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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги!  

Запрошуємо взяти участь у ІІ-й 

Міжнародній науково-практичній конференції  

«Мовна освіта в сучасних ЗВО:  

тенденції, виклики, перспективи», 

що відбудеться 20 – 21 травня 2021 року  

в онлайн форматі  

 

До участі в роботі конференції запрошуємо науковців, науково-

педагогічних та педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів 

педагогічних закладів вищої освіти. 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Управління якістю освіти: досвід та інновації. 

2. Сучасні освітні парадигми: проблеми інтернаціоналізації та стандартизації 

вищої освіти. 

3. Новітні методики викладання другої іноземної мови в європейській системі 

вищої освіти. 

4. Психолого-педагогічні аспекти викладання іноземних мов. 

5. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання іноземних мов. 

6. Дистанційні форми та методи викладання іноземних мов. 

7. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов. 

8. Міжкультурна комунікація у процесі викладання іноземних мов.  

9. Культурологічний, країнознавчий аспекти у викладанні іноземних мов. 

 

Робочі мови конференції: англійська, білоруська, болгарська, німецька, 

російська, словацька, українська, французька.   

Форма участі: онлайн-участь, заочна (відеодоповідь). 

 

Для участі в конференції просимо до 16 квітня 2021 р. на електронну 

адресу UKM-UMI@ukr.net надіслати такі матеріали: 

1. Тези доповіді обсягом 2 – 3 сторінки. 

2. Відеодоповідь (заочна форма участі – до 7 хв.). 

 

Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор упродовж трьох діб 

отримає відповідне підтвердження про їхнє отримання від оргкомітету 

конференції.  

Заявку на участь у конференції  (заповнити до 16 квітня) можна знайти за 

покликанням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKKZKeDma8g3v9WCTSEMSObcsGplr

U-YhjzyXBgITi6HqSLg/viewform?usp=sf_link 

 

 



Координатори конференції: 

Ольга Дмитрівна Будугай, доцент кафедри мовної підготовки БНАУ – моб. тел. 

+38(096) – 702-47-68 (UKM-UMI@ukr.net). 

Наталія Олегівна Димань, асистент кафедри мовної підготовки БНАУ – моб. 

тел. +38(063) – 258-89-61; +4917632976005 (UKM-UMI@ukr.net). 

 

Редакційні вимоги до оформлення тез виступу 

Тези можна подавати англійською, білоруською, болгарською, німецькою, 

російською, словацькою, українською чи французькою мовами. Набрати 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 (орієнтовно 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 слів / 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 – 12 пт).  

Якщо в тезах є ілюстрації, необхідно розташовувати їх у тексті, вирівнюючи 

підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 10 мм. Ілюстрації 

повинні бути чіткими та контрастними.  

Таблиці розташовувати в тексті, 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 просимо подати загальним списком у кінці тез згідно з 

вимогами ДСТУ 2015 через 10 мм від останнього рядка.  

Електронну копію тез необхідно надіслати у форматі MS WORD на адресу 

UKM-UMI@ukr.net. 

 

Нижче подається Зразок оформлення тез. 

 

 



Зразок оформлення тез 

 

 

 



 
 

За матеріалами ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції 

«Мовна освіта в сучасних ЗВО: тенденції, виклики, перспективи» 

заплановано видання електронного збірника тез на сайті Білоцерківського 

національного аграрного університету.  

 

 

За бажанням науковці можуть опублікувати статтю в журналі 

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. 

Міжпредметні зв’язки» Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Детальніше див. інформацію на сайті співорганізатора 

конференції: 

https://periodicals.karazin.ua/language_teaching/about  

 

Дякуємо за співпрацю і бажаємо успіхів! 

https://periodicals.karazin.ua/language_teaching/about

