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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції
«Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов
у сучасному мультилінгвальному просторі»,
яка відбудеться 22 листопада 2018 року
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та
педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, студенти закладів вищої освіти.
Напрями роботи конференції:
1. Новітні тенденції у сучасних лінгвістичних студіях.
2. Сучасні підходи та інноваційні технології у теорії і практиці викладання іноземних
мов.
3. Теоретичні та прикладні аспекти вивчення і викладання іноземних мов студентам
нефілологічних спеціальностей.
4. Підготовка учителя іноземних мов для НУШ.
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, російська.
Форма участі: очна, заочна.
Проїзд та проживання: за рахунок учасників конференції.
Для участі в конференції просимо до 1 листопада 2018 р. на електронну адресу
kim_2011@i.ua надіслати такі матеріали:
1. заявку на участь у конференції;
2. тези доповіді обсягом 1-3 сторінки;
3. скан- або фотокопію квитанції про оплату.
Заявка, тези доповіді та копія квитанції повинні бути відправлені окремими файлами, у
назві файлу необхідно вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: Сидоренко О.О._заявка;
Сидоренко О.О._тези; Сидоренко О.О._квитанція).
Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор впродовж двох діб отримує
відповідне підтвердження про їх отримання від оргкомітету конференції. У випадку відсутності
такого підтвердження необхідно зателефонувати до оргкомітету конференції або надіслати
матеріали повторно.

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн. Автори отримають
програму, збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника в електронному форматі на
зазначену електронну адресу в реєстраційній формі до 1 грудня 2018 р.
За бажанням автора йому може бути наданий друкований варіант матеріалів конференції
(програма (25 грн.), збірник (55 грн.), сертифікат (20 грн.)). При оплаті організаційного внеску
автор додає вартість друкованих матеріалів і зазначає про це у реєстраційній формі. Пересилка
друкованих матеріалів конференції здійснюватиметься «Новою Поштою» за рахунок автора.
Оплату перераховувати на картку Приватбанку № 5168 7573 5269 5912 (одержувач –
Федик Тетяна Василівна). При оплаті враховувати комісію банку.
Додатково учасникам конференції пропонується опублікувати статтю у збірнику
наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія», внесеному до Переліку наукових
фахових видань України з педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від
7.10.2016 р. № 1222). Необхідну інформацію щодо умов публікації Ви зможете знайти на сайті
ВДПУ (сторінка журналу http://vspu.net/ojs/index.php/nz-pip/index).
Координатори конференції:
Дмітренко Наталя Євгеніївна, доцент кафедри методики навчання іноземних мов – тел.
0983206060, nataliadmitrenko0302@gmail.com (загальні організаційні питання проведення
конференції);
Бучацька Світлана Михайлівна, доцент кафедри методики навчання іноземних мов – тел.
0983667109, svitusik@gmail.com (організація роботи секцій, круглих столів);
Федик Тетяна Василівна, старший лаборант кафедри методики навчання іноземних мов –
тел. 0982364087, kim_2011@i.ua (публікація тез, оплата організаційного внеску);
Яцишин Олег Михайлович, завідувач кафедри методики навчання іноземних мов – тел.
0974870037, oleg_yatsyshin@ukr.net (керівник оргкомітету).
Редакційні вимоги до оформлення тез виступу:
 ім’я та прізвище автора (жирним курсивом, вирівнювання по правому краю); назва
міста в дужках (курсивом);
 через рядок – назва теми виступу (відцентрована, великими літерами жирним
шрифтом);
 через рядок подається основний текст доповіді: шрифт Times New Roman, розмір 14
кеглів, без переносів, інтервал 1.5, відступи: зліва – 25 мм, зверху, знизу та справа – 20 мм,
абзацний відступ 1,25 см.
Ілюстративний матеріал друкується курсивом.
Посилання в тексті доповіді необхідно оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра
– номер джерела в загальному списку літератури, друга – цитована сторінка.
Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного
стандарту під назвою «Список використаної літератури», що друкується через один рядок
після основного тексту (напівжирними літерами по центру).
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Прізвище, ім’я та по батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Місце роботи / навчання
Посада / СВО (ОКР) та рік
навчання
Науковий керівник (для
студентів, магістрантів та
аспірантів із зазначенням
наукового ступеня та посади)
E-mail
Телефон
Назва теми виступу
Напрям роботи конференції
Форма участі (очна/заочна)
Сертифікат учасника
конференції
(електронний/паперовий)
Програма конференції
(електронна/паперова)
Збірник матеріалів конференції
(електронний/паперовий)
Номер та адреса відділення
«Нової Пошти» (для пересилки
друкованих матеріалів)
Чекаємо на зустріч з Вами та сподіваємось на плідну співпрацю!
Оргкомітет конференції

