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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги,  

Запрошуємо Вас взяти участь 

у Міжнародному науково-практичному форумі 

«ПЕДАГОГ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ»,  

який відбудеться 5-6 квітня 2023 року 

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення: 

• Суспільні науки та трансформація моделей навчання в умовах Нової української школи: виклики і 

перспективи взаємодії. 

• Зміст і структура історії України та всесвітньої історії у шкільній програмі. 

• Інноваційні підходи до навчання мов у контексті формування мовної особистості цифрової доби. 

• Розвиток лідерського потенціалу освітян. 

• Розвиток загальних і професійних компетентностей фахівців дошкільної та початкової освіти.  

• Розвиток природничо-математичної освіти і технологій в умовах цифровизації.  

• Трансформація професійної компетентності педагога в умовах війни та у повоєнний період.  

• Індивідуальні та колективні стратегії впровадження Професійного стандарту вчителя.  

• Взаємодія учасників освітнього процесу в дистанційному навчанні: виклики та ризики. 

 
Формат проведення форуму: online.  
Платформа проведення: Zoom. 
 

Порядок роботи форуму:  

 

5 квітня 2023 року 6 квітня 2023 року 

10:00-12:00 Пленарне засідання: І сесія 10:00-15:00 Секційні засідання  

12:30-14:00 Пленарне засідання: ІІ сесія 12:30-15:00 Підбиття підсумків форуму 

14:20-16:00 Пленарне засідання: ІІІ сесія   

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Для участі у форумі просимо до 01 березня 2023 року: 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника форуму, прикріпивши у форму квитанцію про оплату 

оргвнеску. 

Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники форуму (передбачає часткове покриття організаційних 

витрат на проведення конференції, зокрема, підготовку програми форуму, сертифікатів учасників, 

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

Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р 038201720314211007201048659, Держказначейська 

служба України м. Київ, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення форуму». 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, що не відповідають тематиці форуму. 

https://forms.gle/HaTqK7fh64zMTYDK8


 

Учасники форуму можуть опублікувати свої статті у наукових виданнях Київського університету 

імені Бориса Грінченка:  

• Науковому журналі «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», включеному до 

Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальностей: 011Освітні, педагогічні 

науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта (наказ МОН 

України від 28.12.2019 №1643). 

Вимоги до подання статей. 

• Збірнику наукових праць «Освітологічний дискурс», включеному до Переліку наукових 

фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (наказ МОН 

України від 28.12.2019 №1643). 

Вимоги до подання статей. 

• Збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка», 
включеному до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальностей: 
011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) (наказ МОН України від 02.07.2020 №886), 053 Психологія (наказ МОН України від 
26.11.2020 №1471).  
Вимоги до подання статей. 

 

Увага! Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за 

дотримання авторських прав. Редколегії видань залишають за собою право відхиляти статті, які не 

відповідатимуть вимогам. Видання збірників наукових праць та науковому журналі планується після 

проведення форуму. 

 

КООРДИНАТОР ФОРУМУ:  

Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історичної та громадянської освіти 

Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (тел.+380 932708701); 

е-mail: o.salata@kubg.edu.ua). 
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