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Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в IX Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», 

яка відбудеться в межах  IV Міжнародного симпозіуму «Cоціокультурний 

дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація». 

 

Напрями роботи конференції 

 

1. Наукові педагогічні школи: спрямованість, принципи організації та 

діяльності, результати й перспективи розвитку.  

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


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.  

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. Концептуальні засади здійснення полікультурного та національного 

виховання у закладах вищої освіти. 

11. Лінгвістичний аспект професійної підготовки здобувачів вищої освіти в 

класичних і галузевих ЗВО. 

12. Педагогічні умови формування полікультурної компетентності студентів 

ЗВО. 

13. Сучасні проблеми й тенденції здійснення компаративних педагогічних 

досліджень. 

14. Здоров’язберігаючі технології та професійно-прикладна фізична 

підготовка студентів ЗВО. 

 

Робочі мови конференції 
українська, англійська 

 

Співорганізатори конференції 

 

Тбіліський  державний  університет  ім. Іване Джавахішвілі, 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 

Брестський державний педагогічний університет імені О. Пушкіна 

Холі  Кросс Коледж, Нотр Дам, Індіана, США 

Льотна академія Національного авіаційного університету, м Кропивницький 

Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка 

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів 

Національний  університет оборони України імені Івана Черняховського,   

м. Київ 



Умови участі в  конференції 

 

До 05 квітня  2021 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 із заявкою – 

Petrenko – zayava; 

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

Petrenko- tezy. 

Організаційний внесок становить 250 гривень (на покриття витрат, 

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

сертифікату учасника конференції, надсиланням програми та сертифікату 

поштою).  

Участь іноземних колег, вітчизняних колег-докторів наук у конференції 

безкоштовна. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, конференція буде проведена 

в онлайн форматі. Посилання для приєднання буде  повідомлено учасникам 

додатково. 

Банківські реквізити для оплати: 

Картка Приватбанку  5168757322961477  (прохання враховувати 

комісію). 

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

До 5 квітня 2021 року скановану копію квитанції про оплату оргвнеску 

(назва файлу: Petrenko  – oplata) надсилати Міхеєвій Тамарі Олександрівні, 

електронна пошта: t.mikheyeva@nau.edu.ua, телефон: 0662243328. 

 

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 квітня 2021 року. 

 

Програму конференції  та  сертифікат її учасника можна отримати 

після  завершення конференції на кафедрі педагогіки та психології професійної 

освіти за адресою: проспект Любомира  Гузара, 1 (раніше – проспект Комарова, 

1), корпус 8, ауд. 8.706. Учасникам конференції з інших міст передбачається їх 

надсилання поштою. 

 

mailto:t.mikheyeva@nau.edu.ua
http://www.kpppo.nau.edu.ua/confer.php


Початок роботи конференції:     09.00. 
 

Контактна інформація членів оргкомітету конференції 

 

Назва кафедри, 

відповідальні особи 
Довідкові адреси 

Телефони для 

довідок 

Кафедра педагогіки та психології 

професійної освіти  
Для загальних 

довідок: 

kafedra706@ukr.net 

044-406-75-40 

Секретар оргкомітету 

конференції: Дацун Олена 

Вікторівна, старший викладач 

Для довідок  

ldatsun@ukr.net 

+38(067)405-22-

10 

Модератор конференції: 

Барановська Лілія Володимирівна, 

професор, доктор педагогічних 

наук 

Для надсилання 

матеріалів, заявок: 

liliya03.05@ukr.net 

+38(067)-772-75-

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

З А Я В К А 

учасника IX Міжнародної науково-практичної конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 

23 квітня 2021 р. 

1.  Прізвище, ім’я,      

 по батькові 
 

2.  Місце роботи 

(повна назва ЗВО, 

установи) 

 

3.  Посада  

4.  Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

5. Назва  доповіді  

6. Домашня адреса 

(обов’язково вказати 

індекс) 

 

7.   Номер відділення 

Нової пошти 
 

8.  Телефони  

10.  E-mail 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

ВИМОГИ 

щодо 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 New 

Roman, 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. Якщо стаття пропонується  українською мовою, до неї через один рядок 

після назви друкується анотація обсягом 4-5 речень англійською мовою.  

e. Через один рядок відступу друкуються матеріали обсягом 3 сторінки. 

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 та корисного спілкування! 

 


