ЗАЯВКА УЧАСНИКА

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Першої всеукраїнської науково-практичної
конференції

Голова оргкомітету: Р.М. Постоловський, канд. іст. наук,
професор, ректор Рівненського державного гуманітарного
університету

«ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ГУМАНІТАРНОГО ТА
ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМІВ»

Заступники голови:
О.В. Дейнега, д-р екон. наук, професор, проректор з наукової
роботи РДГУ
Я.Б. Петрівський, д-р техн. наук, професор, проректор з
навчально-виховної роботи РДГУ
Г.І. Ніколайчук, канд. пед. наук, професор, декан факультету
іноземної філології РДГУ

Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Факультет іноземної філології
Британська Рада в Україні
Кафедра методики викладання іноземних мов РДГУ
Кафедра іноземних мов НУВГП
Кафедра теорії і методики виховання РДГУ
Спеціалізована школа I-III ст. РМР № 15

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
______________________________________
Науковий ступінь і вчене звання
______________________________________
Місце роботи
______________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково)
______________________________________
Електронна адреса (обов’язково)
______________________________________
Тематична секція
______________________________________
Тема наукової доповіді

Члени оргкомітету:
О.В. Безкоровайна, д-р пед. наук, професор, завідувач
кафедри методики викладання іноземних мов РДГУ
М.І. Тадеєва, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри
іноземних мов НУВГП
О.Б. Петренко, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри
теорії і методики виховання РДГУ
Л.В. Гронь, канд. пед. наук, доцент
Н.В. Кваснецька, канд. пед. наук, доцент
К.В. Третьякова, канд. філол. наук, доцент
А.Т. Літвінчук, канд. пед. наук, доцент
О.М. Ботвінко, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних
мов НУВГП
Н.Л. Сидорчук, канд. пед. наук, старший викладач кафедри
іноземних мов НУВГП
Ю.С. Кінжалова, методист з іноземних мов КУ «РММК»
І.А. Сігільєтова, заступник директора спеціалізованої школи
I-III ст. РМР № 15, вчитель англійської мови
Секретарі оргкомітету:
С.С. Василькевич, старший викладач кафедри методики
викладання іноземних мов РДГУ
У.І. Якимець, старший лаборант кафедри методики
викладання іноземних мов РДГУ

______________________________________

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ
МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ГУМАНІТАРНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМІВ»
10-11 квітня 2019 року

______________________________________.
Форма участі (очна/заочна)

Інформаційний лист-запрошення

Адреса оргкомітету:
Рівненський державний гуманітарний університет
Факультет іноземної філології
Кафедра методики викладання іноземних мов
вул. Пластова, 31, каб. 323 ,
м. Рівне, 33000

Рівне-2019

Учасники
конференції
отримають
сертифікат.
Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська, німецька, французька.

Вартість друку 1 сторінки публікації
становить 40 грн.
Всі учасники конференції сплачують за друк
публікації.

Матеріали конференції будуть опубліковані
(за вибором учасників):
● у науково-педагогічному журналі «Нова
педагогічна думка», що входить до переліку
наукових фахових видань України та
зареєстрований
в
міжнародних
наукометричних базах Index Copernicus
International (ICI) і Google Scholar;
● у збірнику наукових праць РДГУ
«Інноватика у вихованні», що входить до
переліку наукових фахових видань України та
зареєстрований в міжнародній базі даних.

Учасники, які планують брати очну участь у
конференції, сплачують організаційний внесок
у розмірі 250 грн. Організаційний внесок
включає вартість друку програми, сертифікатів
та поточних витрат на проведення конференції.
Учасники, які проживають у м. Рівне, можуть
сплатити кошти на кафедрі методики
викладання іноземних мов РДГУ (к. 323)
Якимець Уляні Іванівні.
Доктори наук, професори від сплати коштів
звільняються.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра методики викладання іноземних
мов
факультету
іноземної
філології
Рівненського державного гуманітарного
університету запрошує Вас взяти участь у
роботі Першої всеукраїнської науковопрактичної
конференції
«Оптимізація
процесу навчання іноземних мов у закладах
вищої освіти гуманітарного та технічного
напрямів», яка відбудеться 10-11 квітня 2019
року за адресою: вул. Пластова, 31, м. Рівне.
ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Новітні тенденції розвитку
іншомовної освіти на засадах євроінтеграції.
Секція 2. Психологічні та лінгвістичні
аспекти навчання іноземних мов.
Секція 3. Професійна підготовка майбутніх
учителів
іноземної
мови
в
умовах
реформування нової української школи.
Секція 4. Навчання іноземних мов за
професійним спрямуванням у гуманітарних та
технічних закладах вищої освіти.
Секція 5. Викладання іноземних мов в
контексті міжкультурної комунікації.
Секція 6. Шкільний вчитель іноземних мов
нового покоління (майстер-класи вчителів
іноземних мов).
Запрошуємо до участі докторів та
кандидатів наук, аспірантів, викладачів,
науковців, вчителів іноземних мов.

Вимоги до матеріалів для публікації
викладені у додатках А і Б на сайті РДГУ
(
).
Публікації, оформлені не за вимогами, не
приймаються і авторам не повертаються.
Оргкомітет не несе відповідальності за зміст
публікацій.
Матеріали доповіді, заявку учасника та
відскановану квитанцію про оплату надсилати
до 1 квітня 2019 р. на електронну адресу
кафедри методики викладання іноземних мов:
kmvim2012@gmail.com.
Тел. для довідок: 067-689-54-50.
Назви вкладених файлів повинні містити
прізвище учасника конференції, наприклад:
Коваленко
доповідь.doc,
Коваленко
заявка.doc, Коваленко квитанція.jpeg.

Оплата публікації та оргвнеску здійснюється
лише поштовим переказом за адресою: 33022,
Рівне – 22 (Укрпошта), “до запитання” на ім’я
Василькевич Світлани Святославівни.
За довідками звертатися за тел.: 097-372-44-70.
РОЗПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
10 квітня
10.00. – 11.00. – реєстрація учасників
11.00. – 13.00. – пленарне засідання
13.00. – 14.00. – coffee-break
14.00. – 17.00. – засідання тематичних секцій
17.15. – Дискусійна панель «Оптимізація
процесу навчання іноземних мов: стратегії та
перспективи»
11 квітня
Екскурсія в культурно-археологічний центр
«Пересопниця»
З повагою
ОРГКОМІТЕТ

