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Нині, у зв’язку із розвитком ІКТ виникли і нові форм професійного 
взаємодії, зокрема наукової. Поряд з такими формами наукової комунікації 
як електронна бібліотека і електронний журнал, однією з найпоширеніших 
форм є інтернет-конференція [1]. У роботі [2, с.167-169] під електронними 
системами організації конференцій розуміють веб-орієнтовані системи, що 
надають можливість віддаленого менеджменту конференції: створення і 
редагування заходу, реєстрація учасників, розподілення ролей, а також 
робота з матеріалами конференції (подання, рецензування тощо). 
Загальновідомо, що метою інтернет-конференції є: публікація наукових 
ідей авторів; створення наукового товариства; здійснення комунікації між 
представниками різних установ [1]. 

В Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України (ІІТЗН НАПН України) вже накопичений досвід щодо 
використання системи Edu Conference (conf.iitlt.gov.ua) для проведення 
інтернет-конференцій. Ця система дозволяє створювати, організовувати 
онлайн-конференції та вебінари різних рівнів складності, оцінювати 
матеріали доповідей, проводити подвійне сліпе рецензування статей, 
приймати чи відхиляти матеріали, проводити обговорення статей та 
доповідей в письмовому та відео-режимі. Із використанням даної системи 
ІІТЗН НАПН України було проведено 5 конференцій, зокрема: «І-ІІІ 
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова 
молодь» (2013-2015) та звітні науково-практичні конференції Інституту 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (2015-2016). 
Основними організаторами (докторанти, аспіранти) і учасниками 
(аспіранти, студенти та молоді вчені) цих конференцій були молоді 
дослідники.  

У підготовці кадрів інформатизації освіти важливим є навчити 
використовувати ІКТ у подальшій професійній діяльності, як для 
навчальних цілей, так і для організації та проведення масових заходів, 
зокрема вебінарів, конференцій тощо.  

Окреслимо основні етапи організації та проведення веб-конференції 
на підставі наукової літератури та власного досвіду: 1) визначення 
проблематики конференції, окремих її напрямів (назви секцій чи 
тематика). Залучити фахівців до організаційного комітету і розподілити 
обов’язки між ними, призначити відповідальних за окремі організаційні 
питання. Підготувати інформаційний лист (інформаційне повідомлення) 
про конференцію; 2) створення сторінки цієї конференції в електронній 
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системі організації конференцій, розміщення відомостей про конференцію 
із дотриманням естетичних та психологічних вимог до подання даних в 
електронному виді, для кращого візуального сприйняття (колір шрифту, 
колір фону, тексту, розміщення зразків для завантажень тощо); 
3) поширити оголошення про проведення конференції через: сайт 
установи-організатора, списки розсилки (з бази даних учасників 
попередніх заходів), електронні соціальні мережі, розіслати запрошення до 
інших установ, подати оголошення у періодичну пресу тощо. Вважливо це 
робити заздалегідь; 4) початок реєстрації учасників на сайті конференції і 
розміщення тез чи статей, надання консультації учасникам; 
5) рецензування матеріалів з можливістю доопрацювання, консультації 
рецензентів щодо проблемних питань; 6) підготовка програми конференції 
і розміщення її на сайті конференції, підготовка паперового примірника; 
7) проведення конференції в реальному часі. Виступи організаторів та 
учасників, обговорення матеріалів конференції в реальному часі. Відповіді 
на питання. Відзнака (грамоти, сертифікати) учасників та організаторів. 
Прийняття резолюції конференції; 8) підготовка збірника матеріалів, 
розміщення його на сайті конференції та розсилка учасникам. 

Наголосимо на особливостях проведення веб-конференцій: 
оголошення про проведення роблять через списки розсилки; місцем 
проведення конференції є інтернет-портал (сайт, чи спеціальний сайт) 
організатора конференції; матеріали можуть бути опубліковані у 
паперовому виді або зберігатися тільки в електронному форматі; не 
потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення для учасників 
конференції, досить підключення до мережі Інтернет; участь у 
конференціях переважно є безкоштовна. 

Отже, вважаємо, що у підготовці кадрів інформатизації освіти 
доцільним є застосування електронних системам для організації наукових 
масових заходів, а саме для проведення веб-конференції. Для проведення 
таких заходів застосовують різноманітні системи, переважна більшість 
яких платна. Застосування системи Edu Conference для інформаційної 
підтримки наукових масових заходів у галузі педагогічних наук 
підтвердило свою ефективність, адже її вже було використано для 
організації 5 конференцій упродовж 2013-2015 років. 
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