
З  23 по 25 жовтня 2019 р. в Південноукраїнському 
національному педагогічному університеті 
ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса) буде проведено П’яту  
Міжнародну конференцію з адаптивних технологій 
управління навчанням. 

До участі в конференції запрошуємо науковців, 
викладачів, фахівців по організації дистанційного і 
електронного навчання, аспірантів, студентів. 
 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Міністерство освіти і науки України 
 Інститут інформаційних технологій та засобів 
навчання НАПН України  
 Південноукраїнський національний педагогічний 
університет ім. К.Д. Ушинського 
 Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій і систем НАН і МОН 
України  
 Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 
 Інститут комп’ютерних систем Одеського 
національного політехнічного університету 
 Одеський національний університет 
ім. І.І. Мечникова 
 Сумський державний університет 
 Науково-методичний центр «Scientia Educologica» 
(Литва) 
 Університет Марібор (Словенія) 
 Ризький Інститут менеджменту інформаційних 
систем (Латвія). 

ПРОБЛЕМАТИКА 

1.  Психолого-педагогічні проблеми адаптивного 
навчання 
2. Інформаційні та інтелектуальні технології в 
управлінні навчанням 
3. Методика адаптивного навчання інформатиці у 
ЗВО та ЗСО 
4. Освітні вимірювання в адаптивному управлінні 
5. Адаптивні технології соціальної інформатики 
6. Системи управління контентом 

 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

Співголови 
Биков В.Ю., проф. (Україна, Київ) 
Жалдак М.І. проф. (Україна, Київ) 
Чебикін О.Я. проф. (Україна, Одеса) 
 
Заступники голови 
Мазурок Т.Л. проф. (Україна, Одеса) 
Койчева Т.І. проф. (Україна, Одеса) 
Курлянд З.Н. проф. (Україна, Одеса) 

 
Члени комітету 
Абрасек Б. проф. (Словенія, Марібор) 
Антощук С.Г. проф. (Україна, Одеса) 
Блох М. Д. проф.(Ізраїль, Тель-Авів) 
Гогунський В.Д. проф. (Україна, Одеса) 
Гриценко В.І.,  проф. (Україна, Київ) 
Довбиш А.С. проф. (Україна, Суми) 
Ків А.Ю. проф. (Україна, Одеса) 
Ламанаускас В.  проф. (Литва, Шауляй) 
Маклаков Г.Ю.  проф. (Болгарія, Софія) 
Манако А.Ф.  проф. (Україна, Київ) 
Маншарипова А.Т. проф. (Казахстан, Алмати) 
Семеріков С.О. проф. (Україна, Кривий Ріг) 
Снитюк В.Є.  проф. (Україна, Київ) 
Плотніков В.М.,  проф. (Україна, Одеса) 
Триус Ю.В.  проф. (Україна, Черкаси) 
  

 
ОРГКОМІТЕТ 

Голова 
Мазурок Т.Л., проф., завідувач кафедри прикладної 
математики та інформатики 
Заступники  голови 
Брескіна Л.В., доц., Яновський А.О. , доц. 
Секретар 
Бойко О.П., доц. 
Члени оргкомітету 
Царенко М.О., доц., Тарасов А.Ф., доц., 
Кобякова Л.М., ст. викл., Корабльов  В.А., ст. викл., 
Рубанська О.Я., фахівець, Шувалова О.І., ст. викл., 
Черних В.В., викл.  

 

 
Важливі дати: 
16.09.19 – Подання заявки та доповідей  
23.09.19 – Другий інформаційний лист (запрошення 

на конференцію) 
01.10.19 – Оплата оргвнеску 
22.10.18 – Початок реєстрації 
23.10.18 – Відкриття конференції 

 
ОРГВНЕСОК 

Розмір оргвнеску визначається за таблицею: 
 
 Форма участі 

Очна 
(повний 
внесок) 

заочна з 
друкованим 
варіантом 

тез 

заочна з 
електронним 

варіантом 
тез 

Громадяни 
України 300 грн. 

200 грн. 100 грн. 

Аспіранти 
України 150 грн. 

Іноземні 
громадяни 500 грн. 

Іноземні 
аспіранти 250 грн. 

 
Розрахунковий рахунок  
 
Поповнення карткового рахунку: ПриватБанк номер 
картки:   5168757369239993 
Одержувач: Москальчук Яків Григорович 
Призначення платежу: оплата (прізвище, ім’я, по-
батькові) за участь у конференції «АТL-2019» 
 
Повний організаційний внесок включає в себе 
отримання повного комплекту матеріалів, 
організаційні витрати. Проживання та культурна 
програма оплачуються окремо після прибуття на 
конференцію. Розмір оргвнеску визначається за 
старшим науковим званням серед співдоповідачів. 
 



МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Тези доповідей, що включені у програму 
конференції, будуть опубліковані до початку її роботи. 
Доповіді, рекомендовані секціями, можуть бути 
опубліковані в одному з фахових наукових журналів 
України: «Науковий вісник ПНПУ 
ім. К.Д. Ушинського» (педагогічні науки) 
http://www.pdpu.edu.ua/vidavnitstvo/145-naukovij-visnik, 
«Наука і освіта» (психологія та педагогіка) 
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/, 
«Праці Одеського національного політехнічного 
університету» (технічні науки) http://works.opu.ua/ua 
або в одному з закордонних журналів (за умовами 
редакції): 
«Education Policy, Management and Quality» 
http://www.gu.puslapiai.lt/SVIETIMAS_PVK_en.htm, 
«Problems of Education in the 21st Century» 
http://www.scientiasocialis.lt/pec/, 
«Problems of Psychology in the 21st Century» 
http://www.scientiasocialis.lt/ppc/. 
 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська .  

Рішення про прийняття доповідей будуть 
повідомлені у другому інформаційному листі 
електронною поштою до 23 вересня 2019 р. 

До 01.10.2019 р. просимо надіслати в 
електронному вигляді (сканованому) копію квитанції 
про здійснення оплати за участь у конференції. 

Додаткова інформація розміщена на сайті 
університету www.pdpu.edu.ua. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

65020, Україна, м. Одеса, Південноукраїнський 
національний педагогічний університет ім. К.Д. 
Ушинського, Старопортофранківська вул. 26, кафедра  
прикладної математики та інформатики, 
Секретарю оргкомітету Бойко Ользі Павлівні 
Тел. +38(048) 726-19-42, +38(048) 726-21-05. 
моб. тел. 097-08-911-34, 066-336-57-79 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ 
♦ Доповідь подається українською або англійською 
мовами. 
♦ Автори повинні дотримуватися законодавчих вимог 
з опублікування матеріалів у відкритому друці. 
♦  До публікації допускається не більше двох статей 
від одного автора. 
♦ Текст готується в редакторі  Microsoft Word на 
сторінках формату А4 із книжковою орієнтацією й 
використанням одинарного міжрядкового інтервалу, 
шрифту Times New Roman, кегля 12.  
♦ Загальний обсяг тез 1 - 2  повні сторінки. 
♦ Поля: верхне, нижнє – 2 см, праве – 2,5 см, ліве – 
1,5 см 
♦ Порядок розміщення матеріалу: 

УДК – зліва без абзацу у верхньому рядку. 
Назва тез (напівжирний, всі великі, по центру) 
ПІБ авторів (курсів, по центру) 
Назва установи без скорочень (по центру) 
Порожній рядок 
Основний текст тез з відступом першої строки 0,9 
Список літератури наприкінці тез. Література – по 

центру, напівжирний. Перелік – нумерований список 
без відступів. 

Для участі у конференції просимо зареєструватись 
за посиланням https://u.to/sxGjFQ або надіслати 
реєстраційну форму для кожного учасника конференції 
на адресу: 

ushynsky.conference@gmail.com 
Реєстраційна форма повинна являти собою окремий 

текстовий файл з перерахуванням всіх співавторів 
даних тез із зазначенням місця роботи, посади, звання, 
контактних телефонів, почтових адрес. 

За цією ж адресою просимо надіслати тези 
доповідей, іменуючи їх у наступному форматі: 
ФІО_тези.docx.  

 
Термін подання заявок і тез доповідей до 16.09.2019 р. 
 
ОРГКОМІТЕТ БУДЕ ВДЯЧНИЙ ЗА 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦЬОГО ЛИСТА 
СЕРЕД ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ! 

Міністерство освіти і науки України 
 

Інститут інформаційних технологій та засобів 
навчання НАПН України 

 
Південноукраїнський національний педагогічний 

університет ім. К.Д. Ушинського 
 

 
 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
З АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ  

ATL – 2019 
 

 
 

ОДЕСА 
 

23 – 25 ЖОВТНЯ, 2019 

http://www.pdpu.edu.ua/vidavnitstvo/145-naukovij-visnik
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/
http://works.opu.ua/ua
http://www.gu.puslapiai.lt/SVIETIMAS_PVK_en.htm
http://www.scientiasocialis.lt/pec/
http://www.scientiasocialis.lt/ppc/
https://u.to/sxGjFQ
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aushynsky.conference@gmail.com
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