
Сумська обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Інформаційний лист

Шановні колеги!

15 жовтня 2015 на базі  Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної  освіти  відбудеться  засідання  1-го  обласного  круглого  столу
«Національно-патріотичне  виховання  дітей  і  молоді  -  опора  української
державності».  За підтримки СумДУ планується інтернет-трансляція та надання
можливості дистанційних виступів ( для учасників, що не зможуть приїхати). В
разі, якщо учасник круглого столу не зможе прийняти участь безпосередньо, або
дистанційно,  але  хоче  показати  свій  досвід  –  він  може  прислати  відеоролик,
презентацію свого виступу, або досвіду.  Орієнтовно час  проведення  круглого
столу з  10.00 до 12.30.  Пробне тестування можливості дистанційного виступу
буде проведено напередодні  заходу, про що всі  будуть проінформовані і  через
сайт нашого інституту і через розсилку. Матеріали приймаються в електронному
вигляді на e-mail:  soippo  .  kafedra  @  gmail  .  com

 До  участі  в  засіданні  кругового  столу  запрошуються  керівники  та
представники загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів.

Метою  круглого  столу є  популяризація  «Концепції  національно-
патріотичного виховання дітей і молоді», затвердженої наказом МОН України від
16.08.2015  року,   обговорення  досвіду  реалізації  національно-патріотичного
виховання в навчальних закладах Сумської області.  На сайті нашого інституту
будуть розміщенні всі  надіслані матеріали (відеоролики, статті,  презентації,  як
активних  учасників,  так  і  тих,  хто  не  буде  мати  можливості  виступити).  Ми
плануємо можливість додання нових матеріалів і після круглого столу.

 Круглий  стіл  працюватиме  в  режимі  за  основними  тематичними
напрямами :

1. Реалізації  «Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і
молоді»  сучасне  стратегічне  завдання  закладів  освіти  в  умовах
сучасної військово-політично ситуації в Україні.

2. Традиційні  та  інноваційні  підходи  в  організації  національно-
патріотичного,  військово-патріотичного  виховання  в  навчальних
закладах  Сумської  області  (це  може  бути  досвід  проведення
навчальних  та  виховних,  дослідницьких,  волонтерських  заходів,
організації краєзнавчої та музейної роботи, створення інформаційних
ресурсів та інше).

За  результатами  круглого  столу  планується  видання  електронної  збірки
матеріалів. Організатори надають учасникам прийняти участь в роботі круглого
столу з доповіддю або прийняти участь в їх обговоренні  за місцем проведення
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конференції,  або  в  формі  інтернет  виступу  чи  інтенет-дебатів  (за  умов
проблемного зв’язку доповідачі можуть вислати відеороліки виступів). 

Обсяг матеріалів (тез, доповіді, виступу) – від 2 до 7 сторінок формату А4. В
матеріалах  можуть  бути  використані  фото,  схеми,  ілюстрацій  і  т.  ін.).   До
друкованих матеріалів можуть додаватись презентації, відеороліки або посилання
на їх розміщення в інтернеті. 

Робоча мова – українська. Форма заявки додається. 
Вимоги  до  публікації:  матеріали  виступів  направляти  на  адресу

електронної  пошти  soippo  .  kafedra  @  gmail  .  com в  текстовому  редакторі  Word
(шрифт  14,  Times New Roman,  інтервал  1,5.  Всі  поля  –  20  мм.  Сторінки  не
нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали. Назва – по центру,
заголовними буквами. Перелік літератури (бажано вказувати і сайти навчальних
закладів,  де  відображено  проблеми  національно-патріотичного  виховання)  –
наприкінці  статті  у  порядку  згадування.  Посилання  наводяться  у  тексті  у
квадратних дужках).

Заявки на участь в формі  доповідей і  тексти  матеріалів  в  електронному
вигляді направити на зазначену електронну адресу до 5 жовтня 2015 року. 

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА

Прізвище, ім’я, по батькові  (повністю)____________________________
Місце роботи, посада                                                                                      
Науковий ступінь і вчене звання (при наявності)____________________
Контактний стаціонарний та мобільний) телефон____________________
Електронна адреса                                                                                           
Тема доповіді                                                                                                   
Форма участі (очна, дистанційна)                                                                  
Надіслані матеріали, підкреслити потрібне (текст для електронної збірки,

відеоролик, презентація) 

Контакті особи: Жук Михайло Васильович (0669615786), Гапон Анатолій
Васильович (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, кабінет 101, моб. тел.
050 307 70 20). 

e-mail:  soippo  .  kafedra  @  gmail  .  com
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