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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні докторанти, аспіранти, молоді вчені та магістранти! 

Запрошуємо Вас з 11 по 14 травня 2021 року взяти участь у роботі щорічної 

 

VІ МІЖНАРОДНОЇ ГРІНЧЕНКІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ 

ШКОЛИ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 «ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА»  

До Дня науки в Україні  

(в рамках Фестивалю науки Київського університету імені Бориса Грінченка) 

Тематичні напрями роботи Грінченківської наукової школи: 

 Міждисциплінарні виміри та інноваційність розвитку педагогічної науки в умовах 

парадигмальних змін. 

 Методологія, теорія і практика педагогічної науки: сучасні наукові концепти. 

 Організація та проведення науково-педагогічних досліджень. Методи математичної 

статистики у педагогічних дослідженнях. 

 Бібліотечні ресурси як інформаційне забезпечення педагогічних досліджень. 

 Компаративна складова сучасного наукового дослідження. 

 Підготовка наукових статей для публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних 

наукометричних базах. Академічна чесність наукових досліджень. 

 Логіка обґрунтування, розроблення та репрезентації технологічної складової наукового 

дослідження. 

 Досвід підготовки докторів філософії (PhD) у країнах Європейського Союзу. 

 Вимоги Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до підготовки 

доктора філософії. 

 Ознайомлення з роботою спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06 Університету 

Грінченка.  
 

 Спікери Грінченківської школи: провідні вітчизняні та зарубіжні науковці. 

Формат проведення Грінченківської школи: онлайн. 

Платформи проведення: Zoom та Google Meet. 



Робота Грінченківської школи передбачає щоденну зміну наукових платформ:  

академічну, міжнародну, методологічну, джерелознавчу. 

Регламент роботи Грінченківської школи: 10.00–14.00.  

Робочі мови Грінченківської школи: українська, англійська. 

 

        Для участі у VІ Міжнародній Грінченківській науковій школі 

просимо до 08 травня 2021 року: 

1. Заповнити  реєстраційну форму учасника Грінченківської наукової школи.  

2. На електронну адресу оргкомітету ktip.pi@kubg.edu.ua надіслати відскановану 

електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску.  

Оргвнесок – 650 грн., сплачують усі учасники Грінченківської наукової школи (передбачає 

часткове покриття витрат на проведення наукової школи, у т. ч. підготовку програми 

наукової школи, друк сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти 

переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ: 

02136554; МФО банку: 820172; IBAN (р/р) отримувача: 

UA038201720314211007201048659. Призначення платежу: Плата за додаткові освітні 

послуги (прізвище, ім’я, по батькові) з позначкою «Грінченківська наукова школа». 

 

КОНТАКТИ: 
Координатори: кафедра теорії та історії педагогіки (+38(044)295-34-73) 

ktip.pi@kubg.edu.ua 

Леонтьєва Інна Василівна, доцент кафедри, PhD з педагогічних наук                         

(+38(067) 919-66-90). 

Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, 

професор (+38(067) 647-43-71). 

 

 

https://forms.gle/TYHp1g3HXwi8myod6
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