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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас 03 листопада 2016 року взяти участь  

у Другій всеукраїнській науково-практичній конференції 
 

«Комунікаційні стратегії сучасної школи» 
 

Проблематика конференції 

1. Стан та перспективи шкільної реформи. 

2. Сучасні педагогічні технології. 

3. Стратегії розвитку сучасної школи. 

4. Мовна компетентність у шкільній практиці. 

5. Державна мова та історія у навч.-вих. процесі. 

6. Комунікація у навчально-виховному процесі. 

7. Реклама та PR в освітньому процесі. 

8. Видавнича діяльність в освітніх закладах. 

9. Інформаційні технології в навчальному процесі. 

10. Сучасна медіа-освіта та медіа-грамотність. 

11. Волонтерський рух і реформування освіти. 

12. Сучасна бібліотека: комунікаційні аспекти. 
 

Місце проведення конференції 

Національна парламентська бібліотека України 
(м. Київ, вул. Грушевського, 1; проїзд: метро «Майдан Незалежності») 
 

Порядок роботи 
09:00 – 10:00 – Реєстрація учасників 

10:00 – 12:00 – Пленарне засідання 

12:00 – 13:00 – Перерва на обід 

13:00 – 16:00 – Майстер-класи (секційні засідання) 

16:00 – 16:30 – Підбиття підсумків. 
 

  

 

Робочі мови: українська, російська. 
 

Вартість участі у конференції 

Оргвнесок  

 фактична участь – 200 грн. (покриття витрат на проведення конференції та майстер-класів,  

видання програми конференції, друк сертифікатів та ін.).  

 заочна участь – 100 грн. (надсилання електронною поштою Сертифікату і Програми конференції) 

Вартість друку статті/тез у науково-методичних журналах «Українське слово і сучасність», «Історія і 

сучасність» та «Початкова школа і сучасність» – 25 грн за 1 стор. А4 (мінімальна кількість – 3 сторінки А4, інтервал: 1,5; 

кегель: 14). Лише автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання 

авторських прав. Друк статті/тез за бажанням учасника! 
Кошти необхідно переказувати на р/р № 2600 4052 7295 23, отримувач: ТОВ «Видавництво «Білий Тигр»,  

код ЄДРПОУ: 39254502, МФО: 300711, в Філія РЦ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ. 

Примітка! Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), 

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

Доктори наук оргвнесок та вартість друку статті не сплачують. 

Кожний учасник Конференції отримає Сертифікат! 

 

Для участі у конференції  

необхідно до 25 жовтня 2016 року  
надіслати лист на електронну адресу 

ukr-press@ukr.net 
1. Реєстраційну форму учасника конференції. 

2. Відскановану електрон. копію квитанції про сплату оргвнеску. 

3. Відскановану електрон. копію квитанції про оплату друку статті (якщо Ви публікуєте тези чи статтю!) 

4. Електронний варіант статті/тез конференції (формат: doc., docx.) (якщо Ви публікуєте тези чи статтю!) 



 

Фактичний учасник Конференції може відвідати 3 майстер-класи, оплата яких включена в оргвнесок! 

 
із врученням Сертифікатів! 
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Активні 

форми 

навчання  

на уроках 

словесності 
Тренер:  
викладач-методист, 
експерт в галузі методики викладання 

ДЕМ’ЯНЕНКО Світлана Іванівна 

 

Як реагувати 

школі  

під час 

публічного 

скандалу? 
Тренер: кандидат наук  

із соціальних комунікацій, доцент, 

експерт в галузі PR 

ГУСАК Ольга Петрівна 

 

Як допомогти 

професійно 

спрямуватись

? 
 

Тренер: 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

експерт в галузі лідерства  

ГОРБЕНКО Галина Василівна 
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Створення 
позитивного 

іміджу 

 

 
Тренер:  
кандидат філологічних наук, доцент, 

експерт в галузі лідерства  
ПОЛКОВЕНКО Тарас Вікторович 

 

Мистецтво 

підготовки і 

виголошення 

промови з метою 

переконування 
 

Тренер:  
кандидат педагогічних наук, доцент, 
експерт в галузі ораторського мистецтва 

БОНДАРЕНКО Геннадій Леонідович 

 

Захист від 

інформа-

ційної 

агресії 

 
Тренер: кандидат наук  

із соціальних комунікацій, доцент, 

політичний експерт  

КУРБАН Олександр Васильович 
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Концепція 

шкільного 

веб-сайту 

 

 

 
Тренер:  
експерт в галузі реклами 

ШИЯН Віктор Олександрович 

 

 

Видавнича 

продукція  

в сучасній 

школі 
 
 

Тренер:  

кандидат філологічних наук, доцент, 

експерт в галузі лідерства 

ЯРОШЕНКО Роман Васильович 

 
Застосування 

креативних 

технологій  

в сучасній 

школі 

 
Тренер:  
експерт в галузі реклами 

КИЯНИЦЯ Євгенія Олегівна 

 

КОНТАКТИ   Відповідальні за проведення конференції: 

ЯРОШЕНКО  

Роман Васильович 

генеральний директор видавництва «Білий Тигр», 

кандидат філологічних наук, докторант,  

доцент кафедри видавничої справи  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(097) 606 75 68 

(099) 13 14 599 

(063) 564 62 57 
yaroshenko_roman@ukr.net 

ГОРБЕНКО 

Галина Василівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор Інституту журналістики  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(097) 687 07 05 
  gorbenkogv@gmail.com 

МАСІМОВА  

Лариса Гагіківна 

голова департаменту періодичних видань  

видавництва «Білий Тигр», кандидат наук із соц. ком., 

доцент, завідувач кафедри видавничої справи  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(050) 609 24 04 
masimova@ukr.net 

ПОЛКОВЕНКО 

Тарас Вікторович 

голова департаменту рекламно-інформаційних проектів 

видавництва «Білий Тигр», кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри видавничої справи  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(066) 066 70 05 
t.polkovenko@kubg.edu.ua 

ІВАНОВА 

Анастасія Іванівна 
КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ 

(096) 796 41 22 

ukr-press@ukr.net 

Адреса оргкомітету: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-Б, Видавництво «Білий Тигр»  
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