
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 

від   06.12.2010         №  _1/9-880__                    
від   ___ на №    

 
Міністерство освіти і науки  
Автономної Республіки Крим,  
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій 

 
Про проведення Міжнародної науково- 
практичної конференції “Інформаційно- 
комунікаційні технології в освіті:  
територія партнерства” 

 
На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 

на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 від 
27.11.2010) Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
спільно з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних 
наук України та корпорацією Intel в Україні за сприяння Хмельницької обласної 
державної адміністрації планують провести з 24 до 26 травня 2011 року в 
м.Хмельницькому Міжнародну науково-практичну конференцію 
“Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: територія партнерства”. 

На конференції розглядатимуться наступні питання: основні тенденції та 
перспективи співробітництва щодо інноваційних медіатехнологій та відкритих 
освітніх ресурсів, шляхи розвитку ІКТ-компетенції педагогів, впровадження 
новітніх освітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в навчально-
виховний процес позашкільних навчальних закладів, використання 
інформаційно-комунікаційних технологій як шлях до забезпечення якісної 
екологічної освіти.  

Учасники конференції ознайомляться з досвідом роботи позашкільних і 
вищих навчальних закладів Хмельницької області щодо впровадження новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

До участі в конференції запрошуються директори республіканського 
(Автономна Республіка Крим), обласних, міських (міст Києва та Севастополя)  
позашкільних навчальних закладів, а також педагогічні працівники 
загальноосвітніх навчальних закладів, наукові та науково-педагогічні 
працівники вищих навчальних закладів. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


За підсумками роботи конференції планується видання збірника 
матеріалів. Учасникам конференції заявки (форма додається) та наукові статті 
подати до 15 квітня 2011 року на адресу: Хмельницький обласний еколого-
натуралістичний центр, пров. Шкільний, м.Хмельницький, 8, 29025 (з поміткою 
“Конференція”), на електронну адресу: hoencum@ic.km.ua або hoencum@ukr.net. 
Вимоги до оформлення наукової статті розміщені на сайті: www.nenc.gov.ua). 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: у м.Києві −             
0 (44) 430-04-91 (контактна особа − Тараненко Вікторія Іванівна), у 
м.Хмельницькому − 0 (382) 55-12-14, 55-14-49 (контактна особа − Климчук 
Василь Васильович); е-mail: hoencum@ic.km.ua; hoencum@ukr.net  або на сайті: 
www.hoencum.km.ua. 

Додаток: на 1 арк. 
 
 

Перший заступник Міністра                  Б.М. Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вербицький В.В. 430-02-60 
Середницька А.Д. 486-15-35 
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Додаток  
до листа Міністерства освіти  
і науки України 
від 06.12.2010 № 1/9-880 

 
 

Заявка  
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

,,Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: територія партнерства”. 
 

Прізвище: _______________________________________________________ 
Ім’я: ____________________________________________________________ 
По батькові: _____________________________________________________ 
Назва та адреса закладу: ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Посада: _________________________________________________________ 
Кваліфікаційний рівень: ___________________________________________ 
Педагогічне звання: ______________________________________________ 
Науковий ступінь: ________________________________________________ 
Контактні телефони: ______________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________________ 
Напрямок роботи конференції: _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
Тема доповіді: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Планую виступити (підкреслити): 
-з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.).  
-  секційному засіданні (до 10 хв.).  

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

/тема виступу/ 
Потреба в технічних засобах: ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
 

Дата                                                                                 Підпис 


