
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 тел. (044)486-24-42, факс (044)236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

_____________________________________________________________________ 
 
Від____ №_____  
На № _ від ____  

 
Міністру освіти і науки Автономної 
Республіки Крим, начальникам обласних 
управлінь освіти і науки, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій, ректорам педагогічних 
університетів та інститутів післядипломної 
педагогічної освіти. 

 
Щодо проведення всеукраїнської  
науково-практичної конференції 

 
14 -15  грудня 2006 року Інститут інформаційних технологій і засобів 

навчання АПН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України, Центральний інститут післядипломної 
педагогічної освіти АПН України, Інститут прикладної фізики НАН України, 
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, 
управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 
проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проблеми 
розробки та впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання". 

У ході проведення конференції передбачається розглянути такі питання: 
1.Використання педагогічних програмних засобів навчального 

призначення у системі післядипломної педагогічної освіти. 
2.Методика використання педагогічних програмних засобів навчального 

призначення з предметів природничо-математичного циклу. 
3.Методика використання педагогічних програмних засобів навчального 

призначення з предметів гуманітарного циклу. 
4.Електронні навчальні ресурси і технології дистанційного навчання. 
5.Технічні засоби навчання з природничо-математичних дисциплін. 
До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти та здобувані, 

працівники закладів післядипломної педагогічної основи, працівники 
районних 

 



(міських) методичних кабінетів, керівники освітніх установ і закладів освіти 
та педагогічні працівники загальноосвітніх, позашкільних, вищих і 
професійно-технічних навчальних закладів, розробники педагогічних 
програмних засобів навчального призначення. 

Під час проведення конференції відбудеться нагородження переможців 
Третього Всеукраїнського конкурсу "Учитель-новатор". 

Детальна інформація про конференцію розміщена на сайтах: 
www.itcomp.edu-ua.net www.kristti.kiev.ua 
Адреса проведення конференції: 
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, 

вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область, Україна, 09107. 
Заявки на участь у роботі конференції та тези доповідей приймаються 

до ЗО вересня 2006 року за адресою: Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів, вул. Ярослава Мудрого, 37, м. 
Біла Церква, Київська область, Україна, 09107. 

E-mail: inform@kristti.kiev.ua   cnpri@kristti.ua monitoring@kristti.ua 
Тел.: (8-04463) 5-04-24 
Контактна особа: Чубарук Олена Василівна. 
Під час роботи конференції проводитиметься виставка педагогічних 

програмних засобів навчального призначення. До участі в роботі виставки 
запрошуються розробники педагогічних програмних засобів навчального 
призначення. 

Учасники конференції будуть мати можливість придбати та замовити 
педагогічні програмні засоби навчального призначення. 

Планується видати науковий збірник статей конференції. Організаційний 
внесок на видання збірника - 35 грн. Матеріали конференції будуть включені 
до електронно-фахового видання "Інформаційні технології і засоби навчання". 

Заявки на участь у виставці приймаються до ЗО вересня 2006 року за 
адресою: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, відділення 
інноваційних технологій освіти Міністерства освіти і науки України, вул. 
Івана Кудрі, 32, м. Київ, 01133. 

E-mail: Natalie_ch@ukr.net 
Тел./факс (8-044) 285-75-31, тел.: (8-044) 284-72-39. 
Форма заявки розміщена на сайті: www.itcomp.edu-ua.net. 
Контактна особа: Чабанна Наталія Вікторівна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перший заступник Міністра     А.М. Гуржій 



Додаток 1 
Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції 

"Проблеми розробки та впровадження комп'ютерно-орієнтованих 
засобів навчання" 

Голова комітету: Гуржій Андрій Миколайович - перший заступник Міністра 
освіти і науки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член АПН 
України. 
 
Заступники голови оргкомітету: 
Бутник Віктор Григорович — начальник управління освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації. 
Биков Валерій Юхимович - директор Інституту інформаційних технологій і 
засобів навчання АПН України, доктор технічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України. 
 
Члени оргкомітету: 
Жиляєв Ігор Борисович ~ заступник завідуючого секретаріату Комітету з 
питань науки і світи Верховної Ради України, кандидат економічних наук. 
Сторіжко Володимир Юхимович - академік НАН України, директор 
Інституту прикладної фізики НАН України. 
Олійник Віктор Васильович  — ректор Центрального  інституту 
післядипломної педагогічної освіти АПН України, доктор педагогічних наук, 
професор. 
Мартинюк Михайло Тадейович - ректор Уманського державного 
педагогічного університету ім. П. Тичини, доктор фізико-математичних наук, 
професор. 
Клокар Иаталія Іванівна — ректор Київського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, 
доцент. 
Кудін Андрій Вячеславович - директор Інституту інноваційних технологій та 
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат філософських 
наук. 
Руденко   Віктор  Дмитрович   -   провідний   науковий   співробітник   
Інституту педагогіки АПН України, головний редактор журналу "Комп'ютер в 
школі та сім'ї", кандидат педагогічних наук, доцент. 
Сєдов Андрій Олегович — радник першого заступника Міністра освіти і 
науки України з питань інформаційних та комунікаційних технологій в освіті. 
Процент Тетяна Григоріївна - начальник відділу електронних засобів 
навчання Інституту   інноваційних   технологій   і   змісту   освіти,   відділення   
інноваційних технологій освіти Міністерства освіти і науки України. 
Фокіна Тамара Михайлівна — вчитель-методист спеціалізованої 
загальноосвітньої школи №90 м. Києва, редактор журналу "Комп'ютер в 
школі та сім'ї". 
Секретар:  Чубарук Олена Василівна - проректор з наукової роботи 
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 



Додаток 2 
Програмний комітет Всеукраїнської науково-практичної конференції 

"Проблеми розробки та впровадження комп'ютерно-орієнтованих 
засобів навчання" 

Голова оргкомітету: Жалдак Мирослав Іванович — завідуючий кафедрою 
інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П. 
Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН 
України. 
Заступник: Луковкін Геннадій Вікторович — заступник директора, начальник 
відділення інноваційних технологій освіти Інституту інноваційних технологій 
та змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 
Члени оргкомітету: 
Бібік Надія Михайлівна - академік-секретар відділення дидактики, методики 
та інформаційних  технологій  в  освіті  АПН  України,  доктор  педагогічних  
наук, професор, дійсний член АПН України. 
Бурда Михайло Іванович - заступник директора Інституту педагогіки АПН 
України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України. 
Кухаренко   Володимир   Миколайович  —  завідуючий   проблемною   
лабораторією дистанційного навчання НТУ "Харківський політехнічний 
інститут", професор. 
Даниленко    Лідія    Іванівна    -    проректор    з    навчально-методичної    
роботи Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН 
України, доктор педагогічних наук. 
Гуревич Роман Семенович - директор Інституту передових технологій 
економіки і фундаментальних наук Вінницького державного педагогічного 
університету       ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор. 
Шут  Микола  Іванович  -  завідуючий   кафедрою   загальної  фізики  
Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, 
доктор фізико-математичних наук, професор. 
Величко   Степан  Петрович  —   завідуючий   кафедрою   фізики   та   
методики  її викладання Кіровоградського державного педагогічного 
університету ім. В. Винниченка, доктор педагогічних наук, професор. 
Китайцев Олег Миколайович — завідувач сектору інформаційних технологій 
та комп'ютеризації Міністерства освіти і науки України. 
Шевченко Віктор Леонтійович — заступник директора з наукової роботи 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, 
кандидат військових наук, доцент. 
Морзе Наталія Вікторівна - проректор Академії праці і соціальних 
відносин, доктор педагогічних наук, професор. 
Жук Юрій Олексійович — завідувач лабораторії моніторингу якості освіти 
Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук. 
Орлова Ірина Веніамінівна - завідуюча відділом традиційних та сучасних 
засобів навчання    Інституту    інноваційних    технологій    і    змісту    освіти,    
відділення інноваційних технологій освіти Міністерства освіти і науки 



України, кандидат педагогічних наук. 
Редько Валерій Григорович - завідуючий лабораторією Інституту педагогіки 
АПН України, кандидат педагогічних наук. 
Співаковський Олександр Володимирович - проректор Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, професор. 
Раков   Сергій   Анатолійович   -   директор   Харківського   регіонального   
центру оцінювання якості освіти, доцент кафедри інформатики ХНПУ ім. Г. 
Сковороди, кандидат фізико-математичних наук. 
Триус  Юрій  Васильович  —  проректор   Черкаського   державного   
педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. 
Бачинська    Євгенія   Миколаївна   -   проректор   з    науково-методичної   
роботи Київського   обласного   інституту   післядипломної   освіти   
педагогічних   кадрів, кандидат педагогічних наук. 
Борбіт Алла Вікторівна — завідуюча центром дистанційного навчання 
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 



Додаток З  
Секційні засідання 

Секція    № 1.    Використання    педагогічних    програмних    засобів    
навчального призначення у системі післядипломної педагогічної освіти. 
Керівники: 
Олійник Віктор Васильович — ректор Центрального  інституту  
післядипломної педагогічної освіти АПН України, доктор педагогічних наук, 
професор. Даниленко    Лідія    Іванівна    —    проректор    з    навчально-
методичної    роботи Центрального інституту післядипломної педагогічної 
освіти АПН України, доктор педагогічних наук. 
 
Секція №2. Методика використання педагогічних програмних засобів 
навчального призначення предметів природничо-математичного циклу. 
Керівники: 
Раков   Сергій   Анатолійович   -   директор   Харківського   регіонального   
центру оцінювання якості освіти, доцент кафедри інформатики ХНПУ ім. Г. 
Сковороди, кандидат фізико-математичних наук. 
Співаковський Олександр Володимирович — проректор Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, професор. 
 
Секція №3. Методика використання педагогічних програмних засобів 
навчального призначення предметів гуманітарного циклу. 
Керівники: 
Морзе Наталія Вікторівна — проректор Академії праці і соціальних 
відносин, доктор педагогічних наук, професор. 
Редько Валерій Григорович — завідуючий лабораторією Інституту педагогіки 
АПН України, кандидат педагогічних наук. 
 
Секція №4. Електронні навчальні ресурси і технології дистанційного 
навчання. 
Керівники: 
Кухаренко   Володимир   Миколайович   —  завідуючий   проблемною   
лабораторією дистанційного навчання НТУ "Харківський політехнічний 
інститут", професор. 
Шевченко Віктор Леонтійович — заступник директора з наукової роботи 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, 
кандидат військових наук, доцент. 
Секція №5. Технічні засоби навчання з природничо-математичних дисциплін. 
Керівники: 
Жук   Юрій   Олексійович   —   завідувач   лабораторії   моніторингу   якості   
освіти Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук. 
Орлова Ірина Веніамінівна — завідуюча відділом традиційних та сучасних 
засобів навчання    Інституту    інноваційних    технологій    і    змісту    освіти,    
відділення інноваційних технологій освіти Міністерства освіти і науки 
України, кандидат педагогічних наук. 



Додаток 4 
Зразок оформлення заявки на участь у роботі конференції 

"Проблеми розробки та впровадження комп'ютерно-орієнтованих 
засобів навчання" 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) ___________________________________ 
Вчені ступінь та звання ____________ ___________________________________ 
Посада __________________________ ___________________________________ 
Поштова адреса___________________ ___________________________________ 
Телефон, факс, e-mail _____________ ___________________________________ 
Назва доповіді____________________ ___________________________________ 
Вимоги до оформлення тез доповідей: (згідно умов видавців матеріалів) 
 

1. Тези доповідей подаються в електронному вигляді на дискетах "3,5" і в 
друкованому вигляді. Електронний варіант набирати в редакторі Microsoft 
Word українською мовою через 1,5 інтервали. Формат сторінки А4. Шрифт - 
Times New Roman, розмір 14. Розміри полів: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, 
зверху - 20 мм, знизу — 25 мм. Малюнки виконувати у векторній графіці. 
Скановані малюнки повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. 

2. На першому рядку з вирівнюванням вправо друкуються прізвища та 
ініціали авторів, назви організації, в якій вони працюють (без абревіатур). 
Далі через 2 інтервали по центру великими літерами друкується назва 
доповіді.    Таблиці і малюнки розміщуються безпосередньо в тексті. 
Посилання на джерела приводяться в тексті у квадратних дужках. 

3. Обсяг тез доповідей 2 стор. формату А4. 



Додаток 5 
Форма заявки на участь у виставці під час проведення науково-
практичної конференції "Проблеми розробки та впровадження 

комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання" 
Повна назва організації-учасниці_______________________________ 
Повне найменування програмного засобу навчального 
призначення_________________________________________________ 
Поштова адреса орган ізації-учасниці____________________________ 
Телефон, факс, e-mail  ________________________________________ 
Відповідальна особа ________________________________________ 
Найменування та кількість технічних засобів, які будуть використовуватися 
для демонстрації педагогічних програмних 
засобів______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________ 
Потреба у розміщенні в готелі на час проведення конференції (так/ні), 
кількість учасників конференції ______________________________ 
Коротка інформація про програмний засіб навчального 
призначення_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Вимоги до оформлення заявки 

1. Заявка надсилається листом на адресу Інститут інноваційних 
технологій і змісту  освіти  відділення  інноваційних технологій  освіти   
МОН України  та  в електронному   вигляді   на  електронну   адресу  
Natalie_ch@ukr.net.   Електронний варіант   набирати   в   редакторі   Microsoft  
Word   українською   мовою   через   1,5 інтервали. Формат сторінки А4. 
Шрифт - Times New Roman, розмір 14. 

2. Обсяг інформації про програмний засіб навчального призначення не 
більше 10 рядків. 



Додаток 6  
ПЛАН 

проведення науково-практичної конференції "Проблеми розробки та 
впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання" 

Київський обласний інститут післядипломноі' освіти педагогічних кадрів, вул. 
Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область, Україна 09107. 

13 грудня 2006 року 
Час Заходи Місце проведення 
10.00-17.00 Заїзд, реєстрація та розміщення 

учасників конференції та виставки 
 

11.00-17.00 Розміщення експонатів виставки  
14.00-16.00 Екскурсія по місту  
 

14 грудня 2006 року 
Час Заходи Місце проведення 
9.00-11.00 Заїзд, реєстрація та розміщення 

учасників конференції 
 

9.00-11.00 Робота виставки програмних засобів 
навчального призначення 

 

11.00-13.00 Перше пленарне засідання  
13.00-14.30 Обідня перерва  
14.30-17.00 Збори переможців конкурсу 

"Учитель-новатор" 
 

14.30-19.00 Робота виставки програмних засобів 
навчального призначення 

 

19.00 Вечеря  
 

15 грудня 2006 року  
Час Заходи Місце проведення 
9.00-12.00 Робота секцій секція №1 

секція №2 секція №3 
секція №4 секція №5 

 

9.00-14.00 Робота виставки програмних засобів 
навчального призначення 

 

12.00-14.00 Друге пленарне засідання  
14.00-15.00 Обід  
15.00 Від'їзд учасників конференції та 

виставки 
 

 


