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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь 

у Всеукраїнському науковому онлайн-форумі 
 

«ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: УКРАЇНСЬКИЙ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ» 

 
який відбудеться 27 травня 2020 року 

 
Напрями роботи форуму: 

 

 Сучасні виміри якості освіти: вітчизняний та європейський досвід.  
 Траєкторії удосконалення якості професійної підготовки майбутніх педагогів: вітчизняний та 

зарубіжний досвід.  
 Ціннісні виміри якості професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної та початкової 

освіти. 
 Впровадження освітніх інновацій у контексті підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти.  
 Удосконалення якості підготовки майбутнього педагога до навчання іноземних мов у 

дошкільному та молодшому шкільному віці: теоретичний та методичний аспекти. 
 

Формат проведення форуму: дистанційно на платформі Cisco Webеx Meetings. 
 

Робоча мова форуму: українська. 
 

Для участі у форумі просимо до 18 травня 2020 року заповнити реєстраційну форму учасника, 
прикріпивши квитанцію про сплату оргвнеску.  
Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники форуму (файл, названий прізвищем учасника форуму 
латиницею). Оргвнесок передбачає часткове покриття витрат на проведення форуму, у т.ч. технічну 
підтримку заходу, підготовку програми конференції, сертифікатів учасників, тощо.  
Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 
02136554, Р/р №UA468201720314261002201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код 
банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення форуму 27 травня». 
 

Учасники форуму можуть публікувати статті у науковому журналі Київського університету 
імені Бориса Грінченка «Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія». 
Вартість публікації статті у науковому журналі «Педагогічна освіта: теорія і практика. 
Педагогіка. Психологія» – 40 грн. за одну сторінку А-4. Квитанція про оплату вартості публікації 
статті надсилається на електронну адресу оргкомітету vnf@kubg.edu.ua після отримання 
позитивного рішення редколегії про включення статті до журналу. 
Вимоги до оформлення статтей 

 

 
КОНТАКТИ: 
Адреса оргкомітету: б-р. Ігоря Шамо, 18/2, м. Київ, Педагогічний інститут Київського 
університету імені Бориса Грінченка, каб. 231  
 

Е-mail: vnf@kubg.edu.ua 
 

Координатори форуму: 
Паламар Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту – тел.: (067) 969-69-84, (050) 744-
46-35. 
Нежива Людмила Львівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти 
Педагогічного інституту – тел.: (050) 912-53-51. 
 

З повагою, 
організаційний комітет форуму 


