
Міністерство освіти та науки України 
Сумська обласна державна адміністрація 

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Суми, 
Україна) 

в партнерстві з Університетом менеджменту освіти (м. Київ, Україна), 
Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти (м. Київ, Україна), 
Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та 
систем Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО 
«Інформація для всіх», Новосибірським державним педагогічним 
університетом (Новосибірськ, РФ), Казахським національним університетом 
ім. аль-Фарабі (Алма-Ата, Республіка Казахстан), кафедрою політології 
Національного університету Києво-Могилянська академія, Сумським 
державним університетом, Спілкою обдарованої молоді України, Інститутом 
історії Ягелонського університету (Польща), Інститутом філософії 
Зеленогурського університету (Польща) та іншими традиційними партнерами  
проводять 28-31 травня 2013 р. в м. Суми VI МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, 
ВИКЛАДАЧІВ, НАУКОВЦІВ «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
СУСПІЛЬСТВА ЗА УМОВ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ 
(ids3ci)». Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.  

В 2012 р. серед учасників були представники США, Польщі, РФ, 
Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, Республіки Білорусь,  
України. Матеріали конференції розіслані в наукові бібліотеки. Завдяки 
підтримки нашого партнера міжнародної конференції «Інформаційні 
технології в освіті для всіх (ITEA)» матеріали нашої конференції 2012 р. 
розміщуються на сайті: http://itea-conf.org.ua/ids3ci/  - збірка наукових 
праць, відео доповіді учасників, презентації доповідей, статті по секціям. За 
абревіатурою конференції ids3ci ми вже маємо 16400 сторінок в пошуковій 
системі GOOGLE.  

В 2013 РОЦІ МИ ПЛАНУЄМО ЗРОБИТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗБІРКУ 
НАУКОВИХ ПРАЦЬ (НАДРУКОВАНІ БУДУТЬ ТІЛЬКИ 
ПРИМІРНИКИ ДЛЯ БІБЛІОТЕК, СПИСКУ РОЗСИЛКИ ВИДАНЬ, ЩО 
МАЮТЬ ISBN ТА НА ПРОХАННЯ АВТОРІВ) 

Готуємо он-лайн трансляцію конференції. Планується видання 
Програми конференції.  СБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ учасників 
конференції буде видана при наявності ISBN для відправки до наукових 
бібліотек та за списком відправки ISBN, а також по кількості проплачених 
заявок учасників. Електронну версію збірки наукових праць буде  разміщено 
на сайтах КЗ СУМСКИЙ ОІППО http://soippo.edu.ua/ ТА НА САЙТІ 
КОНФЕРЕНЦІЇ (презентації, статті). Ми будемо сприяти можливості  
виступи ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ТИХ, ХТО не зможе приїхати. Кращі 
доповіді будуть РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ  КОНФЕРЕНЦІЇ http://itea-
conf.org.ua/ids3ci/ 

 

http://itea-conf.org.ua/ids3ci/


БУДЕ НАДРУКОВАНО ПРОГРАМУ КОНФЕРЕНЦІЇ всі 
матеріали будуть розміщені на сайтах КЗ СУМСЬКИЙ ОІППО 
http://soippo.edu.ua/ ТА НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ (ВИСТУПИ, 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ, СТАТТІ ), НАДАТИ МАКСИМАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ 
ВИСТУПИТИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ТИХ, ХТО НЕ ЗМОЖЕ 
ПРИЇХАТИ. КРАЩІ ДОПОВІДІ БУДУТЬ РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ 
http://itea-conf.org.ua/ids3ci/  

У відповідності до традицій попередніх конференцій автори 
можуть запропонувати та безкоштовно провести свій майстер-клас, 
круглий стіл, треніг, тематичну дискусію, телеконференцію.  
 
Секція №1 Світовий розвиток в ХХІ ст.: зміни як фактор інноваційного 
менеджменту 
Сесії. 
1.1  Сучасні виклики глобалізації - потреба нової філософії розвитку.  
1.2  Кероване прогнозування. Дорожні карти, форсайты, стартапи…Що  далі? 
1.3  Кризи, інновації, транзити. 
1.4  Європейський Союз взаємодоповнення національного суверенітету та 
пріоритетів інтеграції. 
1.5  Пострадянські моделі розвитку - проблема перспектив 
1.6  Людський капітал, людський потенціал, людський фактор. 
Секція №2. Політика, економіка, менеджмент між викликами та 
інноваціями в ХХІ ст.. 
Сесії. 
2.1  Національні  ідеї в інтегрованому та консолідованому світі 
2.2 Суспільство знань: політика, економіка, екологія 
2.3  Давос 2011-2013 рр. – пошук нових розумінь та консолідацій.  
2.4  Реальна та віртуальна політика, економіка, безпека.  
2.5  Державне, муніципальне управління та публічне адміністрування.  
2.6  Україна між ЄС та ТС. Чи є третій шлях? 
2.7  Міжнародні програми співпраці: інноваційні, транзитивні, комунікативні 
складові. 
2.8  Взаємодія З -го сектору та громадянського суспільства. 
Секція №3. Соціум, культура, інформаційна революція в ХХІ ст 
Сесії. 
3.1  Філософсько-соціологічне дослідження суспільства.  
3.2  Сучасні еліти. Конкуренція або партнерство чи конкуренція через 
партнерство?  
3.5  Культура, мультикультура, крос-культура.  
3.6. Людина: успішність за умов постійних змін.  
3.7  Реальний та віртуальний соціум. 
3.8  Інформаційна та інноваційна революції. 
Секція № 4  Освітній фактор ХХІ ст.. 
Сесії.  
4.1  Виклики та тренди розвитку сучасної освіти. 

http://soippo.edu.ua/
http://itea-conf.org.ua/ids3ci/


4.2  Освіта протягом життя (LLL).  
4.3 Освіта та е-освіта. Освітній коннективізм, віртуальні освітні сервіси, 
дистанційна освіта. 
4.4 Післядипломна освіта ХХІ ст. – потреба інновацій. 
4.5 Міжнародна освіта. Болонський процес 2010-2020. Пострадянський 
освітній простір (проблеми, досягнення). 
4.6. Міжнародні освітні та наукові проекти й програми (анонсі та практики). 
 
Під час роботи конференції планується робота наукової телеконференції 
«ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 
КАПІТАЛУ ЗА УМОВ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ».  
 
  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Автор несе відповідальність за зміст матеріалів. Статті повинні 
відповідати концепції конференції та відображати позицію автора.  Обсяг 
до 4 - 5 стор.  Останній строк подачі матеріалів - 8 травня 2013 г. на e-mail: 
zhuk_innov_2012@mail.ru   
Обсяг  - 4 - 5 стр., Формат А4, інтервал - одинарний, кегль 14, редактор Times 
New Roman. Поля: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхне - 20 мм, нижне 20 мм. 
В лівому верхньому куті бажано вказати шифр УДК в правому верхньому  - 
інформацію про автора (прізвище, ім’я та по батькові, посаду, наукову 
ступень і звання, повну назву закладу, e-mail). Нижче по центру  бажано 
надати на інших мовах конференції назву, анотацію до 500 знаків (приблизно 
5-7 рядків). Потім – основний текст, літературу. Література оформлюється  у 
відповідності до вимог ВАК (для іноземців у відповідності до традицій). 
Для тих, хто готує презентації - просимо надіслати для розміщення на сайтах 
КЗ Сумський ОІППО та на сайті конференції. 
 
УДК (бажано)                            Іванов Іван Іванович, к. філос.н., доц..,  
              Посада, заклад, держава.…….   
    

НАЗВА. НАЗВА. НАЗВА. НАЗВА. 
 

Анотация (бажано) 
Abstract (бажано) 

 
Література 
До матеріалів додаються:  
 
Заявка (окремим файлом). 
1. Прізвище, ім’я, по Батькові  
2. Місце роботи, посада, вчене 
звання, науковий ступінь (якщо є) 

 

3. номер мобільного телефону,  
e-mail 

 



4. Чи плануєте приїздити та 
виступати, чи потрібне житло 
(допустима вартість) Чи потрібне 
персональне запрошення. 

 

5. Якщо не приїдете, чи плануєте 
виступати у формі телеконференції 
чи вишлете ролики виступу 

 

6. Поштова адреса для відправки:  
- Програми (всім) 
- друкований збірник наукових праць  
(якщо замовляли) 

 

7. Чи приймали участь у наших 
попередніх конференціях 

 

8. Чи плануєте власну презентацію 
або майстер-класс 

 

 
            Відфотографована чи відсканована електронна копія квитанції 
про сплату оргвнеску. 
 Оргвнесок.   
1. Обробка матеріалів, друковані збірники, ISBN, Програма, пересилка, 
розміщення на сайтах (електронна версія збірки, стаття, презентація - якщо є) 
-  200 грн.  
2. Обробка матеріалів, ISBN, друкована Програма, пересилка, розміщення на 
сайтах (електронна версія збірки, стаття, презентація - якщо є), розміщення 
на сайтах  (електронна версія збірки, стаття, презентація - якщо є), ISBN, 
друкована Програма, пересилка - 50 грн. 
 
Перерахування коштів: «Призначення платежу – ПОСЛУГИ ПО 
КОПІЮВАННЮ матеріалів конференції «Інноваційний розвиток».  
Отримувач ПП Літвін С.С. Адреса 4007, м. Суми, вул.. Р.Корсакова, 5, каб. 
105.              Р/р 2600472099 в «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805  
ІПН 3010417973  

ВИТРАТИ НА ПРОЇЗД, ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ ЗА 
РАХУНОК СТОРОНИ, ЩО ВІДПРАВЛЯЄ У ВІДРЯДЖЕННЯ.   

Ідея та координація конференції  Жука Михайла Васильовича. Для 
екстреного зв’язку можна використовувати e-mail: confer_sumy @mail.ru     
Тл./ф +30 (0542)-33-50-04 з проханням переключити на Жука М.В.). моб. тел. 
(066) 96 157 86  
 
 


