
Додаток 

до листа КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 
17.05.2016  № 415/17-09 

 

Інформаційний лист  
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі відкритої інтернет-конференції  

 «Шляхи ефективного впровадження новітніх освітніх технологій у 

навчальних закладах» 
 

06-08 червня 2016 року  
 

Напрями роботи 

1. Практичні принципи створення ефективного електронного освітнього 

середовища навчального закладу. 

2. Сучасні електронні освітні ресурси та методики навчання з їх 

використанням. 

3. Дистанційне навчання як інноваційна освітня модель. 

Платформа проведення:  

Дистанційна - розміщення (з 30 травня по 04 червня 2016 р.) та 

обговорення (з 06 по 08 червня 2016 р.) на блозі інтернет-конференцій та 

конкурсів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (http://konf.koippo.kr.ua/). 

Мова конференції: українська. 
 

До участі в конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні 

працівники, керівники навчальних закладів, представники районних (міських) 

методкабінетів (центрів), учителі, психологи, бібліотекарі, члени громадських 

організацій, студенти. 

Умови участі у роботі конференції  
Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез 

виступу учаснику необхідно до 27.05.2016 року подати до оргкомітету: заявку 

на участь (https://goo.gl/iYxXqZ), текст виступу за адресою: 

konf.koippo@gmail.com. 

  
 

Вимоги до матеріалів виступу  учасника конференції 

 Тези виступу (до 3 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики 

конференції. 

 Особливості оформлення тексту: параметри сторінки: формат А4, поля – 

2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, 

розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів 

(фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. 

Уникати набору тексту великими літерами.  

 Розміщення тексту: 

 заголовок великими літерами симетрично;  
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 через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів); 

 через 1,0 інтервал анотація українською мовою; 

 через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом; 

 таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft 

Word; 

 малюнки зберігаються окремим файлом з роздільною здатністю не 

менше 300 dpi та розширенням JPEG; 

 ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію та назву; 

 сторінки тез не нумеруються; 

 посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, 

зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела; 

 після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів. 

 

До матеріалів виступу можна додати посилання на презентацію, 

представлену в одному з онлайнових сервісів, або відео, викладене на сервісі 

Youtube. 

 

Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не розглядаються, не 

реєструються і не повертаються авторам. 

 

Підтвердженням участі (подані матеріали виступу, активне 

обговорення матеріалів інших учасників)  у конференції буде надісланий на 

електронну адресу учасника конференції сертифікат. 

 

 



 


