НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у І Всеукраїнській веб-конференції «Теорія і практика
дистанційного навчання у професійній освіті», яка відбудеться 28 лютого 2017 року на базі
системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
(http://e-learning.org.ua/).
До участі запрошуються наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти,
керівники та педагогічні працівники вищих, професійно-технічних навчальних закладів,
навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, коледжів,
технікумів, інститутів післядипломної освіти, а також всі, хто прагне вдосконалити зміст
професійної освіти і навчання та бажає обмінятися досвідом за темою конференції.
Початок роботи об 1100 год.
Робоча мова: українська.
Питання для обговорення:
1. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті: проектування та досвід
використання.
2. Дистанційне навчання в професійній освіті: науково-методичний супровід.
3. Методичні основи проектування дистанційних курсів у системі професійної освіти.
4. Моніторинг дистанційного навчання у професійній освіті.
5. Організаційне та фінансове забезпечення дистанційного професійного навчання.
Для участі у конференції необхідно до 24 лютого 2017 року заповнити онлайн-заявку, яка
знаходиться за адресою: http://ivet-ua.science/labs/dist-edu/conference-2017/registration.
За підсумками проведення конференції буде надруковано збірник тез. Текст тез (назва
файлу: прізвище автора/першого автора латиницею, нижнє підкреслення, tezy, для прикладу
«honcharenko_tezy.docx») необхідно надсилати на електронну адресу elearning@ivet-ua.science
до 26 лютого 2017 року включно, тема листа «Тези на конференцію». Тези оформлюються згідно
шаблону, який додається, обсяг 3-6 сторінок. Вартість публікації однієї сторінки – 35 грн.
Реквізити для оплати повідомляються авторам після рекомендації тез до друку.
Завчасно перевірте, чи зареєстровані Ви у системі дистанційного навчання ІПТО НАПН
України (http://e-learning.org.ua/login/signup.php). Інструкція з реєстрації знаходиться на сайті
системи та на сторінці конференції. Тестове підключення буде доступне 27 лютого 2017 року
з 1600 до 1800 год.
Сторінка конференції: http://ivet-ua.science/labs/dist-edu/conference-2017
Подія у мережі Facebook:
https://www.facebook.com/events/947257125408033/
Хештеги: #ivetua; #ldpn; #elearning; #conference2017
Контактна інформація:
лабораторія дистанційного професійного навчання ІПТО НАПН України,
Кравець Світлана Григорівна, тел. моб. (050) 923 0552,
elearning@ivet-ua.science
Розміщуйте у мережі Facebook фото, зроблені під час роботи конференції, з хештегами
заходу, або надсилайте їх на електронну адресу лабораторії (elearning@ivet-ua.science)!
Автор кращого фото отримає подарунок від колективу лабораторії!

