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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас 06 квітня 2023 року взяти участь 
у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції (з міжнародною участю)  
 «ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО 

ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ  

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»  

Напрями роботи конференції:  
● Інноваційні вітчизняні та зарубіжні підходи до підготовки педагога в умовах освітніх реформ та соціально-

політичних змін. 

● Реалізація концептуальних засад Нової української школи в початковій освіти. 

● Психолого-педагогічні та методичні аспекти професійної підготовки сучасного педагога 

● Актуальні проблеми освітнього менеджменту в Новій українській школі. 

● Освітні практики підготовки вчителя до організації дистанційного та інклюзивного навчання молодших школярів.  

● Патріотичне виховання учнів у підготовці вчителя початкових класів в умовах суспільно-освітніх 

трансформацій сьогодення. 

 

Формат проведення конференції: дистанційно. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

Для участі у конференції просимо до 20 березня 2023 року:  

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції. 

2. Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних 

витрат на проведення конференції, у т.ч. підготовку програми конференції, електронних сертифікатів 

учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені 

Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р UA038201720314211007201048659, Держказначейська служба 

України м. Києва, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції 6 квітня». 

Учасники конференції отримають електронний сертифікат та можуть опублікувати статті у збірнику 

наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка, включеного до категорії Б Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН 

України від 02.07.2020 № 886 (галузь науки – педагогічні,  спеціальності – 011, 012, 013, 015); наказ МОН 

України від 26.11.2020 №1471 (галузь науки – психологічні, спеціальність – 053). 

Вимоги до оформлення статей та умови друку у науковому журналі. 
Увага! Квитанція про сплату вартості друку статті надсилатиметься на електронну адресу редколегії 

журналу після отримання позитивного рішення про включення статті до номера.  

Редколегія видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам.  

Видання наукового журналу планується після проведення конференції. 

 

Координатори конференції:  
Мієр Тетяна Іванівна, професор кафедри початкової освіти Факультету педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук (моб. тел.: (067) 649-35-94);  

Нежива Людмила Львівна, професор кафедри початкової освіти Факультету педагогічної освіти Київського  

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук (моб. тел.: (050) 912-53-51). 

Е-mail: kpo.fpo@kubg.edu.ua   

З повагою  організаційний комітет конференції 

https://docs.google.com/forms/d/1uxRwcQzA5FjXXtoVkarrTWwDNKOaPoIFtYDDvCQH388/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uxRwcQzA5FjXXtoVkarrTWwDNKOaPoIFtYDDvCQH388/edit
https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal
https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal
https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/forAuthor
mailto:kpo.fpo@kubg.edu.ua

