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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у 

ІV МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ 

МЕЖАМИ» 

 

30 листопада 2022 року 

в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі 

(м. Переяслав, Україна) 

 

Дискусійні панелі: 

1. Експериментальні та теоретичні дослідження в контексті методики навчання іноземних мов у 

закладах вищої освіти. 

2. Теоретичні й практичні аспекти методики навчання іноземних мов у закладах загальної 

середньої освіти: нові виклики та досвід. 

3. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні іноземних мов: інновації, ефективність, 

кращі практики. 

4. Методичні орієнтири навчання іноземних мов в Новій українській школі.  

5. Інноваційні методики формування перекладацької компетентності студентів-філологів в 

умовах євроінтеграції. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, чеська, польська. 

Форма участі: дистанційна. 

 

Умови участі в конференції: 

Для участі y ІV Міжнародній науково-практичній конференції потрібно до 28 листопада 2022 

року (включно): 

- заповнити заявку учасника конференції за посиланням  

- надіслати на електронну адресу forkaf@ukr.net матеріали, оформлені відповідно до вимог 

конференції 

- надіслати на електронну адресу forkaf@ukr.net інформацію про автора українською та 

англійською мовами за зразком:  

Зразок 
Христич Н.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики 

навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови.  

Дискусійна панель: Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні іноземних мов: інновації, 

ефективність, кращі практики. 

Khrystych Nina. The use of information and communication technologies in the process of forming the speech 

competence of future English teachers. 

 

 

 

https://forms.office.com/r/T3Yh097N4a
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Після повідомлення оргкомітету про прийняття матеріалів до друку, учасники сплачують 

організаційний внесок у розмірі 120 грн (картка Приват № 4149 4991 4986  5758 Христич Ніна Сергіївна) 

та надсилають зіскановану квитанцію про оплату на електронну адресу forkaf@ukr.net (50% коштів 

піде на підтримку ЗСУ).  

Матеріали та копії квитанції про оплату надсилаються із зазначенням прізвища та ініціалів 

учасника: Петренко Н.С._Матеріали; Петренко Н.С._Сплата; Петренко Н.С._Інформація. 

 

Участь у конференції для іноземних учасників та українських докторів наук, професорів є 

безкоштовною! 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ 

Оргкомітет приймає матеріали обсягом 2-5 ст., набрані у редакторі Microsoft Word з розширенням 

*.doc,*.docx. Шрифт тексту – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25, 

усі поля сторінок – 20 мм. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються.  

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’). 

Посилання в тексті на джерела зазначати у круглих дужках (прізвище автора, рік, сторінка), 

наприклад: (Овчарук 2021, 15).  

Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом. 

Відповідальність за зміст викладеного матеріалу несе автор. 

Структура статті:  

Перший рядок – прізвище та ім’я автора (шрифт напівжирний курсив, вирівнювання по правому 

краю). Студенти вказують також прізвище, ім’я, науковий ступінь і посаду наукового керівника. 

Другий рядок і далі – науковий ступінь, посада, назва навчального закладу, місто, країна (шрифт 

напівжирний курсив, вирівнювання по правому краю).  

Вільний рядок. 

Назва статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру.  

Текст (вирівнювання по ширині). 

Вільний рядок. 

ЛІТЕРАТУРА  (вирівнювання по ширині). 

Зразок: 

Варіант 1. 

Іваненко Іванна 

кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна  

Варіант 2. 

Мудрик Марина 

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Науковий керівник: Христич Ніна 

кандидат педагогічних наук,  

 доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання  

Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

м. Переяслав, Україна  

 

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Текст, текст … 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Список літератури має бути оформлений за міжнародним стандартом APA (American 

Psychological Association Style). Приклади оформлення подано нижче. Більше прикладів оформлення за 

стилем APA можна знайти за посиланням  

Монографія, підручник, посібник, методичні рекомендації 

Биков, В. Ю. (2008). Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. Київ: Атіка. 

Toury, G. (2012). Descriptive Translation Studies – and beyond. Amsterdam and Philadelphia: John 

Benjamins. 

Ніколаєва, С. Ю., Бориско, Н. Ф., Майєр, Н. В. (2019). Методика навчання іноземних мов і 

культур в європейському контексті у закладах вищої освіти: Навч.-метод. посібник для студентів 

магістратури. Київ: КНЛУ. 

mailto:forkaf@ukr.net
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Овчарук, О. В., Малицька, І. Д., Іванюк, І. В., Гриценчук, О.О., Кравчина, О. Є., 

Сороко, Н. В. (2019). Використання засобів хмароорієнтованого навчального середовища для розвитку 

ІК-компетентності вчителів: методичні рекомендації. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717885 (Дата 

звернення: 30.11.2021).  

Стаття у журналі 

Бігич, О. Б. (2017). Блог і подкаст технології формування міжкультурної компетентності на 

різних ступенях навчання іноземної мови. Іноземні мови, 3 (91), 3–5. 

Azar, B. (2006). The faces of pride. Monitor on Psychology, 37 (3), 14. 

Стаття у збірнику 

Христич, Н. С. (2021). Формування навичок іншомовного спілкування у контексті двох культур: 

колективна монографія. Мізін, К. І. (гол. ред.): Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і 

міждисциплінарність сучасного мовознавства, 283–289. Переяслав-Хмельницький/Кременчук: ПП 

Щербатих О.В. 

Mascolo, M., Fischer, K. (1995). Developmental Transformations in Appraisals for Pride, Shame, and 

Guilt. In: Tangney, J., Fischer, K. (Eds.). Self-Conscious Emotions: The Psychology of Shame, Guilt, 

Embarrassment, and Pride. 64–113. New York: Guilford. 

Енциклопедія, словник 

The Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. (2008). UK: Oxford University Press. 

Longman Dictionary of Contemporary English (2008). London. Retrieved May 10.2021, from 

http://www.ldoceonline.com> 

Професійний Website 

BBC Learning English. (2021). Retrieved May 10.2021 from https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

 

Прорецензовані матеріали можуть бути повернуті авторові на доопрацювання. Відхилений 

оригінал авторові не повертається. 

 

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання факультету української та іноземної філології Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі з доступом за адресою: https://fuif.uhsp.edu.ua/kafedry/kafedra-inozemnoyi-filologiyi-perekladu-

ta-metodiki-navchannja/ 

 

Учасникам конференції буде розіслано програму конференції (протягом 7 днів); електронний 

збірник матеріалів конференції та сертифікат про участь (у форматі .pdf) на вказану в заявці 

електронну адресу (протягом 21 дня).  

 

Координатори конференції:  

Летюча Любов Петрівна, к.філол.н., доцент, заступник завідувача кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання – тел. 0504130840; letinna@ukr.net 

Христич Ніна Сергіївна, к.пед.н., доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики 

навчання – тел. 0502693482; 0939052169; forkaf@ukr.net 

Костик Євгенія Володимирівна, к.пед.н., доцент, заступник завідувача кафедри іноземної 

філології, перекладу та методики навчання з наукової роботи – тел. 0662231936, 0960809887, 

kostyk2017@i.ua 

Дуброва Світлана Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання – тел. 0634957081; dubrovasvitlana@gmail.com 

 

 

 

Оргкомітет конференції 
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