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Міністерство освіти і науки України 

Полтавський національний педагогічний університет  
імені В.Г. Короленка (Україна) 

Університет UCC (м. Копенгаген, Данія) 

Товариство дансько-української дружби (м. Копенгаген, Данія) 

 

ПІВНІЧНИЙ ВІТЕР: 

СКАНДИНАВСЬКИЙ СВІТ В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ 

III Міжнародна науково-практична конференція 

7-8 листопада 2019 року 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

7-8 листопада 2019 року на базі Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (факультет філології та журналістики, кафедра світової 

літератури, кафедра англійської та німецької філології) відбудеться III Міжнародна 

науково-практична конференція «Північний вітер: скандинавський світ в освіті, 

науці та культурі України».  

Головна мета конференції – упровадження європейських цінностей у науковому, 

культурному та освітньому просторі України, обмін досвідом у галузі гуманітарних, 

педагогічних і суспільних наук, популяризація здобутків країн Скандинавії в Україні, 

сприяння дружбі між народами східної і північно-західної Європи.   
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Напрями роботи конференції 

1. Україна і Європа: сучасні виклики (скандинавський вектор)  

2. Освіта в Україні та в країнах Скандинавії  

3. Історія України та країн Скандинавії  

4. Література і мистецтво скандинавських країн  

5. Тенденції розвитку мови в Україні та країнах Скандинавії  

6. Мобільність студентів і викладачів: досвід і перспективи 

7. Сучасна культура України та країн Скандинавії  

 

У програмі конференції передбачені наукові доповіді; відкриті лекції про історію,  

культуру, освіту, науку країн Скандинавії; обмін досвідом викладачів вишів і 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у галузі вивчення скандинавської 

літератури; презентації підручників, посібників, наукових збірників, часописів; 

культурні заходи (концерти, виставки, екскурсії).  

 

Якщо ви бажаєте взяти участь у конференції, просимо Вас до 1 квітня 2019 р. 

подати заявку відповідальним секретарям конференції. Після отримання заявки 

Вам буде надіслано більш детальну інформацію про умови проведення заходу.  

 

Відповідальний секретар Оргкомітету конференції (для зв’язків в 

Україні) – Конєва Тетяна Михайлівна, тел. (0532) 570631, моб. тел. 095 576 91 

86, е-mail: tmixalov@ukr.net 

 

Відповідальний секретар Оргкомітету конференції (для зв’язків із 

закордонними учасниками) та відповідальний секретар збірника наукових 

праць «Філологічні науки» ПНПУ імені В.Г. Короленка – Капустян Інга 

Іванівна, тел. 066-488-56-42, е-mail: philnauk_poltava@ukr.net 

 

Чекаємо Вас на полтавській землі! 

 

Заявка учасника (учасниці) III Міжнародної науково-практичної конференції 

«Північний вітер: скандинавський світ в освіті, науці та культурі України» 

 

Прізвище  

Ім’я та по батькові  

Установа  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Тема доповіді  

Напрям роботи конференції  

Поштова адреса  

e-mail   

Телефон  

Необхідність поселення: 

а) у готелі міста;  

б) у гуртожитку університету.  

 

 

 

mailto:tmixalov@ukr.net

