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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

безкоштовного 

 

VІ Міжнародного науково-практичного семінару 

 “Гуманітарні науки: cучасна наукова парадигма” цьогоріч присвячений проблемі 

CLIL in Humanities, який відбудеться 20-21 травня 2021 року в Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. 

 

Метою семінару є розгляд актуальних проблем у лінгвістиці, педагогіці, 

психології, філософії, літературознавстві, соціології, політології та інших 

споріднених гуманітарних дисциплін.  

На семінарі планується обговорити широке коло напрямків сучасної 

гуманітарної науки – філології (лінгвістики, літературознавства, компаративістики, 

перекладознавства, фольклористики), педагогіки, історії, філософії, соціології, права, 

мистецтвознавства та ін.) – з урахуванням новітніх парадигм наукового пошуку. 

Учасники. До участі в семінарі запрошуються лінгвісти, літературознавці, 

педагоги, філософи, психологи, політологи, соціологи, усі науковці, зацікавлені 

проблемою сучасної наукової парадигми у гуманітарних науках.  

У рамках роботи семінару заплановано проведення круглого столу «CLIL у 

вищій школі», он-лайн дискусійне обговорення стендових Інтернет-доповідей, 

розміщених на Інтернет-платформі науково-практичного семінару, проведення 

онлайн-конференції у форматі Інтернет-семінару в режимі реального часу. 

Робочі мови семінару: українська, англійська. 

Електронний варіант програми семінару, а також посилання на зустріч в 

meet.google.com буде надіслано учасникам електронною поштою до початку семінару 

19 травня 2021 року. 

За підсумками учасники отримають сертифікат про активну участь на 10 годин за 

умов активної участі в он-лайн сесії. Планується розсилка електронного сертифікату 

учасника Інтернет-семінару “Гуманітарні науки: cучасна наукова парадигма” 

після проведення семінару. 

 

 



Для участі в семінарі просимо надіслати до 15 травня 2021 року (включно) 

організаційному комітетові на електрону адресу 

(ffganfdr.kravchenkoviki@gsuite.pnpu.edu.ua), вказавши у темі “Інтернет-

семінар” : 

• інформація про учасника семінару; 

• стендову Інтернет-доповідь, для розміщення її на Інтернет-сторінці науково-

практичного семінару.  

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів 

Файл із заявкою (інформація про автора) – аналогічно, наприклад: Ткаченко_інфо. 

Вимоги до оформлення стендової доповіді 

Стендові доповіді оформлюються у вигляді документу формату pdf або ppt, в 

якому представлена скорочена ілюстративна інформація Вашої доповіді. 

Стендова доповідь  

Отримання нами Ваших матеріалів буде також підтверджено електронної 

поштою – тільки за таких умов вважається отримання нами Ваших матеріалів. 

 

Електронна адреса для довідок: ffganfdr.kravchenkoviki@gsuite.pnpu.edu.ua  

(доц. Кравченко Вікторія Леонідівна) 

 

Інформація 

про учасника VІ Міжнародного науково-практичного семінару  

“Гуманітарні науки: Сучасна наукова парадигма” 
 

Прізвище, ім’я, по батькові (англійська та українська мови) 

Назва вишу (повна, не абревіатура) (англійська та українська мови) 

Науковий ступінь (англійська та українська мови) 

Учене звання (англійська та українська мови)  

Посада (англійська та українська мови) 

Для студентів: 

Місце навчання, курс, факультет, науковий ступень, посада наукового керівника 

Назва доповіді (англійська та українська мови) 

Участь meet.google.com /заочна (необхідне підкреслити) 

Потреба в отримання електронного сертифікату Так/Ні (необхідне підкреслити) 

Електронна адреса  

Контактні телефони  

Побажання 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 


