
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АКМЕОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь 

у V Міжнародній науково-практичній  конференції 
«АКМЕОЛОГІЯ: НАУКА ХХІ СТОЛІТТЯ»,

яка відбудеться 28 жовтня 2016 року

Напрями роботи конференції:
 Акмеологія і науки про освіту в контексті парадигмальних змін.
 Філософські основи феномену акмеособистості.
 Історичний  досвід  формування  акмеособистості  у  різні  часи:  об’єктивні  та  суб’єктивні

фактори. 
 Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 Сучасна концепція акмеособистості: теоретико-методологічні засади.

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених.

Місце проведення конференції: 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
 м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б.  Проїзд: ст. м. «Мінська»

                                      Порядок роботи конференції:

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00
Загальні збори Української академії акмеології 10.00-11.00 (участь членів академії обов’язкова)
Пленарне засідання: 11.00 – 12.30
Перерва на обід: 12.30 – 13.00
Практична частина (тренінги, майстер-класи): 13.00 – 15.00

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Вартість участі у конференції: оргвнесок  – 160 грн. (передбачає часткове покриття організаційних
витрат на проведення конференції (у т.ч. кава-брейк, обід) та видання програми конференції);. Кошти
необхідно 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».. 
Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику «Неперервна освіта: акмеологічні студії». 
Вартість друку статті становить 50 грн. за одну сторінку.
Отримувач: Українська академія акмеології ГО код 35082841 п/р 26007052733743 в Печерська філія
ПАТ «ПРИВАТБАНК» м.Київ, МФО (код банку) 300711. Призначення платежу: «Стаття акмеологічні
студії». 

Примітка. Для членів  Української  академії  акмеології  участь у конференції  та друк у  науковому
журналі здійснюється за рахунок членських внесків.
Витрати,  пов’язані  з  перебуванням  на  конференції  (проїзд,  проживання  тощо),  оплачуються
учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає). 

Для участі у науково-практичній конференції
                                  просимо подати до 15 жовтня 2016 року оргкомітету конференції:
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
2.  Копію (або відскановану електронну копію) квитанції  про сплату оргвнеску та  вартості

друку.
3. Конверт зі зворотною адресою для отримання офіційного запрошення на конференцію. 

Статті у науковий журнал приймаються до 28.10.2016 (вимоги до статті додаються).



4.  Електронний  варіант  статті  на  диску  (файл,  названий  прізвищем  автора  латиницею  і
збережений у двох форматах, – doc. та rtf.) або електронною поштою (з приміткою «Акмеологічні
студії»).

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника V Всеукраїнської науково-практичної  конференції

«АКМЕОЛОГІЯ:НАУКА ХХІ СТОЛІТТЯ»
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 статті
Публікація  статті + усна доповідь
Тільки  усна доповідь
Участь  без доповіді та публікації 

Повна назва доповіді 
Запланована секція (напрям)

Вимоги до публікацій в науковому журналі «Неперервна освіта: акмеологічні студії»:
До  друку  у  науковому  збірнику  приймаються  оригінальні,  закінчені  роботи,  оформлені  у

вигляді статей, які раніше не друкувалися.
Мова публікацій: українська (анотації подаються також англійською та російською мовами). 
Повний обсяг статті, включно із анотаціями, додатками і списком літератури, має становити

20-40 тис. знаків із врахуванням пробілів та знаків пунктуації. 
Структура  статті має  містити  наступні  елементи:  постановку  й  обґрунтування

актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів
проблеми,  які  ще  недостатньо  вивчені;  формулювання  мети  та  завдань  статті;  виклад  основного
матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших
досліджень; список літератури. 

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи
пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30
мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. 

 Порядок розміщення матеріалу.  Перед основним текстом статті потрібно вказати трьома
мовами (українською, російською, англійською) наступні дані:  індекс УДК;  прізвище, ім’я та  по-
батькові  автора,  місце роботи,  посаду, науковий ступінь,  контактний телефон і  електронну пошту
автора;  назву статті;  реферат обсягом 800-1000 знаків (коротко вказати цілі, основні результати та
головні  висновки  дослідження);   3-5  ключових  слів   (не  допускається  механічний  комп’ютерний
переклад).

Структура статті має містити наступні елементи: вступ (вказати актуальність теми, дати
огляд літератури  і  попередніх  досліджень  з  даного чи суміжних питань,  вказати  мету і  завдання
статті;  обсяг  Вступу  –  близько 3000  знаків);  методи  дослідження  (вказати,  які  методи  і  як  саме
використовувалися  для  дослідження,  відображеного  в  даній  статті);  результати  і  обговорення
(написати  про  основні  результати  дослідження);  висновки  (обсяг  –  близько 2000  знаків);  подяки
(коротко висловити подяку ВНЗ та дослідникам, які надали допомогу при підготовці цієї публікації);
додатки і таблиці (якщо є додатки, рисунки і таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і
порядкові номери; примітки до зведеної в таблицях інформації слід розміщувати безпосередньо під
таблицями;  Примітки до тексту статті та Додатки слід виносити за межі статті, в тексті посилаючись
на них таким чином (див. Прим. 1), (див. Табл. 1), (див. Дод. 1)).  Список літератури (повинен містити
не менше 10 джерел). Список літератури подавати у порядку цитування, вказувати повні реквізити
джерела (автор, назва статті/книжки, номер журналу, назва видавництва, місто видання, рік видання,
сторінки).  Список літератури обов’язково подається у двох варіантах:   мовою оригіналу;   той же
список,  але  латиницею (прізвища та  назви журналів  передавати  транслітерацією,  назви статей та
книжок –  перекладати англійською).   У тексті  статті  посилання  подаються  у  квадратних дужках:
номер джерела, що відповідає номеру в Списку літератури; через кому – літера «с» і номер сторінки.
Якщо  автор  посилається  відразу  на  кілька  різних  джерел  –  слід  розділяти  їх  крапкою  з  комою.
Приклад: [1, с.44; 2, с.35]. 



Приклад передачі кириличного джерела латиницею:

Rizun  V.V.  Mass  Communication  Theory:  textbook  for  students  of  speciality  0303  ‘Journalism  and
Information’ / V.V.Rizun. - Kyiv: Vydavnychyi Tsentr ‘Prosvita’, 2008. - 260 p.

Для веб-посилань потрібно вказати: автора, назву матеріалу і дату публікації (якщо такі дані
є),  обов’язково  вказати  повну  веб-адресу  і  дату  доступу  до  посилання.  Приклад  веб-посилання
кирилицею та латиницею:

Афонін О. Лист Прем'єр-міністру України Азарову М.Я. [Електронний ресурс] / О.Афонін // Портал
української  книжкової  індустрії  UABOOKS.INFO.  –  08.01.2013.  –  Режим  доступу:
http://uabooks.info/ua/news/letters/?pid=4090. – Дата доступу: 10.08.2013.

Afonin O. Letter to Prime Minister of Ukraine Azarov M.Y. [Electronic resource] / O.Afonin // Ukrainian
publishing  industry  portal  UABOOKS.INFO.  –  01.08.2013  .  –  Reference:
http://uabooks.info/ua/news/letters/?pid=4090. – Accessed: 10.08.2013.

УВАГА! Оргкомітет залишає  за  собою право  відхиляти статті,  які  не  відповідають
вищезгаданим вимогам, тематиці конференції  і не містять наукової новизни.

Після статті потрібно вставити заповнену таблицю:
Довідка про автора 

ПІБ
Науковий ступінь

Вчене звання
Місце роботи, посада
Назва статті
УДК
Кількість символів (з пробілами)
Контактний телефон
Електронна пошта

Відмітки редактора
Дата надходження статті
Обсяг відредагованого матеріалу 
Схвалено до друку (дата)
Примітки

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, кім. 117
 Е-mail:    y  .  fruktova  @  kubg  .  edu  .  ua 
Координатор конференції:  Фруктова Яна Станіславівна, Вчений секретар Української  Академії
Акмеології, кандидат педагогічних наук, доцент (050-732-99-23) 

Оргкомітет  конференції

mailto:y.fruktova@kubg.edu.ua

