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26-27 вересня 2019 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Місце проведення конференції: Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»).
У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених.
Важливі дати:
10 червня – Кінцевий термін подання статей;
28 червня – Повідомлення про прийняття статей;
5 вересня – Затвердження оригінал-макетів для друку;
6 вересня – Остаточна версія програми конференції;
20 вересня – Реєстрація на конференцію;
26, 27 вересня – Проведення конференції.

Робочі мови конференції:
англійська, українська.
Процес рецензування:
подані статті будуть проходити
процес «сліпого» рецензування.

Основні напрями конференції:
1. Інноваційні методи навчання майбутніх вчителів
2. STEAM-освіта при підготовці вчителів
3. STEAM-освіта в початковій школі
4. Е-середовище сучасного університету
5. Цифрова компетентність вчителя
6. Цифрові технології в педагогічній освіті
7. Цифрові технології в сучасній вищій школі
8. Комп’ютинг та основи програмування в початковій школі
9. Цифровий профіль вчителя Нової української школи
10. Віртуальна та доповнена реальність в освіті
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Для участі у конференції просимо заповнити реєстраційну форму.
Вимоги до україномовної та англомовної статті.
Для учасників проекту MoPED – участь у конференції безкоштовна.
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, що не відповідають
вищезгаданим вимогам.
Кожна стаття публікується лише однією мовою (англійською АБО українською).
КОНТАКТИ:
Адреса оргкомітету:
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, Київський університет
імені Бориса Грінченка, Науково-дослідна лабораторія інформатизації
освіти, к. 004-А.
Координатор конференції:
Морзе Наталія Вікторівна, проректор з інформатизації навчально-наукової та
управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України – менеджер проекту в Київському університеті
імені Бориса Грінченка.
Е-mail: ndl.io@kubg.edu.ua
Довідки за телефоном: (044) 485-20-87.
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