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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

(ПАРТНЕРСТВО ШКОЛИ Й УНІВЕРСИТЕТУ)», 
яка відбудеться 30 березня 2018 року 

на факультеті іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

 

  Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами: 

 Теоретико-методологічні підходи до навчання іноземних мов.  

 Методичні аспекти навчання іноземних мов. 

 Шкільний вчитель нового покоління (спільний проект МОН України та Британської 

Ради в Україні).  

 

Під час роботи конференції плануються: 

 Майстер класи (тренінги) для:  

• учителів шкіл;  

• учнів; 

• викладачів. 

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

 

Для участі у конференції необхідно: 

 до 20 лютого 2018 року надіслати заявку для участі у конференції (бланк заявки додається) 

та надіслати відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску на електронну 

адресу:  fld.conference2018@gmail.com 

 

Фінансові умови: 

Організаційний внесок: очна участь у конференції становить – 250 грн (учасник  отримає 

збірник тез, програму, сертифікат участі, харчування + організаційні витрати); заочна участь – 

200 грн (включає: збірник тез, програму, сертифікат участі). Пересилання матеріалів 

конференції – 20 грн. 

Організаційний  внесок  потрібно  надіслати  поштовим переказом за адресою: Бондарук 

Яна Володимирівна, а/с 821, вул.  Садова  30  А,  поштове  відділення  №  8,  м.  Умань. 

 

За результатами роботи конференції буде видано:  

 збірник  тез  матеріалів  конференції.  Текст  тез  потрібно надсилати  на  електронну  

адресу  

fld.conference2018@gmail.com  з  поміткою  «Тези_ПІП»  до 1 березня 2018 р.;  



 статтю  англійською мовою у  фаховому  журналі,  що  входить  до  науково-метричної  

бази Index Copernicus: «Порівняльно-педагогічні  студії»  (вимоги на 

http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532 ). 

Статті для публікації у журналі надсилати на електронну адресу: 

fld.conference2018@gmail.com з поміткою «Stattia_ПІП» до 1 березня 2018 р.   

Проїзд  та  проживання  учасники  конференції  покривають самостійно. 

 

Організаційний комітет конференції: тел. (04744) 4-04-93, 096-95-93-731 (Бондарук Яна 

Володимирівна); e-mail: bondaruk.yana@ukr.net  

  

Адреса для листування: fld.conference2018@gmail.com 

Адреса проведення конференції: Факультет іноземних мов, Уманський державний 

педагогічний університет, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., Україна.    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

 у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

(ПАРТНЕРСТВО ШКОЛИ Й УНІВЕРСИТЕТУ)» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Учений ступінь  

Учене звання   

Посада (включно з повною назвою кафедри 

та установи) 

 

Адреса: (вулиця, номер будинку / квартири, 

місто, область, країна, індекс) 

 

Телефон  

E-mail  

Тема доповіді  

Запланована секція  

Форма участі (очна, заочна)  

Заявка на проживання з _____ по ______ березня (готель) 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

ТА УМОВИ ЇХ ВИДАННЯ: 

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції,  обсяг  яких  не  

перевищує  5-ти  сторінок, включаючи  рисунки,  таблиці  і  список  використаних джерел.  

2.  Тези  доповіді  повинні  бути  підготовлені  у  форматі  А4. Поля  –  2  см  з  усіх  сторін, 

абзацний відступ – 1,25 см.  Файл  має  бути  названий прізвищем автора.  

3.  Тези доповіді оформляються наступним чином (дивіться взірець):  

Автор  (ім'я  та  прізвище  автора,  науковий  ступінь,  вчене звання, установа, місто - 

шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1, у правому верхньому кутку);  

Назва  (великими  літерами,  шрифт  Тіmes  New  Roman, кегель 14 рt, інтервал 1, по 

центру);  

Ключові  слова  (шрифт  Тіmes  New  Roman,  кегель  14  рt, інтервал 1,5);  

Сутність  проблеми,  стан  її  дослідження  (шрифт  Тіmes New Roman, кегель 14 рt, 

інтервал 1,5);  

Методологія,  методи  та  дослідницькі  інструменти, використані автором (шрифт Тіmes 

New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5);  

Висновки та результати дослідження  (шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 

1,5);  

Список  використаних  джерел  (шрифт  Тіmes  New  Roman, кегель 12 рt, інтервал - 1,5).  

http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532
mailto:bondaruk.yana@ukr.net


4.  Для  назв  таблиць,  підпису  рисунків  використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, 

жирний.  

5.  Список  використаних  джерел  наводиться  у  кінці  тексту мовою  оригіналу.  

Використані  джерела  нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на 

джерело  та  сторінки  у  ньому  подаються  у  квадратних дужках за  текстом [1: 24]. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

 

Людмила Соломко,  

доктор педагогічних наук, професор, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

[Текст] 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

 

 


