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Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній конференції  

«Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»,  

яка відбудеться  17 листопада 2022 року на базі Київського національного університету 

будівництва і архітектури  за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31 
 

 До участі запрошуються науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники, здобувачі 

вищої освіти (студенти, слухачі, курсанти, аспіранти, ад’юнкти, докторанти).  
 

 Мета конференції: обговорення тенденцій, що характеризують освітню галузь на сучасному 

етапі; дослідження, вивчення, переосмислення проблем, які пов’язані з покращенням якості 

підготовки фахівців, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації здобувачів. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

• Актуальні питання професійної (професійно-технічної) освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід 

• Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу: сучасні виклики 

• Сучасні проблеми викладання інженерно-технічних та гуманітарних дисциплін 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Формат конференції: змішана форма проведення  

17 листопада 2022 року (онлайн-посилання та алгоритм входу на захід будуть розміщені в розділі 

«наукова діяльність» сторінки кафедри професійної освіти КНУБА: 

https://www.knuba.edu.ua/faculties/fait/kafedri-fait/kafedra-po/   ) 

930 – 1000  - реєстрація учасників міжнародної конференції 

10 00  –         початок роботи міжнародної конференції 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Відповідальні особи оргкомітету міжнародної конференції: 

Букорос Тетяна Олександрівна, кандидат політичних наук, доцент, директор науково-технічної 

бібліотеки Київського національного університету технологій та дизайну, Україна; Віцепрезидент 

Європейського інституту безперервної освіти, Словаччина 

Жижко Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, Автономний університет 

Сакатекаса, Мексика 

Йозеф Затько, доктор філософії, почесний доктор, почесний професор, президент 

Європейського інституту безперервної освіти (EIDV), засновник Східно-Європейської агенції 

розвитку (EEDA), засновник наукового журналу "European Science - Europska Veda", Словацька 

Республіка. 

Корчова Галина Леонідівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури  

Красильник Юрій Семенович, к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Урсула Кемпінська, PhD, директорка інституту педагогіки Куявської вищої школи,                             

м. Влоцлавек, Польща. 

Миронець Сергій Миколайович, д. психол. н., доцент, завідувач кафедри психології Державного 

торговельно-економічного університету 

Митник Олександр Якович, д. пед. наук, професор, завідувач кафедри практичної психології 

НПУ імені М.П. Драгоманова  

https://www.knuba.edu.ua/faculties/fait/kafedri-fait/kafedra-po/


Мороз Ірина Михайлівна, старший викладач кафедри професійної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Пєтухова Ірина Олексіївна, к. пед. н., доцент, в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та 

соціології Державного податкового університету 

Почка Костянтин Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри професійної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Руденко Микола Васильович, к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури  

Супрун В’ячеслав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 

менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Шамич Олександр Миколайович, д. психол. наук, професор, завідувач кафедри фізичного 

виховання і спорту Київського національного університету будівництва і архітектури 

Координатор заходу: 

       +38(098)664-12-18, +38(063)385-71-87, +38(050)385-71-87 Калениченко Руслан Арсенович,            

к. психол. н., доцент, доцент кафедри професійної освіти Київського національного університету 

будівництва і архітектури: e-mail: 1971_rak@ukr.net 

 

За результатами конференції програма заходу, матеріали доповідей та тез учасників у 

формі збірника тез будуть розміщені на сторінці кафедри професійної освіти офіційного сайту 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

(https://www.knuba.edu.ua/faculties/fait/kafedri-fait/kafedra-po/). 

Усім, хто візьме участь у міжнародної конференції, буде виготовлено сертифікат учасника 

заходу у електронному вигляді. 

Для участі в роботі міжнародної конференції та включення матеріалів до збірника 

необхідно до 25 жовтня 2022 року подати (надіслати) на електронну пошту координатора заходу 

(1971_rak@ukr.net) заявку, фото (скрін) квитанції проплати оргвнеску (100 грн.)  та електронний 

варіант тез виступу, оформлених відповідно до вимог, що додаються. 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

 

на участь у V Міжнародній конференції 

 «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)______________________________________________ 

Науковий ступінь _______________________ Вчене звання _____________________________ 

Посада ______________________________________ Організація (повна назва) _____________ 

Адреса, моб. телефон (ОБОВ’ЯЗКОВО!) ______________________________________________ 

Електронна пошта (e-mail) (ОБОВ’ЯЗКОВО!)________________________________________ 

Тема доповіді (тез) ________________________________________________________________ 

Планую (необхідне підкреслити): 

− виступити з доповіддю; 

− взяти участь як слухач; 

− взяти участь заочно (опублікувати тези). 
 

Для здобувачів освіти обов’язково додати відомості про наукового керівника: 

Прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника (повністю)___________________________ 

Науковий ступінь наукового керівника ______________________________________________  

Вчене звання наукового керівника _________________________________________________ 

Організація (повна назва), посада наукового керівника 

__________________________________________________________________________________ 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ (ТЕЗ) 

Подати заявку та тези можна (після проплати оргвнеску (100 грн.) на картку ПриватБанку 

4149 4993 9284 2884) разом з фото (скріном) квитанції проплати оргвнеску на електронну 

адресу: 1971_rak@ukr.net 

1. Приймаються до друку тези обсягом від 2 до 5 сторінок формату А4 в електронному 

вигляді, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word, збережені у форматі RTF  

відповідно до вимог: 

2. Поля: ліве – 2,5; нижнє, верхнє, праве – 1,5; інтервал – 1,5; шрифт – «Times New Roman»; 

кегль – 14. У правому верхньому куті – індекс УДК, прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень). Назву тез друкувати великими 

літерами. 

3. Оформлення таблиць: кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею 

і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не 

підкреслюють.  

4. Оформлення ілюстрацій: всі рисунки мають бути згруповані. Назву ілюстрації 

розміщують під нею після номеру. 

5. Обов’язково вказується джерело запозиченого матеріалу. Зразок посилання на літературу 

– [3, с. 35; 8, с. 56–59]. 

6. Список використаних джерел подається після основного тексту тез доповіді та повинен 

бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». 
 

Матеріали студентів приймаються виключно у співавторстві або за науковим керівництвом 

викладачів (див. зразок оформлення матеріалів тез доповідей). Один учасник може надати для 

публікації у Збірнику матеріалів міжнародної конференції одноосібно одні тези, а у співавторстві, 

та (або) за своїм науковим керівництвом – не більше п’яти. 

Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несе автор. Оргкомітет залишає за собою 

право відбору доповідей для публікації. 

Робочі мови міжнародної конференції: українська, англійська, польська, словацька.  
 

Зразок оформлення матеріалів тез доповідей: 

(звернути увагу на написання ПІБ повністю) 
 

УДК 378.147 
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здобувач вищої освіти навчальної групи ПНК-11  

Київського національного університету будівництва і  архітектури 

науковий керівник: Петренко Василь Семенович, 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПРОВІДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ                               

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

Текст тез з посиланням на використані джерела. Текст тез з посиланням на використані 

джерела. Текст тез з посиланням на використані джерела [1, с. 55]. 

Список використаних джерел 

1. Добко Т., Шкаріна В. Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного 

обслуговування користувачів. Бібліотечний вісник. 2015. № 6. C. 48‒49. 

2. Кремень В. Г., Ільїн В. В. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: 

монографія. Київ: Педагогічна думка, 2012. 368 с. 


