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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській студентській науковій
Інтернет-конференції «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ
столітті»,
яка відбудеться 12 – 16 квітня 2021 р.

Dear colleagues,
We invite you to take part in the ІІІ All-Ukrainian student scientific Internetconference "The Challenges and Prospects for Foreign Language Education
in the Twenty-First Century" that will be held on 12 – 16 April 2021.

Мета конференції: обговорення новітніх тенденцій, проблем,
The conference aims to discuss the latest trends, issues, prospects and
перспектив та методики навчання іноземних мов у закладах дошкільної, methods of teaching foreign languages in institutions of pre-school, secondary and
середньої та вищої освіти.
higher education.
Тематичні напрями конференції:
Conference Topics:
1. Психологічні засади побудови ефективної стратегії засвоєння
1. Psychological principles of building an effective strategy for learning
іноземних мов.
foreign languages.
2. Лінгвістичні аспекти навчання іноземних мов.
2. Linguistic aspects of foreign language teaching.
3. Інноваційні технології навчання іноземних мов в дошкільній та
3. Innovative technologies of foreign language teaching in preschool and
початковій освіті.
primary education.
4. Теорія і практика дистанційного навчання іноземних мов в закладах
4. Theory and practice of distance learning of foreign languages in secondary
середньої та вищої освіти.
and higher education.
5. Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.
5. Problems of teaching foreign languages for specific purposes.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Формат конференції:
Тези доповідей учасників будуть розміщені на сайті конференції. Учасники
матимуть можливість задавати питання та обговорювати доповіді на форумі
конференції. Тези доповідей публікуватимуться в електронному збірнику
матеріалів конференції. Участь у конференції є безкоштовною. Запрошуємо до
участі аспірантів, студентів та учнів старших класів у співавторстві з науковим
керівником.
Умови участі у конференції:

The languages of the conference – Ukrainian, English.
Conference format:
The abstracts of the participants’ reports will be uploaded on the conference
website. Participants will be able to ask questions and discuss reports at the
conference forum. The abstracts will be published in an electronic book of papers.
Participation in the conference is free of charge. University students and high school
students are invited to participate in co-authorship with the scientific supervisors.
Conference requirements:

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 2021 року:
подати
електронну
заявку
за
посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQeeH6q8eg5BNEyK21aW2pfmQhRP
1JK57SCOi5hj02uGLqwg/viewform?usp=sf_link;
надіслати оргкомітету тези доповіді на електронну адресу:
eng.metod.dipo@gmail.com. Назва файлу повинна відповідати прізвищу
учасника/учасників, наприклад, «Петрук_тези», «Петрук_Кравченко_тези». У темі
листа вказувати «Інтернет-конференція».

In order to participate in the conference, please, submit the following by March
15, 2021:
registration form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQeeH6q8eg5BNEyK21aW2pfmQhRP
1JK57SCOi5hj02uGLqwg/viewform?usp=sf_link;
abstract (E-mail: eng.metod.dipo@gmail.com). The filename must
match
the
name
of
the
participant(s),
e.g.
“Petruk_abstract”,
“Petruk_Kravchenko_abstract». The subject of the E-mail should be “Internet
conference”.

Вимоги до оформлення тез доповіді:
обсяг 3-4 сторінки;
текст виконується в редакторі Microsoft Office Word;
шрифт Times New Roman;
кегль – 14 пт;
міжрядковий інтервал – 1;
вирівнювання за шириною, розмір сторінки – A4, орієнтація книжкова;
поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 2 см, відступ (абзац) – 0.75 см;
ініціали та прізвище автора/авторів – кегль 14 пт, шрифт напівжирний,
курсив, вирівнювання по правому краю;
науковий ступінь, вчене звання, посада, назва закладу – кегль 14 пт,
курсив, вирівнювання по правому краю;
назва тез – кегль 14 пт, шрифт напівжирний, великі літери,
вирівнювання по центру;
основний текст – кегль 14 пт;
cписок літератури – кегль 14 пт, напівжирний, великі літери,
вирівнювання по лівому краю;
бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша
цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки,
напр. [6: 35]. Бібліографічні джерела наводяться у порядку цитування.

Formatting guidelines for abstracts:
size – 3-4 pages;
the text must be submitted as a Microsoft Office Word document;
font – Times New Roman;
font size – 14 pt;
line spacing – 1;
full justification, paper size – A4, portrait orientation;
all margins – 2 cm, paragraph indentation – 0.75 cm;
author’s/authors’ name and surname – 14 pt font size, semi-bold, italicized,
right aligned;
academic title, academic degree, position, institutional affiliation – 14 pt font
size, italicized, right aligned;
abstract title – 14 pt font size, semi-bold, fully capitalized, centered;
body text – 14 pt font size;
references – 14 pt font size, semi-bold, fully capitalized, left aligned;

Оргкомітет конференції:
Голова організаційного комітету – Киричук Г. Є., доктор біологічних наук,
професор, ректор Житомирського державного університету ім. Івана Франка.
Співголови: Боцян Т. В., кандидат економічних наук, доцент, проректор з
наукової і міжнародної роботи Житомирського державного університету ім. Івана
Франка; Самойлюкевич І. В., кандидат педагогічних наук, професор, зав. кафедрою
англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті
Житомирського державного університету ім. Івана Франка; Бернацька О. В.,
кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедрою іноземних мов та методик
навчання Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Маліновський Е. Ф., кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

bibliographic references must be in square brackets. The first numeral
is the number of the source in the literature, the second is the page number,
e.g. [6: 35]. The list must be presented in the order of reference.

Organizing Committee:
The head of the committee – Halyna Kyrychuk, Doctor of Sciences (Biology), Full
Professor, Rector, Zhytomyr Ivan Franko State University.
Co-heads: Tetiana Botsian, PhD (Economics), Associate Professor, Vice-Rector
for Research and International Work, Zhytomyr Ivan Franko State University; Inna
Samoylyukevych, PhD (Education), Professor, the Head of the Department of the
English Language and Primary ELT Methodology, Zhytomyr Ivan Franko State
University; Olena Bernatska, PhD (Education), Associate Professsor, the Head of the
Department of Foreign Languages and Methods of Teaching, National Pedagogical
Dragomanov University; Eduard Malinovsky, PhD (Philology), Associate Professsor

Житомирського
військового
інституту
імені
С.
П.
Корольова;
Могельницька Л. Ф., кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедрою
теоретичної та прикладної лінгвістики Державного університету «Житомирська
політехніка»; Свиридюк В. З., доктор медичних наук, професор, проректор з
наукової роботи Житомирського медичного інституту.
Члени оргкомітету: Вознюк О. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри
англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті
Житомирського державного університету ім. Івана Франка; Кравець О. Є., кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови з методиками викладання
в дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету ім.
Івана Франка; Зимовець О. А., викладач кафедри англійської мови з методиками
викладання в дошкільній та початковій освіті Житомирського державного
університету ім. Івана Франка.
За додатковою інформацією звертатись до Вознюка Олександра Васильовича,
тел. +380967002903, alexvoz@ukr.net,
Кравець Олени Євгеніївни, тел.
+380958053570,
elenakrawets@gmail.com, Зимовець Олени Анатоліївни тел
+380975286955, zymolena@gmail.com.
Зразок оформлення тез доповіді українською мовою:

О. Демченко,
студентка,
О. Кравець,
кандидат. пед. наук, доцент,
Житомирський державний університет імені Івана Франка

of the Department of Foreign Languages, Serhiy Korolyov Zhytomyr Military
Institute; Liudmyla Mohelnytska, PhD (Philology), Associate Professsor, the Head of
the Department of Theoretical and Applied Linguistics, Zhytomyr Polytechnic State
University; Vasyl Svyrydiuk, Doctor of Sciences (Medicine), Professor, Vice-Rector
for Research, Zhytomyr Medical Institute.
Members of the Organizing Committee: Oleksandr Vozniuk, Doctor of Sciences
(Education), Professor of the Department of the English Language and Primary ELT
Methodology, Zhytomyr Ivan Franko State University; Olena Kravets, PhD
(Education), Associate Professsor of the Department of the English Language and
Primary ELT Methodology, Zhytomyr Ivan Franko State University; Olena Zymovets,
Teacher of the Department of the English Language and Primary ELT Methodology,
Zhytomyr Ivan Franko State University.
For further information, please, contact: Oleksandr Vozniuk at alexvoz@ukr.net,
Olena Kravets at elenakrawets@gmail.com, Olena Zymovets at zymolena@gmail.com.

The sample of the abstract in English:

O. Demchenko,
Student,
O. Kravets,
PhD (Education), Associate Professor
Zhytomyr Ivan Franko State University

INTEGRATION OF ONLINE STUDY TECHNIQUES IN THE
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ
PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ
NON-PHILOLOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
ФАКУЛЬТЕТАХ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ
Текст тез доповіді
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Перспективи раннього навчання іноземних мов в
Україні та за кордоном: монографія/ за ред. І. В.
Самойлюкевич. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка,
2012. – 384 с.
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