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Інформаційний лист 

 

Шановне студентство та колеги! 

 Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науковій Інтернет-

конференції «Теорія і практика навчання іноземних мов», яка відбудеться 6 – 10 

квітня 2020 р.  

Мета конференції: обговорення новітніх тенденцій, проблем, перспектив та 

методики навчання іноземних мов у закладах дошкільної, середньої та вищої освіти. 

Тематичні напрями конференції: 

1. Методологічні засади трансформації іншомовної освіти в інформаційному 

суспільстві. 

2. Інноваційні технології навчання іноземних мов. 

3. Проблеми та перспективи навчання іноземних мов у контексті вимог Концепції 

Нової української школи. 

4. Теорія і практика раннього навчання іноземних мов. 

5. Інтеграція ІКТ у закладах дошкільної, середньої та вищої освіти. 

6. Вивчення та навчання іноземних мов для спеціальних цілей. 



Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Формат конференції: 

Тези доповідей учасників будуть розміщені на сайті конференції. Учасники 

матимуть можливість задавати питання та обговорювати доповіді на форумі 

конференції. Тези доповідей публікуватимуться в електронному збірнику матеріалів 

конференції. Участь у конференції є безкоштовною.  

Запрошуємо до участі аспірантів, студентів та учнів старших класів у 

співавторстві з науковим керівником. 

Оргкомітет конференції: 

Голова організаційного комітету – Киричук Г. Є., доктор біологічних наук, 

професор, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Співголови:  

Боцян Т. В., кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової і 

міжнародної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка; 

Самойлюкевич І. В., кандидат педагогічних наук, професор, завкафедри 

англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті 

Житомирського державного університету імені Івана Франка;  

Бернацька О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завкафедри іноземних мов 

та методики навчання Факультету педагогіки і психології Національного 

педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова;  

Маліновський Е. Ф., кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова;  

Могельницька Л. Ф., кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедрою 

теоретичної та прикладної лінгвістики Державного університету «Житомирська 

політехніка»;  

Свиридюк В. З., доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Житомирського медичного інституту. 

 



Члени оргкомітету:  

Вознюк О. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської мови з 

методиками викладання в дошкільній та початковій освіті Житомирського 

державного університету імені Івана Франка;  

Кравець О. Є., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови з 

методиками викладання в дошкільній та початковій освіті Житомирського 

державного університету імені Івана Франка;  

Зимовець О. А., викладач кафедри англійської мови з методиками викладання в 

дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 

За додатковою інформацією звертатись до Вознюка Олександра Васильовича, 

тел. +380967002903, alexvoz@ukr.net;  Кравець Олени Євгеніївни, тел. +380958053570, 

elenakrawets@gmail.com; Зимовець Олени Анатоліївни тел. +380975286955, 

zymolena@gmail.com. 

 

Зразок оформлення тез доповіді українською мовою: 

О. Демченко, 

студентка, 

О. Кравець, 

кандидат. пед. наук, доцент, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ  ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Текст тез доповіді 
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