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ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ПОЕТИКИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З МОВНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі
І всеукраїнської науково-практичної конференції
«Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі:
тенденції, виклики, перспективи»,
яка відбудеться 23 – 24 листопада 2017 року
Конференція покликана стати платформою обміну досвідом та думками для
сприяння дієвій взаємодії фахівців, які розробляють методологічні засади сучасної
мовної політики в Україні та реалізують їх у практичному контексті навчання
мов у школах та вищих навчальних закладах.
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Тематичні напрями конференції
Освіта в епоху глобалізації: традиційна класика vs цифрові технології
Полілог мов і культур у сучасному світі: виклики для професійної
іншомовної підготовки
Сучасні мовознавчі студії: діалог парадигм
Школа та університет: синергія у навчанні іноземних мов
Якісне оцінювання у системі іншомовної освіти: світові практики в
українському контексті
Українська мова як іноземна у контексті міжкультурної комунікації:
методологія і методика навчання

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
польська, французька.
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей її
учасників, який буде видано до початку конференції.
Учасники конференції також мають можливість оприлюднити результати власних
наукових розвідок, опублікувавши статтю у науковому журналі «Філологічні трактати».
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних
наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2015 р.).
Журнал розміщено в таких міжнародних наукометричних базах даних,
репозитаріях та пошукових системах:
 Інституційний репозитарій Сумського державного університету
 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 Ulrichsweb
 Google Scholar
 Index Copernicus
 РІНЦ
 Open Academic Journals Index
Більш детальну інформацію щодо умов та вимог до публікації статті у фаховому
виданні «Філологічні трактати» Ви знайдете за посиланням: http://tractatus.sumdu.edu.ua/
УВАГА! Уточнена інформація!
Для участі у конференції необхідно до 15 ЖОВТНЯ 2017 року надіслати на
електронну адресу cprmo@uabs.sumdu.edu.ua
 заявку на участь у конференції (форма додається);
 тези до збірника матеріалів конференції;
 відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Файли заявки та квитанції назвати за прізвищем автора (латиницею), напр.,
zayavka_Ivanenko.doc; kvytantsiya_Ivanenko.doc.
Статті для публікації у фаховому виданні «Філологічні трактати» просимо
надсилати безпосередньо до редакції за адресою journals@sci.sumdu.edu.ua або
скористатися механізмом електронного подання та завантажити електронну версію
рукопису через відповідний веб-інтерфейс: http://tractatus.sumdu.edu.ua/articlesubmittion/.
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Вимоги до оформлення тез
Електронний варіант тез необхідно створити у текстовому редакторі MS
Word пакету MS Office версії 2007 або 2010. Файл тез називати за прізвищем
автора (латиницею) та номером секції, напр., Ivanenko_4.doc.
Параметри сторінок: формат А4, орієнтація – книжна, поля 2 см з усіх боків;
абзацний відступ – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1; шрифт Times New
Roman, кегль 16.
Обсяг тез – 3-5 повних сторінок.
Текст слід набирати без переносів. Лапки в тексті мають бути однаковими («
«). Тире (–) повинно відрізнятись від дефісу (-). Двокрапка ставиться без
пробілу.
Сторінки НЕ нумеруються.
Ілюстративний матеріал подається курсивом.
На першій сторінці у правому верхньому куті жирним шрифтом вказується
прізвище та ініціали автора (авторів); нижче курсивом – назва навчального
закладу (в разі потреби далі у дужках зазначається назва населеного пункту,
якщо вона не міститься у назві навчального закладу); після цього – назва тез
(великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Текст
тез подається через 1 рядок після назви.
Через 1 рядок після основного тексту подається список використаної
літератури та/або використаних джерел ілюстративного матеріалу.
Посилання подаються у квадратних дужках, напр., [2, 123], де 2 – порядковий
номер джерела у списку, 123 – номер сторінки. Перелік джерел складається
згідно з державним стандартом України і подається наприкінці тексту в
алфавітному порядку. Посилання на використані у тексті тез джерела не є
обов’язковими.
За достовірність фактів, цитат, власних імен і посилань відповідають автори
публікацій.

ЗРАЗОК оформлення тез:
Іваненко І.І.
Сумський державний університет
ЯКІСНА МОВНА ОСВІТА У СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
У сучасній науковій літературі наявна велика кількість публікацій, які
інтерпретують окремі аспекти освітнього процесу постіндустріального періоду…
ЛІТЕРАТУРА
1. Образование в координатах глобализационного развития: теории и
интерпретации : моногр. / [авт. кол.: Е. А. Подольская и др.] ; под общ. ред. Е.
А. Подольской ; Нар. укр. акад. – Харьков: Изд-во НУА, 2014. – 356 с.
2. Acedo M. 10 Pros and Cons of a Flipped Classroom / M. Acedo [Electronic
Resource]. – Available at: http://www.teachthought.com/learning/blended-flippedlearning/10-pros-cons-flipped-classroom/
Матеріали, які не відповідають вимогам оформлення тез та подання статей
до друку, організаційним комітетом конференції та редакційною колегією журналу
«Філологічні трактати» розглядатись не будуть.
Фінансові умови
Організаційний внесок становить 250 грн., що покриває видання матеріалів
конференції (програма, тези), друк сертифікатів учасників конференції, кава-брейки,
оргматеріали.
Реквізити для оплати оргвнеску:
Сумський державний університет
КОД ЄДРПОУ 05408289
МФО 820172
р/р 31258290105677
в ДКС України
Призначення платежу: *; 25010100; за участь у конференції ЯМО
Проїзд, проживання та харчування здійснюється за власний рахунок учасників
(більш детальна інформацією про готелі для проживання розміщена на сайті
конференції).
Слідкуйте за анонсами на сайті конференції!
qle.sumdu.edu.ua
Чекаємо на зустріч з вами та сподіваємось на плідну співпрацю!

Звертайтесь до нас за більш детальною інформацією!
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ЗАЯВКА
на участь у І всеукраїнській науково-практичній конференції
«Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі:
тенденції, виклики, перспективи»
Прізвище, ім’я, по батькові
учасника
Науковий ступінь, вчене
звання
Місце роботи
Посада
Адреса установи
Контактний телефон
Електронна адреса
Назва презентації
Напрям роботи конференції
Потреба
у
бронюванні ТАК / НІ (непотрібне видалити)
готелю
Форма участі у конференції Виступ на пленарному засіданні (до 15 хв.)
(зазначити необхідне)
Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв.)
Проведення майстер-класу (до 90 хв.)
Проведення тренінгу (до 90 хв.)
Участь без доповіді
Заочна участь
Потреба у мультимедійному ТАК / НІ (непотрібне видалити)
забезпеченні презентації

