
Вимоги до оформлення матеріалів конференції 
 

За матеріалами конференції буде сформовано збірник 
наукових праць з присвоєним унікальним міжнародним 
стандартним серійним номером періодичного видання –
 ISSN: 2411-4685. Статті, подані до збірника, необхідно оформити 
відповідно до зазначених вимог: 
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
- висновки за результатами дослідження автора статті і 

перспективи подальших розвідок з цього напряму. 

Обсяг статті – 5-7 сторінок формату А4, 14 кегль, шифр – 
Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац –1,5 см, поля 
– по 2,0 см з усіх боків.  

Порядок розміщення матеріалу: 
- УДК (ліворуч у верхньому рядку); 
- наступний рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), 

науковий ступінь та вчене звання; наступний рядок – місце 
праці, місто (праворуч, малі літери, курсив); 

- через рядок – назва доповіді (посередині аркуша, великі літери, 
напівжирний шрифт); 

- через рядок – анотації українською й англійською мовами (якщо 
стаття польською мовою, то потрібно також подати анотацію 
мовою оригіналу) та ключові слова (обсяг – не менше 500 знаків 
кожна, 10 кегль); 

- через рядок – основний текст; 
- через рядок – список літератури відповідно до прикладу 

оформлення бібліографічного опису (заголовок "Література: " 
– по центру). 

 

З прикладом оформлення матеріалів та бібліографічного 

опису можна ознайомитися на сторінці конференції: 
https://indico.ldubgd.edu.ua/event/1/ 

 
Текст статті подальшому редагуванню не підлягає і є 

оригіналом для формування збірника наукових праць конференції. 
 

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам і 
надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться 
і не повертатимуться авторам. 

 
Матеріали доповіді (виступу), підготовлені однією з робочих 

мов конференції, повинні включати мету і завдання досліджень, 
методи їх проведення та наукове обґрунтування одержаних 
результатів, висновки та перелік цитованих літературних і 
документальних джерел. 

 

 Заявка 

на участь у VI Міжнародній  

науково-практичній конференції  

«Інформаційно-комунікаційні технології  

в сучасній освіті: 

досвід, проблеми, перспективи» 

(м. Львів, 4-5 листопада 2021 р.) 

 

Прізвище: _______________________________________ 

Ім’я: ____________________________________________ 

По батькові: ______________________________________ 

Організація (установа): ____________________________ 

________________________________________________ 
Науковий ступінь: ________________________________ 

Вчене звання: ____________________________________ 

Посада: _________________________________________ 

Поштова адреса для надсилання матеріалів 

конференції:_______________________________________

________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

Форма участі (потрібне відмітити):  
- очна; 
- заочна. 

Планую (потрібне відмітити): 
- виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв) ; 
- виступити з доповіддю на засіданні секції (до 10 хв); 
- виступити з інформацією (повідомленням) (до 5 хв); 
- взяти участь як слухач. 

Тема доповіді або повідомлення: _________________ 

______________________________________________
______________________________________________ 

До роботи якої секції бажаєте долучитись: 

______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________ 

З умовами участі у конференції ознайомився, 

погоджуюся та надаю свої персональні дані для 
реєстрації  
Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку 

вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних», а також згоду на публікацію матеріалів у 

відкритому доступі мережі Інтернет  

 
 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій  

Національна академія педагогічних наук України 

Інститут інформаційних технологій 

 та засобів навчання 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

Інститут професійно-технічної освіти 

Львівський державний університет  

безпеки життєдіяльності 

Департамент освіти і науки  

Львівської обласної державної адміністрації 

 

 

     
 

 

 

 

VI МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:  

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

4-5 листопада  

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 2021 

https://indico.ldubgd.edu.ua/event/1/


Склад оргкомітету 

КРЕМЕНЬ Василь Григорович, д.філос.н., проф., дійсний член 

(академік) НАН  і НАПН України, Президент НАПН України, 

почесний доктор (HONORIS CAUSA) Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності (голова). 

КОВАЛЬ Мирослав Стефанович, д.пед.н., проф., ректор 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  

(заст. голови). 

НИЧКАЛО Нелля Григорівна, д.пед.н., проф., дійсний член НАПН 

України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, почесний доктор (HONORIS CAUSA) 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (заст. 

голови). 

 

Члени оргкомітету: 

ГУРЕВИЧ Роман Семенович, д.пед.н., дійсний член (академік) 

НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, 

психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, почесний доктор (HONORIS CAUSA) Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. 

БИКОВ Валерій Юхимович, д.т.н., проф., дійсний член (академік) 

НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України. 

ГУРЖІЙ Андрій Миколайович, д.т.н., проф., дійсний член 

(академік) НАПН України, головний науковий співробітник Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України. 

КОЗЯР Михайло Миколайович, д.пед.н., проф., член-кореспондент 

НАПН України, професор кафедри практичної психології та 

педагогіки Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. 

ВАСЯНОВИЧ Григорій Петрович, д.пед.н., проф., почесний 

академік НАПН України, професор кафедри соціальної роботи, 

управління та суспільних наук Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності. 

БИКОВА Олена Валентинівна, к.пед.н., начальник управління 

європейської інтеграції та міжнародного співробітництва ДСНС 

України (за згодою). 

КУЗИК Андрій Данилович, д.с.-г.н., проф., проректор з науково-

дослідної роботи Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. 

ЛИТВИН Андрій Віленович, д.пед.н., проф., професор кафедри 

практичної психології та педагогіки Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. 

ЛУК’ЯНОВА Лариса Борисівна, д.пед.н., проф., член-кореспондент 

НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

СПІРІН Олег Михайлович, д.пед.н., проф., член-корепондент НАПН 

України, проректор з наукової роботи та цифровізації Університету 

менеджменту освіти НАПН України. 

РАДКЕВИЧ Валентина Олександрівна, д.пед.н., проф., дійсний 

член НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. 

ПАСКА Олег Володимирович, к.держ.упр., директор департаменту 

освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. 

 Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

VI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інформаційно-комунікаційні технології 

в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» 

Основні напрями роботи: 

1. Цифрова трансформація освіти і науки: стан і 

перспективи. 

2. Теорія і практика проектування інформаційно-

освітнього середовища (IOC) у професійній підготовці 

фахівців. 

3. Цифровізація підготовки здобувачів освіти у 

навчальних закладах різних рівнів. 
4. Науково-методичні засади впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес закладів формальної і неформальної освіти. 

5. Актуальні психолого-педагогічні проблеми 

професійної підготовки фахівців в умовах змішаного 

навчання. 

6. Підготовка педагогів закладів формальної і 

неформальної освіти до створення та використання 

електронних освітніх ресурсів. 

7. Проблеми сучасної кібербезпеки, психопедагогіки 

безпеки, культура безпеки професійної діяльності 
фахівців. 

8. Інформаційні технології у наукових дослідженнях. 

9. Менеджмент інноваційних освітніх проєктів, програм, 

підготовка грантів. 

 

Форми участі в конференції 

*  Виступ з доповіддю на пленарному засіданні. 

*  Виступ з доповіддю (повідомленням) на секційному 

засіданні.  

*  Участь у ділових зустрічах, засіданнях творчих 

майстерень, круглих столів тощо. 

*  Заочна участь (публікація матеріалів). 
*  Взяти участь як слухач 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, 

польська. 

Програма конференції: 

1. Відкриття конференції. 

2. Пленарне засідання. 

3. Секційні засідання. 

4. Зустріч з науковцями – учасниками конференції. 

Повна програма буде висвітлена 

перед початком конференції на її сторінці  

 Умови участі в роботі конференції 
Для участі у конференції необхідно до 20 жовтня 

2021 року зареєструватися на сайті (створити профіль), на 

сторінці конференції заповнити реєстраційну форму та 

завантажити електронний варіант матеріалів. Матеріали 

завантажуються у форматі doc, docx. Файл повинен мати 

назву латиницею відповідно до прізвища першого автора 

(напр.: Kovalenko_paper.doc). Під час завантаження 

матеріалів необхідно зазначити доповідача (для очної 

участі у заході). Підтвердження щодо прийняття 

матеріалів буде висвітлено на сайті конференції. 

До 1 листопада 2021 року доповідачам потрібно 

завантажити презентації у форматі ppt, pptx, які будуть 
представлені під час доповіді. 

До початку заходу програма конференції, збірник 

наукових праць, список учасників за напрямами та графік 

роботи будуть опубліковані на сторінці конференції. 

З питань реєстрації та завантаження матеріалів на сайті 

конференції звертатись до Конівіцької Тетяни Ярославівни, 

тел.: +38(068)517-20-70. 
 

Фінансування  
Для участі у конференції необхідно сплатити організаційний 

внесок у розмірі 250 гривень, учасник отримує збірник наукових 
праць та сертифікат про участь у конференції.  

Оплату за проїзд, проживання та харчування учасники 

здійснюють за власний рахунок. 
Заочна участь – 50 грн. 
Грошові перекази за участь у роботі конференції необхідно 

здійснити до 20 жовтня 2021 року, надіславши копію квитанції 
електронною поштою vondd.ldubgd@gmail.com (тема листа: На 
конференцію ІКТ; файл повинен мати назву відповідно до 
прізвища автора: Прізвище_квитанція). 

 

Реквізити: 
Р/р UA508201720313211001201004218 в ДКСУ м. Києва, 

ЗКПО 08571340, 
Призначення: *;634668;2060013;1; За участь у конференції ПІБ. 

тел. (032) 233 15 11. 

 

Контактні телефони: 
+38(068) 517-20-70 Конівіцька Тетяна Ярославівна 

+38(096) 843-59-21 Кирилів Ярослав Богданович 
+38(098) 936-63-07 Ємельяненко Сергій Олександрович 

E-mail: vondd.ldubgd@gmail.com 
Сайт конференцій ЛДУ БЖД: https://indico.ldubgd.edu.ua/  

Адреса проведення конференції: 
Львівський державний університет  

безпеки життєдіяльності,  

вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна 
 

mailto:vondd_ldubgd@gmail.com
mailto:vondd_ldubgd@gmail.com
https://indico.ldubgd.edu.ua/

