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Інформаційний лист 

 
Шановні науковці, науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники, 

студенти, представники громадських організацій, представники 
правоохоронних органів! 

 
Запрошуємо вас до участі 

у І Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Безпека дітей в інтернеті: попередження, освіта, взаємодія»,  

яка відбудеться 
з 7 по 10 лютого 2022 року 

 
Метою конференції є об’єднання зусиль освітян, правоохоронців, 

представників громадських організацій та державних органів різних областей 
України щодо осмислення, виявлення та поширення ефективних практик, які 
сприяють забезпеченню безпеки дітей в інтернеті, а також розвитку 
кіберграмотності педагогічної спільноти. 

До участі у науково-практичній конференції запрошуються працівники 
закладів освіти, представники громадських організацій, представники 
правоохоронних та інших державних органів, інші зацікавлені особи. 

Напрями конференції: 
1. Соціально-педагогічний вимір поняття «права дитини в Інтернеті». 
2. Соціально-педагогічний вимір понять «цифрові сліди», «цифрові тіні». 
3. Створення якісного безпечного україномовного контенту в мережі 

Інтернет: тренди, ролі, можливості. 
4. Технологічні інструменти та рішення формування безпечного інтернет-

простору дитини. 
5. Розвиток кіберграмотності педагога. 
6. Соціальна профілактика правопорушень дітей у кіберпросторі. 
7. Особливості виявлення, фіксації та розкриття правопорушень, 

вчинених відносно дітей з використанням мережі Інтернет. 
 
Робоча мова конференції: українська. 
 
Платформа проведення конференції: http://conf.org.ua. 

http://conf.org.ua./


Формат конференції 
Конференція відбуватиметься в дистанційному форматі: 
07-10 лютого 2022 року асинхронно на онлайн-платформі конференції за 

адресою: conf.org.ua шляхом розміщення та обговорення  відеоматеріалів, 
поданих учасниками. 

08 лютого 2022 року синхронно у вигляді онлайнової панельної дискусії 
(покликання на зустріч буде надіслано учасникам 07 лютого на електронні 
адреси, вказані під час реєстрації). 

7-13 лютого 2022 року асинхронно  - тематичний тиждень у Вікіпедії та 
сестринських проєктах з поліпшення, створення статей щодо безпеки дітей в 
інтернеті. 

Умови участі у роботі конференції: 
Участь у конференції є безкоштовною.  
Для  включення вашого матеріалу у програму конференції та розміщення 

його на онлайн-платформі Всеукраїнської науково-практичної конференції, 
учаснику необхідно до 3 лютого 2022 року заповнити заявку учасника  за 
покликанням https://forms.gle/eqpG86YHEniir1VJ7.   

Вимоги до оформлення відеоматеріалів учасника конференції: 
Технічні вимоги 

➔ Тривалість: відео не повинно перевищувати 7-10 хвилин, що за обсягом 
відповідає 5 аркушам друкованого тексту. Прискорення довшого відео 
заборонено. 

➔ Роздільна здатність: Full HD: 1920 x 1080 (1080p) або вище (4K: 3840 × 2160). 
➔ Альбомна (горизонтальна) орієнтація. 

Вимоги до змісту 
➔ Вступ: представлення, озвучення теми виступу. 
➔ Відеоматеріал, повинен бути якісно відзнятий на цифрову відеокамеру чи 

телефон; мати чітке зображення картинки й голосовий супровід автора. 
➔ У відеоматеріалах представлено власні надбання учасника конференції щодо 

ефективних практик та шляхів вирішення окресленого питання. 
➔ Просимо не використовувати захищений авторським правом матеріал. Ви 

можете використовувати лише матеріали, які мають відповідну ліцензію для 
повторного використання, наприклад, відкритий вихідний код або ліцензовані 
медіафайли Creative Commons.  

➔ Згода на оприлюднення: просимо отримати інформовану згоду на появу людей 
у вашому відео, якщо такі є. Якщо у вашому відео з’являються неповнолітні 
віком до 18 років – вам потрібно отримати згоду батьків.  

➔ Опис: підготуйте короткий опис 50-70 слів про ваш відеоматеріал. 

Орієнтовна структура відеоматеріалу 
➔ Загальні відомості (тема, мета виступу). 
➔ Основний зміст відеоматеріалу (виклад основного матеріалу, розкриття 

зазначеної теми). В основній частині відеоматеріалу автор повинен презентувати 
власний досвід, творчі ідеї, знахідки (акцент на практичній частині 

https://forms.gle/eqpG86YHEniir1VJ7
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представленого педагогічного досвіду); інноваційні, креативні ідеї, які 
використовує автор відеоролика у власній професійній діяльності. 

➔ У заключній частині відеоматеріалу необхідно окреслити актуальність обраної 
теми, прогнозування та перспективи розвитку обраної теми, методики тощо. 
 
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які 

не відповідають зазначеним вище вимогам і структурі, тематиці 
конференції і не містять наукової новизни чи авторських ефективних 
практик. 

Підтвердженням участі в конференції буде електронний сертифікат 
учасника. 

 
Підтверджувальні документи будуть надіслані на електронну адресу, 

вказану під час реєстрації. 
 

КОНТАКТИ  
Адреса оргкомітету та контактні телефони: вул. Велика Перспективна, 

39/63, м. Кропивницький, 25006,  комунальний заклад «Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
Василя Сухомлинського», кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та 
безпечного освітнього середовища (каб.404). 

Е-mail: ikt.koippo@gmail.com 
 
Довідки за телефонами:  

➔ Світлана Миколаївна ЄФІМЕНКО – старший викладач кафедри 
інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього 
середовища, відповідальний секретар конференції (+380993122269 
telegram, viber); 

➔ Марина Станіславівна ЧАЛА – завідувач науково-методичної 
лабораторії інформаційно-технологічної освіти (+380502828275 telegram, 
viber) 

 
Із повагою        Оргкомітет конференції 
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