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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у
І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І
ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ»,
яка відбудеться 3 грудня 2019 року,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
(м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, Україна)

Тематичні напрями:
1. Теоретичні й методичні аспекти навчання іноземних мов у закладах
вищої освіти в Україні та за кордоном.
2. Новітні методики навчання письмового й усного перекладу.
3. Інноваційні технології, методики та інструменти викладання
іноземних мов.
4. Гострі питання викладання перекладу як спеціальності.
5. Роль іноземних мов у підготовці фахівця в контексті модернізації
сучасної освіти.
6. Актуальні проблеми підготовки перекладача в умовах глобалізаційних
процесів сьогодення.

7. Питання організації процесу формування фахової компетентності
перекладача.
8. Лінгводидактичні умови формування професійної компетенції
майбутнього викладача іноземних мов у закладах вищої освіти.
Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, німецька,
чеська, польська, російська.
Форма участі: заочна (дистанційна).
Умови участі в конференції:
Для участі y І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
потрібно до 1 листопада 2019 року (включно):
1) заповнити
заявку
учасника
конференції
за
посиланням
https://forms.gle/E36sLWDRpCjhk4aM7;
2) надіслати на електронну адресу irina_conference@ukr.net тези, що
відповідають темі, напрямкам конференції та оформлені відповідно до вимог
(https://phdpu-kif.webnode.com.ua/vimogi-do-oformlennya-tez/);
Після повідомлення оргкомітету про прийняття тез до друку, учасники
сплачують організаційний внесок у розмірі 100 грн (картка Приват Банк №
4731219105994291 Хрін Ірина Віталіївна) та надсилають зіскановану квитанцію
про оплату на електронну адресу irina_conference@ukr.net.
Публікації для докторів наук, професорів є безкоштовними!
Електронний варіант тез та скановану квитанцію про сплату створити у
редакторі Word і зберегти у форматі *.doc (*.docx), указавши в назві прізвище
та ініціали учасника: Хрін І.В._Тези; Хрін І.В._Сплата.
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті кафедри іноземної
філології, перекладу та методики навчання філологічного факультету ДВНЗ
«Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» з доступом за адресою: http://phdpu-kif.webnode.com.ua.
Учасникам конференції буде розіслано електронний збірник матеріалів
конференції, програму конференції та сертифікат про участь (у форматі .pdf) на
вказану в заявці електронну адресу.

Оргкомітет конференції

