МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна-Франція)
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА АГЕНЦІЯ „КОНСАЛТИНГ І ТРЕНІНГ”
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ГДАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Польща)
ФУНДАЦІЯ СПРИЯННЯ ПОЛЬСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ТА МОВІ ім.. МІКОЛАЯ РЕЯ (Польща)
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОСВІТА: МАЙБУТНЄ»
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

за участі та підтримки
ЯГЕЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)
GLOBAL UNIVERSITY (Італія-США)
ЖУРНАЛ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ”
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ І СІМ’Ї «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» (Україна-Франція)

Вельмиповажні колеги!
ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у ХІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції
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яка відбудеться 23-25 листопада 2017 року в м. Київ (Україна)
Напрями роботи конференції:
1.
Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі
2.
Управління якістю освіти: досвід та інновації
3.
Моніторинг якості освіти: засоби та технології
4. Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації
5.
Сучасний освітній менеджмент: економічні та організаційні засоби реалізації в Україні, Європі, світі
6. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти
7.
Філософія та психологія освіти
8. Послідовність середньої та вищої освіти як загальноєвропейський стандарт
9.
Освіта – Культура - Глобалізація: виклики сьогодення
У роботі конференції візьмуть участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Росії, Італії, Чехії, США, Словаччини, Німеччини.
Спеціальні гості – експерти Європейської комісії з питань освіти і культури, представники міжнародних освітніх програм.

Традиційно у Програмі Конференції:


НАВЧАЛЬНО ДЕМОНСТРАЦІЙНА СЕСІЯ «Інноваційні методи викладання, навчання, менеджменту:
новітні світові практики» (з правом отримання Сертифікату про підвищення кваліфікації)
 ТРЕНІНГ-МАРАФОН «Навчання – Якість - Моніторинг», що презентуватиме всі сучасні напрями
тренінгової та коучингової практики для освітян (Сертифікат участі/навичок)
Місце проведення:

23 листопада – Chamber Plaza (Конгрес-хол Grand Hall - вул. Велика Житомирська, 33.
Проїзд: метро "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності", міський транспорт до «Львівська Площа»)

24-25 листопада – Міжнародний конгрес-центр «Український Дім» (Конгрес-хол та «Кобзарська світлиця» - вул. Хрещатик 2.)
Початок роботи: 10-00
Початок реєстрації: 9-00
За матеріалами конференції планується підготовка та видання 2-х збірників наукових праць: І - вітчизняного ФАХОВОГО
наукового видання з педагогічних, психологічних та філософських наук, включеного до реєстру фахових видань МОН (ВАК,
ДАК) України, а також ІІ – МІЖНАРОДНОГО періодичного видання, включеного до наукометричних баз Index Copernicus
International, GoogleAcademy, BazHum, Biblioteka Narodova (Polska); завершення нострифікації в SCOPUS. Заявки на участь і
тексти статей, включаючи авторську довідку та анотацію (із зазначенням ключових слів, а також назви статті, ПІБ та
авторських даних) українською, російською та англійською мовами, оформлені відповідно до вимог ВАК України, прохання
надсилати за адресою psytoday@ukr.net до 10 листопада 2017 р. включно – зазначивши, до якого збірника (вітчизняного чи
міжнародного) подається стаття. Список використаних джерел подається в оригіналі та транслітерацією. Всі матеріали
проходять попереднє рецензування – за наукометричним стандартом. Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2
см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. Мінімальна кількість сторінок – 10
(вітчизняне) та 12 (міжнародне). Вартість публікації статті визначається з розрахунку 45 грн. за сторінку (вітчизняне
видання) та 75 грн. за сторінку (міжнародне видання). Редагування/переклад текстів англійською та польською мовами
сплачується додаткового (за потребою). Окремо сплачується вартість друкованого примірника міжнародного видання (65
злотих або 15 євро – в гривнях у перерахунку за курсом Нацбанку на момент оплати). Всі матеріали проходять попереднє
рецензування; автори матимуть можливість доопрацювання поданих матеріалів. Авторська довідка: ПІБ, науковий ступінь,
учене звання, посада, місце роботи (повна назва установи, місто), телефони, контактна адреса, е-mail. Робочі мови форуму та
публікацій: українська, англійська, російська, польська. Матеріали з технічним/електронним перекладом не приймаються.
Збірник матеріалів (комплект чи відповідний том) можна буде отримати/придбати під час реєстрації або упродовж
Конференції. Також збірник можна отримати Укрпоштою, підтвердивши згоду на сплату поштових послуг.

Просимо учасників всіх заходів форуму зареєструватись за посиланнями:
Конференційні заходи, публікація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHWAlnlM3LLW7WGMHNfZqOms3U2_f_k-W-ABLJvgJaly5WNA/viewform
Навчально-демонстраційна сесія: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6ATcTrRgic2INbqpwoYk-ghhvmVdTCBbAWWQN7bTjCMbF1Q/viewform
Тренінг-марафон: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXOnNXgDQa1mbaaGMU85rmObU2gUlWxLRrgtD6_kKfKQtDmg/viewform

Просимо до 20 листопада 2017 року підтвердити приїзд та потребу в забезпеченні проживання.
Організаційний внесок участі у конференційних заходах 400 грн. та сплату за вартість статті (відповідно до кількості сторінок)
просимо перерахувати на рахунок: 26006037494701 в ПАТ „УКРСИББАНК” м. Київ, МФО 351005, код ЄДРПОУ – 33498600,
МЕА «Консалтинг і Тренінг» (призначення платежу: організація і проведення наукової конференції). Обов’язковим є
надсилання квитанції про сплату (сканована копія) разом із текстом статті чи заявкою на участь.
Інформація (організаційна допомога, консультації): (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22, (067) 196-28-14

Чекаємо на Вас!
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у рамках ХІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції
„Вища освіта України у контексті інтеграції
до європейського освітнього простору”
яка відбудеться 23-25 листопада 2017 року в м. Київ
ЗАПРОШУЄМО ВАС

23-25 листопада 2017 року
взяти участь у

Навчально-демонстраційних сесіях
ДЛЯ ОСВІТЯН – ВИКЛАДАЧІВ, ВЧИТЕЛІВ, КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ
СФЕРИ, РОЗРОБНИКІВ І ДОСЛІДНИКІВ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

«Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту:
новітні світові та європейські практики»
І-й напрям – «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці»
-

Тренінгові технології та новітні тренінгові техніки
Метод Case-study (метод кейсів) та Коучингові техніки у роботі викладача
Техніки «Навчання шляхом залучення», «Активний полілог», «Міфодизайн» та ін.
Інтерактивна лекція: способи забезпечення та реалізації
Мультимедійний пул викладацьких практик

ІІ-й напрям – «Інновації в освітньому менеджменті: стратегічне планування,
проектний менеджмент, технології управління якістю»
-

Стратегічне планування і стратегічний менеджмент в освітньому закладі
Проектний менеджмент в освітній практиці
Технології управління якістю освіти та Технології моніторингу якості
Академічна мобільність: ефективні засоби і техніки
«Університет майбутнього»: технології згуртування

ІІІ-й напрям – «Комп’ютерні технології в сучасній освіті: революція можливостей»
-

Системи освіти на основі ООР и MOOC
Хмарні технології, 3D-комунікації та 3D-інтернет в освіті
Онлайн-навчання: вебінар чи відео-конференція
Електронні освітні ресурси в сучасному освітньому закладі
PREZI та інші сучасні альтернативи мультимедійних презентацій

Місце проведення:
23 листопада – Chamber Plaza (Конгрес-хол Grand Hall - вул. Велика Житомирська, 33.
Проїзд: метро "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності", міський транспорт до «Львівська Площа»)
24-25 листопада – Міжнародний конгрес-центр «Український Дім» (Конгрес-хол та «Кобзарська світлиця» - вул. Хрещатик 2.)

Початок роботи: 10-00
Початок реєстрації: 9-00
У роботі сесії візьмуть участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Росії, США, Словаччини, Італії
Спеціальні гості – європейські експерти, тренери, коучери

Учасники отримують
Сертифікат участі, що засвідчує підвищення кваліфікації
Просимо до 21 листопада 2017 року заповнити реєстраційну форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6ATcTrRgic2INbqpwoYk-ghhvmVdTCBbAWWQN7bTjCMbF1Q/viewform
або надіслати індивідуальну чи групову заявку на адресу psytoday@ukr.net
Організаційний внесок у розмірі 500 грн. (2 дні участі, 12 год.) або 750 грн. (3 дні участі, 18 год.) просимо перерахувати
на рахунок: 26006037494701 в ПАТ „УКРСИББАНК” м. Київ, МФО 351005, код ЄДРПОУ – 33498600, МЕА «Консалтинг і
Тренінг» (призначення платежу: організація та проведення наукової конференції). Обов’язковим є надсилання квитанції
про сплату (сканована копія) разом із заявкою. Організаційний внесок у день проведення заходу – 700 грн. (2 дні
участі) або 1000 грн. (3 дні участі). Виготовлення персонального сертифікату – 50 грн.
Інформація та організаційна допомога: за тел.: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22, (067) 196-28-14

Чекаємо на Вас!

