
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас до участі у 

Всеукраїнській науково-практичній конфе-
ренції «Компетентнісна парадигма 
розвитку мовної освіти у середній і вищій 
школах: сучасні виклики», яка відбудеться 
у Чернігівському державному техноло-
гічному університеті 22-23 лютого 2013 р. 

Програма конференції передбачає 
пленарне засідання та роботу секцій. 

Планується робота таких секцій: 
1. Інноваційні методи навчання 

іноземної мови за професійним 
спрямуванням у немовних ВНЗ. 

2. Сучасні тенденції навчання 
іноземної мови у мовних ВНЗ та на мовних 
факультетах. 

3. Формування іншомовної комуніка-
тивної компетентності у середніх 
навчальних закладах. 

4. Актуальні проблеми навчання 
української мови за професійним 
спрямуванням у вищій школі. 
 

Офіційні мови конференції – 
українська, англійська, німецька, 
французька.  

 
Заявку на участь у конференції та 

копію чека про сплату організаційного 
внеску, найменовані прізвищем автора з 
позначками «заявка», «чек», надіслати на 
адресу: laws.inst.311@mail.ru  

У заявці вказати:  
1) прізвище, ім’я, по батькові; 
2) науковий ступінь, посаду;  
3) повну назву кафедри і ВНЗ;  
4) назву доповіді;  
5) бажані засоби демонстрації; 

6) повну контактну інформацію 
(домашня адреса, телефони, e-mail);  

7) бронювання готелю (дати);  
8) дату подання заявки. 

 
Організаційний внесок 
Для здійснення оплати організаційних 

витрат та коштів на видання збірника 
доповідей необхідно внести організаційний 
внесок у розмірі 150 грн. (з ПДВ). 
Надіслати поштовим переказом після 
отримання підтвердження про прийняття 
матеріалу до друку на адресу 

Степанченко Ольга Миколаївна, 
вул. 50 років ВЛКСМ б.20, кв.26, 
м. Чернігів, Україна, 14037. 
Тел.: 066-924-72-48. 

 
Можлива заочна участь у конференції. 

Всім учасникам, які сплатили 
організаційний внесок і не приїхали 
особисто на конференцію, збірники буде 
надіслано на вказані ними поштові адреси. 

 
Заявки на участь у конференції 

приймаються до 15 лютого 2013 р. 
 
Витрати на проїзд, харчування та 

проживання – за рахунок учасників або 
установ. 

Довідки за телефонами 
(04622) 5-39-54 (кафедра філології), 

3-20-50, 0969437719  
зав.кафедри доц. Іванишина Віра Павлівна, 

0978500417 Корогод Тамара Олексіївна 
або електронною поштою за адресою:  

laws.inst.311@mail.ru 
 

Матеріали конференції будуть 
опубліковані у збірнику.  

До друку приймаються статті 
загальним обсягом до 5 сторінок формату 
А4. 
 

Вимоги щодо змісту, оформлення та 
порядку подання статей до друку 

 
Матеріали мають бути набрані на 

комп'ютері в редакторі Word і подаватися 
до редакції у двох варіантах: електронному 
та роздрукованими на папері формату A4. 
Текст має бути набраним шрифтом Tіmes 
New Roman, 14 кеглем, через 1 інтервал, 
верхнє і нижнє поле - 2 см, ліве і праве теж 
2 см. Абзац – 1 см. 

Оформлення першої сторінки: у 
правому верхньому кутку вказати 
напівжирним курсивом прізвище та 
ініціали автора; через два інтервали по 
центру великими літерами напівжирним 
шрифтом - НАЗВА статті; через два 
інтервали - текст; в кінці статті через два 
інтервали курсивом друкується заголовок 
Література і наводиться список   
використаних джерел, які описуються з 
дотриманням нових вимог (Бюлетень, ВАК 
України, №5, 2009). Наприклад: Ветохов 
А.М. Пути повышения результативности 
обучения аудированию иноязычной речи в 
школе / А.М.Ветохов // Іноземні мови. – 
2003. – №2. С.3-5. 

Посилання у тексті статті слід 
зазначати у квадратних дужках 
порядковим номером цього джерела за 
бібліографічним списком і відповідною 
сторінкою, наприклад: [9, 66]. 

Якщо наводиться цитата, то посилання 
на неї оформляється у круглих дужках, де 
вказується прізвище автора роботи, рік її 



видання та сторінки, наприклад: (Зимня 
1999: 169). 

Переказ думок ряду авторів 
оформляється зазначенням у квадратних 
дужках номерів їхніх праць у 
бібліографічному списку через крапку з 
комою, наприклад: [4; 9; 7; 5]. 

 
Вимоги до написання доповіді: 
• актуальність теми; 
• формулювання мети статті (поста-

новка завдання); 
• виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; 

• висновки дослідження і перспек-
тиви подальших пошуків у цьому 
напрямку. 

 
Порядок подання статей до друку 
Електронну  версію статті та повні 

відомості про автора (прізвище, ім’я, по 
батькові; вчений ступінь, звання і посада 

(кафедра, ВНЗ / установа); контактний 
телефон/и, поштова й електронна адреси) 

надіслати вкладеними документами 
Іванишиній Вірі Павловні на адресу: 

laws.inst.311@mail.ru 
до 15 лютого 2013 р. 

NB! Кожний документ надсилати 
окремим файлом, іменувати 
прізвищем автора та позначкою 
«стаття» або «відомості», наприклад, 
«Іванов-стаття», «Іванов-відомості». 

 
Матеріали, що поступили після вказаного 

терміну, та ті, що не відповідають вимогам, 
розглядатися не будуть. Кафедра залишає 
за собою право відбору надісланих 
матеріалів. 

 
Довідки щодо публікації статей за 

телефонами:  
(04622) 5-39-54 (кафедра філології), 

3-20-50, 096-94-37-719  
зав.кафедри доц. Іванишина Віра Павлівна, 

0978500417 Корогод Тамара Олексіївна 
або електронною поштою за адресою:  

laws.inst.311@mail.ru 
 
 

Місце проведення 
Україна, 14027, м. Чернігів, 

вул. 50 років ВЛКСМ 1а, 
навчальний корпус №8 ЧДТУ 

 
 
 

Проїзд від ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА 
АВТОВОКЗАЛУ:  
тролейбусом №3  

до зупинки «Героїв Чорнобиля», 
автобусом №20 

до зупинки «50 років ВЛКСМ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,  
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Кафедра філології 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

 
 

КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА 
РОЗВИТКУ МОВНОЇ ОСВІТИ У 
СЕРЕДНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛАХ: 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 
 
 
 

Україна  
Чернігів 

22-23 лютого 2013 р 


