АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

22 березня 2018 р.
Оргкомітет:
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти НАУ (корпус 8, к. 706),
Кафедра іноземних мов за фахом НАУ (корпус 8, к. 1304),
просп. Космонавта Комарова, 1, корп. 8, м. Київ, 03680

Шановні колеги!
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти і кафедра іноземних мов за фахом Навчальнонаукового Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету запрошують Вас взяти участь
у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», яка
відбудеться 22 березня 2018 р. у м. Києві за адресою: просп. Космонавта Комарова, 1, Навчально-науковий
Гуманітарний інститут.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Передбачається робота секцій:
Назва секції

Е-mail
для надсилання заявок та
файлів з тезами доповідей

1.

Компетентнісний
підхід до
організації навчального процесу
у профільних вищих навчальних
закладах

liliya03.05@ukr.net

2.

Лінгвістичні та методологічні
аспекти викладання іноземних
мов професійного спрямування

k_imf@nau.edu.ua

Почтова адреса
для надсилання
коштів
03058 м. Київ, на
вимогу/ до
запитання
Лаврухіна Тетяна
Василівна
03148 м. Київ, на
вимогу/ до
запитання
Литвин Тетяна
Анатоліївна

Телефон
для довідок
044-406-75-40
068-198-95-91
Литвинчук
Наталія Борисівна
099-753-21-04
Гурська Олена
Олександрівна;
044-408-28-81,
067-267-68-28
Литвин Тетяна
Анатоліївна

Для участі в конференції з 1 до 23 лютого 2018 р. необхідно:
1. Надіслати на електронну адресу (Е-mail відповідної секції) або передати в оргкомітет особисто:
заявку для участі в конференції (бланк заявки додається (Додаток 1));
тези доповіді згідно вимог (див. додаток 2)
2. Надіслати на поштову адресу уповноваженого представника відповідної секції або передати в
оргкомітет особисто:
 грошовий внесок у розмірі 100 грн. та скановану копію або оригінал квитанції у разі грошового
переказу.
Збірник матеріалів конференції буде представлено лише в електронному вигляді та розміщено на
сайті до початку роботи секцій (www.kpppo.nau.edu.ua/confer.php). Отримати програму можна під час
проведення конференції або на відповідній кафедрі після її завершення.
Проїзд, проживання, харчування, окрім кави-брейків під час секційної роботи, – за рахунок
учасників конференції.
До нас можна дістатися від залізничного вокзалу маршрутним таксі № 401, або від станції метро
«Політехнічний інститут» маршрутними таксі № 442, 442Д, або від станції метро «Республіканський
стадіон» автобусом № 69 до зупинки «НАУ».



Додаток 1

ЗАЯВКА
учасника V Міжнародної науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
22 березня 2018 р.
1. Прізвище,
по батькові
2. Місце роботи
(повністю)

ім’я,

3. Посада
4. Науковий ступінь,
вчене звання
5. Назва доповіді
6. Секція, в рамках
якої планується
участь та публікація
тез
7. Варіант участі:
(поставте позначку
«+»)
8. Домашня адреса
(обов’язково вказати
індекс)
9. Телефони
(робочий, моб.)
10. E-mail

Заочна участь
Особиста участь

Додаток 2
Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:
a.
b.

c.
d.
e.

Текст повинен бути набраний у WORD у форматі А5, гарнітура Times New Roman,
розмір 8, інтервал 1 (поля сторінок: ліве – 2 см, праве – 2 см., верхнє та нижнє - 2 см.).
1-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив); 2-й рядок: науковий ступінь,
вчене звання та місто (жирним курсивом через кому); відступ обох рядків від лівого краю 10
см., інтервал 1.
Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру,
шрифт жирний).
Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 50 рядків.
Файл з тезами повинен бути у форматі RTF.

Увага!
Тези доповідей, які не відповідають вимогам і надіслані пізніше вказаного терміну, а також
без попередньої оплати, не розглядатимуться.
Тези не рецензуються і рукописи не повертаються.

Організатори щиро бажають усім майбутнім учасникам творчого натхнення,
цікавих зустрічей та корисного спілкування!

