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ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

ДВНЗ «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ УЧИТЕЛІВ І ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ 

 

«ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

КОНТЕКСТІ» 

 

8 квітня 2022 р., м. Бахмут 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо науково-педагогічних і педагогічних працівників 

вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, аспірантів та магістрів взяти участь 

у Всеукраїнському форумі учителів і викладачів іноземних мов 

«Викладання іноземних мов в європейському контексті». 

Метою форуму є обговорення та пошук рішень актуальних проблем 

сучасної методики викладання іноземних мов в Україні та світі. 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

Бєліцька Євгенія Миколаївна (Голова) – кандидат філологічних наук, доцент, 

директор Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»;  

Марченко Тетяна Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, заступник 

директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»; 

Жарикова Марина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету романо-германських мов Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; 

Кабанець Марина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

мовної підготовки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»; 

Лодатко Євген Олександрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького; 
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Кокоріна Людмила Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач 

кафедри педагогіки та методики викладання Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Суховецька Людмила Валентинівна – кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри германської філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»,; 

Архіпова Ірина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

германської філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ«Донбаський 

державний педагогічний університет»;; 

Несторук Наталя Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та методики викладання Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; 

Старченко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

германської філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет»; 

Шлапаков Олег Сергійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

мовознавства та російської мови Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

 

Тематичні напрями форуму: 

1. Сучасні підходи до навчання іноземних мов. 

2. Викладання іноземних мов у ракурсі Нової Української Школи. 

3. Практичні аспекти предметно мовного інтегрованого навчання іноземної 

мови (CLIL). 

 

Форум буде проведено в дистанційному режимі (онлайн). Участь у 

форумі є БЕЗКОШТОВНОЮ. 

Форум передбачає дві форми участі: учасники і слухачі. 

 

I. УЧАСНИКИ будуть внесені в програму форуму, отримають друковану або 

електронну версію збірника тез доповідей та сертифікат про участь у форумі 

(1 кредит ЄКТС – 30 годин) 

УВАГА! Електронну версію збірника тез доповідей всі учасники 

отримають безкоштовно електронною поштою. Щоб отримати друковану 

версію збірника тез доповідей, під час реєстрації учасникам необхідно буде 

надіслати квитанцію про сплату 150 грн. Після реєстрації придбати збірник 

буде неможливо. 

ЩОБ СТАТИ УЧАСНИКОМ, необхідно: 

1. До 21 березня 2022 року (включно) заповнити заявку на участь на 

вебсторінці www.movoznavets.com/форум 

2. Надіслати на адресу forum.movoznavets@gmail.com 

– тези доповіді та 

– відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату вартості 

друкованої версії збірника тез доповідей (150 грн) (якщо учасник хоче 

http://www.movoznavets.com/форум
mailto:forum.movoznavets@gmail.com
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отримати друковану версію збірника тез доповідей). 

Назва надісланих матеріалів має включати в себе прізвище автора та 

ініціали (Наприклад: Ковтун Е.М_Тези; Ковтун Е.М_Внесок) 

Сертифікат про участь та збірник тез доповідей будуть надіслані 

учасникам форуму на електронну адресу та поштову адресу (Нова пошта, у разі 

сплати 150 грн), вказані під час реєстрації, через місяць після проведення 

форуму. 

Банківські реквізити для сплати вартості друкованої версії збірника тез 

доповідей: 

Отримувач: Коханова Катерина Валентинівна 

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

Номер карти: 4731 2191 2103 6382 

Призначення платежу: Оплата друкованої версії збірника форуму ПІБ (автора).  

 

II. СЛУХАЧІ зможуть прослухати в режимі онлайн доповіді учасників та взяти 

участь у обговоренні нагальних питань методики викладання іноземних мов. 

СЛУХАЧАМ необхідно до 21 березня 2022 року (включно) заповнити 

заявку на участь на вебсторінці www.movoznavets.com/форум.  

За один день до проведення форуму слухачі отримають на свою адресу 

електронної пошти посилання на засідання учасників форуму. 

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

❖ Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for 

Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; 

шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абзацний 

відступ – 10 мм; поля – 20 мм. 

❖ Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тематичного 

напряму, 

прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); заклад освіти, (шрифт 

– курсив); відомості про наукового керівника (за необхідності); назва доповіді 

(шрифт – напівжирний); текст. 

 

Наприклад: 

Тематичний напрям. Сучасні підходи у навчанні іноземних мов 

Ковтун Е.М., 

Вчитель англійської мови Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 43 

м. Бахмут, Донецька область 

 

Навчання старшокласників читанню англійських текстів на рівні В2 

 

Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список 

використаних джерел». У тексті посилання на використані джерела 

позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера 

http://www.movoznavets.com/форум
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джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, 

с. 56].  

 

ВАЖЛИВО! Бібліографічний опис списку використаних джерел 

оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

 

 

 

Оргкомітет конференції: 

Кафедра педагогіки та методики викладання 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ» 

Поштова адреса: вул. Василя Першина, 24, м. Бахмут, Донецька обл. 

Вебсайт інституту: http://forlan.org.ua/  

Електронна пошта: forum.movoznavets@gmail.com 

Контактний телефон: +38 (095) 3924100 (Людмила Володимирівна) 

 

http://forlan.org.ua/
mailto:forum.movoznavets@gmail.com

