
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас 30 листопада 2016 року взяти участь  
у Міжнародній науковій конференції  

 
«ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ:  

ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ» 
 

Напрями роботи конференції:   
� Сучасний міждисциплінарний статус педагогіки у системі наук. 
� Трансформації змісту та технологій неперервної педагогічної освіти в умовах 

євроінтеграції. 
� Цілісність процесів навчання, виховання та розвитку особистості як вимога до 

оновлення змісту сучасної освіти. 
� Характеристика сучасних інноваційних технологій навчання та їх ефективність. 
� Система оцінювання якості педагогічної освіти  
� Міждисциплінарний контекст професійної педагогіки 
 
У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених. 
 
Місце та порядок проведення конференції:  
Київський університет імені Бориса Грінченка 
(Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: м «Мінська»). 
 
Порядок роботи конференції 30 листопада:  
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30.  
Пленарна панель: 10.30 – 12.30.  
Перерва на обід: 12.30 – 13.30.  
Дискусійна панель: 13.30 – 16.00.  
Підбиття підсумків конференції: 16.00 – 16.30  
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
 
Матеріали конференції будуть надруковані у фахових виданнях Університету 

(перелік фахових видань подано у додатках). Автору буде запропоновано розмістити 
статтю в одному з фахових видань (пропозиція надійде після розгляду та наукового  
рецензування доробку). 

 
Вартість участі у конференції: оргвнесок – 160 грн. (передбачає часткове 

покриття організаційних витрат на проведення конференції (у т.ч. видання програми 
конференції); вартість друку статті у фахових виданнях Університету – орієнтовно 45-
65 грн. за одну сторінку.  

 
УВАГА!  Копію квитанції про сплату оргвнеску (160 грн.) необхідно надсилати до 

оргкомітету разом з реєстраційною формою учасника конференції одразу. Кошти 
переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 
02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок 
на проведення конференції». 

 



Кошти за друк статті (орієнтовна вартість 45-65 грн. за одну сторінку) слід 
сплачувати після отримання позитивного рішення редколегії щодо її включення у фахове 
видання Університету. Рахунок на який необхідно переказувати кошти буде 
надісланий Вам оргкомітетом додатково. 

Примітка. Доктори наук, які беруть участь у конференції, сплачують лише 
вартість друку статті. 

 
Для участі у науково-практичній конференції 

просимо до 20 жовтня 2016 року надіслати на електронну адресу оргкомітету 
конференції:  

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).  
2. Електронний варіант статті (з приміткою «Педагогіка у міждисциплінарному 

вимірі»).  
3. Відскановані електронні копії квитанцій про сплату оргвнеску (надсилається 

разом з реєстраційною формою) та вартості друку (надсилається після отримання 
підтвердження про прийняття статті до друку).  

 
Вимоги до оформлення статті 

Обсяг публікації – 6-12 сторінок книжкового формату А4.  
Структура статті має відповідати вимогам Постанови ВАК України за № 705/1 від 

15.01.2003 р.:  
Структурні 
елементи статті 

Препринт та вимоги до оформлення 

УДК шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 16 пт, міжрядковий інтервал – 
1,0, вирівнювання по лівому краю 

Автор(и) ПІБ, шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 16 пт, 
міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю 

ORCID iD персональний код, який необхідно отримати заповнивши анкету за 
посиланням: https://orcid.org/register, шрифт Times New Roman, розмір 
(кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому 
краю 

Назва статті шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 22 пт, 
міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру, всі літери великі 

Анотація з 
ключовими 
словами 

текст анотації українською (для статей українською мовою); 
англійською (для статей англійською мовою); польською (для статей 
польською мовою), шрифт Times New Roman курсив, розмір (кегль) 14 
пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині, обсяг не 
менше 500 знаків (без пробілів); перелік ключових слів - назва 
«Ключові слова:» - шрифт Times New Roman напівжирний курсив, 
розмір (кегль) 14 пт), список ключових слів в алфавітному порядку 
(шрифт Times New Roman напівжирний курсив, розмір (кегль) 14пт, 
міжрядковий інтервал – 1,0). Ключові слова потрібно відділяти 
крапкою з комою та ставити 2 пробіли між ними 

© Знак копірайту, ПІБ, рік 
Власне стаття Формат сторінки А4, міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 

10 мм. Поля: ліве - 20 мм, праве –10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 
Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати 
такі елементи: 

- Вступ (Introduction ) (з обов’язковим висвітленням актуальності та 
аналізом останніх досліджень і публікацій); 

- Мета / цілі, завдання статті (The aim / the tasks); 
- Підзаголовки статті (1-3); 



- Висновки (Conclusions) та перспективи подальших досліджень. Всі 
структурні елементи виділяти напівжирним шрифтом. 

- Таблиці та інші нетекстові об’єкти мають бути пронумеровані, 
розміщуються всередині тексту, в центрі – під рисунками (наприклад, 
Рисунок 1, ...);              над таблицею (наприклад, Таблиця 1 ...). 

Оформлення 
літератури в 
тексті 

Стиль АПА: посилання на літературу оформлювати у круглих 
дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, 
сторінка на яку посилаєтесь. 

Стиль АПА: посилання на літературу оформлювати у круглих 
дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, 
сторінка на яку посилаєтесь. 
Наприклад: «У цей час, зауважує дослідниця Н. І. Яковлєва, 
освіта зазнала … (Яковлєва Н. І., 2010, с. 14)». 

Література (шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 14 пт, 
вирівнювання по центру), список літератури за алфавітом з нумерацією 
(шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал 
– 1,0). ПІБ автора виділяти напівжирним курсивом. 
У списку літератури має бути зазначене хоча б одне джерело із 
зареєстрованим ідентифікатором цифрового об'єкта (Digital Object 
Identifier, DOI).  
Приклад оформлення літератури із зазначенням DOI: 
1. Kornack 1., Rakic D., Cell P. Proliferation Without Neurogenesis in 
Adult Primate Neocortex. Science. 2001, no. 294 (5549), 2127-2130, 
doi:10.1126/science.1065467. (eng). 

 
УВАГА! За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей 

відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 
доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не 
містять наукової новизни.  
 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
учасника Міжнародної науково-практичної конференції  
«ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ:  

ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ» 
Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий  ступінь   
Вчене звання  
Місце роботи  
(повна  назва організації) 

 

Посада  
Адреса для листування  
Контактний телефон (факс), е-mail  
Форми участі у конференції 
(необхідне підкреслити) 

Тільки публікація матеріалів  
Публікація  матеріалів + усна доповідь 
Тільки  усна доповідь 
Участь  без доповіді та публікації  

Повна назва доповіді   
Запланована секція (напрям)  

 
 



ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИДАНЬ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
БОРИСА ГРІНЧЕНКА: 
� Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. 
Педагогіка» (збірник наукових праць з актуальних проблем сучасної педагогічної і психологічної 
науки в історичному, методологічному, методичному аспектах, журнал включено до Переліку 
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (затверджено наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111), 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України (02 листопада 2012 року за № 1850/22162), на підставі 
рішення Атестаційної колегії Міністерства від 30.06.2015 року (Наказ № 747 від 13.07.2015 року); 
ISSN 2311-2409; індексується Google Scholar, Research Bible); 
� Науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика» (науковий журнал з 
проблем психолого-педагогічного забезпечення процесу навчання і виховання в закладах освіти різних 
типів і рівнів акредитацій; журнал включено ВАК України до переліку наукових фахових видань 
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (затверджено наказом Міністерства освіти і науки 
України № 261 від 06.03.2015); ISSN 2412-0154 (Online); ISSN 2078-1687 (Print); 
Реєстраційне свідоцтво: № 21844-11744ПР від 18.01.2016); входить до польської міжнародної 
наукометричної бази даних Index Copernicus та російської наукометричної бази РІНЦ); 
� Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика» (науково-методичний журнал  з проблем філософії, теорії і практики неперервної 
професійної освіти; журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук з педагогіки та філософії за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України  № 261  від 06.03.2015 ); ISSN1609-8595;  e-ISSN 2412-0774; 
Реєстраційне свідоцтво: №17845-6695 ПР від 06.06.2011); входить до польської міжнародної 
наукометричної бази даних Index Copernicus та російської наукометричної бази РІНЦ); 
� Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» (наукове електронне 
видання з проблем освітології, розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, 
духовний та культурний розвиток суспільства; видання включено до переліку фахових видань, в яких 
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата педагогічних наук (Постанова Президії вищої атестаційної комісії України № 2-05/5 від 1 
липня 2010 року; Додаток № 8 до наказу МОН від 21.12.2015 р. № 1328); входить до польської 
міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus та російської наукометричної бази РІНЦ); 
� Науково-методичний щорічник «Освітологія» (українсько-польський / польсько-
український науково-методичний щорічник з проблем освітології, її методологічних засад, змісту 
освітологічної підготовки; щорічник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких 
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата наук з філософії та педагогіки (наказ № 793 від 04.07.2014); видання індексується 
наукометричними базами даних: Google Академія (США), CiteFactor; входить до реферативних баз 
даних: Simple Search Metadata, (Україна), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина), Directory of 
Research Journals Indexing (Індія), включене в бази даних: Polska Bibliografia Naukowa (Польща), 
Research Bibl,(Японія), українські наукові журнали (Україна), European Reference Index for the 
Humanities and the Social Sciences (Норвегія)). 

 
КОНТАКТИ  

Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо (О. Давидова), 18/2, Київський 
університет імені Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки. 

Е-mail: ktip.pi@kubg.edu.ua  
Тел.: (044) 295-34-73 
Координатори конференції: 
 Леонтьєва Інна Василівна, старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки, 

кандидат педагогічних наук, тел.: + 3 80(67)9196690; 
Патук Тетяна Миколаївна, методист НМЦ досліджень, наукових проектів та програм, 

тел.: (044) 234-41-12. 
Оргкомітет конференції 


