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Запрошуємо

взяти участь у роботі
міжнародної науково-практичної

Інтернет-конференції

«ІНОЗЕМНА МОВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ: 
ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ»

яка відбудеться 15 лютого 2018 року на базі кафедри лінгводидактики та іноземних мов 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка
(офіційний сайт університету   http://www.kspu.kr.ua)

Планується робота наступних секцій:

Секція № 1. Актуальні проблеми сучасної філології. Література та соціогуманітарні науки. 
Секція №  2. Технології  навчання іноземної мови.
Секція №  3. Теорія і практика професійної підготовки спеціалістів засобами іноземної мови. 
Секція №  4. Англійська для природничих та прикладних наук.   

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

Форма участі у конференції – заочна.
Робочі мови – українська, англійська, турецька, словацька.

До участі в конференції запрошуються науковці, дослідники, викладачі та студенти. 

Матеріали конференції будуть видані у збірці тез з міжнародним ISSN номером у форматі pdf

Для участі у конференції просимо до 15. 02. 2018 надсилати на адресу kaf_ldim@ukr.net 
наступні матеріали в форматі Microsoft Word (.doc or .docx):

–    заявку для участі (назва файлу, наприклад, application_Bond);
–   тези доповіді обсягом 3-4 сторінки (у назві файлу вказати своє прізвище, наприклад, 
article_Bond).



Вимоги до оформлення тез:

Стандарти: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля з 
усіх сторін – 2 см; шрифт – Times New Roman.
На першій сторінці вказуються:
- назва тез доповіді – у центрі великими буквами; 
- ім'я та прізвище; (в дужках) місто, країна  – вказувати  нижче  назви статті;
У кінці тез доповіді: список літератури в алфавітному порядку.

Оргкомітет:

Світлана Іванівна Шандрук, доктор наук, професор (Кропивницький, Україна);
Ліна Леонідівна Смірнова, доктор філософії, доцент (Кропивницький, Україна);
Еда Устюнель, доктор філософії, доцент (Mugla, Turkey);
Едіта Поорова, доктор філософії (Trnava, Slovakia);
Єва Смєтанова, доктор філософії, професор (Trnava, Slovakia);

Адреса оргкомітету:

Кафедра лінгводидактики та іноземних мов,
Центральноукраїнський  державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка,
вул. Шевченка, 1, 
м. Кропивницький, Україна, 25006
e  -  mail  :   kaf_ldim@ukr.net  

Контактні телефони:

+38 050-932-66-20 (Світлана Іванівна Шандрук);
+38 067-963-41-89 (Ліна Леонідівна Смірнова).

Заявка для участі

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь
Вчене звання
Організація, вуз
E-mail
Назва статті

Секція
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