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

Факультет української філології 
Факультет початкової освіти 

Факультет дошкільної та корекційної освіти 
Науково-методичний центр  

«Формування національно-мовної особистості  
в умовах неперервної освіти» 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі  

 
«ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ  

В КОНТЕКСТІ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ» 
 

що відбудеться 24 березня 2016 року в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини.  

Актуальність теми науково-методичного семінару визначається сучасними 
суспільними вимогами, освітніми цілями, завданнями рідномовного навчання, 
необхідністю пошуку шляхів формування комунікативно компетентної мовної 
особистості у загальноосвітніх закладах, здатної вміло користуватися засобами мови в 
різних життєвих ситуаціях, зберігати й примножувати цінності та ідеали народу. 

 
На семінарі планується обговорити наступне коло питань: 

1. Стратегічна мета сучасної неперервної мовної освіти.  
2. Особистісно орієнтоване, компетентнісне, комунікативно-діяльнісне, функційно-

стилістичне спрямування мовного навчання. 
3. Формування комунікативної компетентності (мовної, мовленнєвої, 

соціокультурної, діяльнісної) дошкільника, учня початкової, основної й старшої 
школи. 

4. Методичний інструментарій сучасного педагога: форми, методи, прийоми, засоби. 
5. Ефективні технології в системі мовної освіти. 

  
До участі запрошуємо викладачів, методистів міських та районних відділів освіти,  

вчителів-словесників, учителів початкових класів, вихователів дошкільних установ, 
магістрантів, студентів, представників громадськості.  

Форми участі в науково-методичному семінарі: а) усна доповідь; б) участь в 
обговоренні; в) публікація матеріалів + усна доповідь; г) участь без доповіді і публікації. 

 Для участі у семінарі необхідно до 18 березня 2016 року надіслати на електронну адресу 
оргкомітету  centre_mova@mail.ru  такі матеріали: 

• заявку (Шевченко-заявка); 
• текст статті в електронному варіанті (Шевченко-стаття); 
• копію платіжного доручення (сканований чек про оплату). Вартість 1 сторінки 

друкованого тексту – 30 грн. Оплату здійснювати за реквізитами (Приватбанк, Кучеренко 
Ірина Анатоліївна, № рахунку 5168757224418386). Інформацію про оплату просимо відразу 
повідомити по телефону (068) 794-85-73 (Ірина Анатоліївна). 

2. Для участі в роботі семінару необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 
50 гривень (для часткового покриття витрат, пов’ язаних з підготовкою програми, 
сертифікату, робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним 
забезпеченням). 

Запрошення та додаткову інформацію буде розіслано електронною поштою.  
Матеріали і результати роботи науково-методичного семінару плануємо видати у 

збірнику. Під час оформлення матеріалів просимо враховувати такі вимоги: Загальний 



обсяг 4–10 сторінок друкованого тексту формату А-4. Стандарти: шрифт Times New 
Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, 
редактор Word, тип файлу RTF. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки 
типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’). Орієнтовна вартість друку 1 сторінки ‒ 30 грн.  

 
Заявка учасника  

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь, вчене звання, категорія  
Місце роботи, посада  
Назва доповіді  
Напрям роботи семінару  
Адреса для листування  
Електронна  адреса  
Контактні телефони  
Форма участі в семінарі (необхідне 
підкреслити) 

Виступ з доповіддю (до 15 хв.); виступ з 
повідомленням (до 5 хв.), участь в 
обговоренні; публікація матеріалів + усна 
доповідь; участь без доповіді і публікації 

 
 
Контактні телефони:  
(04744) 3-05-88 факультет української філології 
(098) 875-40-50 Мамчур Лідія Іванівна   
(068) 794-85-73 Кучеренко Ірина Анатоліївна. 

Оргкомітет 


