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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 
 
 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь 
у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

 
«Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього 

процесу: погляд науковців і практиків», 
 

яка відбудеться 15 травня 2019 року 
 
 

Напрями роботи конференції: 
1. Антропологічний вимір інновацій в освіті; 
2. Інтеграція змісту навчальних дисциплін у підготовці педагога; 
3. Формування цифрової компетентності майбутнього педагога; 
4. Інновації в системі іншомовної підготовки педагога; 
5. Вітчизняний та світовий досвід підготовки педагога  

 
Місце проведення конференції: 
Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут  
м. Київ, б-р. Ігоря Шамо, 18/2. 
 
Порядок роботи конференції: 
Реєстрація учасників: 9.00 – 09.55 
Лінійка майстер-класів: 10.00 – 11.30 
Простір вільного спілкування, кава-брейк: 11.30 – 12.00 
Дискусійна платформа: 12.00 – 13.00 
Підбиття підсумків конференції: 13.00 – 13.30 
 
Робочі мови конференції: українська. 

 
Учасники конференції можуть публікувати свої статті в наукових виданнях 

Київського університету імені Бориса Грінченка:  
1. Науковий журнал «Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. 
Психологія.» – http://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal 
2. Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» – http://od.kubg.edu.ua/ 

 



Вартість участі у конференції: 
Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове 
покриття організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми 
конференції, сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо). Кошти 
переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код 
ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в 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. 

Для участі в конференції просимо до 8 травня 2019 року: 
 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції за посиланням: 
https://forms.gle/6BvTT3dTt9o5BxoR6  

2. Надіслати на електронну адресу оргкомітету s.palamar@kubg.edu.ua 
відскановану квитанцію про оплату вартості оргвнеску (файл, названий прізвищем 
учасника конференції латиницею). 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції  

 
 «ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ПОГЛЯД НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ» 

 
Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи 
(повна назва організації) 

 

Посада  
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  
Запланований майстер-клас 
 

 

 
КОНТАКТИ: 
Адреса оргкомітету:  
б-р. Ігоря Шамо, 18/2, м. Київ 
Педагогічний інститут,  
Е-mail: s.palamar@kubg.edu.ua 
 
Координатор конференції:  
Паламар Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора з наукової роботи 
Тел. (050)-744-46-35 

 


