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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі регіонального семінару «Формування 

критичного мислення в процесі освітньої діяльності в контексті Концепції «Нова 

українська школа»», що відбудеться 14 листопада 2019 року в Глухівському національному 

педагогічному університеті імені Олександра Довженка. 

Напрями роботи семінару: 

1. Розвиток критичного мислення як психолого-педагогічна проблема. 

2. Технології розвитку критичного мислення. 

3. Методи  та прийоми розвитку критичного мислення в початковій школі. 

4. Розвиток критичного мислення майбутніх учителів. 

Форми участі у семінарі: 

очна – публікація матеріалів доповіді (статті) та усна доповідь; 

заочна – публікація матеріалів доповіді або  статті. 

До участі запрошуються: докторанти, аспіранти, викладачі закладів вищої освіти, 

співробітники наукових установ, працівники органів управління освіти, студенти, вчителі 

початкової школи,  керівники наукових робіт учнів-слухачів МАН. 

Робоча мова семінару:  українська 

За результатами семінару планується видання статей у фаховому збірнику наукових 

праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка» (вимоги дивитися на офіційному сайті збірника http://visn-

ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/, довідки за телефоном: (05444) 2-33-06. E-maіl: 

visnukgnpu@gmail.com). 

Програма семінару передбачає засідання,  круглий стіл, культурну програму. 

Попередній розклад: 

14 листопада 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників;                     

9.00 – 10.00 – виставка науково-методичних праць; ознайомлення з історико-

педагогічним музеєм університету; 

10.00 – 13.00 – науково-методичний семінар; 

13.00 – 14. 00 – обідня перерва; 

14.00 – 15.30 – засідання «круглого столу»: зустріч учителів з науковими 

співробітниками Інституту педагогіки НАПН України. 

Умови участі  в семінарі: 

Просимо до 25.10.2019 р. надіслати на електронні адреси оргкомітету 

ktmpognpu@gmail.com, kafpipo@gmail.com:  

1) заявку на участь — назва файлу «Прізвище учасника _заявка (див. додаток 1); 

2) електронний варіант статті у форматі doc. та docx. – назва файлу «Прізвище 

автора_стаття»; 

3) відскановану електронну копію квитанції про оплату за друк, після схвалення 

оргкомітетом матеріалів статті – назва файлу «Прізвище учасника _друк». 

 

Учасники, які не мають наукового ступеня, мають надати рецензію наукового 

керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу кафедри з 

рекомендацією статті до друку – назва файлу «Прізвище автора_рецензія». 

Здобувачі наукових ступенів обов’язково зазначають наукового керівника, його 

науковий ступінь, посаду (за прийнятими скороченнями). 

Вартість участі в семінарі: Організаційний внесок — 50 грн.(передбачає часткове 

покриття організаційних витрат на проведення семінару (у т.ч. видання програми, друк 
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сертифікату). Оплата за публікацію у фаховому збірнику «Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» здійснюється після 

схвалення редакцією матеріалів статті. Реквізити буде надіслано на електронну адресу 

автора. 

Додаток 1 

Заявка 

 

Прізвище: ________________ 

Ім`я: _________________ 

По батькові: ________________ 

Науковий ступінь: ________________ Учене звання: _____________________ 

Посада: ___________________________________________________________ 

Організація (установа): ______________________________________________ 

Адреса для листування: ______________________________________________ 

Телефон: ______________________ 

E-mail: _________________________ 

Планую (потрібне підкреслити): 

 виступити з доповіддю (до 10 хв)   

 виступити з повідомленням (до 5 хв)                                                       

 взяти участь у обговоренні (до 5 хв)   

 надрукувати статтю          

 надрукувати матеріали доповіді                                       

 провести майстер-клас.                                                        

Тема (доповіді, повідомлення, майстер-класу)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Захід відбудеться за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 

корпус № 1 (Факультет початкової  освіти). 

 

ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на семінарі (проїзд, проживання тощо), 

сплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.  

 

Будемо раді бачити Вас у м. Глухові – історико-культурному центрі сходу Українського 

Полісся та колишній гетьманській столиці! 

Телефони для довідок: (05444) 2-33-06 – відділ, (05444) 2-32-77 – деканат факультету  

початкової освіти, факс (05444) 2-34-74. 

(099) 058 34 44 – Бірюк Людмила Яківна (д. пед. н., проф.); 

(066) 685 17 25 − Собко Валентина Олексіївна (к. пед. н., доцент); 

(066) 164 62 13 – Ігнатенко Олександр Володимирович (к. пед. н.); 

(096) 120 31 92 – Мішедченко Валентина Василівна (к. пед. н., доцент) 

E-mail: ktmpognpu@gmail.com, kafpipo@gmail.com  
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