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Напрямки роботи конференції: 

1. Стан та перспективи розвитку неперервної освіти. 
2. Наступність професійної підготовки як реалізація неперервної освіти. 
3. Шляхи і засоби підвищення якості неперервної освіти. 
4. Інноваційні технології в системі неперервної освіти. 
5. Зарубіжний досвід в системі неперервної освіти. 
В рамках конференції передбачається робота форуму за вищевказаними напрямками, який буде детально 

сформовано за результатами розгляду заявок учасників. 
Робочі мови конференції: українська, російська, польська та англійська. 
Доповіді будуть розміщені та обговорюватися на веб-сторінці науково-методичної роботи сайту системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua/blog/). За результатами конференції 
планується видання тезового збірника матеріалів конференції. 

Для участі у конференції необхідно надіслати до 23.04.2015 р. на електронну адресу fpo_konf@mail.ua (у 
окремих файлах з назвами, наприклад: Симоненко_заявка, Симоненко_тези): заявку для участі у конференції 
(бланк заявки додається); текст тез (2–4 сторінки). 

 
Оргкомітет конференції: тел.: +380965086368, +380638598961 – Муковіз Олексій Павлович, 

+380938867270, +380978208090 – Ніколайчук Ірина Олегівна. Е-mаі1: fpo_konf@mail.ua 
 

Редактори залишають за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці конференції, та 
поточно редагувати матеріал. Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її автори (автор). 



ЗАЯВКА 
на участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Неперервна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», 
яка відбудеться 24 квітня 2015р. на сайті Системи неперервної освіти вчителів початкової школи 

http://sno.udpu.org.ua 
Прізвище, ім’я, по батькові 
(співавторів) повністю 

 

Напрямок конференції  
Назва тезової статті  
Назва фахової статті (за бажанням)  
Місце роботи (без скорочення), 
якщо є співавтори, то інформація 
вказується і про них 

 

Науковий ступінь, учене звання  
Посада  
Домашня адреса (з індексом)  
Телефон  
E-mail  

 
Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Загальний обсяг тез 2-4 сторінки. Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий 
інтервал 1,0, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. 

 
Зразок оформлення тез: 

Олексій Муковіз, 
к. пед. н., доцент, докторант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 
 

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
Текст тез 
 
Список використаних джерел (2-3 найменування) 
 

 
Чекаємо Вашої участі! 

 


