
Шановні колеги! 
Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

І Міжнародної конференції «Сучасна вища освіта: 
реалії, проблеми, перспективи», що відбудеться у 
м. Кременчук 15–16 жовтня 2015 року. 

Метою конференції є безпосереднє спілкування 
наукових фахівців з педагогіки та вищої освіти, 
обговорення питань якості освіти, навчального 
процесу та використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому процесі і 
перепідготовці кадрів. 

Наукові секції роботи конференції 
• упровадження здобутків педагогічної науки у 

навчальну практику; 
• інтеграція науки і освіти – необхідна умова 

підвищення якості підготовки фахівців у вищих 
навчальних закладах; 

• впровадження нових форм організації навчально-
виховного процесу у ВНЗ; 

• інновації у використанні інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому процесі; 

• розробка та створення сучасних інноваційних 
методик і технічних засобів навчання для 
упровадження в освітню практику; 

• створення та упровадження електронних навчально-
методичних комплексів, рейтингових систем, 
обладнання, продуктів, програм та рішень для 
системи освіти. 

Робочі мови конференції 

Українська, російська, англійська. 
 

Міжнародний почесний комітет 
 

Голова 
Кремень Василь Григорович – д.філос.н., професор, 
академік Національної академії педагогічних наук 
України, м. Київ (Україна). 

Члени міжнародного почесного комітету 

Боброва Олена Сергіївна – к.психол.н., доцент, 
завідуюча кафедрою клінічної психології Білоруського 
державного педагогічного університету ім. М. Танка 
м. Мінськ (Білорусь); 

Жаксибаєва Гульнар Шайхіденівна – к.техн.н., 
професор, проректор Карагандинського державного 
індустріального університету, м. Теміртау (Казахстан); 
Косова Беата – д.філос.н., професор факультету 
початкової і дошкільної освіти Університету Матея 
Бела, м. Банська Бистриця (Словаччина); 
Пана Любомир – д.філос.н., професор, ректор Вищої 
школи Європейських і регіональних студій, м. Чеське 
Будейовице (Чехія); 
Софронова Наталія Вікторівна – к.пед.н., професор, 
завідуюча кафедрою інформатики і обчислювальної 
техніки Чувашського державного педагогічного 
університету ім. І.Я.Яковлева, м. Чебоксари (Росія); 
Шабліна Ольга Леонідівна – д.пед.н., професор, 
завідуюча кафедрою теорії та методики начальної 
освіти Марійського державного університету, 
м. Йошкар-Ола (Росія). 
 

Програмний комітет конференції 
Голова 

Загірняк Михайло Васильович – член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України, 
д.техн.н., професор, ректор Кременчуцького 
національного університету імені Михайла 
Остроградського (КрНУ), м. Кременчук (Україна). 

 
Співголови 

Луговий Володимир Іларіонович – перший віце-
президент Національної академії педагогічних наук 
України, д.пед.н, професор, академік, м. Київ 
(Україна); 
Гуржій Андрій Миколайович – віце-президент 
Національної академії педагогічних наук України, 
д.техн.н., професор, академік, м. Київ (Україна); 
Євтух Микола Борисович – академік-секретар 
відділення вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України, д.пед.н., професор, 
академік, м. Київ (Україна). 

 
Члени програмного комітету 

Бізін Віктор Петрович – д.пед.н., професор кафедри 
біотехнології та здоров’я людини Кременчуцького 
національного університету імені Михайла 
Остроградського, м. Кременчук (Україна); 
 
 

Волкова Наталія Павлівна – д.пед.н., професор, 
завідуюча кафедрою загальної та соціальної педагогіки 
Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, 
м. Дніпропетровськ (Україна); 
Грабко Володимир Віталійович – д.техн.н., професор, 
ректор Вінницького національного технічного 
університету, м. Вінниця (Україна); 
Калашнікова Світлана Андріївна – д.пед.н., професор, 
директор Інституту вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України, м. Київ (Україна); 
Кожушко Світлана Павлівна – д.пед.н., професор, 
завідуюча кафедрою іноземних мов Дніпропетровського 
університету ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ 
(Україна); 
Коровайченко Юрій Миколайович – директор 
департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки 
України, м. Київ (Україна); 
Лазарєв Микола Іванович – д.пед.н., професор, 
проректор з наукової роботи Української інженерно-
педагогічної академії, м. Харків (Україна); 
Ленський Євгеній Анатолійович – директор 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації, м. Полтава (Україна); 
Москалик Геннадій Федорович – д.філос.н., доцент, 
начальник управління освіти виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради, м. Кременчук (Україна); 
Никифоров Володимир Валентинович – д.біол.н., 
професор, перший проректор КрНУ, м. Кременчук 
(Україна); 
Павленко Олена Олександрівна – д.пед.н., професор, 
завідуюча кафедрою іноземних мов Академії митної 
служби України, м. Дніпропетровськ (Україна); 
Сальник Ірина Володимирівна – к.пед.н., доцент 
кафедри фізики та методики її викладання 
Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, 
м. Кіровоград (Україна); 
Сівякова Галина Олександрівна – к.техн.н., професор, 
завідуюча кафедрою електроенергетики та автоматизації 
технічних систем Карагандинського державного 
індустріального університету, м.  Теміртау (Казахстан); 
Солошич Ірина Олександрівна – к.пед.н., доцент 
кафедри екологічної безпеки та організації 
природокористуванням КрНУ, м. Кременчук (Україна); 
Шевченко Галина Павлівна – д.пед.н., професор, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук 
України, завідуюча кафедрою педагогіки 
Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, м. Луганськ (Україна). 
 



Організаційний комітет конференції 

Голова 
 

Чорний Олексій Петрович – д.техн.н., професор, 
директор Інституту електромеханіки, енерго-
збереження і систем управління КрНУ. 

 
Заступник голови 

 

Поясок Тамара Борисівна – д.пед.н., професор, 
академік Української академії аксіології, декан 
факультету права, гуманітарних і соціальних наук 
КрНУ. 

 
Члени організаційного комітету 

 

Беспарточна Олена Іванівна – к.пед.н., доцент 
кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ; 
Перекрест Андрій Леонідович – к.техн.н., доцент 
кафедри систем автоматичного управління та 
електропривода КрНУ. 

 

Секретарі організаційного комітету 
Журавель Тетяна Вікторівна – аспір. кафедри 
систем автоматичного управління та електропривода 
КрНУ; 
Романенко Світлана Степанівна – асист. кафедри 
систем автоматичного управління та електропривода 
КрНУ. 

 

Умови участі та публікації матеріалів   

 з 15.05.2015 р. – реєстрація на офіційному сайті 
конференції: http://mhe.kdu.edu.ua ; 
 до 31.08.2015 р. – подання на розгляд програмному 
комітету конференції дайджесту доповіді; 
 до 15.09.2015 р. – затвердження програмним 
комітетом дайджестів та розміщення відповідної 
інформації на офіційному сайті конференції; 
 до 30.09.2015 р. – сплата організаційного внеску 
згідно умов участі (http://mhe.kdu.edu.ua/Pravila.php); 
 до 14.10.2015 р. – подання повного варіанту 
наукової статті за затвердженим дайджестом. 

На конференцію подаються розширені до трьох 
сторінок дайджести доповідей, які будуть 
опубліковані у збірнику матеріалів конференції. 

Доповіді у вигляді наукових статей, після 
рекомендації програмним комітетом конференції та 
оформлені відповідно до вимог, будуть опубліковані у 
виданнях, які входять до міжнародних науково 
метричних баз даних. 

 
Реквізити для перерахування організаційного 

внеску (в гривнях) 
Кошти перераховувати на банківську картку 

комерційного банку «Приватбанк», 
номер картки: 4149 6258 1013 6695. 

Власник картки (отримувач): Рєзнік Д.В. 
У пункті «Призначення платежу» обов`язково 

вказувати прізвище, ім`я та по-батькові того, хто 
здійснює переказ грошей. 

Відскановану квитанцію (необхідно вказати суму та 
прізвище відправника коштів) слід надіслати 
електронною поштою на адресу оргкомітету 
(незалежно від форми переказу коштів). 

Якщо перерахунок здійснюється через термінал 
КБ «Приватбанк», то у квитанції відсутнє прізвище 
відправника, у такому випадку скановану квитанцію 
слід надсилати від імені учасника на адресу 
оргкомітету. 

Отримати необхідну інформацію про MHE ′2015, 
умови участі, оплату, завантажити правила щодо 
оформлення матеріалів доповіді, зареєструватись та 
подати матеріали Ви можете на офіційному сайті 
конференції: http://mhe.kdu.edu.ua, або електронною 
поштою: eetecs@kdu.edu.ua. 

 
Адреса для кореспонденції 

Секретареві організаційного комітету MHE ′2015 
IЕЕСУ, Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського,  
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600. 
Контактні телефони організаційних секретарів 

тел. (05366) 3-11-47 – кафедра САУЕ 
факс: (05366) 3-60-00 з поміткою MHE ′2015 

моб. (050)9008116 (Романенко Світлана Степанівна) 
моб. (097)8811689 (Журавель Тетяна Вікторівна). 

Міністерство освіти і науки України 
Національна академія педагогічних наук України 

Кременчуцький національний університет  
імені Михайла Остроградського 

Полтавська обласна державна адміністрація 
Університет Матея Бела у Банській Бистриці 

(Словацька республіка) 
Вища школа Європейських і регіональних студій 

(Чеська республіка) 
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