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Тематичні напрями роботи конференції:

1.

Викладання іноземної мови на різних етапах навчання.

2.

Новітні напрямки в сучасній лінгвістиці та літературознавстві.

3.

Психолінгвістичні аспекти навчання іноземних мов.
Форма участі у конференції:



електронні повідомлення – тези;



обговорення повідомлень в режимі on-line.

Мови конференції – українська, німецька, англійська, польська.
До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді науковці.
Матеріали конференції будуть представлені в електронному збірнику тез.
Вимоги до оформлення тез: 1-3 сторінки тексту, шрифт Times New Roman, розмір – 14,
інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см, усі береги – 2 см у форматі .doc без переносів у
словах. Прізвище та ініціали, назва організації друкуються в правому верхньому куті, назва
тез – посередині великими літерами напівжирним шрифтом. Список авторів у бібліографії
подавати в алфавітному порядку, посилання в тексті робити у квадратних дужках,
зазначаючи номер джерела та сторінку: [1, с. 67]. Перелік літератури оформлюється з
дотриманням правил Держстандарту.
Організаційний внесок, що становить 50 гривень, просимо перераховувати на банківську
картку Приватбанку №4149497809470034 Федик Тетяна Василівна.

Збірник тез буде сформований до початку конференції і розміщений на сайті Вінницького
державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за адресою –
www.vdpu.edu.ua
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 Annual Internet Conference 2017.

3.

Реєстрація – запит на участь в спільноті.

4.

Отримання підтвердження на особисту електронну пошту.

5.

Участь в обговоренні.

Для участі у конференції просимо до 17 листопада 2017 р. надіслати заявку (форма
додається), тези та сканований варіант квитанції про оплату окремими файлами на
електронну адресу: kim_2011@i.ua. У назві файлів необхідно вказати прізвище та ініціали
учасника (наприклад: Петренко В.І._заявка; Петренко В.І._тези; Петренко В.І._квитанція).
Контактна особа: Олена Василівна Зарічна: olenazarichna1977@gmail.com
Тел.: 0979260602
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