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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас 14-15 листопада 2019 року взяти участь 

у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
 

 «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 
РОЗБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»  

Напрями роботи конференції: 
• Нові стратегії фахової підготовки педагогів у вимірах суспільства сталого розвитку. 
• Аксіологічні концепти розвитку педагогічної освіти в сучасному міжкультурному просторі. 
• Перспективний досвід підготовки фахівців із дошкільної та початкової освіти: погляд крізь призму часу. 
• Антропоцентричний вимір підготовки педагога в умовах освітніх змін. 
• Інтеграція фундаментальної та практичної підготовки педагогів у контексті розбудови нової української школи. 
• Практика підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкової школи у країнах 

Європейського Союзу. 
• Академічна мобільність майбутніх педагогів в умовах міжкультурної інтеграції. 
• Акме-орієнтири розвитку особистості у різні вікові періоди: філософський, соціальний та психолого-педагогічний 

аспекти проблеми. 
 
14 листопада: 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
(Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: метро «Мінська»). 
 

09.30 – 10.30  
10.30 – 12.30  
12.30 – 13.30  
13.30 – 16.00   

Реєстрація учасників конференції  
Перша пленарна сесія  
Перерва на обід  
Друга пленарна сесія 

   
15 листопада: 
Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка 
(Адреса: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 18/2. Проїзд: метро «Лівобережна») 
 

09.30 – 12.30 
  
12.30 – 13.30  
13.30 – 14.30    

Робота  демонстраційних студій на базі центрів практичної підготовки Педагогічного інституту 
(центр самопізнання і саморозвитку, навчальна лабораторія творчої педагогіки) 
Перерва на обід  
Підбиття підсумків конференції 

   
 
Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

Для участі у науково-практичній конференції 
просимо до 15 жовтня 2019 року: 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції. 
2. На електронну адресу оргкомітету конференції conf.kpp@kubg.edu.ua надіслати відскановану електронну копію 

квитанції про сплату оргвнеску. 
 

Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на 
проведення конференції, зокрема видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічний супровід 
заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 
02136554, Р/р № 31557241148659 ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення 
конференції». 
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний 
рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6mWStaNNB9q5F7Puj-cfo_5nE4EGlSbhhoAXC94hrsr9alA/viewform?usp=sf_link
mailto:conf.kpp@kubg.edu.ua


Учасники конференції можуть опублікувати статті у періодичних наукових виданнях Університету: 
Науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика»; 
Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»; 
Українсько-польський науковий журнал «Освітологія»; 
Науковий журнал «The Modern Higher Education Review»;  
Електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс». 
 
Видання статей у наукових журналах  планується після проведення конференції. 
 
УВАГА! Оргкомітет та редколегії залишають за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають 
тематиці конференції, вимогам наукових видань і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за 
точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. 

 
 

КОНТАКТИ  
Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, кафедра педагогіки та психології Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка.  
Тел.: (044) 295-35-24. 
Е-mail: conf.kpp@kubg.edu.ua 
 
Координатори конференції: 
Музика Олена Оксентівна, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент; 
Матюшинець Яна Володимирівна, викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

 
Оргкомітет конференції 

http://pptp.kubg.edu.ua/en/
http://npo.kubg.edu.ua/en/
http://osvitologia.kubg.edu.ua/en/
http://edreview.kubg.edu.ua/
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/index
mailto:conf.kpp@kubg.edu.ua

