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«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіти» – це щорічна міжнародна 

конференція, яка проводиться з 2010 р. відділом порівняльної педагогіки 

Інституту педагогіки НАПН України.  

Конференція є платформою для обговорення викликів і кращих практик в 
освіті в Україні, Європі та світі крізь призму кроскультурних порівнянь. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ у 2022 р. 
 Теорія і методологія освіти; 

 Освітня політика у багатокультурному світ;і 
 Тенденції розвитку освітніх систем; 

 Реформи та інновації в освіті; 

 Цифровізація освіти; 
 Європейська якість навчання для кращої успішності учнів; 

 Освіта в умовах війни та відбудови. 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ 
Дистанційно (учасники отримають електронний збірник матеріалів 

конференції та електронний сертифікат  учасника). 

 

РОБОЧІ МОВИ 
Українська, англійська, румунська. 

 

ВАЖЛИВА ДАТА 
До 20 жовтня зареєструватися, заповнивши електронну реєстраційну форму, 

та надіслати тези для публікації у збірнику матеріалів конференції та/або 

анотацію статті для публікації в журналі Education: Modern Discourses, № 5, 

2022) на ел. пошту seminar.ped.com@gmail.com  

 

ПУБЛІКАЦІЯ 
Тези: про результати рецензування тез буде повідомлено впродовж тижня з 

дня реєстрації. Збірнику матеріалів конференції буде присвоєно ISBN, УДК та 

DOI. З вимогами до оформлення можна ознайомитися на сайті конференції або 

завантаживши шаблон оформлення тез; 

Стаття в англомовному щорічнику НАПН України Education: Modern 

Discourses (категорія Б), № 5, 2022. Про результати приймання статті до друку 
на основі розгляду анотації буде повідомлено впродовж тижня з дня її 

надсилання. Вимоги до оформлення: 

http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse.  

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ 
З метою підтримки наукової спільноти України, цьогоріч – учать у 
конференції БЕЗКОШТОВНА. Бажаючі сплатити організаційний внесок (200 

грн.) можуть переказати суму на картку Приват банка № 5168 7574 2849 8630 

(Нікольська Ніна Вікторівна). Зібрані кошті буде перераховано на підтримку 
Збройних сил України. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  
Олена Локшина, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу 

порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України +38 066 448 
1850; luve2001@hotmail.com (співголова). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
Оксана Глушко +38 066 356-7650, glushko.oks74@gmail.com  

Аліна Джурило +38 097 854-9077, dzhurylo.ap@gmail.com  

Оксана Шпарик +38 050 829 1703, shparyk.o@gmail.com 
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