
 
 
 

 
ВСЕКАНАДСЬКА КОНФРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТЯН - 2019 
Святкування української спадщини через глобальні зв’язки 

23 - 25 травня 2019 р.   

Конгрес Українців Канади та Батьківський Комітет Сприяння Українській Мові у Манітобі запрошують 
доповідачів до участі у Всеканадській Конференції Українських Освітян на 2019 рік. Метою цієї 

конференції є підтримка співпраці та поширення знань серед вчителів української мови, культури та 

спадщини. 

Запрошуємо доповідачів подати заявки та тези виступу, які дадуть педагогам можливість ознайомитись з 

поточними навчальними підходами та ресурсами в галузі технологій, медіа, мистецтва, історії, традицій 

та диференційованого навчання дітей від дитячого садка до старшої школи. Ця конференція спрямована 
на підтримку розвитку і поширення знань та зміцнення використання української мови, культури та 

освіти. Запрошуємо доповідачів, які проаналізують методи навчання мови, через використання 

різноманітних ресурсів та матеріалів, таких як новітня технологія, мистецтво, історія, традиції та методи 

навчання для дітей шкільного віку. 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ДОПОВІДАЧА  

Тривалість сесії - 45 хв. 

Iм’я та прізвище  (укр.) _________________________________________ 

Адреса: __________________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________ Е-адреса: _______________________________________ 

Школа, організація: ______________________________________________________________ 

Форма участі:                                             Мова: 

___ Презентація                                          ___ Українська                                

___ Майстер-клас                                        ___ Англійська 

Тема презентації або майстер-класу:  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Цільова аудиторія:  (адміністратори, вчителі молодших/середніх/вищих/суботніх/католицьких 

шкіл і т.д.)________________________________________________________________________________ 

Необхідне  технічне забезпечення: 

__________________________________________________________________________________________ 

ДО ВИПОВНЕНОЇ ФОРМИ ПРОСИМО ДОЛУЧИТИ: 

1.    Короткі дані (100–150 слів) про себе (для програми) 
2.    Короткий опис (до 300 слів) презентації чи майстер-класу (для програми) 

Просимо надіслати виповнену форму до 15 жовтня, 2018 р. на адресу:  ncue@mpue.ca 

Subject Line: 2019 NCUE – call for papers 

Програмний комітет конференції  зберігає за собою право відбору доповідачів.   
Про результати відбору буде повідомлено наприкінці вересня. 



 
 
 

            

2019 NATIONAL CONFERENCE FOR UKRAINIAN EDUCATORS 

Celebrating Ukrainian Heritage Through Global Connections 

May 23-25, 2019   

Ukrainian Canadian Congress and Manitoba Parents for Ukrainian Education invites paper proposals for its 
2019 National Conference for Ukrainian Educators. This conference aims to support the collaboration and 

dissemination of knowledge among educators of Ukrainian language, culture and heritage. We are requesting 

papers which will provide educators with the opportunity to learn about current teaching approaches and 

resources in the areas of technology, media, the arts, history, traditions and differentiated instruction for 

children from kindergarten to high school. 

 

REGISTRATION FORM FOR PRESENTERS 

Duration - 45 min. 

First and Last Name: ____________________________________________________________________ 

Address: ________________________________________________________________________________ 

Phone: _______________________ Еmail: __________________________________________________ 

School, Organization Name: _____________________________________________________________ 

Format:                                                       Language: 

___ Presentation                                     ___ Ukrainian  

___ Workshop                                         ___ English  

Topic or theme of the presentation:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Target audience : (administrators, elementary/middle/high/Saturday/Catholic school teachers, etc.) 

_________________________________________________________________________________________ 

Technical equipment needed: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

PLEASE ALSO INCLUDE: 

1.  A brief biography (100–150 words for the program) 
2.  A short abstract of your presentation (a maximum of 300 words for the program) 

Deadline for submission: October 15, 2018  to:  ncue@mpue.ca 
Subject Line: 2019 NCUE – call for papers 

 
Only the papers that are selected will be included in the proceedings. 


