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ЗАПРОШУЄМО
ВЧЕНИХ ТА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
I МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА ТА
МІЖНАРОДНА ОСВІТА – 2017:
ОСВІТНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Офіційні мови:

•
Методологічні проблеми порівняльної
педагогіки та міжнародної освіти;
•
Освітні трансформації 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;
•
Потенціал
освіти
в
умовах
полікультурності;
•
Світові тенденції розвитку ІКТ-освіти;
•
Освітній
феномен
у
порівняльній
ретроспективі;
•
Перспективність зарубіжного освітнього
досвіду в Україні.

Дата проведення:

15-16 червня 2017

Місце проведення:

Україна, м. Київ, вул. Січових стрільців, 52 Д

Реєстрація:

з 9.00 до 10.00

Відкриття:

О 10.00 год

Тематичні напрями
роботи семінару:

Українська, англійська, російська

Проїзд:

Для участі
необхідно:

Організаційний
внесок:

Їхати тролейбусами № 6, 16 або 18 від м. Майдан
Незалежності до зупинки Гоголівська або від
м. Лук’янівська до зупинки Полтавська.

до 16 травня 2017 року заповнити електронну
реєстраційну
форму
та
надіслати
відскановану/електронну копію квитанції про
сплату
оргвнеску
на
адресу
seminar.ped.com@gmail.com.

•
очна участь становить – 250 грн. (учасник
отримає збірник тез, програму, сертифікат
участі, харчування + організаційні витрати);
•
заочна участь – 150 грн. (включає:
збірник тез, програму, сертифікат участі).

Кошти необхідно переказувати на картку
ПриватБанка № 6762 4683 1230 2890 на ім’я
Локшиної О.І. з позначкою «Конференція_ПІП».
За
результатами
роботи
семінару
буде видано:

Витрати на відрядження за рахунок сторони,
що відряджає.
•
тези у збірнику матеріалів
(вартість публікації включено до
Текст тез потрібно надсилати на
адресу seminar.ped.com@gmail.com
«Тези_ПІП» до 18 травня 2017 р.;
•
статтю
у
фахових
«Порівняльно-педагогічні студії»
(вимоги

на

конференції
орг.витрат).
електронну
з поміткою
журналах:

http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532);

«Український педагогічний журнал»

(вимоги на: http://www.undip.org.ua/news/ped_journal/vimogi.php);

«Revista de Pedagogie» (Румунія)
(вимоги на: http://revped.ise.ro/about-jp/)

Статті для публікації у журналі/лах надсилати
на ел. адресу seminar.ped.com@gmail.com з
поміткою «Стаття_ПІП» до 16 червня 2017 р.
Про вартість друку однієї сторінки можна
дізнатися на офіційних сайтах вищезазначених
журналів.

Оформлення тез:

Зразок оформлення тез

Текстовий редактор Microsoft Word, формат А4,
відступи: ліворуч, зверху, знизу 20 мм;
праворуч – 15 мм; гарнітура Times New Roman,
кегль 14, інтервал одинарний. Обсяг – до 2-х
сторінок. Рубрикація: у першому рядку
праворуч вказується ім’я та прізвище автора (і
співавторів) (п/ж), нижче – назва організації, в
якій працює автор (курсив), нижче – місто;
нижче – відступ; нижче – назва великими
літерами (п/ж, п/ц); далі – текст тез. За
необхідності – наприкінці тексту з пропуском
одного рядка – література.

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЗИТИВИ УЧАСТІ КРАЇН У МІЖНАРОДНИХ
ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Олена Локшина, д.п.н.
Інститут педагогіки НАПН України
м. Київ
текст
Література

Організаційний
комітет конференції:

Організаційний комітет семінару:
Локшина Олена Ігорівна, д.п.н., проф. (голова)
+38(066)448-18-50,
luve2001@hotmail.com
Джурило Аліна Петрівна, к.п.н.,
+38(097)854-90-77;
+38(044)481-37-68,
dzhurylo.ap@gmail.com

Маріуц Ілона Олександрівна, к.п.н.,
+38(096)940-16-57,
ilonamariuts@gmail.com

