
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас 02-03 листопада 2017 року взяти участь  

у І Міжнародній науково-практичній конференції  

 

«СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ РОЗБУДОВИ 

СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» 
 

Напрями роботи конференції:   
1. Нові стратегії фахової підготовки педагогів у вимірах суспільства сталого розвитку. 

2. Аксіологічні концепти розвитку педагогічної освіти в сучасному міжкультурному просторі. 

3. Перспективний досвід підготовки фахівців із дошкільної та початкової освіти: погляд крізь 

призму часу. 

4. Екзистенційні основи самопроектування конкурентоспроможного фахівця та його кар’єрного 

зростання.  

5. Інтеграція фундаментальної та практичної підготовки педагогів у контексті розбудови нової 

української школи. 

6. Практика підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкової школи 

у країнах Європейського Союзу. 

7. Академічна мобільність майбутніх педагогів в умовах міжкультурної інтеграції. 
 

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених. 
 

Місце та порядок проведення конференції:  

Київський університет імені Бориса Грінченка 

(Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: метро «Мінська»). 
 

Порядок роботи конференції: 

02 листопада 2017 р. 

09.30 – 10.30 Реєстрація учасників конференції 

10.30 – 12.30 Дискусійна платформа 

12.30 – 13.30 Перерва на обід 

13.30 – 16.00 Демонстраційні студії 
 

03 листопада 2017 р. 

09.30 – 12.30 Робота секцій на базі центрів практичної підготовки  

Педагогічного інституту (НМЦ практичної підготовки студентів 

спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта») 

12.30 – 13.30. Перерва на обід 

13.30 – 14.30 Підбиття підсумків конференції 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 
 

Матеріали конференції будуть надруковані у фахових виданнях Університету: 

  

- Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» (вимоги до 

оформлення статті); 

- Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (вимоги до 

оформлення статті); 

- Науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика» (вимоги до оформлення статті).  
 

УВАГА! Автору буде запропоновано розмістити свою статтю в одному із вищезазначених видань 

після розгляду та наукового рецензування доробку. 
 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори 

публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають 

вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни. 

 

 

http://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/information/authors
http://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/information/authors
http://npo.kubg.edu.ua/information.html
http://npo.kubg.edu.ua/information.html
http://pptp.kubg.edu.ua/information.html


 

Вартість участі у конференції:  
 

 Оргвнесок – 160 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції 

(у т.ч. видання програми конференції).  

УВАГА! Копію квитанції про сплату оргвнеску (160 грн.) необхідно надсилати до оргкомітету разом з 

реєстраційною формою учасника конференції одразу. Кошти переказувати на рахунок Київського 

університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 

820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції». 
 

 Кошти за друк статті слід сплачувати після отримання позитивного рішення редколегії щодо її 

включення у фахове видання Університету. Рахунок на який необхідно переказувати кошти буде 

надісланий Вам оргкомітетом додатково. 
ПРИМІТКА. Доктори наук, які беруть участь у конференції, сплачують лише вартість друку 

статті. 

 

Для участі у науково-практичній конференції 

просимо до 10 вересня 2017 року  

надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції kped.pi@kubg.edu.ua : 

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).  

2. Електронний варіант статті (з приміткою «Сучасні стратегії педагогічної освіти»).  

3. Відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску (надсилається разом з 

реєстраційною формою). 

4. Відскановану електронну копію квитанцій про сплату вартості друку (надсилається після отримання 

підтвердження про прийняття статті до друку).  
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника І Міжнародної науково-практичної конференції  

«СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ РОЗБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий  ступінь   

Вчене звання  

Місце роботи  

(повна  назва організації) 

 

Посада  

Адреса для листування  

Контактний телефон (факс), е-mail  

Форми участі у конференції 

(необхідне підкреслити) 

Тільки публікація матеріалів  

Публікація  матеріалів + усна доповідь 

Тільки  усна доповідь 

Участь  без доповіді та публікації  

Повна назва доповіді   

Запланована секція (напрям)  

 

КОНТАКТИ  
Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо (О. Давидова), 18/2, Київський університет імені Бориса 

Грінченка, кафедра педагогіки та психології 

Тел.: (044) 295-35-24. 

Е-mail: kped.pi@kubg.edu.ua   

 

Координатори конференції: 

Гріньова Ольга Михайлівна, доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук 

Матюшинець Яна Володимирівна, викладач кафедри педагогіки та психології  

 

Оргкомітет конференції 

mailto:kped.pi@kubg.edu.ua
mailto:kped.pi@kubg.edu.ua

