
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ  

 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

ЯННІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА) 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КІПРУ (РЕСПУБЛІКА КІПР) 

 

СІЛЕЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В КАТОВІЦАХ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

 

БІЛОСТОЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

 

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АКМЕОЛОГІЇ 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь 

у Міжнародній науково-практичній конференції 

 «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» 

(за підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її 

забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»), 

яка відбудеться 15 квітня 2020 року 
 

Напрями роботи конференції: 

• Розвиток вищої освіти в Україні в контексті євроінтеграційних тенденцій. 
• Зовнішня та внутрішня системи забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського 

Союзу. 
• Експертний супровід забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу. 
• Про реалізацію Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух 

України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»: досвід та висновки для 
розвитку вищої освіти в Україні. 

 

Місце проведення конференції: 

Київський університет імені Бориса Грінченка,  

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б,  

проїзд до станції метро «Мінська». 
 

Порядок роботи конференції: 

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників конференції 

10:00 – 13:00 Пленарна панель конференції 

13:00 – 13:30 Кава-брейк 

13:30 – 15:30 Дискусійна панель конференції 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

Учасники конференції можуть публікувати свої статті у наукових виданнях Київського 

університету імені Бориса Грінченка, які входять до категорії «Б» Переліку наукових фахових 

видань (наказ МОН України №1643 від 28.12.2019):  

• Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика». 

• Українсько-польський науковий журнал «Освітологія». 

• Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс». 
 

Для участі у конференції просимо до 15 березня 2020 року: 

http://npo.kubg.edu.ua/en/
http://osvitologia.kubg.edu.ua/en/
http://od.kubg.edu.ua/


1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/1o8X3hT6lCYkBqYOqCfHKW3Ag5O2XrIn-

NrdVfwiFbiw/viewform?edit_requested=true 

2. На електронну адресу оргкомітету ndl.osv@kubg.edu.ua надіслати статтю, оформлену 

відповідно до вимог: 

• Вимоги до публікації у науковому журналі «Неперервна професійна освіта: теорія і практика». 

• Вимоги до публікації в українсько-польському науковому журналі «Освітологія». 

• Вимоги до публікації у науковому електронному виданні «Освітологічний дискурс». 

 

КОНТАКТИ: 

Адреса оргкомітету:  

Київський університет імені Бориса Грінченка, НДЛ освітології (м. Київ, вул. Маршала 

Тимошенка, 13-Б, каб. 408, 410) 

 

Е-mail: ndl.osv@kubg.edu.ua  

Тел.: (044) 426-84-05  

 

Координатори конференції:  

Бульвінська Оксана Іванівна, старший науковий співробітник НДЛ освітології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук (тел.: +38 099 934 0545); 

Проценко Олена Борисівна, завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (тел.: +38 067 798 2310). 

 

 

З повагою 

Організаційний комітет конференції 

 

https://docs.google.com/forms/d/1o8X3hT6lCYkBqYOqCfHKW3Ag5O2XrIn-NrdVfwiFbiw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1o8X3hT6lCYkBqYOqCfHKW3Ag5O2XrIn-NrdVfwiFbiw/viewform?edit_requested=true
mailto:ndl.osv@kubg.edu.ua
http://npo.kubg.edu.ua/en/information.html
http://osvitologia.kubg.edu.ua/en/requirements-for-articles.html
http://od.kubg.edu.ua/img/vimohy_od.pdf

