МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Інститут людини
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас 15 грудня 2017 року взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові
підходи та сучасні практики».
Напрями роботи конференції:





Інтеграційний потенціал особистісного та свідомісного становлення людини в умовах
суспільних трансформацій
Шляхи соціального становлення особистості в умовах суспільних трансформацій
Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях
Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами у
соціальне середовище

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних учених.
Місце та порядок проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка (Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,
13-б. Проїзд: метро «Мінська»).
Порядок роботи конференції: 15 грудня 2017 р.
09.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції
10.00 – 12.30 Пленарне засідання
12.30 – 13.30 Перерва
13.30 – 16.00 Секційні обговорення, майстер-класи
16.00 Підсумки конференції
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Матеріали конференції будуть надруковані у фахових виданнях Київського університету імені
Бориса Грінченка у першій половині 2018 року:
 Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка»
(вимоги до оформлення статті) / Індексується: Google Scholar, Research Bible;
 Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»
(вимоги до оформлення статті) / Індексується: Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar;
 Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» (вимоги до оформлення статті) /
Індексується: Google Scholar, CiteFactor;




Науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика» (вимоги до оформлення
статті) / Індексується: Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar;
Збірник наукових праць студентів «Наукові здобутки студентів Інституту людини»
(вимоги до оформлення статті) / Індексується: Google Scholar.

УВАГА! Автору буде запропоновано розмістити свою статтю в одному із вищезазначених видань
після розгляду та наукового рецензування доробку. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та
інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право
відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не
містять наукової новизни.
Вартість участі у конференції:
Оргвнесок – 200 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення
конференції (у т.ч. видання програми конференції).
УВАГА! Копію квитанції про сплату оргвнеску (200 грн.) необхідно надсилати до оргкомітету
одразу разом з реєстраційною формою учасника конференції.
Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код
ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою
«Оргвнесок на проведення конференції».
Кошти за друк статті слід сплачувати після отримання позитивного рішення редколегії щодо її
включення у фахове видання Університету. Рахунок на який необхідно переказувати кошти
буде надісланий Вам оргкомітетом додатково.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо),
сплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
ПРИМІТКА. Доктори наук, які беруть участь у конференції, сплачують лише вартість друку статті.
Для участі у науково-практичній конференції просимо до 1 грудня 2017 року надіслати на
електронну адресу оргкомітету конференції nmc.spt.il@kubg.edu.ua:
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску (надсилається разом з
реєстраційною формою).
3. Електронний варіант статті (за бажанням опублікувати у запропонованих збірниках).
4. Відскановану електронну копію квитанцій про сплату вартості друку (надсилається після
отримання підтвердження про прийняття статті до друку).
КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, Інститут людини Київського університету
імені Бориса Грінченка, каб. 119
Тел.: +380445539787
Е-mail: nmc.spt.il@kubg.edu.ua
Координатори конференції:
 Воронюк Галина Анатоліївна (h.voroniuk@kubg.edu.ua; +380961836086)
 Лях Тетяна Леонідівна (t.liakh@kubg.edu.ua; +380445539787)
Оргкомітет конференції

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ»
Прізвище, ім’я, по
батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (повна
назва організації)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон
Е-mail
Форми участі у
конференції (необхідне
підкреслити)
 Повна назва
доповіді
 Назва видання, де
планується
розміщення статті

 Запланована секція
(напрям)

+38





Тільки публікація матеріалів
Публікація матеріалів + усна доповідь
Тільки усна доповідь
Участь без доповіді та публікації

 Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика.
Психологія. Педагогіка»
 Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія
і практика»
 Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс»
 Науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика»
 Збірник наукових праць студентів «Наукові здобутки студентів
Інституту людини»
 Інтеграційний
потенціал
особистісного та свідомісного
становлення людини в умовах суспільних трансформацій
 Шляхи соціального становлення особистості в умовах суспільних
трансформацій
 Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в
суспільних інституціях
 Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими
освітніми потребами у соціальне середовище

