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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародному дискусійному форумі 
«МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: АНТИЧНІЦІННОСТІ

який відбудеться 19

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Роботу форуму плануємо провести за такими напрямами:

 Іноземні мови в контексті глобалізації та модернізації сучасного світу.

 Історія та методологія порівняльних досліджень у галузі філол

 Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі.

 Європа освіти і порівняльна педагогіка в  їх обопільному поступі.

 Освітні реформи та інновації.

 Європейський вимір педагогічної освіти: нові компетентності вчителів.

 Роль дослідницьких груп і асоціацій у розвитку гуманітарних наук.

 Роль університету в розвитку міст:ситуація в Україні й міжнародний досвід.
 

Під час роботи форуму плануються:

 Стендові доповіді запрошених науковців.

 Презентація проекту «Шкільний учитель нового 

 Дискусійні групи за окресленими напрямами.

 Засідання круглого столу з міждисциплінарної тематики.

 Презентації можливостей отримання фінансування наукових досліджень.

 Засідання робочих груп із написання прое
 

Робочі мови форуму
французька,німецька, польська.

 
Тези виступів будуть видрукувані до початку форуму у збірнику 

матеріалів форуму. 
Статті порівняльно

будуть видрукувані після 
студії», що входить до науково метричної бази даних 
публікації – 50 гривень за сторінку), (вимоги до оформлення дивіться на сайті 
sce.udpu.org.ua). 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародному дискусійному форумі 
МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: АНТИЧНІЦІННОСТІ – СУЧАСНЕ 

ЗАСТОСУВАННЯ»,  
який відбудеться 19–20 травня 2016 року 

на факультеті іноземних мов 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Роботу форуму плануємо провести за такими напрямами:

Іноземні мови в контексті глобалізації та модернізації сучасного світу.

Історія та методологія порівняльних досліджень у галузі філол

Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі.

Європа освіти і порівняльна педагогіка в  їх обопільному поступі.

Освітні реформи та інновації. 

Європейський вимір педагогічної освіти: нові компетентності вчителів.

дницьких груп і асоціацій у розвитку гуманітарних наук.

Роль університету в розвитку міст:ситуація в Україні й міжнародний досвід.

Під час роботи форуму плануються: 

Стендові доповіді запрошених науковців. 

Шкільний учитель нового покоління». 

Дискусійні групи за окресленими напрямами. 

Засідання круглого столу з міждисциплінарної тематики. 

Презентації можливостей отримання фінансування наукових досліджень.

Засідання робочих груп із написання проектів академічного спрямування.

мови форуму – українська, російська, англійська, 
німецька, польська. 

Тези виступів будуть видрукувані до початку форуму у збірнику 

Статті порівняльно-педагогічного профілю, які відповідають вимогам, 
будуть видрукувані після форуму у часописі «Порівняльно

, що входить до науково метричної бази даних IndexCopernicus
за сторінку), (вимоги до оформлення дивіться на сайті 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародному дискусійному форумі  
СУЧАСНЕ 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Роботу форуму плануємо провести за такими напрямами: 

Іноземні мови в контексті глобалізації та модернізації сучасного світу. 

Історія та методологія порівняльних досліджень у галузі філології. 

Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі. 

Європа освіти і порівняльна педагогіка в  їх обопільному поступі. 

Європейський вимір педагогічної освіти: нові компетентності вчителів. 

дницьких груп і асоціацій у розвитку гуманітарних наук. 

Роль університету в розвитку міст:ситуація в Україні й міжнародний досвід. 

 

Презентації можливостей отримання фінансування наукових досліджень. 

ктів академічного спрямування. 

українська, російська, англійська, 

Тези виступів будуть видрукувані до початку форуму у збірнику 

педагогічного профілю, які відповідають вимогам, 
Порівняльно-педагогічні 

Copernicus (вартість 
за сторінку), (вимоги до оформлення дивіться на сайті 

http://sce.udpu.org.ua/


 

Для участі у форумі необхідно:
 до 2.04.2016 р. надіслати заявку для участі у форумі (бланк заявки 

додається), електронну версію тез доповідей, оформлених відповідно до вимог 
(інформація додається)та скан квитанції про оплату оргвнеску на 
janatcompany@mail.ru 

 
Фінансові умови: 
 організаційний внесок (програма форуму, збірник тез, сертифікат 

учасника та інші організаційні витрати) становить 200гр
надіслати поштовим переказом 
Олександрівна, а/с 821, вул.
Черкаська обл., 20308 

Інші витрати, пов’язані з участю у форумі (проїзд, проживання, 
харчування) – за рахунок учасників.

Оргкомітет форуму: 
Тетяна Олександрівна); E
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Для участі у форумі необхідно: 
до 2.04.2016 р. надіслати заявку для участі у форумі (бланк заявки 

додається), електронну версію тез доповідей, оформлених відповідно до вимог 
(інформація додається)та скан квитанції про оплату оргвнеску на 

 
організаційний внесок (програма форуму, збірник тез, сертифікат 

учасника та інші організаційні витрати) становить 200гривень
надіслати поштовим переказом за адресою:Піонтковська Тетяна 

, вул. Садова 30А, поштове відділення №

Інші витрати, пов’язані з участю у форумі (проїзд, проживання, 
за рахунок учасників. 

Оргкомітет форуму: Тел.: (04744) 4-04-93, 096-397-05-58 
; E-mail: janatcompany@mail.ru. 

1 (27), 2016 
 

 

до 2.04.2016 р. надіслати заявку для участі у форумі (бланк заявки 
додається), електронну версію тез доповідей, оформлених відповідно до вимог 
(інформація додається)та скан квитанції про оплату оргвнеску на e-mail: 

організаційний внесок (програма форуму, збірник тез, сертифікат 
ивень, які потрібно 

Піонтковська Тетяна 
Садова 30А, поштове відділення № 8, м. Умань, 

Інші витрати, пов’язані з участю у форумі (проїзд, проживання, 

58 (Піонтковська 

mailto:janatcompany@mail.ru

