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Українська асоціація дослідників освіти

ІI Міжнародна інтернет-конференція молодих учених
«Сучасна іншомовна освіта: філологічні та

лінгво-дидактичні дослідження»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні аспіранти, студенти та учні старших класів!
Запрошуємо Вас взяти участь у IІ Міжнародній інтернет-конференції молодих

учених  «Сучасна  іншомовна  освіта:  філологічні  та  лінгво-дидактичні
дослідження».  Конференція  відбудеться  22  жовтня  2021  року  в  Ніжинському
державному університеті імені Миколи Гоголя.

Мета конференції: обговорення новітніх тенденцій та  актуальних проблем
іноземної  філології,  перекладознавства,  методики  навчання  іноземних  мов  і
підготовки фахівців з іншомовною освітою.

Тематичні напрями конференції:
1. Актуальні проблеми іноземної філології.
2. Актуальні проблеми перекладознавства.
3. Актуальні проблеми лінгводидактики.
4. Актуальні  проблеми  навчання  іноземних  мов  для  спеціальних  цілей і

використання англійської мови як засобу навчання.

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, польська, українська,
російська.

Формат  конференції:  під  час  конференції  плануються  зустрічі  з  провідними
фахівцями  в  галузі  іншомовної  освіти,  круглий  стіл  молодих  науковців  на  тему
«Методологія  та  організація  наукових  досліджень»,  засідання  секцій.  Тези
доповідей  учасників  будуть  розміщені  на  сайті  конференції  та  опубліковані  в
електронному збірнику матеріалів конференції. 

Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2021 року: 
- подати  електронну  заявку  на  участь  за  посиланням:

https  ://  forms  .  gle  /  YpYiVQHEyCmL  4  yLq  7  
- надіслати  на  електронну  адресу  оргкомітету  conference  @  ndu  .  edu  .  ua   1) тези

доповіді; 2)  відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.  У темі
листа  вказувати «Інтернет-конференція».  Назва  файлу  повинна  відповідати
прізвищу учасника, наприклад, «Василенко_тези»,  «Василенко_ квитанція». 

https://forms.gle/YpYiVQHEyCmL4yLq7


Організаційний  внесок  складає  50  грн.  і  включає  витрати  на  проведення
конференції, виготовлення сертифікатів учасників, підготовку збірника матеріалів.
Організаційний внесок переказувати на картку ПриватБанку № 4149 4991 4208 2153
на ім’я Тезікової С.В.

Технічні вимоги до оформлення тез: Текстовий редактор Microsoft Word, формат
А4, відступи: ліворуч, зверху, знизу 20 мм; праворуч – 15 мм; гарнітура Times New
Roman,  кегль  14,  інтервал  одинарний.  Обсяг  –  до  2-х  сторінок.  Рубрикація:  у
першому рядку праворуч вказується прізвище та ім’я автора (п/ж), нижче – дані про
наукового керівника, нижче – назва організації, в якій навчається автор (курсивом),
нижче – місто (курсивом); нижче – відступ; нижче – назва великими літерами (п/ж,
п/ц);  далі  –  текст  тез.  За  необхідності  –  наприкінці  тексту  з  пропуском  одного
рядка – література. Посилання на літературу в тексті тез подаються у квадратних
дужках із зазначенням номеру джерела і через кому номеру сторінки – [2, с.51].

Зразок оформлення тез
Довгоп’ят Олена,

студентка магістратури
Науковий керівник канд. пед. наук, 
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У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Текст. Текст [2, с. 51]. Текст. Текст.

Література

За додатковою інформацією звертатися: Ніжинський державний університет
імені  Миколи  Гоголя,  16602  Чернігівська  область,  м.  Ніжин,  вул.  Графська,  2;
деканат факультету  іноземних  мов, тел.  (04631) 71982 або  до  координатора
конференції Халимон Ірини Йосипівни (кафедра прикладної лінгвістики, ауд.  302
Гоголівського  корпусу,  телефон/  Viber/  Telegram (068)  0260484,
irene.khalymon@gmail.com)


