
 

   

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

 

I Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

12 грудня 2018 р., м. Харків 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції 

«Дистанційна освіта: реалії та перспективи», яка відбудеться 12 грудня 2018 року, у  

Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 

(вул. Алчевських, 29, зала засідань). 

 

Мета конференції: обговорення актуальних теоретичних і практичних 

проблем дистанційної освіти та значення електронних бібліотек у реалізації її 

завдань. 

 

Напрями роботи конференції: 

 Дистанційна освіта: становлення та основні проблеми розвитку. 

 Використання цифрових технологій в освіті та наукових дослідженнях. 

 Цифрові дані та їх збереження. 

 Формування електронної бібліотеки закладу вищої освіти: створення, 

використання, доступ. 

 Технології захисту інформації та авторських прав на електронні видання. 

 Відкриті освітні ресурси. 

 

Мова конференції: українська, англійська, російська. 

 

Запрошуються: керівники і представники ЗВО та наукових бібліотек, науковці, 

всі зацікавлені особи. 

 



Реєстрація учасників: 12 грудня 2018 року з 09.00 до 09.45  у навчальному 

корпусі ХНПУ імені Г. С. Сковороди (вул. Алчевських, 29, станція метро 

«Пушкінська»).  

 

Регламент роботи конференції: 

10.00 – 12.00 – пленарне засідання; 

12.00 – 13.00 – перерва на обід; 

13.00 – 15.30 – секційні засідання (майстер-класи, тренінгові заняття, 

індивідуальні консультації); 

15.30 – 16.00 – підбиття підсумків та закриття конференції. 

 

Учасники конференції отримують сертифікати.  

 

За результатами конференції планується видання збірника тез конференції. 

До друку приймаються тези доповідей у форматі MS Word 2010, обсягом від 3 до 5 

сторінок, 14 кегль, 1,5 інтервал. Тези мають складатися з назви, прізвища, ім’я та по-

батькові (повністю), посади, інформації про науковий ступінь і вчене звання, назви 

установи, списку використаної літератури, електронної адреси. 

 

Вартість публікації становить 30 грн. за 1 сторінку.  

 

Організаційний внесок (вноситься при реєстрації) – 100 грн. (покриття 

витрат на друк програми конференції, роздатковий матеріал, брейк-каву). 

 

Тези доповідей, заявки та фотокопії чеків про сплату публікації тез 

надсилаються до 25 листопада на електронну адресу: 

distance.education.hnpu@gmail.com. 
 

Кошти необхідно переказувати на рахунок ХНПУ імені Г. С. Сковороди: 

р/р 31251378103639 МФО 820172 ЄДРПОУ 02125585 з позначкою «Друк тез 

конференції з дистанційної освіти». Кошти перераховуються після підтвердження 

отримання заявки. 

 

Проїзд, проживання (самостійне поселення в отелях та хостелах міста) та 

харчування учасники конференції сплачують самостійно.  

 

Телефони для довідок: (057) 717-10-36; 093-845-45-72 (Мірошниченко 

Ольга Миколаївна) 



 

 

ЗАЯВКА 

на участь у I Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Дистанційна освіта: реалії та перспективи» 

 (12 грудня 2018 року) 

Прізвище ________________________________________________________________ 
Ім’я ____________________________________________________________________ 

По батькові _____________________________________________________________ 

 

Установа (повністю, без скорочень) 

________________________________________________________________________ 

 

Посада__________________________________________________________________ 

 

Адреса для листування (індекс)  

________________________________________________________________________ 

 

Мобільний 

телефон________________________________________________________________ 

 

E-mail 

(обов’язково)____________________________________________________________ 

 

Тема 

доповіді_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Форма участі (доповідач, слухач, заочна участь)_____________________________ 

 

 


