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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас 17 травня 2018 року взяти участь 

у Міжнародній науково-практичній конференції  
 

“ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ ТА МАЙБУТНЄ:  
МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ” 

 
Напрями роботи конференції:  
• Загальнолюдські та національні цінності у сучасному глобалізованому світі. 
• Освіта і наука для сталого розвитку людства. 
• Планетарна свідомість та відповідальність. 

 

Місце проведення конференції: 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б (ст. м. «Мінська»). 
 
Порядок роботи конференції: 
Реєстрація учасників конференції: 9.30-10.30 
Робота конференції: 10.30-12.30 
Перерва на обід: 12.30-13.30 
Продовження роботи конференції: 13.30-16.30 

 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська. 

 
 

Учасники конференції можуть опублікувати свої статті у наукових виданнях Київського університету 
імені Бориса Грінченка: 

• Фахових виданнях “Освітологія”, “Педагогічний процес: теорія і практика”, “Неперервна 
професійна освіта: теорія і практика”;  

• Електронному фаховому виданні “Освітологічний дискурс”;  
• Англомовному міжнародному журналі “The modern Higher Education Review”. 

 
Також за бажанням учасники конференції можуть опублікувати свої доповіді в електронному збірнику 
матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Цивілізаційні цінності та майбутнє: 
міжконтинентальний діалог інтелектуалів”. 

 
ПРИМІТКА. Видання матеріалів планується після проведення конференції. 
 

 
Вартість участі у конференції: 

• Оргвнесок – 160 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття 
організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк 
сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо) Кошти переказувати на рахунок 
Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 
ГУДКУ в м.Києві, код банку 820019 з позначкою “Оргвнесок на проведення конференції”. 
 

ПРИМІТКА. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок не сплачують.  
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками 
за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає).  
 

 
 

http://osvitologia.kubg.edu.ua/
http://pptp.kubg.edu.ua/
http://npo.kubg.edu.ua/
http://npo.kubg.edu.ua/
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/index
http://edreview.kubg.edu.ua/index.php/edreview/index
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2018/05_17_vymohy_tsinnosti.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2018/05_17_vymohy_tsinnosti.pdf


 
Умови друку статей: 
 

• Вимоги до оформлення, вартість друку статей у фаховому виданні “Освітологія”. 
 

• Вимоги до оформлення, вартість друку статей у фаховому виданні “Педагогічний процес: теорія і 
практика”. 
 

• Вимоги до оформлення, вартість друку статей у фаховому виданні “Неперервна професійна 
освіта: теорія і практика”. 
 

• Вимоги до оформлення, вартість друку статей в електронному фаховому виданні “Освітологічний 
дискурс”. 
 

• Вимоги до оформлення, вартість друку статей в англомовному міжнародному журналі журналі 
“The modern Higher Education Review”. 
 

• Вимоги до оформлення, вартість друку статей в електронному збірнику  матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції “Цивілізаційні цінності та майбутнє: міжконтинентальний діалог 
інтелектуалів”. 

 
ПРИМІТКА. Кошти за друк статті у фахових виданнях “Освітологія”, “Педагогічний процес: теорія і 
практика”, “Неперервна професійна освіта: теорія і практика”; електронному фаховому виданні 
“Освітологічний дискурс”; англомовному міжнародному журналі “The modern Higher Education Review” 
слід сплачувати після отримання позитивного рішення редколегії про її включення до наукового журналу. 
 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей та статті, які не відповідають вище 
зазначеним вимогам, тематиці конференції  і не містять наукової новизни. 
 
 
 

Для участі у конференції просимо до 20 квітня 2018 року  
заповнити реєстраційну форму учасника конференції та на електронну адресу оргкомітету 

t.patuk@kubg.edu.ua надіслати:  
1. Відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску. 
2. Електронний варіант статті для публікації в електронному збірнику матеріалів конференції. 
3. Відскановану копію квитанції про сплату вартості друку статті в електронному збірнику матеріалів 
конференції. 
 
ПРИМІТКА. Електронний варіант статті та відскановану квитанцію про сплату вартості друку у фахових 
виданнях “Освітологія”, “Педагогічний процес: теорія і практика”, “Неперервна професійна освіта: теорія 
і практика”; електронному фаховому виданні “Освітологічний дискурс”; англомовному міжнародному 
журналі “The modern Higher Education Review” надсилати у редколегію кожного журналу. 

 
КОНТАКТИ 
 
Адреса оргкомітету: 04053 м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 18/2, Київський університет імені 
Бориса Грінченка, каб. 104. 
 

Е-mail: t.patuk@kubg.edu.ua  
 

Тел.: +38(044) 234-41-12 (Патук Тетяна Миколаївна, методист НМЦ досліджень, наукових проектів та 
програм Київського університету імені Бориса Грінченка). 
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