МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА
ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі університетської науково-практичної конференції

«Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє»
Конференція відбудеться 20 лютого 2014 року в головному корпусі ХНУ імені
В.Н. Каразіна. Початок роботи о 10:00. Реєстрація учасників з 9:00.
Основні напрямки роботи конференції
Організаційно-методичні питання створення дистанційних курсів:


огляд існуючих нормативних документів України з дистанційної навчання;



проблеми підготовки
наповнення змістом;



методологічні проблеми формування дистанційного курсу;



використання інтерактивних елементів дистанційного курсу у формуванні
структури і сценарію курсу;



відкриті навчальні ресурси: особливості їхнього використання і створення в
університеті.
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психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання;



оцінка ефективності (якості) дистанційного навчання, шляхи удосконалення
викладання дистанційних курсів;



діяльність деканатів з організації заочної з елементами дистанційної форми
навчання;



реалізація інтерактивної складової курсу (досвід викладача);



система контролю знань в дистанційному навчанні.

Конференція проходитиме у вигляді пленарного засідання та засідання Круглого
столу.
Форми участі у конференції:


виступ з доповіддю на пленарному засіданні;



виступ з повідомленням на Круглому столі;



розміщення повідомлення (виступу) на форумі Центру ЕН;



публікація статті в методичному збірнику;



участь в пленарному засіданні та засіданні Круглого столу.

Офіційні робочі мови конференції: українська, російська.
Для участі у конференції необхідно до 11 січня 2014 року


надіслати оргкомітету заявку на участь у конференції за формою, яка додається
нижче, або заповнити заявку в електронному вигляді на сайті Центру електронного
навчання http://dist.karazin.ua



надіслати на електронну адресу cel@karazin.ua тему доповіді та коротку анотацію
до неї (не більше 0,5 с.), виходячи з основних напрямків роботи конференції; в темі
листа написати «Конференція 2014».

Для надання матеріалів статті до збірника необхідно до 1 лютого 2014 року


надіслати на електронну адресу cel@karazin.ua статтю для публікації в
методичному збірнику (в темі листа написати «Стаття 2014»).
Приклад оформлення анонса доповіді
А.С. Ликошин

Тема. Методика викладання дистанційних курсів гуманітарного профілю (за результатами
пілотного проекту 2012-2013 навчального року).
Анотація. Існуючі методичні підходи до викладання дистанційних курсів у вишах
України і Росії. Принципова відмінність викладання дистанційного курсу від
традиційного навчання студентів у заочній формі. Досвід використання інтерактивних
форм (чат, форум, опитування) у процесі викладання гуманітарних дисциплін під час
проведення пілотного проекту з використання дистанційного навчання в магістерських
програмах.
Вимоги з оформлення публікації


Обсяг публікації: до 7 аркушів формату А4.



Мови: українська, російська.



Розмір полів: 20 мм.



Шрифт: Times New Roman, кегль – 14 рt.



Міжрядковий інтервал: 1,5, відступ абзацу - 10 мм.



Текстовий редактор: Microsoft Word (версія 97 і вище).



Таблиці, оформлені в Microsoft Word або Excel, рисунки (ілюстрації) в графічних
редакторах (tif, gif, bmp, wmf, emf, cdr) надсилаються окремими файлами,
підписаними і названими.



В кінці публікації курсивом розміщується список літератури.

Разом зі статтею необхідно подати інформацію про автора: П.І.П., місце роботи,
посада, науковий ступінь, вчене звання, контактний телефон, дистанційний курс, який
викладається.
Увага! Оргкомітет лишає за собою право відмовити в публікації матеріалів, які
не відредаговані, не відповідають тематиці або вимогам, а також вислані пізніше
зазначеного терміну.
Додаткова інформація за телефоном (057) 706-13-99.

