
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВАФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇОСВІТИПРЯШЕВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Словаччина)ОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)ТОРУНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІМІКОЛАЯ КОПЕРНІКА (Польща)ВИЩАШКОЛА ПІДПРИЄМНИЦТВА (Польща)УНІВЕРСИТЕТ ГРАДЕЦЬ-КРАКОВЕ (Чехія)БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МАКСИМА ТАНКА (РеспублікаБілорусь)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції зінтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційномусуспільстві», присвяченій 185-річчю Національного педагогічного університету іменіМ. П. Драгоманова, а також у Всеукраїнських тренінгах з підвищення кваліфікаціїпедагогічних працівників. Термін проведення заходів 29-30 травня 2020 року.

Планується робота конференції за такими напрямами:1. Підвищення кваліфікації вчителів нової української школи2. Інноваційні методи викладання, навчання і менеджменту в освіті3. Інформаційні технології в сучасній освіті: еволюція можливостей4. Освіта дорослих в інформаційному суспільстві5. Професійна освіта впродовж життяРобочі мови конференції: українська, англійська
Календар конференції та тренінгів: Прийом тез доповідей до 15 травня 2020 року Дні роботи (інтернет-режим обговорення доповідей): 29-30 травня 2020 року Проведення тренінгів: 29-30 травня 2020 рокуФорма участі в конференції та тренінгах – очно-дистанційна

Для участі у роботі конференції необхідно до 15 травня 2020 року:– заповнити on-line заявку на участь у конференції на сайті Навчально-наукового інститутунеперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – Режимдоступу: https://ino.npu.edu.ua;– тези доповідей обсягом до 5 сторінок просимо надсилати на e-mail: n.marchenko@npu.edu.ua(з поміткою в темі листа «Тези»).



У рамках конференції буде проведено Всеукраїнські одно (6 годин) - та дводенні (15годин) тренінги з міжнародною участю для підвищення кваліфікації педагогічнихпрацівників та керівників закладів освіти, тематику яких можна обрати за посиланням:(http://tiny.cc/aol2mz)
Тренінги будуть проводитися в очно-заочній (дистанційній) формі. Усіх учасниківтренінгів буде забезпечено сертифікатом відповідно до обраної тематики і тривалості тренінгу.Бажаючим взяти участь у тренінгах необхідно до 10 травня 2020 року зареєструватисявідповідно до реєстраційної форми за посиланням: (http://tiny.cc/aol2mz)
Вимоги до тез доповідей:• обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0,7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman,розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.Приклад оформлення тез: Остапенко Г. М.доктор педагогічних наук,професор кафедри освіти дорослихНаціонального педагогічного університету імені М.П. Драгомановам. Київ, УкраїнаНАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІТекст……[1, с. 10]. Література:1. Акулінін В. М. Інновації у викладанні української мови в школі. Освіта України. 2013.№ 6. С. 150–158.
Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасникаконференції (наприклад, Остапенко Г.М.)Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідність за науковий рівеньдоповіді, обґрунтованість висновків, достовірність результатів, наявність плагіату несутьавтори.

У день проведення конференції передбачається публікація програми. Тези доповідей будерозміщено на web-сторінці сайту Навчально-наукового інституту неперервної освітиhttps://ino.npu.edu.ua/ua/ в електронному збірнику матеріалів конференції «Актуальні проблеминеперервної освіти в інформаційному суспільстві» (через 14 днів після проведення конференції).Учасники конференції матимуть можливість взяти участь у вебінарі очно і дистанційно.Отримають сертифікат (в електронному вигляді), який буде надісланий разом із програмоюконференції та електронним збірником доповідей конференції на зазначену у відомостях проавтора електронну адресу.
Контактні особи:Марченко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітидорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічногоуніверситету імені М.П. Драгоманова, тел. (097) 570-04-91Макарчук Тетяна Федорівна, завідувач відділенням підвищення кваліфікації учителівНавчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університетуімені М.П. Драгоманова, тел. (067) 992-33-90Місце проведення конференції і тренінгів:м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 103 (станція метро «Університет»)


