ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
у співпраці з
МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БРИТАНСЬКОЮ РАДОЮ В УКРАЇНІ
запрошуємо викладачів та студентів взяти участь у
Всеукраїнській науковій конференції
“Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов
у сучасному мультилінгвальному просторі”,
яка відбудеться 26-27квітня 2017 року.
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 Новітні тенденції у сучасних лінгвістичних студіях
 Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов у контексті глобалізації
 Інноваційні технології у теорії та практиці викладання мови й літератури
 Шкільний учитель іноземних мов нового покоління
Під час роботи конференції плануються семінари-тренінги за участі учасників проекту
«Шкільний вчитель нового покоління»

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, російська.
Для участі в конференції просимо до 17.03.2017 р. на електронну адресу kam.vdpu@gmail.com
надіслати такі матеріали:
1) заявку на участь у конференції із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (текст
заявки подано нижче);
2) текст доповіді обсягом 1-3 сторінки;
3) копію квитанції про оплату вартості публікації (картка ПриватБанк 6762 4660 0002 1848 –
Стаднік Іванна Ігорівна).
Заявка, доповідь та копія квитанції повинні бути відправлені окремими файлами, у назві файлу
необхідно вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: О.О.Сидоренко_заявка;

О.О.Сидоренко_виступ; О.О.Сидоренко_квитанція)
Внесок для участі в конференції складає 70 грн. для студентів та 150 грн. для викладачів.
Внесок покриває витрати на підготовку та публікацію збірки матеріалів конференції.
Проїзд та проживання – за рахунок учасників конференції.
ТЕЛЕФОН ТА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ДЛЯ ДОВІДОК
тел. (0432) 27-63-75 – деканат факультету іноземних мов
kam.vdpu@gmail.com – кафедра англійської філології
Редакційні вимоги до оформлення тексту 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 12.5 мм.
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 посередині рядка) по центру.
Вчасно надіслані матеріали, що відповідають редакційним вимогам, будуть опубліковані до
початку роботи конференції.

ЗАЯВКА
на участь у конференції
"Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов
у сучасному мультилінгвальному просторі"
ВДПУ ім. М. Коцюбинського
26-27 квітня 2017 року
Прізвище, ім’я та по батькові:
Назва доповіді:
Місце роботи / навчання:
Посада / ОКР та рік навчання:
Вчене звання, науковий ступінь:
Поштова адреса:
E-mail:
Телефон:
Передбачувана форма участі у конференції (очна /заочна):

