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Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха
Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови
Вельмишановні
науково-педагогічні співробітники навчальних
закладів, аспіранти, пошуковці й студенти!
Запрошуємо вас взяти участь в Інтернет-конференції молодих учених
«Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в
середніх навчальних закладах».

(18 травня 2017 р.)
Планується робота наступних секцій:

1. Сучасні підходи до навчання української мови і літератури.
2. Інноваційні технології в практиці діяльності освітніх закладів.
3. Пріоритетні напрямки сучасної мовно-літературної освіти .
4. Сучасна лінгводидактика в іменах.
Форма участі в конференції: статті.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі
До участі в конференції запрошуємо студентів, аспірантів, молодих
науковців.
Для учасників з інших міст України конференція буде проходити в
заочній формі. Всі матеріали будуть розміщені на сайті Google Drive.
Доступ до матеріалів конференції та форумів з їхнього обговорення
здійснюється через власний акаунт користувача в пошуковій системі Google.
Порядок реєстрації для участі в Інтернет-конференції:
1. Персональний акаунт на Google+.
2. Пошук Актуальні пробл.сучасної мовної та літ.освіти-2017.
3. Реєстрація – запит на участь в спільноті.
4. Отримання підтвердження на особисту електронну пошту.
5. Участь в обговоренні.
Організаційний внесок – 50 грн.
Для участі у конференції потрібно до 17 травня надіслати статтю на
електронну адресу оргкомітету bogatkovv@rambler.ru.

Матеріали конференції будуть вміщені в збірнику «Методичний пошук
учителя-словесника» (випуск 6).
Вимоги до змісту й оформлення матеріалів:
1. Стаття має відповідати тематиці збірника.
2. Загальний обсяг статті – 5-6 повних сторінок.
3. Виклад матеріалу повинен відповідати таким усталеним вимогам до
НДР: у вступі мотивується актуальність обраної теми; робиться короткий
огляд попередніх досліджень у сучасній науці; з’ясовуються назрілі
суперечності, що потребують розв’язання; формулюється мета статті;
висвітлюються її основні положення, які містять оригінальні авторські
пропозиції щодо вирішення досліджуваної проблеми; робиться висновок.
4. Стаття надсилається у двох варіантах: паперовому та на електронну
адресу В. В. Богатько (bogatkovv@rambler.ru) до 17 травня 2017 р. Окремим
файлом надсилається фото автора.
5. До статті на паперовому носії додаються копія рецензії наукового
керівника, квитанція про поштовий переказ за публікацію (для іногородніх
авторів).
6. Вартість однієї сторінки статті – 25 гривень. Оплата оргвнеску та
публікації статті здійснюється у відділенні «ПриватБанку». Одержувач:
Горобець Руслана Ігорівна. Номер картки одержувача: 4149 4996 4230 1731.
Грошовий переказ підтверджується надісланою сканованою копією квитанції
(файл підписується прізвищем автора статті).
7. Вимоги до друку:
 На наступному рядку посередині жирним шрифтом друкується ім’я
та прізвище автора, нижче – курсивом зазначаються відомості про нього:
студент якого курсу бакалаврату, спеціалітету чи магістрант, якого
інституту та університету, нижче в дужках науковий ступінь та вчене
звання наукового керівника, далі через 1,5 інтервала – назва статті великими
літерами, жирним шрифтом, вирівнювання по центру, зліва розташовується
фото автора, наприклад:
Антоніна Яковлєва
студентка магістратури
факультету філології й журналістики
імені Михайла Стельмаха
Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
(Наук. керівн. – докт. пед. наук, проф. Куцевол О. М.)
УРОК-ВЕБ-КВЕСТ ЯК ОДНА З ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОЕКТНОЇ ТА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

 Увесь текст друкується шрифтом Times New Roman, 14 кегль; стиль
«Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання – по
ширині. Розміри полів: ліве, праве, верхнє й нижнє – 20 мм. Нумерація
сторінок статті робиться олівцем. Файл зберігати у форматі «Документ
Microsoft Word». Ім’я файлу подавати як прізвище автора (наприклад:
Антоніна Яковлєва). У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для
цього використовуються параметри
абзацу,
положення
символів
табулювання). Використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками
й тире «–», котре відділяють з обох сторін пропусками.
 Посилання на використані джерела в тексті подаються за зразком: [2,
с. 364-367]; [5, с. 127]; [7; 9; 12], де перше число – номер джерела в списку
використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок
задається через дефіс), кілька джерел відділяються між собою крапкою з
комою.
 У кінці тексту статті посередині рядка жирним шрифтом пишеться:
«Список використаних джерел» (література нумерується й друкується 12
кеглем, подається в алфавітному порядку згідно з новими вимогами
Держстандарту з обов’язковим зазначенням загальної кількості сторінок
книги чи статті, наприклад:
Список використаних джерел
1. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх
навчальних закладах : навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти / Є. А. Пасічник. – Київ :
Ленвіт, 2000. – 384 с.
2. Токмань Г. Л. Сучасні навчальні технології та методи викладання української
літератури / Г. Л. Токмань // Дивослово. – 2002. – № 10. – С. 39-45.

8. Статті, які не відповідають таким вимогам, публікуватися не
будуть.
Контактний телефон: 0679179976 (Богатько Валентина Василівна).
Відповідальні за випуск збірника – проф. Куцевол О. М., доц. Богатько В. В.
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П.І.П. учасника
Навчальний заклад , установа (повна
назва)
Статус (викладач, аспірант,
студент)
Посада, науковий ступінь, наукове
звання (для викладачів);
науковий керівник (для студентів)
Інститут, факультет
Назва доповіді
Назва секції
Телефон, електронна адреса

