
ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА 

«ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ» ЗА РЕДАКЦІЄЮ В.О.ОГНЕВ’ЮКА 

ФОРСАЙТ-СЕСІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ» 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас 10 квітня 2023 року взяти участь в 

ОГНЕВ’ЮКІВСЬКИХ ЧИТАННЯХ «ОСВІТА – СУТНІСТЬ ЧАСУ», 

присвячених пам’яті доктора філософських наук, професора, 

академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, 

повного кавалера ордена «За заслуги» Віктора Олександровича Огнев’юка 

 
Напрями роботи читань: 

● Філософія та історія освіти. 

● Освітня політика та управління освітою. 

● Економіка освіти, освітнє право. 

● Педагогіка освіти. 

● Психологія освіти. 

● Культурологія освіти. 
 

Порядок роботи читань: 
12.30-13.45     Пленарне засідання (планується змішаний (очно-дистанційний) формат; з огляду на 

безпекову ситуацію формат може бути змінено, про що учасникам буде завчасно 
повідомлено; 
для участі у пленарному засіданні необхідно до 15 березня 2023 року заповнити 
реєстраційну форму учасника) 

14.00 – 17.00  Наукові заходи за напрямами роботи читань (планується змішаний формат; з огляду 
на безпекову ситуацію формат може бути змінено, про що учасникам буде завчасно 
повідомлено) 

 

Робочі мови: українська, англійська. 

 
 

За напрямами роботи Огнев’юківських читань передбачено проведення таких наукових 
заходів: 

 

Для участі у презентації необхідно до 15 березня 2023 року заповнити реєстраційну форму 
учасника. 
Координатори презентації: 
Александрова Олена Станіславівна, декан Факультету суспільно-гуманітарних наук, доктор 
філософських наук, професор (тел. 0667078736, e-mail: o.aleksandrova@kubg.edu.ua). 
Остащук Іван Богданович, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Факультету суспільно- 
гуманітарних     наук,      доктор      філософських      наук,      професор      (тел. 0509479250, e- 
mail: i.ostashchuk@kubg.edu.ua). 

 

Для участі у форсайт-сесії необхідно до 15 березня 2023 року заповнити реєстраційну форму 
учасника. 
Координатори форсайт-сесії: 
Осадчий Вячеслав Володимирович, декан Факультету економіки та управління, доктор 
педагогічних наук, професор (тел. 0979308618, e-mail: v.osadchyi@kubg.edu.ua). 
Михацька Алла Валер’янівна, завідувач кафедри управління Факультету економіки та управління, 
кандидат педагогічних наук (тел. 0967201521, e-mail: a.mykhatska@kubg.edu.ua). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi3UukqFdfKXs7fFj_TEvj36bFcYr9WoqvTcEPjTI22ou-Aw/viewform
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Для участі в експертних студіях необхідно до 15 березня 2023 року заповнити реєстраційну форму 
учасника. 
Координатори експертних студій:: 
Шлапак Алла Василівна, завідувач кафедри міжнародної економіки Факультету економіки та 
управління, доктор економічних наук, доцент (тел. 0676592063, e-mail: av.shlapak@kubg.edu.ua). 
Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри міжнародної економіки Факультету економіки та 
управління, доктор економічних наук, професор (тел. 0662691060, e-mail: v.loiko@kubg.edu.ua). 

 

 
 

Для участі в аналітичному колоквіумі необхідно до 15 березня 2023 року заповнити реєстраційну 
форму учасника. 
Координатори аналітичного колоквіуму: 
Котенко Ольга Володимирівна, декан Факультету педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 
доцент (тел. 0442955935; e-mail: o.kotenko@kubg.edu.ua). 
Паламар Світлана Павлівна, заступник декана з наукової роботи Факультету педагогічної освіти, 
кандидат    педагогічних    наук,    старший    науковий    співробітник    (тел.     0507444635; e- 
mail: s.palamar@kubg.edu.ua). 

 

 
Для участі у науковому семінарі необхідно до 15 березня 2023 року заповнити реєстраційну форму 
учасника. 
Координатори наукового семінару: 
Литвин Оксана Степанівна, декан Факультету інформаційних технологій та математики, кандидат 
фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (тел. 0675064130; e-mail: 
o.lytvyn@kubg.edu.ua). 
Машкіна Ірина Вікторівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук Факультету інформаційних 
технологій та математики, кандидат технічних наук, доцент (тел. 0679779550; e-mail: 
i.mashkina@kubg.edu.ua). 

 

 
Для участі у дискусійній платформі необхідно до 15 березня 2023 року заповнити реєстраційну 
форму учасника. 
Координатори дискусійної платформи: 
Кондратенко Ганна Григорівна, декан Факультету музичного мистецтва і хореографії, кандидат 

педагогічних наук, доцент (тел. 0934875309, e-mail: h.kondratenko@kubg.edu.ua). 
Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри музичного мистецтва та музичної освіти Факультету 
музичного мистецтва і хореографії, доктор педагогічних наук, професор (тел. 050783 0005, e-mail: 
o.oleksiyk@kubg.edu.ua). 

 
 

Для участі у круглому столі необхідно до 15 березня 2023 року заповнити реєстраційну форму 
учасника. 
Координатори круглого столу: 
Клішевич Наталія Анатоліївна, декан Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної 
освіти, кандидат педагогічних наук, доцент (тел. 0505273871, e-mail: n.klishevych@kubg.edu.ua). 
Сорокіна Олена Анатоліївна, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик 
Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, кандидат психологічних наук, 
доцент (тел. 0669640732, e-mail: o.sorokina@kubg.edu.ua). 

 
 

Для участі у форумі необхідно до 15 березня 2023 року заповнити реєстраційну форму учасника. 
Координатори наукового форуму: 
Руснак Ірина Євгеніївна, декан Факультету української філології, культури і мистецтва, доктор 
філологічних наук, професор (тел. 0636175502; e-mail: i.rusnak@kubg.edu.ua). 
Бойко Марія Іванівна, аспірантка, викладач кафедри української мови Факультету української 
філології, культури і мистецтва (тел. 0936187609; e-mail: m.boiko.asp@kubg.edu.ua). 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ 
«ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО МОВИ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПАРАДИГМИ» 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ОСВІТОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ» 

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 
«АКСІОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД» 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР 
«ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ» 

АНАЛІТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ 

«ОСВІТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ» 

ЕКСПЕРТНІ СТУДІЇ 
«ЕКОНОМІКА ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ» 
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Учасники Огнев’юківських читань можуть опублікувати свої наукові статті у періодичних 

виданнях Київського університету імені Бориса Грінченка, включених до Переліку 

наукових фахових видань України (категорія Б), затверджених МОН України: 

 
● Збірнику наукових праць «Освітологічний дискурс», включеному до Переліку наукових 
фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (наказ МОН 
України від 28.12.2019 №1643). 

Вимоги до оформлення статей. 

● Збірнику наукових праць «Освітологія», включеному до Переліку наукових фахових 
видань України (категорія Б) зі спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки (наказ МОН 
України від 28.12.2019 №1643), 033 Філософія ( наказ МОН України від 02.07.2020 №886). 
Вимоги до оформлення статей. 

● Науковому журналі “The Modern Higher Education Review”, включеному до Переліку 
наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки, 
012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта (наказ 
МОН України від 02.07.2020 №886). 

Вимоги до оформлення статей. 

● Збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. 
Педагогіка», включеному до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі 
спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (наказ МОН України від 02.07.2020 №886), 053 
Психологія (наказ МОН України від 26.11.2020 №1471). 

Вимоги до оформлення статей. 

● Електронному науковому виданні «Відкрите освітнє е-середовище сучасного 
університету», включеному до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (наказ МОН України від 15.01.2018 №32). 

Вимоги до оформлення статей. 
 

● Науковому журналі «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі», включеному до 
Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки (наказ МОН України від 02.07.2020 №886). 

Вимоги до оформлення статей. 

● Науковому журналі «Схід», включеному до Переліку наукових фахових видань України 
(категорія Б) зі спеціальностей: 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія 
(наказ МОН України від 18.12.2018 №1412). 

Вимоги до оформлення статей. 

● Електронному науковому виданні «Синопсис: текст, контекст, медіа», включеному до 
Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальностей: 035 Філологія, 061 
Журналістика (наказ МОН України від 02.07.2020 №886). 

Вимоги до оформлення статей. 
 

Увага! Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а 
також за дотримання авторських прав. Редколегії видань залишають за собою право відхиляти 
статті, які не відповідатимуть вимогам. Видання збірників наукових праць та наукових 
журналів планується після проведення читань. 

https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/44
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/information/authors
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