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ІV МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО - МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ  ІНОЗЕМНИХ  
СТУДЕНТІВ В  УКРАЇНІ» 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує Вас взяти участь у                        

ІV Міжнародній науково-методичній конференції «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в 
Україні», яка відбудеться 2 - 4 травня 2018 року. 

 
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Нормативно-правове забезпечення та стандарти 
міжнародної освіти в Україні: 

 організація прийому та набору іноземних 
громадян на навчання ВНЗ; 

 правила перебування та реєстрації іноземних 
громадян на території України; 

 особливості визнання документів про освіту 
іноземних громадян в Україні; 

 особливості освітніх систем країн Європи, Азії та 
Африки. 

2. Інтернаціоналізація вищої освіти та її вплив на 
українську освітню систему: можливості та виклики: 

 Зміна глобальних норм і ризиків в системі вищої 
освіти; 

 Зростання вимог щодо конкурентноспроможних 
освітніх потреб; 

 Новітні методи навчання та виховання 
 Інтерактивні аудиторії та використання 

соціальних мереж у навчанні 
 Актуальність особистісно орієнтованого навчання 
3. Організація навчального процесу для студентів-

іноземців, теоретичні та прикладні аспекти: 
 особливості освітнього процесу студентів-

іноземців; 
 роль інформаційних технологій під час 

викладання фундаментальних і професійно-орієнтованих 
дисциплін студентам-іноземцям; 

 особливості викладання навчальних дисциплін 
англійською мовою; 

 методика викладання української мови як 
іноземної; 

 організаційні та методичні аспекти заочного 
навчання студентів-іноземців. 

4. Адаптація іноземних студентів: 
 формування загальнолюдських цінностей та 

міжнаціональної взаємоповаги; 
 організаційні та виховні заходи для соціальної 

адаптації іноземних студентів із різних регіонів світу; 
 народні традиції України як засіб мовної адаптації 

іноземних студентів. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
УДК (Times New Roman, 14 pt, bold) 

Ім’я та прізвище автора (співавторів) (Times New 
Roman, 14 pt, bold) 

Організація, країна (Times New Roman, 12 pt), пропуск 
рядка 10 pt 
 

НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 16 pt, bold), 
пропуск рядка 10 pt 

 
Ім’я та прізвище автора (співавторів) англійською 

мовою 
(Times New Roman, 14 pt, bold), пропуск рядка 10 pt 

 
Організація, країна англійською мовою (Times New 
Roman, 12 pt), пропуск рядка 10 pt  
 

НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою  
(Times New Roman, 16 pt, bold), пропуск рядка 10 pt 

 
Відредаговані тези  доповідей обсягом 1-3 повних 

сторінки друкують на аркушах білого паперу формату 
А4 з полями 20 мм з усіх сторін. Тип шрифту Times New 
Roman, розмір  14 pt, інтервал – 1. Рисунки та 
ілюстрації оформляти у форматах  jpeg,  tiff,  pcx. Тези 
доповіді зберігати у форматі Word- 2003. 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 українська,  
 англійська, 
 польська. 

 
Контакти для листування:  

ТНТУ ім. І. Пулюя 
Факультет по роботі з іноземними студентами 

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, тел. (0352) 51-97-17, 
050-678-2169, 067-83-81-732 Ковалюк Богдан Павлович 
                         097-159-82-90 Сіткар Оксана Андріївна 

E-mail: fri-conf@tu.edu.te.ua 
 

Більш детальну інформацію буде повідомлено у другому інформаційному повідомленні. 


