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Кафедра педагогіки та психології професійної освіти 

 
VІІI Міжнародна науково-практична конференція 

 
«Актуальні проблеми вищої професійної освіти» 

 
20 березня 2020 року 

 
 

 
Реєстрація Web-сервіс: http://conference.nau.edu.ua 
 Електронна пошта:  pppo@nau.edu.ua 
 Телефон: (044) 406-68-37, (066) 222-35-45 

 

Заявки на 

участь та 

матеріали для 

публікації:  

до 05 березня 

2020 року. 

 
 

 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у VІІI Міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», 
яка відбудеться 20 березня 2020 року в рамках ІІI Міжнародного симпозіуму 
«Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація». 

Напрями роботи 
1. Наукові педагогічні школи: спрямованість, принципи організації та 

діяльності, результати й перспективи розвитку.  

2. Особливості використання в професійній підготовці студентів 

загальнонаукових методологічних підходів і підходів, характерних для 

викладання навчальних дисциплін різних циклів. 

3. Педагогічні, організаційні та психологічні умови формування 

компетентного фахівця: вітчизняний і закордонний досвід.  

4. Проблеми стандартизації вищої освіти: вітчизняний і закордонний досвід.  

http://conference.nau.edu.ua/
mailto:pppo@nau.edu.ua


5. Моніторинг якості освіти: засоби та технології. 

6. Модернізація змісту професійної підготовки здобувачів вищої освіти. 

7. Інноваційні технології навчання студентів у профільних ЗВО. 

8. Досвід використання віртуального освітнього простору. 

9. Технології змішаного навчання у підготовці здобувачів вищої освіти. 

10. Моніторинг якості освіти: засоби та технології. 

11. Концептуальні засади здійснення полікультурного та національного 

виховання у закладах вищої освіти. 

12. Лінгвістичний аспект професійної підготовки здобувачів вищої освіти в 

класичних і галузевих ЗВО. 

13. Здоров’язберігаючі технології та професійно-прикладна фізична 

підготовка студентів ЗВО. 

 

Робочі мови конференції 
 українська, англійська, німецька, французька, іспанська. 

 

Співорганізатори конференції 

 

Тбіліський державний університет ім.ІванеДжавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія 

Горійський державний навчальний університет, м. Горі, Грузія 

Тбіліський державний аваційний університет, м. Тбілісі, Грузія 

Костанайський державний університет ім. А. Байтурсинова,  

м.Костанай, Казахстан 

Академія технічно-гуманістична, м. Бєльско-Бяла, Республіка Польща 

Жешувський університет, м. Жешув, Республіка Польща 

Вроцлавський університет, м. Вроцлав, Республіка Польща 

Університет м. Турку, Фінляндія 

Брестський державний педагогічний університет імені О. Пушкіна 

Жілінський університет, Словацька Республіка 

Холі Кросс Коледж, Нотр Дам, Індіана, США 

Льотна академія Національного авіаційного університету, м Кропивницький 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний  

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ 
 

  



Умови участі в конференції 

 
До 05 березня 2020 р. необхідно: 

 

1. надіслати на електронну адресу liliya03.05@ukr.net або передати до оргкомітету 

конференції особисто: 

- заявку про участь у конференції (додаток 1) – назва файлу з заявкою – 

Petrenko –zayava; 

- матеріали для публікації згідно з вимогами (додаток 2) – назва файлу: 

Petrenko- tezy; 

- cкановану копію квитанції про оплату оргвнеску – назва файлу: Petrenko 

– oplata. 

Організаційний внесок становить 250 гривень (на покриття витрат, 

пов’язаних з підготовкою, проведенням конференції та публікацією програми, 

сертифікату учасника конференції, організацією брейк-кави).  

Участь іноземних колег у конференції безкоштовна. 

Банківські реквізити для оплати: 

Картка ПриватБанку 5168 7453 0158 9021 (прохання враховувати 

комісію). 

Дацун Олена Вікторівна  

Призначення платежу: оргвнесок за конференцію ( НАУ - ПППО). 

 

Умовами проведення конференції передбачено підготовку збірника праць 

учасників конференції лише в електронному вигляді та розміщення його на 

сайті (www.kpppo.nau.edu.ua/confer.php) до 25 березня 2020 року. 

 

Програму конференції можна отримати під час реєстрації чи після 

завершення на кафедрі педагогіки та психології професійної освіти (проспект 

Любомира Гузара, 1 (раніше – проспект Комарова, 1), корпус 8, ауд. 8.706). 

 

Проїзд, проживання учасників конференції відбуватиметься за власний 

рахунок. 

 

Початок роботи конференції: 09.30. 
 

http://www.kpppo.nau.edu.ua/confer.php


Реєстрація учасників конференції: 20 березня 2020 року з 8.30 до 9. 20 (1 

корпус НАУ, 2 поверх, фойє перед входом до приміщення Вченої ради 

університету). 

 

До місця проведення конференції (зупинка НАУ) можна дістатися від 

залізничного вокзалу маршрутним таксі № 401; від станції метро 

«Політехнічний інститут» - маршрутними таксі № 442, 442Д; від станції метро 

«Залізничний вокзал» - швидкісними трамваями №1, 3.  
 

Контактна інформація 

 

Назва кафедри, 

відповідальні особи 

E-mail 

для надсилання 

заявок та файлів з 

тезами доповідей 

Тел. для 

довідок 

Кафедра педагогіки та психології 

професійної освіти  
Для загальних 

довідок: 

kafedra706@ukr.net 

044-406-75-40 

Дацун Олена Вікторівна, старший 

викладач 
Для довідок про 

оплату оргвнеску:  

ldatsun@ukr.net 

+38(067)405-22-10 

Барановська Лілія Володимирівна, 

професор, д.п.н. 
Для надсилання 

матеріалів, заявок: 

liliya03.05@ukr.net 

+38(067)-772-75-23 

 

  



Додаток 1 

З А Я В К А 

учасника VІІI Міжнародної науково-практичної конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 

20 березня 2020 р. 

1. Прізвище, ім’я,  

 по батькові 
 

2. Місце роботи 

(повністю назва 

ЗВО, установи) 

 

3. Посада  

4. Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

5. Назва доповіді  

6. Варіант участі: 

 (поставте позначку 

«+») 

Заочна участь  

Особиста участь  

7. Домашня адреса 

(обов’язково вказати 

індекс) 

 

8. Телефони  

10. E-mail 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

ВИМОГИ 

до оформлення публікації у збірнику праць учасників конференції 

МАТЕРІАЛИ ДРУКУЮТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ ЧИ АНГЛІЙСЬКОЮ 

МОВАМИ 

a. Текст має бути набраний у WORD у форматі А5, гарнітура Times 

NewRoman, розмір 8, інтервал 1 (поля сторінок: ліве – 2 см, праве – 2 см, 

верхнє та нижнє - 2 см). 

b. 1-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив); 2-й рядок: науковий 

ступінь, вчене звання, ЗВО чи наукова установа та місто (жирним 

курсивом через кому); відступ обох рядків від лівого краю 10 см, інтервал 1. 

c. Через один рядок відступу подається назва праці великими літерами 

(вирівнювання по центру, шрифт жирний). 

d. Через один рядок друкується анотація обсягом 3-4 речення англійською 

мовою. Якщо стаття пропонується англійською мовою – за можливістю – 

анотація українською мовою. 

e. Через один рядок відступу друкуються матеріали обсягом до 3 сторінок. 

f. Список використаної літератури не додається. У тексті здійснюються 

посилання (Д. Василенко, 2018). 

g. Файл з матеріалами має бути у форматі RTF. 
 

Матеріали, які не відповідають вимогам і надіслані пізніше вказаного 

терміну, а також без попередньої оплати, не розглядатимуться. 

Матеріали не рецензуються і рукописи не повертаються. 

Організатори щиро бажають усім майбутнім учасникам конференції 

натхнення, цікавих зустрічей та корисного спілкування! 

Чекаємо на Вас у Києві! 

 

___________________________________________________________________ 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УКРАИНЫ 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Факультет лингвистики и социальных коммуникаций  

 
ІІI Международный симпозиум  

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ДИСКУРС  
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО МИРА:  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КОММУНИКАЦИЯ 

 

 

 

 

Кафедра педагогики и психологии профессионального образования 
 

VІІI Международная научно-практическая конференция 
 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

20 марта 2020 года, г. КИЕВ, УКРАИНА 
 
 

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем ВАС принять участие в VІІI Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы высшего профессионального 
образования», которая состоится 20 марта 2020 года в рамках ІІI Международного 
симпозиума «Гуманитарный дискурс мультикультурного мира: наука, образование, 
коммуникация» по адресу: Украина, г. Киев, проспект Любомира Гузара, 1, Национальный 
авиационный университет; корпус 8, ауд. 8.706, кафедра педагогики и психологии 
профессионального образования. 

Направления работы конференции 

 

14. Научные школы: направленность, принципы организации и деятельности, результаты 

и перспективы развития. 

15. Особенности использования в профессиональной подготовке студентов общенаучных 

методологических подходов и подходов, характерных преподаванию учебных 

дисциплин различных циклов. 

16. Педагогические, организационные, психологические условия формирования 

компетентного специалиста: отечественный и зарубежный опыт.  

17. Проблемы стандартизации высшего образования: отечественный и зарубежный опыт.  

18. Инновационные педагогические и информационные технологии формирования 

конкурентноспособного соискателя высшего образования: отечественный и 

зарубежный опыт.  

19. Модернизация содержания профессиональной подготовки соискателя высшего 

образования.  

20. Инновационные технологии обучения студентов в профильных высших учебных 

заведениях. 

21. Опыт использования виртуального образовательного пространства.  

22. Мониторинг качества образования: средства и технологии.  

23. Концепция поликультурного и национального воспитания в учреждениях высшего 

образования.  



24. Лингвистический аспект профессиональной подготовки соискателей высшего 

образования в высших учебных учреждениях. 

25. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 
Рабочие языки конференции: украинский, английский, немецкий, французский, испанский. 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1.  До 5 марта 2020 г. необходимо: 
– прислать на электронный адрес liliya03.05@ukr.net  

 заявку об участии в конференции (дополнение 1); 

 материалы для публикации (до 3-х страниц) в соответствии с требованиями      ( 
дополнение 2). 

 

2. Участие иностранных граждан в конференции – бесплатное. 

 

3. Условиями проведения конференции предусмотрена подготовка электронного 

сборника материалов и размещение его на сайте www.kpppo.nau.edu.ua/confer.php до 

25 марта 2020 года; программа и сертификаты об участии будут также изготовлены 

на бумажных носителях.  

      
Проезд, перелет, проживание участников конференции будет происходить за их счет. 

 
Регистрация участников конференции: 20 марта 2020 года, с 8.30 до 9.20. 

 

Начало конференции: 09.30. 
 

Контактная информация 
 

Подразделение университета, 

ответственные  

E-mail 

для заявок и файлов с 

тезисами докладов  

Тел. для справок 

Кафедра педагогики и психологии 
профессионального образования  

kafedra706@ukr.net 044-406-75-40 

Дацун Елена Викторовна (старший 

преподаватель), секретарь 
ldatsun@ukr.net  +38(067)405-22-10 

Барановская Лилия Владимировна 

(профессор, д.п.н.), ответственная за 

организацию и проведение конференции 

 liliya03.05@ukr.net +38(067)-772-75-23 

 

 

 

 

 

  

mailto:liliya03.05@ukr.net
http://www.kpppo.nau.edu.ua/confer.php


Дополнение 1 

 

З А Я В К А  

участника VІІI Международной научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

20 МАРТА 2020 г. 

1. Фамилия, имя 

(отчество) 
 

2. Место работы 

(полностью) 
 

3. Должность  

4. Научная степень, 

ученое звание 

 

6. Название доклада  

6. Вариант участия: 

 (поставьте «+») 

Заочное участие 
 

Личное участие 
 

7. Домашний адрес с 

индексом  
 

8. Телефоны 
 

10. E-mail 

 

 

 

 



Дополнение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению материалов конференции 

1. Текст должен быть набран в WORD, формат А5, гарнитура Times New Roman, 

размер 8, интервал 1 (все поля страниц – 2 см). 

2. 1- а строка: имя, фамилия (жирный курсив); 2-ая строка: научная степень, 

ученое звание и город, страна (жирным курсивом через запятую).  

3. Через одну строку – название доклада прописными буквами (выравнивание по 

центру, шрифт жирный). 

4. Аннотация на английском языке -3-4 предложения.  

5. Через одну строку - статья объемом до 3 страниц. 

6. Файл с материалами - в формате RTF. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Если Вы имеете возможность и желание приехать в Украину на 

конференцию лично, чему мы были бы искренне рады, просим Вас 

заблаговременно сообщить об этом, чтобы мы могли с Вами согласовать 

время приезда-отъезда, условия проживания и культурную программу. 

 

Организационный комитет желает всем будущим участникам 

конференции вдохновения, интересных встреч и полезного общения! 

 

___________________________________________________________________ 

  



 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 
 

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY  
 

Faculty of Linguistics and Social Communication 
 

IІI International Symposium  
 

HUMANITARIAN DISCOURSE 
OF MULTICULTURAL WORLD:  

SCIENCE, EDUCATION, 
COMMUNICATION 

 

 

Department of Pedagogy and Psychology of Professional Education 
  

VIII International scientific and practical conference 
 

«Actual problems of professional higher education» MARCH, 20, 2020. 

 

Dear colleagues! 
Department of Pedagogy and Psychology of Professional Education invite 

you to participate in the VIII International Scientific and Practical Conference 

‘Actual problems of professional higher education’, to be held at the National 

Aviation University, Kyiv (Ukraine), March 20, 2020. 

 

Working languages: Ukrainian, English, German, French, Spanish. 

 

 

Directions of conference work: competence-based approach to the 

educational process in specialized higher education institutions and others problems 

of higher education. 

 

Е-mail to send application and file with paper: liliya03.05@ukr.net  

To participate in the Conference please e-mail appropriate March, 05, 2020: 

 applications for participation in the Conference; 

 short article (3 pages) in the form of a computer file, edited and printed in 

accordance with the requirements. 

 

Travelling, accommodation are paid by participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:liliya03.05@ukr.net


 

APPLICATION 

Participant of the VIII International Scientific and Practical Conference 

“ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION", 

March 20, 2020 
 

1. Surname and name  

2. Place of work (full 

name) 

 

3. Post  

4.Scientific degree and 

title 

 

   

5.Participation options: 

(Put «+») 

Distance participation 
 

 

In person 
 

 

6. E-mail  

 

Article must meet the following requirements: 

1. Text in WORD, A5, font Times New Roman, size 8, spacing 1 (field on the left - 

2cm, right - 2 cm, top and bottom - 2 cm). 

2. Line 1: name and surname of the author (bold italics). Line 2: degree, title and city, 

country (italics separated by commas), indentation: both lines 10 cm from the left 

side, spacing 1. 

3. One line below – title of article - font centered, bold. 

4. One line from the title - text of article (3 pages). 

5. File with article should be saved and sent as RTF. 
  

Contact information 

Department, responsible persons  
E-mail for sending of 

applications and articles  
Fon. for reference  

Department 0f PPPE NAU kafedra706@ukr.net 044-406-75-40 

Datsun Helen  ldatsun@ukr.net +38(067)405-22-10 

Baranovska Liliya  liliya03.05@ukr.net +38(067)-772-75-23 

 


