
ЗАЯВКА  
на участь у роботі всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми 

викладання української мови як іноземної» 
 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 

 

Учене звання, науковий 

ступінь 

 

Місце роботи / навчання  

Посада / ОКР та рік 

навчання 

 

Науковий керівник (для 

студентів, магістрантів та 

аспірантів із зазначенням 

наукового ступеня та 

посади) 

 

E-mail  

Телефон  

Назва теми виступу  

Напрям роботи 

конференції 

 

Круглий стіл (так / ні)  

Форма участі (очна / 

заочна) 

 

Сертифікат учасника 

конференції 

(електронний / паперовий) 

 

Програма конференції 

(електронна / паперова) 

 

Публікація статті в 

спеціальному випуску 

наукового журналу 

«Молодий вчений» (так / 

ні) 

 

Презентація власних 

друкованих навчально-

методичних праць (так / 

ні) 

 

Дата  

Підпис  

 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ 

       Матеріали конференції будуть опубліковані в 

спецвипуску журналу «Молодий вчений», 

зареєстрованого в міжнародних наукометричних 

базах даних РІНЦ, Index Copernicus. Вимоги до 

оформлення статті дивитися на сайті журналу 

«Молодий вчений»: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/. Видання 

матеріалів заплановано на травень 2019 року. 

 

Редакційні вимоги до оформлення тез виступу 

Тези подавати українською, російською, 

французькою чи англійською мовами в текстовому 

редакторі не нижче MS WORD 2000 формату А4 

(297 x 210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. 

Обсяг – 2 – 3 сторінки. Параметри сторінки: верхнє, 

нижнє та ліве поля – 30 мм, праве поле – 25 мм.  

Угорі ліворуч зазначити індекс УДК, ініціали та 

прізвища авторів, назва організації – з нового рядка 

шрифтом Times New Roman 14 кеглем з одинарним 

міжрядковим інтервалом і вирівняти по лівому 

краю.  

Назву тез розташувати на 10 мм нижче назви 

організації великими літерами шрифтом Аrіal 

14 кеглем з напівжирним виділенням і вирівняти по 

центру. 

Анотацію українською мовою 600 знаків 

розташувати на 10 мм нижче назви тез  з абзацного 

відступу 10 мм шрифтом Times New Roman 

14 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом і 

вирівняти по ширині. Нижче анотації обов’язково 

вказати ключові слова.  

Основний текст – на 10 мм нижче анотації після 

абзацного відступу 10 мм шрифтом Times New 

Roman 14 кеглем з одинарним міжрядковим 

інтервалом і вирівняти по ширині.  

Бібліографію подати загальним списком у кінці 

тез згідно з вимогами ДСТУ 2015 через 10 мм від 

останнього рядка.  
 

 

 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

 

 

Факультет права та лінгвістики 

 

Кафедра славістичної філології, педагогіки 

та методики викладання 

 
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

 «Актуальні проблеми викладання української 

мови як іноземної» 

 

19 квітня 2019 року 

 

 

Біла Церква 

 

 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Білоцерківський національний аграрний 

університет запрошує до участі у 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції  «Актуальні проблеми викладання 

української мови як іноземної»» 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти. 

2. Українська мова як іноземна в просторі і 

часі: історія, теорія, практика. 

3. Сучасні підходи та інноваційні технології у 

викладанні української мови як  іноземної. 

4. Сертифікація рівня володіння українською 

мовою як іноземною. 

5. Методика викладання лексики української 

мови як іноземної. 

6. Методика викладання граматики 

української мови як іноземної. 

7. Українська мова як іноземна в аспекті 

навчання видів мовленнєвої діяльності. 

8. Навчально-методичне забезпечення 

процесу навчання української мови як 

іноземної. 

9. Нормативно-правові основи вивчення 

української мови студентами-іноземцями. 

 

У межах конференції заплановано 

проведення круглого столу: «Україна у світі: 

мовний та культурний аспекти». 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

9.00 – 10.00 – заїзд учасників  конференції, 

реєстрація, поселення. 

10.00 – 10.10 – відкриття конференції. 

10.10 – 11.00 – пленарне засідання, презентація 

підручників і посібників учасників 

відповідно до тематики конференції. 

11.00 – 12.30 – кава-брейк.   

12.30 – 15.00 – робота за напрямами. 

15.00 – 16.00 – обідня перерва. 

16.00 – підбиття підсумків роботи конференції. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

1. Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік 

НААН, ректор Білоцерківського НАУ, голова 

оргкомітету; 

2. Димань Т. М., проректор з освітньої, 

виховної та міжнародної діяльності, доктор.   

с.-г. наук, професор); 

3. Борщовецька В. Д., декан факультету права 

та лінгвістики, к. пед. н, доцент; 

4. Карпенко С. Д., завідувач кафедри 

славістичної філології, педагогіки та методики 

викладання, к. філол. н., доцент; 

5. Рудакова Т. М., к. філол. н, доцент; 

6. Погоріла С.Г., к. пед. н, доцент; 

7. Тимчук І. М., к. пед. н., доцент; 

8. Будугай О. Д., к. філол. н, доцент; 

9. Римар Н. Ю., к. філол. н., асистент; 

10. Дем’яненко О. О., к. пед. н, асистент; 

11. Чернобров Ю. А., к. філол. н., асистент; 

12. Баран Н. А., асистент.    
          

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ  

Для участі в конференції просимо до 

1 квітня 2019 р. на електронну адресу 

Rudakova_Tetyana@ukr.net надіслати такі 

матеріали: 

1. Заявку на участь у конференції. 

2. Тези доповіді обсягом 2 – 3  сторінки. 

3. Стаття (рецензія наукового керівника для 

студентів, магістрантів та аспірантів).  

4. Відеодоповідь (за бажанням / заочна форма 

участі (до 7 хв.)). 

Заявку, тези доповіді, відеодоповідь та 

статтю надсилати окремими файлами. У назві 

файлу вказати прізвище та ініціали автора 

(наприклад: Сороченко Ю. А._заявка; 

Сороченко Ю. А._тези; 

Сороченко Ю. А._стаття; Сороченко 

Ю. А._відеодоповідь). 

 

Організаційний внесок для участі в 

конференції – 100 грн. (під час реєстрації). 

Автори отримають програму, збірник 

матеріалів конференції в електронному форматі 

та сертифікат учасника в електронному форматі 

на зазначену в реєстраційній формі електронну 

адресу до 1 травня 2019 р.  
 

Адреса оргкомітету: 

Білоцерківський національний аграрний 

університет, корпус № 6, Олександрійський 

бульвар, 96, м. Біла Церква, Київська обл., 

Україна, 09100, e-mail: philops@ukr.net 

 

Координатори конференції: 

Рудакова Тетяна Миколаївна, доцент кафедри 

славістичної філології, педагогіки та методики 

викладання – тел. +38(096) – 350 – 74 – 84, 

Rudakova_Tetyana@ukr.net (організація 

напрямів роботи конференції, публікація тез, 

статей, презентація навчально-методичної 

літератури учасників). 

 

Карпенко Світлана Дмитрівна, доцент кафедри 

славістичної філології, педагогіки та методики 

викладання – тел. +38(097) – 497 – 99 – 55, 

philops@ukr.net (загальні організаційні питання 

проведення конференції, робота круглого 

столу, публікація тез, оплата організаційного 

внеску). 


