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Відділ дидактики 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

Факультет початкової освіти 

Польсько-Українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я.А. Коменського 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

Педагогічний інститут 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут 

Державна вища професійна школа м. Хелм (Польща) 

ФДБОЗВО «Самарський державний соціально-педагогічний університет» 

Факультет початкової освіти (РФ) 

Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь) 

Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь) 

ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь) 

Університет Саскатчевана (Канада) 

  

Вельмишановні колеги! 

З А П Р О Ш У Є М О    В А С 

06 квітня 2017 року 

до участі у Першій Міжнародній науково-практичній онлайн Інтернет-конференції 

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

Напрями роботи конференції: 

1. Історичні аспекти модернізації освітнього середовища у загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах. 

2. Методологія модернізації освітнього середовища. 

3. Особливості сучасного виховного середовища у загальноосвітніх та вищих навчальних 

закладах. 

4. Сучасні підходи до удосконалення навчального процесу у загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах. 

5. Основні тенденції формування змісту освіти в умовах модернізації освітнього середовища. 

6. Дидактичне та методичне забезпечення модернізації освітнього середовища. 

7. Сучасні педагогічні технології у процесі модернізації освітнього середовища. 

8. Проблеми управління навчальними закладами у період їх модернізації. 

9. Діяльність соціально-психологічної служби у ЗНЗ та ВНЗ: історія та перспективи. 

10. Філософія освіти на зламі її модернізації. 

11. Неформальна освіта як важливий складник безперервної освіти. 

 

Доповіді будуть розміщені на сайті www.udpu.org.ua. За результатами конференції планується 

підготовка та видання збірника тез і матеріалів конференції («FOLIA COMENIANA» – вісник 

Польсько-Української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського»), 

професійний збірник статей (в галузі педагогіки) Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини») (www.udpu.org.ua). 

Для участі у конференції необхідно: 
 надіслати до 20.03.2017 р. на електронну адресу osadchenkoinna1@ukr.net (у окремих файлах з 

назвами на кшталт: Василенко_стаття): 

 заявку для участі у конференції (бланк заявки додається); текст фахової статті (10–12 

сторінок), оформленої згідно з вимогами (див. на сайті www.udpu.org.ua) або текст тез (2–5 сторінок); 

 

Початок пленарного засідання конференції: 06 квітня 2017 року об 11.00 (київський час) за 

адресою: ауд. 401, вул. Садова, 28 (новий корпус), м. Умань. 

Редактори залишають за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці конференції, 

та поточно редагувати матеріал. Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її автори (автор). 

http://www.udpu.org.ua/
http://www.udpu.org.ua/
mailto:osadchenkoinna1@ukr.net
http://www.udpu.org.ua/


 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у Першій Міжнародній науково-практичній конференції 

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 

яка відбудеться 06 квітня 2017 року 

 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада (повна назва)  

Заклад, країна  

Домашня адреса, країна  

Телефон  

E-mail  

Форма участі Очна, заочна 

Маєте бажання виступити на пленарному засіданні? Так, ні 

Маєте бажання виступити на секційному засіданні? Так, ні 

Тема доповіді для виступу на пленарному / 

секційному засіданні 

 

Замовлення електронного варіанту збірника 

професійних статей 
Так, ні 

Замовлення друкованого варіанту збірника 

професійних статей 
Так, ні 

Замовлення електронного варіанту збірника тез Так, ні 

Замовлення друкованого варіанту збірника тез Так, ні 

Замовлення електронного варіанту програми 

конференції 
Так, ні 

Замовлення друкованого варіанту програми 

конференції 
Так, ні 

Замовлення друкованого варіанту сертифіката 

учасника конференції 
Так, ні 

Потреба в поселенні до готелю Так, ні 

 

Чекаємо на Вас! 


