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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

Міністерство освіти і науки України 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Інститут педагогіки НАПН України 
Факультет іноземної філології 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції 
«НАУКА І ОСВІТА У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ:  

ТРАДИЦІЇ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»,  
яка відбудеться 17–18 жовтня 2013 року 
на факультеті іноземної філології 

Уманського державного педагогічного університету  
імені Павла Тичини  

 
Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами: 

• іноземні мови у сучасному світі; 
• освіта і наука зарубіжжя крізь призму порівняльно-педагогічних 
досліджень; 

• академічна мобільність як ознака і перевага глобального світу. 
 

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

Тези виступів будуть видрукувані до початку конференції у збірнику 
матеріалів конференції. 

Статті порівняльно-педагогічного профілю, які відповідають вимогам 
ВАК, будуть видрукувані після конференції у часописі «Порівняльно-
педагогічні студії» (вимоги до оформлення та фінансові умови їх публікування 
дивіться на сайті www.udpu.org.ua).  

 

Для участі у конференції необхідно: 
• до 1.08.2013 р. надіслати заявку для участі у конференції (бланк 
заявки додається) та 

• до 1.09.2013 р. – електронну версію тез доповідей (диск/E-mail), 
оформлених відповідно до вимог (інформація додається); 

 

Фінансові умови: 
• організаційний внесок (програма конференції, збірник тез, 
сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 
200 грн., які потрібно надіслати поштовим переказом до 1.09.2013 р. 

• усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання 
(готель, від 150 гр.), харчування) – за рахунок учасників. 

Оргкомітет конференції: Тел.: (04744) 4–04–93, 096–397–05–58 
(Піонтковська Тетяна Олександрівна); E-mail: janatcompany@mail.ru 

 

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

http://www.udpu.org.ua)
mailto:janatcompany@mail.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у Міжнародній науково-практичній конференції 

«НАУКА І ОСВІТА У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ:  
ТРАДИЦІЇ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________ 
Учений ступінь, учене звання ______________________________________________ 
Посада ____________________________________________________________________ 
Установа __________________________________________________________________ 
Країна, адреса _____________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________ 
E-mail _____________________________________________________________________ 
Тема доповіді ______________________________________________________________ 
Запланована секція ________________________________________________________ 
Заявка на проживання з _____ по ______ жовтня (готель) 
 
Дата «_____» ___________ 200____ р. 
 
Підпис ____________________________ 
 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей: 

• Обсяг – 3–4 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 

 
Заявки на участь, матеріали доповідей та поштові перекази  

надсилати за адресою: 
Піонтковська Тетяна Олександрівна 

а/с 821, 
вул. Садова 30-А, 
м. Умань-8, 

Черкаська обл., 
20308. 


