
       МІСЦЕ ДЛЯ ЕМБЛЕМИ  

 

 Програмний комітет: 
Станіслав Ніколаєнко, ректор НУБіП України; 
Йозеф Совіньскі, проф есор, доктор ф ілософ ії, проректор у  справах  
 студентів і освіти Вроцлавський природничий університет; 
Сергій Кваша, проректор з навчаль ної роботи НУБіП України; 
Валерій Биков, проф есор, академ ік НАПН України, Інститут  
 інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України; 
Данута Парилак, проф есор, доктор ф ілософ ії Вроцлавсь кий природничий 
 університет; 
Євгенія Смирнова-Трибульська, проф есор, докт ор педагогічних наук,  
 Селезький університет 
Тетяна Іщенко, Міністерство освіти і науки України; 
Аркадіуш Орловський, Проф есор, доктор ф ілософ ії, Варшавський  
 університет наук про життя ; 
Наталія Морзе, проректор, Київський університет ім ені Бориса Грінченка; 
Марцін Гловацький, докор ф ілософ ії, Вроцлавсь кий природничий університет; 
Кшиштоф Пьєчарка, докор ф ілософ ії, Вроцлавсь кий природничий  
 університет; 
Томаш Валашек, м агістр Edukacja-Online.pl; 
Ігор Каплаушенко, керую чий директор Циф рового видавництва "Розм уники"; 
Анна Станіславська-Мішке, м агістр Краківсь кий  економ ічний університет; 
Світлана Агаджанова, керівник Центру дистанційного навчання,  
 Сумський аграрний університет; 
Марія Вілкін, м агістр, Варшавсь кий університет наук про ж иття;  
Єжи Мішке, Проф есор, доктор ф ілософ ії, незалеж ний консуль тант,  
 Асоціація академічного е-навчання; 
Марчен Даубровський, доктор філософії, Варшавська школа економіки, Президент 
 Асоціації академічного е-навчання; 

       МІСЦЕ ДЛЯ ЕМБЛЕМИ  

 

Умови участі в конференції: 

 учасник з України — 300 грн 

 іноземний учасник — 1200 грн 

 іноземний учасник (заочна участь) — 300 грн 

 бізнес-плата  — 3000 грн 

 cтуденти — безкоштовно 
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Запрошуємо 

Вас до участі у  

IV  Міжнародній  конференції  

"Цифрова освіта в природничих  

університетах",  

яка відбудеться 25-27 жовтня 2017 року  

на базі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Організатори: 

 Реєстраційна форма на сайті: 
 

http://deeu.up.wroc.pl 

 

або за адресою 

https://goo.gl/forms/LGfO9fMPx24AKrKB2 

 Організаційний комітет: 
Вадим Ткачук,  проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності 
 та розвитку НУБіП України; 
Олена Глазунова, декан ф акуль тету інф орм аційних технологій  НУБіП  
 України; 
Джоанна Марковска,  доктор ф ілософ ії, Центр дистанційного навчання, 
 Вроцлавський природничий університет; 
Василь Шинкарук,  декан ф акуль тету гум анітарних та педагогічних наук, 
 НУБіП України; 
Олена Кузьмінська,  каф едра інф орм аційних та дистанційних технологій  
 НУБІП України; 
Дмитро Касаткін, каф едра ком п'ю терних систем  та м ереж , НУБіП України  
Олеся Вікторова, каф едра соціаль ної педагогіки  та інф орм аційних  
 технологій в освіті 
Наталія Демешкант, проф есор, доктор ф ілософ ії НУБіП України; 
Яцек Макровські,  доктор ф ілософ ії, Центр дистанційного навчання,  
 Вроцлавський природничий університет; 
Максим Мокрієв, каф едра інф орм аційних та дистанційних технологій   
 НУБІП України; 
Ева Хайдаш, м агістр, Центр інозем них м ов, Вроцлавсь кий природничий  
 університет; 
Тетяна Волошина, кафедра інформаційних та дистанційних технологій НУБІП 
 України; 
Таїсія Саяпіна, каф едра інф орм аційних та дистанційних технологій НУБІП 
 України; 
Валентина Корольчук, каф едра інф орм аційних та дистанційних технологій 
 НУБІП України; 
Анна Даніел, м агістр, Центр дистанційного навчання, Вроцлавський  
 природничий  університет; 
Артур Мажчрзак, м агістр, Центр дистанційного навчання, Вроцлавсь кий 
 природничий  університет; 
Моніка Брзакола, м агістр, Центр дистанційного навчання, Вроцлавсь кий 
 природничий  університет; 
Ізабела Краснєвська, м агістр, Центр дистанційного навчання, Вроцлавсь кий 
 природничий  університет; 
Мартіна Сікора, м агістр, Центр дистанційного навчання, Вроцлавсь кий 
 природничий  університет; 
Катаржина Новаковска,  IT науковий клуб;  

Реєстрація учасників до 16.10.2017 

Секції конференції: 

1. Університет, бізнес і наука: ІТ-інструменти та методи  

співпраці 

2. Е-навчання: методологія, ІКТ-інструменти, освітні ресурси 

та сервіси, компетентність викладачів в галузі е-навчання 

3. Е-системи в освіті: е-середовище ВНЗ, інформаційні  

системи управління у ВНЗ, хмарні технології в освіті. 

deeu.up.wroc.pl deeu.up.wroc.pl deeu.up.wroc.pl 

Автори кращих доповідей будуть запрошені до 

друку у науковому віснику НУБІП (серія 

«Педагогіка. Психологія. Філософія») 

Вимоги до оформлення тез: 
 

Обсяг: не більш е 2 сорінок, розм ір А4  

Поля: всі по 25 м м   

Шрифт: Times New Roman, 12 pt.  

Міжрядковий інтервал: одина рний  

Відступ першого рядка абзацу: 1 см  

Тези надсилати на е-пошту до 16.10.2017:  
  korolchuk@nubip.edu.ua 

Ключова тема:  

 Кращі практики е-навчання 

У програмі конференції: 

 Постерна сесія для студентів 

 Вокршопи від провідних ІТ-компаній 

За результатами конференції буде видано  

збірник тез. 


