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РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИМСЬКИЙ 

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Ялта) 

 

запрошують узяти участь 

у VІI Міжнародній науково-практичній конференції 

,,Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології ”, 

яка відбудеться 1-4 жовтня 2013р. (м. Ялта)  

Наукові напрями роботи конференції: 
- філософія освіти – духовна парадигма модернізації вищих навчальних закладів України; 
- педагогіка вищої школи як наука, практика, навчальна дисципліна; 
- шляхи і засоби підвищення якості освіти в сучасних умовах функціонування вищих навчальних закладів; 
- концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностування (оцінювання) освітніх 

результатів у вищих навчальних закладах; 
- фундаменталізація професійної освіти; 
- зарубіжний досвід упровадження контекстно-професійної підготовки фахівця; 
- інформаційні технології у навчальному процесі вищого навчального закладу; 
- актуальні питания розвитку аксіопедагогіки у межах освітнього простору України; 
- актуальні проблеми управління вищим навчальним закладом. 

У роботі конференції візьмуть участь фахівці, крім України, з Австрії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Ізраїлю, 

Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Чехії. 

Заявки щодо участі в конференції (ПІБ, тема доповіді, напрям роботи конференції), авторські довідки (ПІБ, 

науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, е-mail) та тексти статей обсягом до 

0,5 д. а. (анотації авторів, включаючи назву і ключові слова українською, російською, англійською мовами, 

перелік літератури, УДК, рецензія наукового керівника (для аспірантів) у друкованій і електронній версіях 

просимо надсилати до 1 червня 2013 р. за адресою: 01014,  м. Київ, вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти 

НАПН України, відділ педагогіки і психології вищої освіти.  
 Контактні телефони (подання матеріалів): (044) 286-60-88; тел. /факс 286-68-04. 
 Моб.: 066-202-47-52; 063-178-78-82 (Тітаренко Наталія Юріївна); E-mail: mykolalevshyn@gmail.com 

Увага! Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам або надіслані після 1 червня розглядатися не будуть. 
Приклад оформлення статті:  

УДК 37.378. 124                                                                               Н. О. Cінельнікова 

ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА  МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТРУКТУРА 

PEDAGOGICAL CULTURE OF FUTURE TEACHER: ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND  STRUCTURE 

 (За наступною структурою) 
Резюме. Ключові слова (українською мовою).  
Резюме. Ключевые слова (російською мовою).  
Author (N.Sinelnikova)  Summary. Key words (англійською мовою). 
Постановка проблеми. 
Мета. 
Завдання. 

       Виклад основного матеріалу. 
Висновки. 
Література (опис згідно з чинними стандартами). 
Організаційний внесок у розмірі 200 грн. фізичними особами перераховується р/с 26009264016; получатель ОО 
"Развитие системы гуманитарного образования в Крыму"; ОКПО 23893644 ПАТ  банк "Райффайзен Банк  
АВАЛЬ" г. Киев, МФО 380805. Для отримання реквізитів перерахунку коштів юридичними особами прохання 
зв’язатися за нижче вказаними контактними телефоном. Просимо до 26 вересня 2013 р. підтвердити приїзд та 
потребу в забезпеченні проживання. 

Контактні телефони (організаційні питання): (моб.: 050 965 57 04 Моцовкіна Олена Володимирівна );  
ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ  НЕОБХІДНО ПІДТВЕРДИТИ У ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ!!!!!!!! 

 
Оргкомітет конференції.  

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?mailto=mailto%3amykolalevshyn@gmail.com

