ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ,
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
СМАРТ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»
Організатори: Навчально-науковий інститут педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації
Місце проведення: система смарт-освіти Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Дата і час проведення: 16 травня 2017 року об 1330 год.
Робочі мови: українська, польська, англійська, німецька.
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.
Питання для обговорення:
1. Електронне навчання в професійній освіті: проектування та досвід
використання.
2. Науково-методичний супровід дистанційної освіти.
3. Методичні основи проектування та використання платформ e-learning у
професійній освіті.
4. Особливості контролю навчального процесу e-learning і моніторингу
його якості у професійній освіті.
Важливі дати
10 травня – кінцевий термін реєстрації на конференцію
12 травня – кінцевий термін подання тез
15 травня – тестове підключення
15 травня – публікація програми конференції
16 травня – конференція.
Організаційний комітет
1. Дійсний член (академік) НАПН України, проф. Гуревич Роман Семенович
2. Доктор пед.наук, проф. Коломієць Алла Миколаївна
3. Кандитат пед. наук., проф. Кадемія Майя Юхимівна
4. Кандитат пед. наук., керівник ІОЦ ВДПУ Уманець Володимир Олександрович
5. Кандитат пед. наук., доцент Шахіна Ірина Юріївна

Інформаційний лист
Шановні колеги!
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського запрошує до участі у
Всеукраїнській веб-конференції «Теорія і практика смарт навчання у
професійній освіті»
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.
Питання для обговорення:
1. Електронне навчання в професійній освіті: проектування та досвід
використання.
2. Науково-методичний супровід дистанційної освіти.
3. Методичні основи проектування та використання платформ e-learning
у професійній освіті.
4. Особливості контролю навчального процесу e-learning і моніторингу
його якості у професійній освіті.
Для участі у конференції необхідно до 10 травня 2017 року заповнити
онлайн-заявку, яка знаходиться за адресою: https://goo.gl/bg4kGi.
За підсумками проведення конференції буде опубліковано електронний
збірник матеріалів із розміщенням на сайті ВДПУ.
Тези оформлюються згідно шаблону, який додається, обсяг 3-6 сторінок.
Вартість публікації однієї сторінки – 10 грн.
Реквізити для оплати повідомляються авторам після рекомендації тез
публікації.
Контактна інформація:
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Шахіна Ірина
Юріївна, тел. моб. (066) 350 7727, (098) 665 8999, rom.shahin@gmail.com
Розміщуйте у мережі Facebook фото, зроблені під час роботи
конференції,
та
надсилайте
їх
на
електронну
адресу
(lubarskaaludmila@gmail.com)! Автор кращого фото отримає подарунок від
організаторів!

При оформленні доповідей або статей необхідно дотримуватися таких
технічних вимог:
Редактор тексту Microsoft Word. Формат docх. Розмір аркуша паперу А4
(210х297 мм); поля: зверху, знизу, зліва и справа 2,0 см; колонтитули 1 см.
Шрифт тексту Times New Roman (розмір – 12 пт) чорного кольору, звичайний.
Міжрядковий інтервал – 1. Абзац: вирівнювання по ширині; перший рядок –
абзацний відступ 1 см. У тексті обов’язкові посилання на використані
літературні джерела (назва Cписок використаних джерел, вирівнювання по
центру сторінки). Наприклад: [4, с. 23]. Рекомендований обсяг публікації – від
2 до 5 сторінок. Ім’я файла - за іменем першого автора, наприклад: «Іванчук
А.М.docх».
Зразок оформлення публікації:
УДК ….

ПІБ автора
(авторів),
науковий ступінь, вчене звання, посада,
місце роботи чи навчання (місто).
Для студентів додатково
зазначається науковий керівник
НАЗВА

Текст доповіді чи статті
Список використаних джерел
1.
2.
Організаційний комітет буде розглядати тільки ті матеріали, що відповідатимуть
проблематиці конференції, оформлені відповідно до вимог і подані в зазначені терміни.

