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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас 28 листопада 2018 року взяти участь  

у ІІ Міжнародній науковій конференції  
 

«ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ:  
ВАРІАТИВНІСТЬ МОДЕЛЕЙ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 

 
Напрями роботи конференції:   
 Сучасний міждисциплінарний статус педагогіки у системі наук. 
 Перспективи розвитку педагогічної освіти в Україні в контексті реалізацій положень 

нової Концепції педагогічної освіти. 
 Міжнародний та вітчизняний досвід забезпечення неперервної педагогічної освіти. 
 Варіативність моделей неперервної педагогічної освіти як вимога до забезпечення її 

якості. 
 Трансформації змісту та технологій неперервної педагогічної освіти в умовах 

євроінтеграції. 
 Центри компетентностей як основа забезпечення якості неперервної педагогічної освіти. 

 
У роботі конференції візьмуть участь провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. 
 
Місце та порядок проведення конференції:  
Київський університет імені Бориса Грінченка 
Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б 
Проїзд: станція метро «Мінська» 
 
Порядок роботи конференції 28 листопада 2018 року:  
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30.  
Пленарна панель: 10.30 – 12.30.  
Перерва на обід: 12.30 – 13.30.  
Дискусійна панель: 13.30 – 16.00.  
Підбиття підсумків конференції: 16.00 – 16.30  
 
Робочі мови конференції: українська, англійська. Забезпечується синхронний переклад. 

 
Для участі у конференції просимо  

до 25 жовтня 2018 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції та на 
електронну адресу оргкомітету ktip.pi@kubg.edu.ua надіслати: 

1. Відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску.  
 
Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники конференції, окрім докторів наук (передбачає 
часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. 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». 
 
ПРИМІТКА. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), 
оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає). 
 
 
Учасники конференції можуть опублікуватися у наукових виданнях Університету: 
 Збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка»  
Умови друку статей у збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. 
Педагогіка»  
 Науковому журналі «Педагогічний процес: теорія і практика»  
Умови друку статей у науковому журналі «Педагогічний процес: теорія і практика»  
 Науково-методичному журналі «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»  
Умови друку статей у науково-методичному журналі «Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика»  
 Українсько-польському науковому журналі «Освітологія»  
Умови друку статей в українсько-польському науковому журналі «Освітологія» 
 Науковому електронному виданні «Освітологічний дискурс»  
Умови публікації статей у науковому електронному виданні «Освітологічний дискурс» 

 
КОНТАКТИ  
Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо (О. Давидова), 18/2, Київський університет 
імені Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки. 
Е-mail: ktip.pi@kubg.edu.ua  
Тел.: (044) 295-34-73 

 
Координатори конференції: 
Леонтьєва Інна Василівна, доцент кафедри теорії та історії педагогіки, кандидат педагогічних 
наук  
Тел.: + 380 (67) 919 66 90; 
 
Шеліган Окасана Назарівна, аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки  
Тел.: + 380 (96) 768 08 57 

Оргкомітет конференції 


