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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському педагогічному форумі 

“Нові вектори програми “Дитина”, 
який відбудеться 15 вересня 2020 року  

 
Напрями роботи форуму: 

• Особливості сучасних дітей у контексті теорії поколінь. 

• Нові ідеї програми: 

- етико-естетична домінанта змісту оновленої Програми; 

- узгодженість Програми з філософією НУШ. 

• Партнерство батьків і педагогів: єдність мети, варіативність засобів  

• Особистісно зорієнтовані засади роботи вихователя з дітьми в інклюзивних групах. 

• Створення середовища зростання сучасної дитини. 

• Ігрова діяльність в освітньому процесі: традиції та інновації. 

 

Формат проведення форуму: дистанційно на платформі Cisco Webеx Meetings. 
 

Робоча мова форуму: українська. 
 

До участі запрошуються: педагогічні працівники закладів дошкільної освіти (завідувачі, 

вихователі-методисти, вихователі, музичні керівники, інструктори з фізичного виховання, учителі-

логопеди, вихователі зображувальної діяльності та ін.); працівники управлінських і методичних 

служб; викладачі закладів вищої та післядипломної освіти; студенти спеціальності «Дошкільна 

освіта», головні редактори фахових часописів. 

Усі учасники Форуму отримають сертифікат.  

Учасники форуму за бажанням мають змогу публікувати статті в журналі Київського університету 

імені Бориса Грінченка «Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія» . 

 

Для участі у форумі просимо до 12 вересня 2020 року заповнити реєстраційну форму 

учасника, прикріпивши квитанцію про сплату оргвнеску.  

Оргвнесок – 100 грн. сплачують усі учасники форуму (файл, названий прізвищем учасника форуму 

латиницею). Оргвнесок передбачає часткове покриття витрат на проведення форуму, у т.ч. технічну 

підтримку заходу, підготовку сертифікатів учасників тощо.  

Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 

02136554, Р/р №UA468201720314261002201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код 

банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення форуму 15 вересня». 

КОНТАКТИ: 

Адреса оргкомітету: б-р. Ігоря Шамо, 18/2, м. Київ, Педагогічний інститут Київського 

університету імені Бориса Грінченка, каб. 231  
 

Е-mail: vnf@kubg.edu.ua 
 

Координатори форуму: 

Паламар Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту . 

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

дошкільної освіти Педагогічного інституту – тел.: (067) 702-29-41. 

Кондратець Інна Вікторівна, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту – тел.: (0696) 3812231, (063) 485-79-38 

http://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/information/authors
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_RKpONu1Ju79_-BYGXfwCD0j91vT1Ug3lrlBAvVB7g_emA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_RKpONu1Ju79_-BYGXfwCD0j91vT1Ug3lrlBAvVB7g_emA/viewform?usp=sf_link

