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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас 

20 квітня 2022 року взяти участь 

у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції 

 

«ОСВІТОЛОГІЯ – 2022. 

ЯКІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС» 
 
Напрями роботи конференції: 

 

- Історико-філософський контекст забезпечення якості освіти в університеті. 

- Цінності університетської спільноти як основа формування культури якості освіти в університеті. 

- Забезпечення якості університетської освіти – важливий пріоритет освітньої політики. 

- Управління знаннями в системі забезпечення якості університетської освіти. 
- Якісна вища освіта у формуванні інтелектуального потенціалу суспільства: взаємодія ринку праці та 
університетів. 

- Міждисциплінарність освітнього процесу в забезпеченні якості університетської освіти. 

- Від забезпечення якості освіти до культури якості: досвід європейських університетів. 
- Вища освіта як чинник зміцнення національної безпеки. 

Платформа проведення конференції: буде повідомлена додатково. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Для участі у конференції просимо до 10 квітня 2022 року: 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції за посиланням. 
2. На електронну адресу оргкомітету ndl.osv@kubg.edu.ua надіслати відскановану квитанцію про сплату 
вартості оргвнеску (файл, названий прізвищем учасника конференції латиницею). 

Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат 

на проведення конференції, у т.ч. видання електронної програми конференції, електронних сертифікатів 
учасників, технічну підтримку заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені 

Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р 038201720314211007201048659, Держказначейська служба 

України м. Київ, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції». 

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 від 

28.12.2019 №1643), спеціальності – 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015   Професійна   освіта   (за спеціалізаціями), 
016 Спеціальна освіта: 

 Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»; 

 Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс». 

УВАГА! Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за 

https://docs.google.com/forms/d/1aQnLmHrVcqPcJ5BqNADo3FrOTvS7DoadI0VZy3lhfAY/edit
mailto:ndl.osv@kubg.edu.ua
http://npo.kubg.edu.ua/en/
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal


дотримання авторських прав. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідатимуть 
вимогам до оформлення. Квитанція про оплату вартості публікації статті надсилається після отримання 

позитивного рішення редколегії про включення статті до видання. 

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 
 

Координатори конференції: 

Оксана Бульвінська, старший науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук; 

Олена Проценко, завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

 

З повагою, 

Організаційний комітет конференції 
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