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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас до участі у II Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 
яка відбудеться 2 листопада 2015 року 
на базі факультету іноземної філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  
 

  Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами: 

 Іноземні мови у сучасному світі. 
 Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі. 
 Освіта і наука зарубіжжя крізь призму порівняльно-педагогічних досліджень. 
 Університетські лінгвістичні студії: традиції, сьогодення, перспективи. 

 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, 

польська. 

Матеріали конференції будуть розміщені на WEB – ресурсах http://nauka.udpu.org.ua, 
http://fld.udpu.org.ua.  

 
Тези виступів будуть видрукувані до початку конференції у збірнику матеріалів 

конференції. 

Для участі у конференції необхідно: 

 до 1.10.2015 р. надіслати заявку для участі у конференції (бланк заявки додається);  

 до 15.10.2015 р. - електронну версію тез доповідей, оформлених відповідно до 
вимог (інформація додається) та квитанцію про оплату. 

Фінансові умови: 

 організаційний внесок (програма конференції, збірник тез, сертифікат учасника та 
інші організаційні витрати) становить 100 грн., які потрібно надіслати поштовим 
переказом до 15.10. 2015р. 

Оргкомітет конференції: Тел.: (04744) 4-04-93, 0963970558 (Піонтковська Тетяна 
Олександрівна), 0984225480 (Щербань Ірина Юріївна); E-mail: janatcompany@mail.ru, 
prim111@ukr.net 



Адреса проведення конференції: Факультет іноземної філології, Уманський 
державний педагогічний університет, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., Україна, 
20301    

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у II Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________________________ 

Учений ступінь, учене звання____________________________________________________ 

Посада______________________________________________________________________ 

Установа_____________________________________________________________________ 

Країна, адреса_________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

Тема доповіді_________________________________________________________________ 

Запланована секція____________________________________________________________ 

 

Дата «_____»___________ 200_____р. 

 

Підпис__________________________ 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 Обсяг – 2 - 4 сторінки. 

 Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.5, абзацний відступ – 1,25 см., 
поля – 2 см, шрифт – Times New Roman. 

 Типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив. 

 Мова  – українська, російська, англійська, польська, німецька. 

 

 

 

 



Зразок оформлення тез: 

Людмила Соломко  

Уманський державний  

педагогічний університет  

імені  Павла Тичини  

(м. Умань, Україна) 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Поштові перекази надсилати за адресою:  

Піонтковська Тетяна Олександрівна 
а/с 821 
вул. Садова 30А 
поштове відділення № 8 
м. Умань 
Черкаська обл. 
20308 
 


