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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій Інтернет конференції 

молодих вчених «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов і культур 

студентів вищих навчальних закладів», яка відбудеться 26-27 березня 2015 року в 

Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. 

   Метою конференції є розробка та обговорення актуальних проблем застосування 
сучасних технологій навчання іноземних мов та культур студентів вищих навчальних 
закладів, які охоплюють питання методики використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчанні іноземних мов, лінгводидактики, лінгвокультурології, 
етноорієнтованої методики викладання мов тощо. Серед інших завдань конференції є 
поширення теоретико-методологічного та практичного досвіду, а також результатів 
лінгвопедагогічних та методичних досліджень у галузі викладання мов у контексті 
інноваційного характеру сучасної освіти.     

Робота конференції планується за такими секціями: 

- інформаційно-комунікаційні технології у лінгвістиці, лінгводидактиці та 

міжкультурній комунікації; 

- нанотехнології у лінгводидактиці; 

- етноорієнтована методика навчання іноземних мов та культур; 

- когнітивно-прагматичні дослідження медійного дискурсу; 

- міжкультурна стандартизація  в контексті освітніх інновацій; 

- методика викладання іноземних мов та культур у вищому навчальному закладі. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.  

 
Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2015 р. надіслати в електронному 

вигляді: 
 

1) заявку на участь у роботі конференції (див. форму заявки); 
2) статтю (обсяг 7-12 стор.,), яка має бути оформлена згідно з Вимогами ВАК України до 

публікацій у фахових наукових виданнях); 



3) копію квитанції про сплату коштів на електронну адресу: natalya_tuch@ukr.net , на 
повідомленнях вказати: «Конференція ПП та МВІМ». 

 
Відіславши усі зазначені матеріали в електронному вигляді, Ви отримаєте 

підтвердження про прийняття матеріалів для участі у конференції на Вашу електрону 
адресу та додаткову інформацію про час обговорення матеріалів в Інтернеті. Якщо 
протягом 3 днів Ви не отримали підтвердження, зателефонуйте, будь ласка, за телефоном: 
0979375513  - Тичинська Наталія Романівна 

Опублікування статей планується до початку роботи конференції у науковому 
збірнику «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов і культур студентів 
вищих навчальних закладів».  

 Науковцям, які не мають наукового ступеня, слід надіслати в електронному 
вигляді витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або 
завірену рецензію наукового керівника. 

Статті, що не відповідають вимогам ВАК та оформлені неналежним чином, до 
розгляду не приймаються та не повертаються.  

 Вартість однієї сторінки – 25 грн. Одноосібні статті докторів наук друкуються 
безкоштовно. Організаційний внесок за участь у конференції у розмірі 100 грн. 
сплачується заздалегідь разом із коштами за друк статті усіма учасниками (крім 
докторів наук). У разі необхідності додаткового екземпляру збірника сплачується 
додатковий організаційний внесок.  

            Кошти для опублікування статті разом з оргвнеском просимо надсилати 
поштовим переказом на ім’я : 
Тичинська Наталія Романівна  
на адресу:  
м. Дрогобич 

вул. В.Великого 94, кв. 31 

ПУБЛІКАЦІЯ ДОПОВІДЕЙ 
Правила оформлення статті: 
• Обсяг статті – 7-12 сторінок  
• Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 
верхнє – 2 см, нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см., праве – 1,5 см., шрифт – Times New Roman. 
• Типи виділення - напівжирний, курсив, напівжирний курсив. 
• Мова статті - українська, російська, англійська, німецька 
• Копії таблиць, схем, малюнків (обов'язкова електронна версія) необхідно записати 
окремими файлами. Усі малюнки та таблиці потрібно послідовно пронумерувати 
арабськими цифрами (Рис. 1, Таблиця 1). До кожного малюнка подають короткий підпис, 
а до таблиці заголовок.  

Вимоги до оформлення статті: 

У тексті статті повинні бути наявні наступні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 



котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

 Структура рукопису: 

1) Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки 
тексту. 

2) Назва друкується великими літерами посередині без абзацного відступу. 
3) Прізвище та ініціали автора – під заголовком малими літерами. 
4) Короткі анотації (4-6 речень) з ключовими словами (3-5, наявними у тексті 

анотації) українською, англійською мовами відповідно (курсивом). 
5) Основний текст статті може розбиватися на розділи. Посилання в тексті 

подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінки - [2, с. 
27]. За наявності посилань відразу на декілька джерел, вони подаються через 
крапку з комою. 

6) Перед списком використаних джерел, який подається в алфавітному порядку, 
пишеться підзаголовок – Література (мовою статті), який розміщується 
посередині без абзацного відступу. 

7) Прізвище та ім’я автора (авторів) та назва статті англійською мовою. 
 

Вимоги до оформлення статей обов'язкові. 

Рукописи, що не відповідають вимогам,  до друку не приймаються! 

Учасники, чиї доповіді буде прийнято до друку, отримають збірки на початку 
конференції, які можуть бути надіслані або поштовим переказом, або кур’єрською 
службою доставки «Нова пошта» за рахунок одержувача (зазначити у платежі та у 
заявці).                                                                                 

Зразок оформлення: 

УДК …… 

НАЗВА 

Іваненко Н.В. 

Текст анотації українською мовою … 

Ключові слова: … 

Текст анотації англійською мовою … 

Key words: 

Текст статті 
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ОРГКОМІТЕТ 



 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
   
 
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) 
____________________________________________________________________________ 
  
Науковий ступінь 
_____________________________________________________________________________ 
 
Вчене звання 
____________________________________________________________________ 
  
Місце роботи 
(повністю)___________________________________________________________________ 
 
Посада 
_____________________________________________________________________________ 
 
Назва доповіді 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Назва секції, в роботі якої Ви плануєте взяти участь_________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Спосіб отримання збірки у разі заочної участі (із зазначенням поштового відділення або 
відділення «Нової Пошти») 
 ______________________________________________________________ 
 

 

 

У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет! 

 

 


