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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо до участі в засіданні круглого столу 

«Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу 

цифрової трансформації освіти і педагогіки» 

(до Всеукраїнського фестивалю науки) 

17 травня 2023 року о 10:00 

Мета і завдання: з’ясування тенденцій впливу і науково-методичних засад 

інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації освіти і 

педагогіки, обмін освітянським та дослідницьким досвідом у цьому контексті, 

обговорення перспективних ідей розбудови відкритого інформаційно-освітнього 

простору України в умовах цифровізації суспільства, актуалізація, узагальнення 

та систематизація констатувальних висновків наукового дослідження з цифрової 

трансформації освіти й педагогіки. 
 

1. Цифрова трансформація освіти і педагогіки: вітчизняний та зарубіжний 

досвід. 

2. Інформаційно-аналітичний супровід розвитку науково-освітнього потенціалу 

України в умовах цифрової трансформації суспільства. 
3. Психолого-педагогічні аспекти цифрової трансформації освітнього процесу. 

4. Інноваційні технології в інформаційно-цифровому просторі закладів освіти, 

наукових установ, бібліотек тощо. 
 

Форма проведення: у змішаному форматі та онлайн у середовищі Google Meet 

за посиланням:      https://meet.google.com/qum-faxp-jyh 

Форма реєстрації для участі: у G-FORM за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCj4kjzoXV7rPtwkDIqX4O7bQ9PMa 

ZPWSIPe3k1K6THbuufA/viewform 

Форма участі: виступ, повідомлення, презентація, відеоролик/відеопрезентація, 

дискурс (участь в обговоренні) тощо. 

https://meet.google.com/qum-faxp-jyh
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCj4kjzoXV7rPtwkDIqX4O7bQ9PMaZPWSIPe3k1K6THbuufA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCj4kjzoXV7rPtwkDIqX4O7bQ9PMaZPWSIPe3k1K6THbuufA/viewform
https://dnpb.gov.ua/ua/


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Регламент: виступи – до 10 хвилин, повідомлення – до 5 хвилин. 

Форми оприлюднення результатів заходу: 

− повідомлення на сайті ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; 

− позиціювання засобами мережі Facebook; 

− друк тез в електронному збірнику матеріалів круглого столу. 

УВАГА! 

Тези та презентації виступів надсилати до 12 травня 2023 року (включно): 

vniaso.dnpb23@gmail.com 

(заявка на подання матеріалів і тез за формою (додаток 1,  додаток 2) 

 
Назва прикріплених файлів: прізвище_заявка, прізвище_тези 

У темі листа для надсилання матеріалів електронною поштою зазначити: 

прізвище_матеріали круглого столу ВНІАСО 

Участь у круглому столі БЕЗКОШТОВНА! 

Усі учасники отримують ПРОГРАМУ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗБІРНИК 

ТЕЗ І МАТЕРІАЛІВ КРУГЛОГО СТОЛУ! 
 

Ростока Марина Львівна, старший дослідник, кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 

координатор заходу: +38(096)768-47-07, e-mail: marilvross@gmail.com 

Коваленко Інна Едуардівна, доцент, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського; 

Гуралюк Андрій Георгійович, старший науковий співробітник, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; 

Симоненко Тетяна Василівна, кандидат наук з соціальних комунікацій, 

науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 

освіти     Державної      науково-педагогічної      бібліотеки      України      імені 

В. О. Сухомлинського; 

Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; 

Кушнір Вікторія Владиславівна, молодший науковий співробітник 

відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 

mailto:vniaso.dnpb23@gmail.com
mailto:marilvross@gmail.com


Додаток 1 
 

ЗАЯВКА 

на подання матеріалів, тез доповіді щодо участі у круглому столі 

«Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу 

цифрової трансформації освіти і педагогіки» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові     

Місце роботи або навчання     

Посада  

Науковий ступінь, вчене звання    

Тема  

Наявність презентації (так/ні)             

Номер контактного телефону, e-meil :   
 

 

 
 

Додаток 2 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

Мова рукопису – українська, англійська; 

шрифт – Times New Roman; 

кегель 14 пт, без переносів; 

міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1,25 мм; 

обсяг тез – до 3 сторінок. 

Компоненти тексту: ПІБ автора; науковий ступінь та вчене          звання (за наявності), 

посада, ORCID автора; текст основного матеріалу, бібліографія. 

Покликання на наукову літературу в тексті подавати за таким зразком: 

[0, c. 0] або [00]. 

 

Бібліографічний опис літератури мовою оригіналу складати в алфавітному 

порядку (через 1 інтервал, кегель 12) т а  розміщувати після тексту статті під 

заголовком «Бібліографія». 
 

  



Зразок оформлення тез 
 

 

 

ПІБ, 

доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського, м. Київ 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 

e-mail: …………………….. 

Назва тез 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

… … … … … 

Отже, Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
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