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Міжнародна науково-практична конференція
Викладання іноземних мов в Україні та за її межами:
досвід і виклики
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
“Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики”, яка
проводиться на базі факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).
Дата проведення конференції – 21-22 березня 2019 р.
Міжнародна науково-практична конференція має на меті обговорення
актуальних питань викладання іноземних мов, професійної підготовки
вчителів/викладачів іноземних мов в умовах сучасних соціально-економічних та
освітніх
реалій,
концептуальних
засад
та
практичних
аспектів
доуніверситетської, додипломної та післядипломної іншомовної освіти;
висвітлення та узагальнення українського та зарубіжного досвіду організації
професійної підготовки фахівців у галузі іноземних мов задля впровадження
його позитивних елементів у діяльність закладів вищої освіти.
Основні наукові напрямки конференції:
 Модернізація структури та змісту додипломної та післядипломної освіти
вчителя/ викладача іноземних мов на засадах компетентнісного підходу;
 Якісна іншомовна освіта як чинник конкурентоспроможності фахівця ХХІ
століття;
 Досвід і виклики реформування доуніверситетської іншомовної освіти;

 Інформаційне забезпечення навчального процесу та професійної
підготовки фахівців у галузі іноземних мов;
 Діяльність міжнародних організацій щодо підвищення якості навчання та
викладання іноземних мов в Україні та за її межами.
Форми проведення: пленарна доповідь, доповідь у секції, творча майстерня,
демонстраційне заняття, презентація ресурсів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька.
За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник
матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті факультету іноземних мов.
Наукові статті, оформлені згідно з вимогами (див. нижче), можна буде
опублікувати у наукових фахових виданнях університету («Освітній простір
України»,
http://journals.pu.if.ua/index.php/esu/index;
«Обрії»,
http://www.ippo.if.ua/index.php/2010-07-01-13-37-35/2010-07-01-13-38-38),
а
також у спеціальній серії видання Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National
University http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu.
Місце проведення: центральний корпус ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника», ауд. 25 (м. ІваноФранківськ, вул. Шевченка, 57).
Початок реєстрації учасників конференції о 9.00 год.
Форма участі: очна, заочна.
Для участі у конференції необхідно до 28 лютого 2019 року:
– заповнити реєстраційну форму:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemPC2G_KAOEn1noMEvqff0PsG
tf1Xk2HDCJjnqWtnXSg6Qpg/viewform?vc=0&c=0&w=1
– надіслати тези на електронну адресу: conf.kaf@gmail.com
– сплатити організаційний внесок у розмірі 250 гривень на картковий рахунок
5168 7573 7634 7490 (ПриватБанк, Романишин Ігор Михайлович)
– надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску на
електронну адресу: conf.kaf@gmail.com
Участь у конференції без публікації тез і отримання сертифікату –
безкоштовна.
Одноосібні матеріали аспірантів, магістрантів і здобувачів подаються разом
із відсканованою копією та рецензією наукового керівника (з його підписом,
завіреним печаткою установи чи її підрозділу).
Вимоги до оформлення матеріалів у електронному
конференції:
 обсяг – 2-3 сторінки (включаючи додатки і літературу)
 текст виконується в редакторі Microsoft Office Word
 шрифт Times New Roman
 назва статті – кегль 14 пт, шрифт напівжирний, великі літери
 ім’я, прізвище, назва закладу, місто, країна – 14 пт

збірнику








основний текст – кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5
вирівнювання за шириною, розмір сторінки – А4, орієнтація книжкова
сторінки не нумеруються
поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, відступ (абзац) – 0.8 см
графіки і малюнки: не виходити за визначені поля, кегль – 12 пт
при наявності таблиць: ширина – 11 см, кегль – 12 пт

Усі посилання на джерела у тексті статті подаються у квадратних дужках
після цитати (спочатку вказується номер джерела, після коми – номер сторінки).
Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх
крапкою з комою, наприклад: [1, с. 44; 2, с. 35]. Посилання на літературу в кінці
статті подаються під назвою “Література” в алфавітному порядку (кегль 12 пт,
міжрядковий інтервал – 1).
Вимоги до статті у науковому фаховому виданні:
Термін подання – до 31 березня 2019 року.
Приймаються статті українською й англійською мовами.
Стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми, актуальність
дослідження, аналіз останніх публікацій, мета дослідження, виклад основного
матеріалу, висновки, перспективи подальших досліджень.
Перед основним текстом статті потрібно подати таку інформацію:
індекс УДК;
назва статті;
ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада,
місце роботи, електронна адреса;
анотація (коротко вказати цілі, основні результати і головні висновки
дослідження) та ключові слова (3–7 слів) англійською й українською мовами.
Рукопис має бути набраний у текстовому редакторі MS Word пакету MS
Office будь-якої версії. Розмір 8-12 сторінок, шрифт – Times New Roman, розмір
14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля по 2 см. Сторінки не нумеруються. Слід
розрізняти тире – та дефіс -, лапки «». Назви підрозділів виділяти жирним
курсивом, без нумерації. Малюнки подавати у форматі jpg.
Список літератури складається за алфавітом згідно з чинним ДСТУ
8302:2015 http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
У тексті статті покликання подаються у квадратних дужках: номер
джерела, що відповідає номеру в списку використаних джерел; через кому –
літера «с.» і номер сторінки. Якщо автор посилається відразу на кілька різних
джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Приклад: [1, с. 44; 2, с. 35].
Файли необхідно називати прізвищем автора статті латиницею, наприклад,
Petrenko.doc (якщо авторів кілька, то прізвищем перших двох авторів, наприклад,
Petrenko_Trotsenko.doc).
Рукописи, не оформлені належним чином, або такі, що не відповідатимуть
тематиці конференції, не прийматимуться до публікації.
Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

Консультації щодо оформлення та подання до друку матеріалів можна
одержати, надіславши відповідний запит на e-mail: conf.kaf@gmail.com , або за
телефоном +38 (050) 940-08-92; (0342) 59-60-69 (Петренко Тетяна Юріївна).
Адреса оргкомітету: (0342) 59-60-69, кафедра англійської філології,
к. 209, факультет іноземних мов, Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ 76018.
Цепенда Ігор Євгенович, доктор політичних наук, професор, ректор
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – голова
організаційного комітету;
Яцків Наталія Яремівна, кандидат філологічних наук, професор, декан
факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника – заступник голови організаційного комітету;
Романишин Ігор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри англійської філології, голова ГО «Всеукраїнська асоціація викладачів
іноземних мов» – координатор конференції, +38 (050) 433-16-41,
atfl.ukraine@gmail.com;
Білик Ольга Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
англійської філології – відповідальний секретар конференції, +38 (099) 527-4002, noiproks2014@ukr.net.
З повагою
Організаційний комітет

