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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 «Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної», 

що відбудеться 19 квітня 2019 року 

 

 До участі в роботі конференції запрошуємо науковців, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів педагогічних закладів вищої 

освіти. 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти. 

2. Українська мова як іноземна в просторі і часі: історія, теорія, практика. 

3. Сучасні підходи та інноваційні технології у викладанні української мови як  іноземної. 

4. Сертифікація рівня володіння українською мовою як іноземною. 

5. Методика викладання лексики української мови як іноземної. 

6. Методика викладання граматики української мови як іноземної. 

7. Українська мова як іноземна в аспекті навчання видів мовленнєвої діяльності. 

8. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови як іноземної. 

9. Нормативно-правові основи вивчення української мови студентами-іноземцями. 

10. Круглий стіл: «Україна у світі: мовний та культурний аспекти». 

 

 

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

Форма участі: очна, заочна. 

Проїзд та проживання: за рахунок учасників конференції. 

 

Для участі в конференції просимо до 1 квітня 2019 р. на електронну адресу 

Rudakova_Tetyana@ukr.net надіслати такі матеріали: 

1. Заявку на участь у конференції. 

2. Тези доповіді обсягом 2 – 3  сторінки. 

3. Відеодоповідь (за бажанням / заочна форма участі (до 7 хв.)). 

 

Заявку, тези доповіді повинно бути відправлено окремими файлами, у назві файлу 

необхідно вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: Сороченко Ю. А._заявка; 

Сороченко Ю. А._тези; Сороченко Ю. А._відеодоповідь). 

 

Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор упродовж трьох діб отримує 

відповідне підтвердження про їхнє отримання від оргкомітету конференції.  

Усі автори матимуть можливість презентувати власні друковані праці, за 

тематикою конференції. 

Організаційний внесок для участі в конференції становить 100 грн. (оплачується під 

час реєстрації). Автори отримають програму, збірник матеріалів конференції в електронному 

форматі та сертифікат учасника в електронному форматі на зазначену в реєстраційній формі 

електронну адресу до 1 травня 2019 р.  



Додатково учасникам конференції запропоновано опублікувати статтю в збірнику 

наукових праць «Молодий вчений» (у спеціальному випуску, присвяченому Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми викладання української мови як 

іноземної»). Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: 

КВ №18987-7777Р від 05.06.2012 р. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових 

видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index 

Copernicus. Необхідну інформацію щодо умов публікації Ви зможете знайти на сайті журналу 

«Молодий вчений» (сторінка журналу http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/).     

 

Координатори конференції: 

Карпенко Світлана Дмитрівна, доцент кафедри славістичної філології, педагогіки та 

методики викладання – тел. +38(097) – 497 – 99 – 55, philops@ukr.net (загальні організаційні 

питання проведення конференції, публікація тез, оплата організаційного внеску). 

Рудакова Тетяна Миколаївна, доцент кафедри славістичної філології, педагогіки та 

методики викладання – тел. +38(096) – 350 – 74 – 84, Rudakova_Tetyana@ukr.net (організація 

роботи секцій, круглих столів, публікація тез, презентація навчально-методичної літератури 

учасників). 

 

Редакційні вимоги до оформлення тез виступу 

Тези можна подавати українською, російською, французькою чи англійською мовами. 

Тези повинно бути набрано в текстовому редакторі не нижче MS WORD 2000 формату А4 (297 

x 210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез – 2 – 3 сторінки. Параметри сторінки: 

верхнє, нижнє та ліве поля – 30 мм, праве поле – 25 мм.  

Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – набрати з нового 

рядка шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і 

вирівняти по лівому краю.  

Назву тез розташувати на 10 мм нижче назви організації, набрати великими літерами 

шрифтом Аrіal розміром 14 пт з напівжирним виділенням і вирівняти по центру. 

Анотацію українською мовою 600 знаків розмістити на 10 мм нижче назви тез, набрати з 

абзацного відступу 10 мм шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з одинарним 

міжрядковим інтервалом і вирівняти по ширині. Нижче анотації обов’язково вказати ключові 

слова (до 5 словосполучень).  

Основний текст розмістити на 10 мм нижче анотації, набрати після абзацного відступу 

10 мм шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і 

вирівняти по ширині.  

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати 

шрифти: Symbol, Time New Roman; розміри шрифтів: звичайний 14 пт, крупний індекс 8 пт, 

дрібний індекс 6 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Якщо в тезах є ілюстрації, 

необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з 

абзацного відступу 10 мм. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними. Таблиці 

розташовувати по тексту, їхня ширина повинна бути на 10 мм меншою за ширину рядка. Над 

таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під яким 

розташувати назву таблиці, вирівнюючи по центру.  

Бібліографію подати загальним списком у кінці тез згідно з вимогами ДСТУ 2015 через 

10 мм від останнього рядка.  

Електронну копію тез та файл з адресою електронної скриньки та контактним телефоном 

автора (авторів) необхідно надіслати у форматі MS WORD на адресу 

Rudakova_Tetyana@ukr.net. 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


ЗАЯВКА 

на участь у конференції 

«Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної» 

Білоцерківський національний аграрний університет 

19 квітня 2019 року 

 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Учене звання, науковий ступінь  

Місце роботи / навчання  

Посада / ОКР та рік навчання  

Науковий керівник (для 

студентів, магістрантів та 

аспірантів із зазначенням 

наукового ступеня та посади) 

 

E-mail  

Телефон  

Назва теми виступу  

Напрям роботи конференції  

Круглий стіл (так / ні)  

Форма участі (очна / заочна)  

Сертифікат учасника 

конференції 

(електронний / паперовий) 

 

Програма конференції 
(електронна / паперова) 

 

Публікація статті в 

спеціальному випуску 

наукового журналу «Молодий 

вчений» (так / ні) 

 

Презентація власних 

друкованих навчально-

методичних праць (так / ні) 

 

 

 

 

Оргкомітет конференції 


