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10.11.2022 № 567/15-09 

на №_______від _________ 

Керівникам органів управління 
освітою міських, селищних, 
сільських рад  

Керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування 

Про проведення обласної  

дистанційної практико орієнтованої 

конференції педагогічних працівників  

«Цифрове освітнє середовище» 

На виконання пункту 8 додатка 1 до наказу КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» від 15.12.2021 року №163 «Про проведення всеукраїнських 
та регіональних науково-методичних заходів і підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників на семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 
майстер-класах тощо у 2022 році» повідомляємо, що обласна дистанційна 
практико орієнтована конференція педагогічних працівників «Цифрове 
освітнє середовище», яка була запланована на 16-18 листопада, відбудеться у 
період  з 28 по 30 листопада 2022 року. 

Реєстраційну форму учасників конференції та файли технологічних 
карток, оформлені відповідно до інформаційного листа (додаток), необхідно 
заповнити не пізніше 21 листопада 2022 року. 

Просимо довести інформацію до відома всіх зацікавлених осіб. 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

Директор Віталій ДМИТРУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

Литвиненко Ольга  0950808266
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Додаток 

до листа КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

10.11.2022 № 567/15-09 

 

Інформаційний лист  
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі обласної дистанційної практико 

орієнтованої конференції педагогічних працівників 

«Цифрове освітнє середовище» 
 

28 – 30 листопада 2022 року  
 

Напрями роботи 

 

1. Цифровий кейс вчителя Нової української школи. 

2. Цифрові інструменти освітньої діяльності здобувачів освіти. 

3. Цифровізація закладу освіти: сучасні тренди. 

4. Цифрове навчальне середовище Нової української школи. 

Платформа проведення: 

Дистанційна - розміщення (з 22 по 25 листопада 2022 року) та 

ознайомлення (з 28 по 30 листопада 2022 р.) на сайті обласної практико 

орієнтованої конференції «Цифрове освітнє середовище» http://koippo.in.ua/konf/  

 

Мова конференції: українська. 
 

До участі в заході запрошуються науково-педагогічні та педагогічні 

працівники закладів загальної середньої освіти, керівники, педагогічні 

працівники органів управління освітою міських, селищних, сільських рад, 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів освіти обласного 

підпорядкування, соціальні педагоги.  

 

Умови участі у роботі конференції  

Зміст технологічної картки учасника необхідно заповнити до 

21.11.2022 року за посиланням: https://cutt.ly/cos2022 , з прикріпленими файлами. 

Один учасник може заповнити лише одну технологічну картку відповідно 

до напрямів роботи конференції. 
 

Вимоги до технологічної картки учасника конференції: 

1. Готується у розрізі вказаної тематики конференції, до 3 сторінок. 

2. Особливості оформлення тексту: сторінка формату А-4, 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. 

 

http://koippo.in.ua/konf/
https://cutt.ly/cos2022
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Продовження додатка 

Технологічна картка має містити такі компоненти: 

 

1. Назва цифрового освітнього середовища. 

2. Сервіс створення середовища. 

3. Опис моделі цифрового середовища (до 200 слів). 

4. Посилання.  

5. Алгоритм роботи в середовищі (має містити текст, скріншоти). 

6. Опис можливостей організації групової роботи. 

7. Опис можливостей середовища для здійснення освітньої діяльності. 

8. Приклади використання (фрагмент уроку з посиланнями/скріншотами). 

9. Корисні посилання та бібліографія. 

10. Відомості про автора (прізвище, ім’я, посада, заклад освіти). 

 

Подані матеріали будуть перевірятися на плагіат. 

 

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

реєструються і не повертаються авторам. 

 

Як підтвердження участі (поданий матеріал) у конференції на 

електронну адресу учасника буде надіслане свідоцтво. 

Особливості проведення конференції: автор матеріалів не має потреби 

приїздити на місце проведення конференції. 

 

________________ 

 


