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Вельмиповажні  колеги! 
 

у рамках   

ІV-х Міжнародних Челпанівських  
психолого-педагогічних читань 

 
 

 

З А П Р О Ш У Є М О   В А С  
 

18-20 та 22-24 травня 2015 року 
 

взяти участь у  
 

Навчально-демонстраційних сесіях 
 

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ і ВЧИТЕЛІВ, МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ,  
РОЗРОБНИКІВ І ДОСЛІДНИКІВ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 

І-й напрям – «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» 
- Метод Case-study (метод кейсів) 
- Коучингові техніки у роботі викладача 
- Тренінгові технології та новітні тренінгові техніки 
- Техніка «Навчання шляхом залучення» 
- Інтерактивна лекція: способи забезпечення та реалізації 

- Мультимедійний пул викладацьких практик 

ІІ-й напрям – «Інновації в освітньому менеджменті: стратегічне планування,   

                           проектний менеджмент, технології  управління якістю» 
- Стратегічне планування і стратегічний менеджмент 
- Проектний менеджмент в освітній практиці 
- Технології управління якістю освіти 
- Технології моніторингу якості 
- Академічна мобільність: ефективні засоби і техніки 
- «Університет майбутнього»: технології згуртування  

ІІІ-й напрям – «Комп’ютерні технології в сучасній освіті: революція можливостей» 
- Системи освіти на основі ООР и MOOC 
- Coursera: можливості для викладача - можливості для студента 
- 3D комунікації та 3D інтернет в освіті 
- Онлайн-навчання: вебінар чи відео-конференція 
- Електронні освітні ресурси в сучасному освітньому закладі 
- PREZI та інші сучасні альтернативи мультимедійних презентацій 

 

У роботі сесії візьмуть участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Італії, США, Туреччини. 
Спеціальні гості – європейські експерти, тренери, коучери. 

 

Місце проведення: Бізнес-центр "101 Tower" 
Конгрес-хол "Кiev" (вул. Льва Толстого, 57, 7-й поверх. Проїзд: метро "Вокзальна" або "Університет") 

 

Початок роботи: 10-00                                                                      Початок реєстрації: 9-00 
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Учасники отримують  
Сертифікат участі, що засвідчує підвищення кваліфікації 

 

Просимо до 12 травня 2015 року заявити про участь та надіслати індивідуальну або групову заявку 
на адресу psytoday@ukr.net. При формуванні заявки просимо вказувати обраний напрям (або 
напрями). 
 

Організаційний внесок у розмірі 300 грн. просимо перерахувати на рахунок: 26006037494701  в  
АКІБ „УКРСИББАНК” м. Харків,   МФО 351005,  код ЄДРПОУ – 33498600, МЕА «Консалтинг і Тренінг» 
(призначення платежу: організація та проведення наукової конференції). Обов’язковим є 
надсилання квитанції про сплату (сканована копія) разом із заявкою. Організаційний внесок у день 
проведення заходу – 350 грн.  
Організаційний внесок включає: інформаційний пакет учасника, програму, канцелярське 
приладдя, технічний супровід, кава-брейки. Виготовлення персонального сертифікату – 35 грн. 
 
Відкрито прийом пропозицій щодо розширення актуальної тематики майстер-класів під час 
роботи Навчально-демонстраційних сесій. Пропозиції просимо надсилати на адресу: 
psytoday@ukr.net. 
 
 

Інформація (участь, заявки, організаційна допомога, консультації):  
за тел.: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22   

 

Чекаємо на Вас! 
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