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ЗАПРОШЕННЯ 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

«Актуальні проблеми навчання іноземних мов 

в умовах дистанційної освіти» 
 

 

 

 

 

Шановні колеги! 

Факультет іноземних мов ІДГУ запрошує Вас до 

участі в роботі Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції «Актуальні проблеми навчання 

іноземних мов в умовах дистанційної освіти», яка 

відбудеться  18 лютого 2021 року. 
 

Конференція проводиться на платформі Google Meet 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ І ФОРМА УЧАСТІ 
Доповіді на засіданнях секцій – до 10 хвилин. 

Форма участі – заочна, дистанційна. 

ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

- популяризація дистанційного  та змішаного навчання; 

- формування готовності педагогічних працівників 

застосовувати сучасні технологічні та методичні 

досягнення  в педагогічній практиці; 

- виявлення проблем дистанційного навчання іноземних 

мов; 

- обмін досвідом використання дистанційних освітніх 

технологій навчання іноземних мов. 

 
ТЕМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

 

− традиційна і цифрова педагогіка в сучасному освітньому 
просторі; 

− методика і дидактика цифрової освіти; 

− електронне навчання та інтерактивні технології у 

викладанні іноземних мов; 

− цифрові технології у формуванні компетенцій перекладача; 

− новітні технології дистанційного навчання зарубіжної 
літератури; 

− роль і функції педагога в синхронному й асинхронному 

навчанні та мережевій соціалізації; 

− організація дистанційного навчання іноземних мов у 

закладах загальної середньої освіти. 
 

Мови конференції – українська, англійська, 

німецька, французька, румунська, болгарська, 

російська. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Кічук Ярослав Валерійович – д.пед.н, проф., ректор 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету – голова. 

Циганенко Лілія Федорівна – д.і.н., проф., проректор з 

науково-педагогічної роботи ІДГУ – співголова.  

Зимомря Микола Іванович –  д.філол.н., проф., завкафедри 

германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 

        Князян Маріанна Олексіївна – д.пед.н,,  проф. кафедри 

французької філології Одеського національного  університету ім. 

І.І. Мечникова. 

        Домброван Тетяна Іванівна - д.філол.н., проф., завкафедри 

англійської філології та перекладу Одеського національного 

політехнічного університету. 

      Самохіна Вікторія Опанасівна, завкафедри англійської 

філології Харківського національного університету ім. 

В.Н.Каразіна, д.філол.н., професор, академік АН ВО України. 

Шавловська Тетяна Сергіївна – к.філол.н., доц., декан 

факультету іноземних мов ІДГУ.  

Шиляєва Тетяна Володимирівна  – викладач, модератор 

конференції. 
         Олейнікова Галина Олександрівна – к.філол.н., доц., 

завкафедри англійської філології ІДГУ.  

Рябушко Світлана Олексіївна – к.пед.н., доц., завкафедри 

романо-германської філології та методики навчання іноземних 

мов ІДГУ. 

         Шевчук Тетяна Станіславівна – д.філол.н., проф., 

завкафедри загального мовознавства, слов’янських мов та 

світової літератури ІДГУ. 

Глущук Світлана Василівна – к.пед.н., доц., директор 

Центру неперервної освіти ІДГУ. 

Вдовенко Тетяна Олександрівна – к.філол.н., доц. кафедри 

англійської філології  ІДГУ. 

Лузанова Людмила Володимирівна – ст. викладач, 

заступник декана факультету іноземних мов ІДГУ.  

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 

ОРГАНІЗАТОР КООРДИНАТОР 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет 

вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл, 

Одеська обл., 68600 

Вдовенко Тетяна 

Олександрівна   

Тел. (моб.): (096)7650966 

Email:Vdovenko_Tanya@i.ua 

Контактна особа: 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет 

вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл, Одеська 

обл., 68600 

Шиляєва Тетяна Володимирівна 

Тел. (моб.): (063)1623760 

Email:izm.tatyana1965@gmail.com 

 



18 лютого 2021 р. 
 

Запрошуємо  до участі викладачів ЗВО, магістрантів та 

аспірантів, учителів коледжів, технікумів і закладів 

загальної середньої освіти   

ПРИЙНЯТТЯ, ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ І СТАТЕЙ  
За рішенням оргкомітету конференції 

доповіді учасників будуть опубліковані у збірнику 

матеріалів  конференції. Для публікації матеріалів 

конференції необхідно:  

− підготувати наукову доповідь згідно з 

вимогами (від 5 стор.) та зберегти  файл за 

прикладом Article_Olijnyk.doc;  

− оформити реєстраційну форму учасника 

конференції відповідно до встановленого 

зразка та зберегти файл за прикладом 

Application_Olijnyk.doc;  

− до  15 лютого 2021 року включно надіслати 

на електронну адресу оргкомітету 

Vdovenko_Tanya@i.ua три документи: тези, 

реєстраційну форму та скановану копію 

квитанції (зберегти файл за прикладом 

Receipt_Olijnyk.jpg. Розмір файлу – не 

більше 300 kb). У темі повідомлення 

вказати «Матеріали на конференцію 

18.02.21»;  
− для докторів наук публікація безкоштовна; 
− особам, які беруть участь у конференції 

дистанційно, збірник, програму 

конференції та сертифікат учасника буде 

надіслано на електронну адресу автора або 

Новою поштою (оплата за рахунок автора). 
РЕКОМЕНДОВАНА ОПЛАТА 

Організаційний внесок за участь у конференції 

становить 180 грн. (за паперовий варіант збірника 

тез та сертифікат) або 120 грн. (за електронний 

варіант збірника тез  та сертифікат). 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
Розрахунковий рахунок:  

Код ЄДРПОУ 02125467 
р/рах UA 50 820172 0313 24100 42020 12580 
МФО 820172        Банк ДКСУ в м. Київ 
Призначення платежу: за участь у конференції 

28.01.2021 
Платник: ПІБ учасника 
З питань оплати звертатися за телефоном:  

+38(098)3397415 (Градинар Ганна Іванівна) або на 

електронну пошту: nauka_idgu@ukr.net 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
 

(заповнюється на кожного учасника конференції)  

 

Прізвище_________________________________________ 

Ім’я_____________________________________________ 

По-батькові______________________________________ 

Науковий ступінь_________________________________ 

Вчене звання___________________________________ 

Посада_________________________________________ 

Організація______________________________________ 

________________________________________________ 

Адреса__________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон_________________________________________ 

E-mail___________________________________________ 

Назва доповіді (статті, тез)_______________________ 

________________________________________________ 

Назва секції_______________________________________ 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

1. Обсяг тез – від 5 сторінок. 

2. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів – 20 мм.  

3. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 

1, абзац – 1см.  
4. Структура доповіді: у верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора, 

науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто, країна, електронна 

адреса. 

5. Аспіранти або магістранти в одноосібних тезах (статтях) повинні вказати 

наукового керівника.  

6. Через один абзац – НАЗВА ТЕЗ/СТАТТІ (по центру).  

7. Через один абзац – текст тез/статті (вирівнювання по ширині).  

8. В кінці доповіді – через один абзац – Література (по центру). Посилання 
подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.  

9. Використання ілюстративних матеріалів, формул повинно бути 

мінімальним; формат таблиць та рисунків – книжний.  

10. Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несе автор (автор і 

науковий керівник).  
 

Увага! Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових 

доповідей. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам та тематиці 

конференції, не розглядатимуться. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ ТА ЛІТЕРАТУРИ  
 

Олійник Петро 
к. філол. н., доцент 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
м. Ізмаїл, Україна 

pt.olnyk3o3m@gmail.com 
 

для аспірантів (магістрантів) 

Савченко Тетяна 

 

аспірантка 
 

Науковий керівник: к. філол. н., доцент Олійник П.О. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

м. Ізмаїл, Україна 

savt@ukr.net 
 

КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ 
 

Відмінною рисою нової парадигми є розуміння дискурсу як зв’язного тексту в 

сукупності з когнітивно-прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими чинниками, «як конструювання, використання теорій соціального 

конструктивізму» [1, с. 151].  

 

Література: 
 

1. Шевченко І. С. Дискурс і когнітивно-комунікативна парадигма лінгвістики. 
Мова. Людина. Світ: До 70-річчя професора М. Кочергана. Збірник наукових 

статей / Відп. ред. Тараненко О. О.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2006.  352 с.  

С. 148-156. 
 

mailto:Vdovenko_Tanya@i.ua

