дослідницької діяльності учнівської і студентської молоді з
використанням засобів інформаційно-освітнього простору

ФОРМИ ТА УМОВИ УЧАСТІ
1. Очна участь – організаційний внесок – 50 грн. (включає: безпосередньо участь у заході,
розміщення публікації в матеріалах конференції (стаття чи тези доповіді), програму
конференції – 1 примірник,ідентифікаційний бедж, сертифікат учасника конференції,
організаційні витрати), сплачується при реєстрації.
* Увага! Вартість очної участі не включає: вартість збірника матеріалів конференції, який можна
замовити додатково:
 роздрукований варіант – вартість 1-го примірника 150 грн.
 електронний варіант на CD-диску – вартість 1-го CD-диску 50 грн.
Проїзд, проживання та харчування за рахунок відряджуючої сторони.
Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 17.12.2018 р.
2. Заочна участь – включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в збірнику
матеріалів конференції. Вартість заочної участі – 200 грн. (включає: розміщення публікації,
програму конференції, 1 примірник збірника матеріалів конференції – роздрукований варіант,
сертифікат учасника). Вартість заочної участі сплачується на розрахунковий рахунок
Організатора на підставі договірних документів, які буде надіслано на електронну адресу
учасника після подання Заявки на участь.
* Увага! Вартість заочної участі не включає витрати на поштову пересилку матеріалів
конференції.

Для участі у роботі конференції необхідно до 14 грудня 2018 року(включно)надіслати в
оргкомітет на електронну адресу 2275423@ukr.net (тема «Конференція ІТ») заявку-учасника
за формою, що додається (на кожного учасника окремо)
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
X Міжнародна науково-практична конференція
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ»
20 грудня 2018 року
Прізвище, ім'я та по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Назва навчального закладу,
установи, організації
Місто, країна
Контактний номер телефону
Е-mаіl
Форма участі :
ОЧНА
– виступ з доповіддю / – участь у обговоренні
необхідне залишити
Додатково замовляю (вказати кількість)
збірник матеріалів роздрукований варіант/150 грн.
збірник матеріалів на CD-диску/50 грн.
ЗАОЧНА
Напрям роботи конференції
Назва доповіді/статті
Потреба у готелі
Відмітка (так / ні) _____________
Даю згоду на друк матеріалів та Дата
використання моїх
Підпис
персональних даних

*** УВАГА! Оргкомітет приймає заявки на проведення науково-практичних заходів
з проблематики конференції – круглих столів, майстер-класів, тренінгів, презентацій, тощо.
Учасники, що заявляють та проводять захід в рамках конференції, організаційний внесок
(50 грн.) –не сплачують! Бажаючих, просимо повідомити оргкомітет до 17.12.2018 р.
ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
В ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези – обсягом до 5 сторінок, статті – обсягом до 7 сторінок надсилати до 14.12.18 р. на
електронну адресу: 2275423@ukr.net з темою листа «Публікація. Конференція ІТ».
Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,5 см, шрифт
TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч прізвище та ініціали автора
жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного
пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ
літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова російською та
англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка,
текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на
літературу і сайти записуються у квадратних дужках).
Матеріали в збірнику конференції будуть друкуватися у авторській редакції.
ОРГКОМІТЕТ
Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Січових Стрільців (Артема), 52-д, Київ, 04053
Контакт з організаційних питань і публікацій матеріалів конференції:
Шульга Валентина (044) 227-54-23, (067) 729-94-01, (063) 644-34-78, 2275423@ukr.net
Контакт розміщення «ДАК-публікацій»:
Щомісячний науково-методичний журнал «ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ» – Іващенко Любов Василівна – р. 483-3433, ilv@iod.gov.ua

Дякуємо за співпрацю та інформування Ваших колег!!!
Оргкомітет конференції

