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Шановні колеги! 

 

Цей лист є офіційним запрошенням до участі в 

 XIІ Міжнародній науково-методичній конференції:  

«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання  

іноземних мов на сучасному етапі», 

що проходитиме 10 квітня 2020 року на факультеті іноземних мов 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

Реєстрація учасників відбудеться 10 квітня 2020 року з 10.00 до 11.00 на 

факультеті іноземних мов Харківського національного університету (61022, 

Харків, пл. Свободи, 4, 10 поверх, ауд. 10-10).  

 

З програмою конференції можна ознайомитись на сайті факультету 

іноземних мов http://fl.karazin.ua  з  3 квітня 2020 року. 

 

 

 

 

 

Телефони для довідок: (057)707-53-50, (066) 694-78-73, (068) 890-98-85,  

e-mail: engldpt@karazin.ua  

 

 

З повагою,                                                                                        Оргкомітет 
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КВНЗ «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо вас до участі в XІІ Міжнародній науково-методичній 

конференції: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання  

іноземних мов на сучасному етапі», яка відбудеться у Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна на факультеті іноземних мов.  

 

Конференція відбудеться 10 квітня 2020 року 

 Робочі мови конференції: українська, західноєвропейські. 

 Доповідь на пленарному засідання – до 20 хв.  

          Доповідь на секційному засіданні – 7 хв. 

          Обговорення – 5 хв. 

          До початку конференції планується видання збірника тез, електронний  

варіант збірника буде розміщено на сайті факультету іноземних мов 

(http://fl.karazin.ua). Учасники секційних та пленарних засідань отримають 

примірники тез доповідей. Розсилка матеріалів конференції не передбачена.  

 

Подання тез до 1 березня 2020 року на електронну адресу кафедри 

engldpt@karazin.ua (в темі листа вказати «Метод. конф.») 

 

Мета конференції: консолідація зусиль та обмін досвідом інновацій у 

викладанні іноземних мов у ЗВО (закладах вищої освіти) та ЗЗСО (закладах 

загальної середньої освіти) у сучасному освітньому, психологічному та 

культурному просторі.  

Робота конференції планується за наступними напрямками:  

 загальні проблеми навчання і контролю: компетентнісний підхід у 

навчання та викладанні; 

 теорія і методика навчання іноземних мов у ЗВО та ЗЗСО; 

 дидактичні та психологічні аспекти навчання іноземних мов у ЗВО та 

ЗЗСО; 

 професійна підготовка з іноземних мов (для студентів немовних 

спеціальностей); 

 новітні підходи до навчання іноземних мов; 

 предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) в освітньому процесі 
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Вимоги до тез доповідей: 

 матеріали (не більше 2 сторінок) надсилаються на електронну адресу 

кафедри англійської мови без автоматичних переносів слів. В окремих 

файлах подаються: 1) відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові 

повністю, науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, телефон, 

електронна адреса) (наприклад, ivanova_vid.doc); 2) тези доповіді, файл 

називається латиницею за прізвищем автора (наприклад, ivanova.doc).  

 відцентрована назва публікацій друкується великими літерами жирним 

шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами 

прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста;  

 основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервал шрифтом  

Times New Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, 

праворуч – 1 см; абзацний виступ – 5 знаків. Чітко диференціюються 

тире (–) та дефіс (-);    

 при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають 

відокремленими файлами; 

 ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які 

потребують виділення, підкреслюються. Значення слів беруться в 

лапки; 

 посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку 

використаної літератури, напр.: С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак – 

порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки; 

 завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом 

 звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче в підбір до 

 тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники 

 включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений згідно з ДСТУ: 

 8302:2015. 

 при необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, 

оформлений так само, якому передує назва Джерела ілюстративного 

матеріалу;  

 підрядкові виноски не допускаються. 

 

          

Реєстраційний внесок у розмірі 300 грн. подається безпосередньо за 

адресою пл. Свободи 4, поверх 10, кафедра англійської мови або 

переказується на карту УкрСибБанку 5169 3075 0173 7261 (Пєшкова 

Ольга Геннадіївна). Копія квитанції пересилається на електронну адресу 

разом із тезами та відомостями про автора. 

 

Публікація тез докторів наук безкоштовна. 

 

 

 



Додаткову інформацію можна одержати в оргкомітеті: 

  

 Декан факультету іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор 

Пасинок Валентина Григорівна – голова організаційного комітету, 

 завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови, 

кандидат філологічних наук, доцент Птушка Анастасія Сергіївна – співголова 

організаційного комітету, 

 завідувач кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, 

доцент Шамаєва Юлія Юріївна – співголова організаційного комітету, 
 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання мов і 

літератури Комунального вищого навчального закладу "Харківська академія 

неперервної освіти", відмінник освіти України  Булгакова Вікторія Георгіївна – 

співголова організаційного комітету, 

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови, доцент 

Котова Анна Володимирівна, 

 кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, доцент 

Ткаля Ірина  Анатоліївна,  

  кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики 

викладання іноземної мови Довганюк Елла Володимирівна, 

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики та практики 

викладання іноземної мови, доцент Рябих Микола Володимирович, 

 старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної 

мови Немчонок Семен Леонтійович,     

 старший викладач кафедри англійської мови Матвійчук Ольга 

Миколаївна. 

 старший викладач кафедри англійської мови Пєшкова Ольга 

Геннадіївна, 

 викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови 

Пліс Валерія Павлівна 

 

Телефони для довідок: (057) 707-53-50, (066) 694-78-73, (068) 890-98-85 

Е-mail: engldpt@karazin.ua  

 

 

Приклад оформлення тез: 

 

ДИТЯЧІ МОВЛЕННЄВІ ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЯ ЗАСВОЄННЯ 

МОВИ 

Гусєва Г.Г., Вороніна К.В. (Харків) 

В останні півстоліття у зв'язку з виникненням і розвитком лінгвістики 

дитячої мови як самостійного наукового напрямку [2] особливого інтересу 

набувають вивчення відхилень від норми у дитячій мові. Оскільки такі 
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відхилення можуть бути розглянуті у межах певних етапів мовного 

онтогенезу дитини, стає можливим виявити відповідні стратегії засвоєння 

мови. Традиційно мовленнєві відхилення розглядалися виключно у межах 

парадигми загальної лінгвістики, у зв’язку з тим, що така дослідницька 

перспектива висвітлювала процес засвоєння дитиною мови. На сучасному 

етапі у дослідників з'являється можливість вивчати дитячу мову як окреме і 

відносно автономне явище, яке, за висловом Р.М. Фрумкіної є «самоцінним 

об'єктом» [1, c. 27]…. 
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