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Тема конференції у 2018:

ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ У
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ СВІТІ
Україна, м. Київ
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ

Освітні реформи та інновації у глобалізованому світі;
Освітня політика в рамках європеїзації та глобалізації;
Стратегії розвитку шкільної освіти – міжнародний аспект;
Актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі;
Міжнародний досвід підтримки обдарованості та інклюзивної освіти;
Потенціал освіти в умовах полікультурності;
Світові тенденції розвитку ІКТ-освіти;
Проблеми сучасного підручника;
Освітній феномен у порівняльній ретроспективі;
Перспективність зарубіжного освітнього досвіду в Україні;
Україна-ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях;
Методологічні проблеми порівняльної педагогіки та міжнародної освіти.

РОБОЧІ МОВИ

Англійська, українська, білоруська, російська

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Україна, м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України, вул. Січових Стрільців (Артема), 52-Д

ФОРМА УЧАСТІ

– Очна участь. Усний виступ на секційному засіданні (до 10 хвилин)
– Очна участь. Стендова доповідь
– Дистанційна участь.
– Заочна участь.
ВАЖЛИВІ ДАТИ

Не пізніше вівторка 01 травня:
– зареєструватися для участі у конференції, заповнивши електронну реєстраційну форму
– надіслати тези (формат оформлення тез можна завантажити тут) на
seminar.ped.com@gmail.com для рецензування. Назва документу «Тези_Ім’я+Прізвище».

адресу

Про результати рецензування тез авторів буде сповіщено протягом тижня з дня подання.
Після повідомлення про позитивне рішення про участь в конференції і прийняття тез до друку оплатити
організаційний внесок і надіслати е-копію документа про сплату на адресу seminar.ped.com@gmail.com
Не пізніше понеділка 07 травня:
у разі бажання учасника подати статті на адресу: seminar.ped.com@gmail.com
Назва документу «Стаття_ Ім’я+Прізвище_Назва журналу ».
Результати попереднього рецензування статей будуть надіслані авторам, статті з позитивною рецензією
будуть надіслані в журнали, визначені авторами, для рецензування редакційною радою журналу.

ПРОПОНОВАНІ ЖУРНАЛИ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Український педагогічний журнал (Україна)
Вимоги до оформлення статей та вартість публікації на:
http://www.undip.org.ua/news/ped_journal/vimogi.php
Порівняльно-педагогічні студії (Україна)
Вимоги до оформлення статей та вартість публікації на http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532 та
sce.udpu.org.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
для відшкодування організаційних та видавничих витрат

– Очна участь: 250 грн. Учасник отримає програму, друкований збірник тез, сертифікат участі,
харчування + організаційні витрати;
– Спеціальна пропозиція для постійних учасників: 200 грн. Постійний учасник – це учасник, який брав
участь у семінарі «Педагогічна компаративістика» не менш 5 разів.
– Заочна участь: 150 грн. Учасник отримає програму, друкований збірник тез, сертифікат участі;

- Для аспірантів Інституту педагогіки – безкоштовно (фінансова підтримка надається в рамках
програми Erasmus +, проекту UA – EU: Cross-Cultural Comparison in Educational Research. Jean Monnet
Module).
- Для учасників з інших країн: звертатися до оргкомітету seminar.ped.com@gmail.com, або
olena.lokshyna@gmail.com, dzhurylo.ap@gmail.com
Проїзд та проживання – за рахунок учасників чи сторони, що відряджає.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Олена Локшина, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки
Інституту педагогіки НАПН України +38 (066) 448 1850 olena.lokshyna@gmail.com
Оксана Заболотна, доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, віце-президент Української асоціації дослідників освіти, головний
редактор журналу «Порівняльно-педагогічні студії» +38 (066) 956 0117 oxana.zabolotna@gmail.com
Аліна Джурило, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної
педагогіки +38 (097) 854-9077; (044) 481 3768, dzhurylo.ap@gmail.com
Оксана Шпарик, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу
порівняльної педагогіки + (044) 481 3768, shparyk.o@gmail.com

-

Організаційний комітет залишає за собою право:
редагування тез
відхилити тези, якщо вони не відповідають тематиці конференції та/або вимогам до оформлення, а
також за відсутності підтвердження про оплату.

Додаткову інформацію про наші заходи
можна знайти на сайті!!!

