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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

Міністерство освіти і науки України  
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Г. С. Сковороди 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Британська Рада в Україні 
Німецький культурний центр «Ґете-Інститут» 

 
  

 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Запрошуємо взяти участь у науково-практичному семінарі 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ», 
який відбудеться 26 березня 2015 р. м. Ніжин  

 за адресою: м. Ніжин, Чернігівська обл., вул. Крапив’янського, 2, 
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет 

іноземних мов.  
  

Мета семінару: обмін досвідом щодо формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя іноземних мов у ВНЗ у сучасному 

освітньому просторі. 
Тематичні напрями роботи семінару: 

 Модернізація підготовки майбутніх учителів іноземних мов на основі  
компетентнісного підходу. 

 Інноваційні технології навчання майбутніх учителів іноземних мов 
 Професійний розвиток вчителя іноземної мови. 
 

Початок роботи семінару 26 березня 2015 року о 10.00. 
Робочі мови семінару: українська, російська, англійська, німецька. 
За результатами роботи планується підготовка та видання матеріалів 

семінару.  
Заявку та тези для участі у семінарі необхідно надіслати до 15 березня 

2015 року. 
Детальну інформацію можна отримати з додатку до інформаційного 

листа, за електронною поштою con2014@mail.ua а також за телефонами:  
 +38(04631)2-35-88 

+380679077906 



Порівняльно-педагогічні студії № 4(22), 2014 

 
 

- 137 - 

З повагою, оргкомітет  
 

Додаток до інформаційного листа  
 науково-практичного семінару  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ» 
Заявка на участь у науково-практичного семінару  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ»  

Прізвище, ім’я, по батькові:_________________________________________________ 
Науковий ступінь, 
 учене звання:______________________________________________________________ 
Посада:____________________________________________________________________ 
Установа:__________________________________________________________________ 
Країна, 
адреса:____________________________________________________________________ 
Контактні телефони:____________________________: E-mail ____________________ 
Форма участі:______________________________________________________________ 
Секція семінару:___________________________________________________________ 
Тема доповіді:______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Мультимедійна презентація: ні □ /так □  
Заявка на проживання: ні □ / так □ (з _____ по ______ березня)  

 
Вимоги до оформлення тез: 

– Тези приймаються до друку українською, російською або англійською 
мовою. Електронний варіант тексту тез обсягом до 2 повних сторінок формату 
А4, заповнення останньої сторінки не менше 75 %. Поля: ліве, праве, верхнє, 
нижнє – по 2,5 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний 
відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5. У верхньому правому куті зазначити 
прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, 
посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з 
вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий 
вигляд: Petrenko_tezyseminar.  

Довідкова інформація для учасників семінару 
1. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не 

відповідають вимогам або тематиці, а також право редагування тез. 
2. Організаційний внесок за участь у семінарі становить 50 грн.(матеріали 

семінару, організаційні витрати, кава-брейк, обід). 
3. Переказ коштів за друк матеріалів та організаційний внесок здійснювати за 

адресою:  
16604 Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, б. 27, кв. 11 Гніденко 
Жанна Михайлівна 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі семінару! 
З повагою, оргкомітет 


