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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь  

у ІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції 

 «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: 

наукові підходи та сучасні практики» 

яка відбудеться 19 листопада 2020 року 
 

Напрями роботи конференції: 

 Особистісне та свідомісне становлення людини в умовах суспільних трансформацій  

 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій 

 Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях 

 Інтеграція дитини з особливими освітніми потребами у соціальне середовище 
 

Місце проведення конференції: 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

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

 

Формат проведення конференції: дистанційно (платформа проведення буде повідомлена додатково). 
 

Порядок роботи конференції 19 листопада: 
      

10:00 – 12:00 

12:20 – 13:40 

14:00 – 16:00  

16:10 – 16:20  

Пленарне засідання конференції  

Секційні засідання за напрямами роботи конференції 

2 лінійки майстер-класів за тематикою конференції 

Підведення підсумків конференції 

 

Робоча мова конференції: українська.  
 

Для участі у конференції просимо до 10 листопада 2020 року:  

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції. Долучити до реєстраційної форми електронну копію квитанції про 

сплату оргвнеску. 

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції. 

 

Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на 

проведення конференції, у т.ч. організація онлайн-формату конференції, підготовка електронних сертифікатів учасників, 

технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код 

ЄДРПОУ 02136554, Р/р №UA468201720314261002201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код банку 820172 з 

позначкою «Оргвнесок на проведення конференції» 
 

 

Учасники конференції можуть подати свої статті для публікації у наукових виданнях Київського університету 

імені Бориса Грінченка, які входять до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН 
України №1643 від 28.12.2019): 

Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» (галузь: Освіта/Педагогіка;  спеціальності – 011, 012, 013, 

014, 015, 016) 

Вимоги до оформлення та умови публікації статей в «Освітологічному дискурсі» 

Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (галузь: Освіта/Педагогіка; спеціальності – 

011, 012, 013, 014, 015, 016) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOnaWKxkArU7Wb9jGz5lZWncTrLAml7yNDXTTX21bKD_O0gw/viewform
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal#.U_R5cqOAzdM
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/forAuthor
http://npo.kubg.edu.ua/


Вимоги до оформлення статей та умови друку у журналі «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» 

Українсько-польський науковий журнал «Освітологія» (галузь: Освіта/Педагогіка; спеціальність – 011) 

Вимоги до оформлення статей та умови друку в журналі «Освітологія» 
 

Редколегії журналів залишають за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам. Автори 

несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. 
 

Видання наукових журналів планується після проведення конференції. 

 

 

КОНТАКТИ: 

 

Координатор конференції: Лебідь Неля Костянтинівна, заступник директора з наукової роботи Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент (тел.: +38 093-581-81-13).  

 

E-mail: n.lebid@kubg.edu.ua  

 

Тел.: + 38 044 294-00-25 

 

Адреса оргкомітету: 02152, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, к. 119 
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