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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас 22 травня 2018 року 

взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: 

ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА» 

Напрями роботи конференції: 

1. Нові стратегії підготовки майбутнього педагога в умовах реформування системи освіти в Україні. 

2. Аксіологічні та праксеологічні концепти становлення педагога. 

3. Сучасні технології професійної підготовки педагога. 

4. Професійна підготовка сучасного педагога в системі безперервної освіти: міжнародний та 

національний вимір. 

5. Вітчизняні та зарубіжні моделі іншомовної підготовки педагога. 

Тези доповідей учасників будуть розміщені на інтернет-офлайн платформі конференції після наукового 

рецензування оргкомітетом. 

Вимоги до оформлення тез доповідей. 

Також усі бажаючі можуть подавати свої статті для друку у фаховому виданні Київського університету 

імені Бориса Грінченка “Неперервна професійна освіта: теорія і практика”. 

Вимоги до оформлення статей та умови друку. 

Основні етапи та дати інтернет-конференції: 

Реєстрація учасників конференції та подача тез 

доповідей до оргкомітету 

до 14 травня 2018 р. 

Розміщення оргкомітетом матеріалів на 
інтернет-офлайн платформі конференції 

з 14 по 20 травня 

Перегляд та коментування матеріалів учасниками на 

інтернет-офлайн платформі конференції 

з 21 по 25 травня 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 
Для участі в інтернет-конференції просимо 

до 14 травня 2018 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції 

та на електронну адресу оргкомітету kimmn.pi@kubg.edu.ua надіслати: 

1. Електронний варіант тез доповідей (з приміткою «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри 

міжнародного співробітництва»). 

2. Відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску (надсилається одразу після заповнення 

реєстраційної форми учасника конференції). 

Оргвнесок – 100 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції). 

Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, 

Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в м.Києві, код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення 

конференції_22 травня 2018 р.». 

УВАГА! Учасникам, які 21-25 травня 2018 року зареєструються на інтернет-офлайн платформі конференції 

за посиланням http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/#.WtcFWy5ubIU та візьмуть участь в коментуванні 

матеріалів, будуть надіслані сертифікати учасників. 

КОНТАКТИ 

Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, кафедра іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, (каб. 212) 

Тел.: (044) 295-35-24. 

Е-mail: kimmn.pi@kubg.edu.ua 

Координатори конференції: 

Кошарна Наталія Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних 

наук, тел.: 095-533-11-30; 

Ситник Ольга Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних 

наук, тел.: 067-501-79-93. 

З повагою, оргкомітет конференції 

https://docs.google.com/document/d/1IA1sAo-MHA2zgcvRKFLwHEZAqBbZ-kXz5EXgNdhQc2U/edit?usp=sharing
http://npo.kubg.edu.ua/information.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfISaSp28YnvnPfWVdgOLfs6S55Six_KTuwQWbDyfs1WGW2XA/viewform?usp=sf_link
mailto:kimmn.pi@kubg.edu.ua
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mailto:kimmn.pi@kubg.edu.ua

