
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
Прізвище _____________________________ 
Ім’я  _________________________________ 
По батькові ___________________________ 
Вчене звання __________________________ 
Вчений ступінь _________________________ 
Організація ___________________________ 
_____________________________________ 
Посада _______________________________ 
Адреса для листування  _________________ 
Телефон ______________________________ 
Факс _________________________________ 
E-mail ________________________________ 
Я планую: 
 виступити з пленарною доповіддю  
 виступити із секційною доповіддю  
 взяти заочну участь у конференції  
Інформація про доповідь (автори і назва)  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Назва секції ___________________________ 

 

Реєстраційну форму, електронну версію 
відредагованих тез і копію квитанції про оплату 
оргвнеску необхідно надіслати на електронну або 
поштову адресу оргкомітету до 9 квітня 2018 р. 

Адреса оргкомітету: 

ТНТУ ім. І. Пулюя  

факультет по роботі з іноземними 

студентами 

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 
тел. (0352) 220221, (0352 )519717, 

факс (0352) 220221, 050-678-2169, 

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

Реєстраційну форму та інформацію про 

конференцію можна отримати за адресою: 

www.tntu.edu.ua 

УМОВИ УЧАСТІ 

В оргкомітет конференції необхідно 

подати такі документи: 

 реєстраційну форму; 

 тези доповідей; 

 копію квитанції про оплату.  

Під час реєстрації учасники отримають 

матеріали конференції. 

Для учасників конференції оргвнесок 

становить 400 грн, що покриває витрати, 

пов’язані з друком програми конференції, 

збірника тез, роботою секцій та організацією 

культурної програми. Харчування та проживання 

учасник конференції оплачує додатково.  

Публікація тез заочного учасника 

конференції - 100 грн. 
 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

Одержувач: ГО "Асоціація випускників 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя"; банк: Філія 

АТ "Укрексімбанк", м. Тернопіль, МФО 

322313; код ЄДРПОУ 38417510; 

 р/р 26004000020771. 

Призначення платежу: за участь у 

конференції (вказати прізвище та ініціали). 
 
 

ПОСЕЛЕННЯ УЧАСНИКІВ 

Інформацію щодо проживання у готелях  

м. Тернополя  можна знайти за електронною 

адресою: 

http://109.te.ua/місто_Тернопіль/шукати_орга

нізацію_в_рубриках_та_описах/Готелі 

 

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА 

для учасників конференції передбачає 

екскурсійні тури до історико-архітектурних 

пам’яток Тернопільщини. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ  

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ ФУНДАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЮБЛІНСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА» (ПОЛЬЩА)  

ОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА) 

УНІВЕРСИТЕТ ВАЛЕНСІЇ (ІСПАНІЯ) 

УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК 

ШМАЛЬКАЛЬДЕН (НІМЕЧЧИНА) 

КАУНАСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ (ЛИТВА) 
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 

ПУЛЮЯ" 
 

ІV МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО - МЕТОДИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

Актуальні  питання  організації 

навчання  іноземних  студентів 

в Україні 
 

 

 
 

2 - 4  травня  2018 р. 

ТЕРНОПІЛЬ 

mailto:fri-conf@tu.edu.te.ua
http://www.tntu.edu.ua/
http://109.te.ua/місто_Тернопіль/шукати_організацію_в_рубриках_та_описах/Готелі
http://109.te.ua/місто_Тернопіль/шукати_організацію_в_рубриках_та_описах/Готелі


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». 

 

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 дистанційного 
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. 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Ясній П.В. голова, ректор ТНТУ ім. І. Пулюя 

Шаповалова О.О. співголова (за згодою),  

директор УДЦМО МОН України 

Рашкевич Ю.М. співголова(за згодою); 

заступник міністра освіти і науки 

МОН України  

Вітенько Т.М. заступник голови, проректор з 

міжнародного співробітництва ТНТУ 

Члени програмного комітету: 

Денафас Г. професор Каунаського техно-логічного 

університету (Литва) 

Дроздел П. 

 

проректор Державного університету 

«Люблінська Політехніка» 

(Польща),професор 

Дячук С.Ф. проректор з науково-педагогічної 

роботи ТНТУ 

Кацейко П. ректор Державного університету 

«Люблінська Політехніка» 

(Польща),професор 

Ковалюк Б.П. декан ФРІ ТНТУ 

Муноз А. Р. радник ректора університету з 

міжнародної мобільності та обміну 

Валенсії (Іспанія), професор 

Прадіп К. президент  Індоєвропейської освітньої 

фундації  

Тукіндорф М. ректор Опольського політехнічного 

університету (Польща), професор  

Цебулла М. професор Університету прикладних 

наук, Шмалькальден (Німеччина) 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Вітенько Т.М. головаорганізаційного комітету, 

проректор з міжнародного 

співробітництва ТНТУ 

Ковалюк Б.П. заступник голови, декан ФРІ 

 

Члени організаційного комітету:  

Боднар О.І. 

Джиджора Л.А. 

Жуковська Р. 

Заярна Ю.В. 

Катрич А.П. 

Лазарюк В.В. 

Мороз Л.Б. 

Назаревич Л.Т. 

Скоренький Ю.Л. 

Радик Д.Л. 

 

 

Вчений секретар - к.т.н., Сіткар Оксана Андріївна 

097-159-82-90 fri-conf@tu.edu.te.ua 

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. 
 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

До початку роботи заплановано видати 

збірник тез доповідей конференції. 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 українська,  

 англійська. 

 польська 

mailto:fri-conf@tu.edu.te.ua

