ЗАЯВКА
на участь у конференції на тему:
“Проблеми впровадження дистанційного
навчання в освітньому процесі вищих
військових навчальних закладів та можливі
шляхи їх вирішення”,
яка відбудеться 27 вересня 2019 року.
Прізвище ……………………………...………
Ім’я ……………………………………...…….
По батькові ……………………………………
Науковий ступінь ………………………….....
Вчене звання .....................................................
Посада …………………………........................
…………………………………………….……
Організація ……………………………………
………………………………………………….
Контактний телефон, факс ..............................
Е-mail .................................................................
(обов’язково для реєстрації у Центральному
репозиторії ресурсів Системи дистанційного
навчання Збройних Сил України – далі ЦРРСДН)

Форма участі у конференції:
виступ на пленарному засіданні …..……..
виступ на сесії………...................................
подання доповідей ………………………...
Тема доповіді ....................................................
…………………………………………………
Бажаю зареєструватись у ЦРРСДН:
Так
Ні

АДРЕСА
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
03049, Україна, м. Київ,
пр-т Повітрофлотський 28,
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського,
науковий центр дистанційного навчання
Контактна особа:
полковник Гогонянц Спартак Юрійович
Реквізити для зв’язку:
тел. (044) 271-05-31
моб. (063) 992-72-72
e-mail: adl.nuou@ukr.net
web-addresses: www.adl.nuou.org.ua
www.adl.mil.gov.ua
ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робочі мови: українська, англійська.
Адреса
проведення
конференції:
вул.
Дорогожицька, б. 3, корп. B12, м. Київ, Україна,
04119, Корпоративний університет енергетичної
компанії ДТЕК “Академія ДТЕК”.
Проїзд до місця проведення: від залізничного
вокзалу “Центральний” до зупинки “Академіка
Ромоданова” автобусом №500, метрополітеном
з пересадкою до станції “Лук’янівська”,
тролейбуси: 19, 19Д.
Для реєстрації на участь у конференції при
собі мати документ, який засвідчує особу.
Проїзд, проживання – за рахунок учасників
конференції.
Харчування (обід) – за рахунок організаторів.
Дрес-код – повсякденно-діловий.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
імені Івана Черняховського

ДРУГА МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

27 вересня 2019 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
міжнародної науково-практичної конференції
на
тему
“Проблеми
впровадження
дистанційного навчання в освітньому
процесі вищих військових навчальних
закладів та можливі шляхи їх вирішення”,
яка відбудеться 27 вересня 2019 року в
будівлі
Корпоративного
університету
енергетичної компанії ДТЕК “Академія
ДТЕК” за підтримки Міністерства оборони
Королівства Норвегія.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Презентація результатів українського
розвитку Проекту дистанційного навчання,
сприяння розвитку та обмін досвідом у галузі
дистанційного навчання.
2. Вироблення консолідованого рішення
щодо
удосконалення
механізму
впровадження дистанційного навчання в
освітньому процесі ВВНЗ та ВНП ЗВО.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1.
Організація освітнього процесу у
ВВНЗ
із
використанням
технологій
дистанційного навчання.
2.
Інформаційно-комунікаційні
технології в освітньому процесі ВВНЗ та
досвід використання.
3.
Методичні
аспекти
створення
та застосування дистанційних курсів для
слухачів ВВНЗ.
4.
Психолого-педагогічні
аспекти
дистанційного навчання у ВВНЗ.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1.
На адресу оргкомітету надсилаються:
заявка на участь у конференції; доповідь та
анотація, оформлені згідно з вимогами:
друкований варіант, підписаний авторами та
електронний варіант.
2.
Оргкомітет не несе відповідальності за
зміст доповідей.
3.
Публікація збірника доповідей за
рахунок організаторів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ДОПОВІДЕЙ
1.
Доповіді
приймаються
в
одному
примірнику,
підписаному
автором
із
зазначенням прізвища, ім’я та по батькові.
2. Доповіді повинні бути оформлені: текст
формату А4, українською або англійською
мовою в редакторі Microsoft Word, Times New
Roman, кегль – 14 пт, стиль – normal
(звичайний), інтервал між рядками – множник
1,5. Параметри сторінки: розмір полів: ліве –
3,0 см, праве – 1,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє –
2,0 см. Кількість сторінок – не менш ніж 5,
сторінки з нумерацією.
4. У правому верхньому кутку (шрифт
звичайний, без нахилу та підкреслювань):
- прізвище та ініціали авторів;
- науковий ступінь та вчене звання;
- посада, назва організації.
5. Назва доповіді друкується великими
літерами, шрифт жирний, без нахилу та
підкреслювань, по центру аркуша, без
переносів і відокремлюється від тексту одним
вільним рядком зверху та знизу.

6. Формули, малюнки, таблиці в тексті
доповідей оформлюються згідно правил.
Нумерація для них наскрізна.
7. Список використаних джерел додається.
8. Анотація (англійською та українською
мовами). Анотація та доповідь повинна
містити: предмет, тему та мету доповіді;
метод (методи) або методологію проведення
досліджень; результати досліджень; висновки
та
область
застосування
результатів
досліджень.
ВАЖЛИВІ ДАТИ
12 серпня – кінцевий термін реєстрації
учасників
26 серпня – кінцевий термін подання
доповідей
27 вересня – конференція (о 8.50 год.)
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
8.00-8.50
– Реєстрація учасників
8.50-12.00
– Пленарне засідання
13.00-16.30 – Сесія
10.30-11.00 – Перерва
12.00-13.00 – Перерва на обід
14.30-15.00 – Перерва
16.40-17.30 – Підведення підсумків,
прийняття рішення
конференції

