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 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні докторанти, аспіранти, молоді вчені та магістранти! 

Запрошуємо вас з 14 по 18 листопада 2022 року взяти участь у роботі  

VП МІЖНАРОДНОЇ ГРІНЧЕНКІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 «ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА» 

Тематичні напрями роботи Грінченківської наукової школи: 

• Інноваційність розвитку педагогічної науки та її міждисциплінарний формат. 

• Специфіка науково-дослідницької діяльності в умовах військового стану. 

• Методологія педагогічної науки: сучасний парадигмальний вимір. 

• Логіка організації та проведення науково-педагогічних досліджень. Методи математичної 

статистики у педагогічних дослідженнях. 

• Бібліотечні ресурси як інформаційне забезпечення педагогічних досліджень. 

• Компаративні аспекти сучасного наукового дослідження. 

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

наукометричних базах. Академічна доброчесність наукових досліджень. 

• Нормативний супровід процедури захисту дисертаційної роботи у разовій спеціалізованій 

вченій раді. 

 Спікери:  провідні вітчизняні та зарубіжні науковці. 

       Формат проведення: дистанційно (сервіс Google Meet).  

       Робота Грінченківської наукової школи передбачає щоденну зміну наукових платформ:  

академічну, міжнародну, методологічну, джерелознавчу, участь у ІV Міжнародній науковій онлайн-

конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти». 

 

        Регламент роботи Грінченківської наукової школи: 10.00 – 14.00.  

        Робочі мови Грінченківської наукової школи: українська, англійська. 

             
Для участі у VІІ Міжнародній Грінченківській науковій школі 

просимо до 11 листопада 2022 року: 

1. Заповнити  реєстраційну форму учасника Грінченківської наукової школи.  

2. На електронну адресу оргкомітету kоppn.fpo@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, у т.ч. підготовку програми Грінченківської наукової школи, 

друк сертифікатів учасників, технічний супровід заходу та участь у ІV Міжнародній науковій 

онлайн-конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої 

освіти»). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код 

ЄДРПОУ 02136554, Р/р №UA038201720314211007201048659, Держказначейська служба України м. 

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

Програму Грінченківської наукової школи із посиланнями для приєднання до заходів буде 

надіслано додатково.  

https://fpo.kubg.edu.ua/images/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_2022.pdf
https://forms.gle/TYHp1g3HXwi8myod6
mailto:kоppn.fpo@kubg.edu.ua


КОНТАКТИ: 

 

Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології 

та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка (тел. +38(067) 647-43-71). 

 

Леонтьєва Інна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітології та 

психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка (тел. +38(067) 919-66-90). 

 

E-mail: kоppn.fpo@kubg.edu.ua  
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