МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий гуманітарний інститут

І Міжнародний симпозіум

ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СВІТУ:
НАУКА, ОСВІТА, КОМУНІКАЦІЯ
(присвячено 85-річчю НАУ та 15-річчю НН ГМІ)
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
Кафедра іноземних мов за фахом
VI Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми вищої професійної освіти»
Реєстрація

Web‐сервіс:http://conference.nau.edu.ua/index.php/GD/
Електронна пошта:
liliya03.05@ukr.net;
kpppo_nau@ukr.net;
helen.gurska@gmail.com;
k_imf@nau.edu.ua
Телефони:
(044) 406‐75‐40; (044) 408‐28‐81

Заявки на участь
до 23 лютого 2018 року
Тези доповідей
до 23 лютого 2018 року

Шановні колеги!
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти й кафедра іноземних мов за
фахом Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного
університету запрошують Вас до участі в VI-й Міжнародній науково-практичній

конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», яка відбудеться
20 березня 2018 року за адресою: м. Київ, проспект Комарова, 1.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Передбачається робота двох секцій:
Назва секцій та основні
напрями їхньої роботи
1.

Компетентнісний підхід до
професійної підготовки студентів у
профільних вищих навчальних
закладах (методологія використання
компетентнісного підходу у ВНЗ;
педагогічні умови формування
компетентного фахівця: вітчизняний і
закордонний досвід; психологопедагогічні та організаційні умови
запровадження європейських стандартів
вищої освіти; новітні засоби навчання
студентів: проблеми впровадження та
стандартизації; модернізація змісту
професійної підготовки майбутніх
фахівців; упровадження інноваційних
технологій у процес професійної
підготовки профільних ВНЗ; моніторинг

Е-mail
для надсилання заявок
і реєстрації учасників
та файлів з тезами
доповідей
liliya03.05@ukr.net
kpppo_nau@ukr.net

Поштова
адреса для
надсилання
коштів

Телефони
для довідок

03058 м. Київ,
на вимогу/ до
запитання
Патруль Марія
Вікторівна

044-406-75-40
068-198-95-91
Литвинчук
Наталія
Борисівна

якості освіти: засоби та технології).
2.

Лінгвістичні та методологічні
аспекти викладання іноземних мов
професійного спрямування (проблеми
прикладного застосування результатів
філологічних досліджень у навчальному
процесі; компетентністний підхід у
навчанні іноземних мов; організація
самостійної роботи студентів з іноземних
мов; комунікативні методики та вимоги
інтерактивного навчання; термінографія;
лексикографічна робота у ВНЗ; практичні
напрацювання професійної
лексикографії; методичні аспекти
перекладу, етнокультурна складова
перекладу).

helen.gurska@gmail.com
k_imf@nau.edu.ua

03148 м. Київ,
на вимогу/ до
запитання
Головньова
Світлана
Олексіївна

099-753-21-04
Гурська Олена
Олександрівна
044-408-28-81
099-242-64-89
Головньова
Світлана
Олексіївна

Для участі в конференції з 1 до 23 лютого 2018 р. необхідно:
1. Надіслати на електронну адресу відповідної секції або передати до оргкомітету
конференції особисто:
 заявку про участь у конференції (додаток 1);
 тези доповіді згідно з вимогами ( додаток 2);
2. Надіслати на поштову адресу уповноваженого представника відповідної секції
або передати в оргкомітет особисто:
 грошовий внесок у розмірі 130 грн. та скановану копію
або оригінал квитанції (у разі грошового переказу).
Умовами проведення конференції передбачено підготовку збірника матеріалів
конференції лише в електронному вигляді та розміщення його на сайті до початку
роботи секцій (www.kpppo.nau.edu.ua/confer.php).
Програму конференції можна отримати під час її проведення чи після її
завершення на відповідній кафедрі.
Проїзд, проживання, харчування учасників конференції, крім кави-брейк,
відбуватиметься за їхній рахунок.
До місця проведення конференції можна дістатися: від залізничного вокзалу
маршрутним таксі № 401; від станції метро «Політехнічний інститут» маршрутними таксі № 442, 442Д; від станції метро «Республіканський стадіон» автобусом № 69 до зупинки «НАУ».

