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Кафедра іноземних мов 

Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» 

 запрошує до участі у  

II Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції 

молодих вчених і здобувачів вищої освіти  

«Освітній простір XXI ст.:  

виклики та перспективи», 
 

 яка відбудеться у дистанційному форматі  
21 квітня 2022 року 
на платформі Google meet  

 

 

Напрями роботи інтернет-конференції: 
1. Віртуальний простір в освітньому середовищі 

сучасного ЗВО. 

2. Новітні технології, методики та техніки у 

викладанні обов’язкових та вибіркових 

дисциплін сучасного ЗВО. 

3. Роль іноземних мов у підготовці фахівця в 

контексті модернізації сучасної освіти. 

4. Креативне навчальне середовище у 

викладанні математики, фізики та 

інформаційних технологій; історії; психології; 

педагогіки; соціології; політології; філософії; 

міжнародних відносин та міжнародних 

економічних відносин; права та інших 

дисциплін. 
 

Робочі мови конференції:  
українська, російська, англійська, 

німецька, французька 
 

Програмний комітет конференції: 

 

Іванишин Володимир Васильович, ректор Закладу 

вищої освіти «Подільський державний університет», 

член-кореспондент НААН України,  д-р. екон. наук, 

проф., заслужений працівник сільського господарства 

України 

Ясінецька Ірина Анатоліївна, проректор з навчальної 

роботи, д-р. екон. наук, проф., ЗВО«ПДУ» 

Бялковська Оксана Антонівна, проректор з 

навчальної, науково-інноваційної та міжнародної 

діяльності, д-р. екон. наук, доц., ЗВО«ПДУ» 

Загнітко Лариса Анатоліївна, завідувач науково-

дослідної частини, канд. екон. наук, доц., ЗВО«ПДУ» 

Волощук Юлія Олександрівна, директор навчально-

наукового інституту заочної і дистанційної освіти, д-р. 

екон. наук, доц., ЗВО«ПДУ»  

Панцир Юрій Іванович, декан інженерно-

технічного факультету, канд. техн. наук, доц., 

ЗВО«ПДУ» 

Дуганець Віктор Іванович, завідувач кафедри 

тракторів, автомобілів та енергетичних засобів, д-р. пед. 

наук, проф., канд. техн. наук, заслужений працівник 

освіти України, ЗВО«ПДУ» 

Каденюк Олександр Степанович, проф. кафедри 

права, професійної та соціально-гуманітарної освіти, д-

р. іст. наук, проф., ЗВО«ПДУ» 

Попович Микола Дмитрович, проф. кафедри права, 
професійної та соціально-гуманітарної освіти, д-р. 

філос. наук, проф., ЗВО«ПДУ» 

Гуменюк Ірина Іллівна, завідувач кафедри іноземних 

мов, канд. філол. наук, доц., ЗВО«ПДУ» 

Громик Андрій Петрович, завідувач кафедри 

математики, інформатики та академічного письма, 

канд. техн. наук, доц., ЗВО«ПДУ» 

Кіріка Діана Володимирівна, завідувач кафедри 

права, професійної та соціально-гуманітарної освіти, 

канд. юрид. наук, доц., ЗВО«ПДУ» 

Ляска Оксана Петрівна, доцент кафедри права, 

професійної та соціально-гуманітарної освіти 

канд.псих.наук, доц., ЗВО«ПДУ» 

 

Організаційний комітет конференції: 

 

Чайковська Ольга Володимирівна, канд. філол. 

наук, доц., викладач кафедри іноземних мов; 

Роляк Ангеліна Олексіївна, канд. пед. наук, доц., 

доцент кафедри іноземних мов; 

Попель Надія Аполлонівна, викладач кафедри 

іноземних мов; 

Кунцьо Оксана Іванівна, викладач кафедри 

іноземних мов. 
 

 

Умови участі в конференції: 
 

До  15 квітня 2022 року необхідно 

надіслати на електронну адресу оргкомітету   

im@pdatu.edu.ua: 

1. Заявку на участь (за формою, що додається); 

2. Тези доповіді в електронному форматі.  

Файли називати за взірцем: Petrenko_Zayavka; 

Petrenko_Dopovid. 

У темі повідомлення вказати «Матеріали на 

конференцію 21.04.2022р.» 

 

Участь у конференції   

БЕЗКОШТОВНА 

 
Доповіді будуть опубліковані у формі 

електронного збірника матеріалів 

конференції та розміщені на сайті: 

www.pdatu.edu.ua 

На електронну пошту кожного учасника 

буде надіслано сертифікат про участь та 

посилання на електронний доступ до 

матеріалів конференції.  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ  

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

Навчально-науковий інститут заочної і 

дистанційної освіти 

https://pdatu.edu.ua/personal/mikhajlova-lyudmila-mikolajivna.html?ml=1


 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених і 

здобувачів вищої освіти 

«Освітній простір XXI ст.:  

виклики та перспективи» 

21 квітня 2022 року  

м. Кам’янець-Подільський 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи / навчання 

(повністю) 
 

Посада / спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень, курс (для студентів,  

аспірантів, здобувачів) 

 

Науковий керівник 
(для студентів, аспірантів, 
здобувачів) 

 

Назва доповіді  

№ та назва тематичного 
напряму 

 

Телефони (робочий, 
домашній, мобільний) 

 

E-mail для листування  

 

Контакти оргкомітету конференції: 

Заклад вищої освіти «Подільський 

державний університет», 
вул. Шевченка, 12, м. Кам'янець-Подільський 

e-mail: im@pdatu.edu.ua 

Чайковська Ольга Володимирівна, викладач 

кафедри іноземних мов 

 

тел. (097) 747-10-18 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ЗАОЧНОЇ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

на ІІ Всеукраїнську науково-практичну 

 інтернет-конференцію молодих вчених і 

 здобувачів вищої освіти 

«Освітній простір XXI ст.:  

виклики та перспективи» 

 

 

 
 

21 квітня 2022 р.  

м. Кам’янець-Подільський 

 

Вимоги до оформлення матеріалів:   
Текст доповіді обсягом до 4 сторінок формату А4 

(разом зі списком використаних джерел та з урахуванням 

рисунків, таблиць і формул) подається у вигляді файлу з 

розширенням *.doc або *.docx; шрифт – Times New Roman 

14 кеглем; міжрядковий інтервал 1,5; усі поля – 20 мм; 

стиль Normal, відступ абзацу – 10 мм; орієнтація – 

книжкова, таблиці повинні бути сформовані в Microsoft 

Word за допомогою табличного редактора (слово 

Таблиця пишеться праворуч, а її назва – по центру рядка). 

Підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 – в тексті; 

Рис. 1. – в назві), назви рисунків і таблиць обов'язкові. 

Матеріали доповіді повинні містити результати 

самостійного дослідження актуальних питань. Джерела 

наводити виключно у разі посилання на джерело у тексті та 

оформляти відповідно до Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання». 

Автор несе відповідальність за дотримання норм 

авторського права, достовірність наведених фактичних 

даних, обґрунтованість висновків, посилань на джерела, 

імена та назви. 

Редакційна колегія залишає за собою право на 

часткове редагування або відхилення матеріалу, який 

виконаний з порушенням зазначених вище вимог. 

 

Взірець оформлення тез доповіді 
 

Богдана Гайдей, 

студентка 2 курсу  спеціальності 201 «Агрономія» 

Науковий керівник: Чайковська Ольга Володимирівна, 

канд. філол. наук, викладач кафедри іноземних мов, 

Заклад вищої освіти «Подільський державний 

університет», 

м. Кам’янець-Подільський 

 
 

ПОДКАСТИ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Основний текст, основний текст [1, c. 26]. 

 

Список використаних джерел: 
 

1. Чайковська О.В. Podcasts in teaching ESL. 

Науковий вісник Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 2018. № 16. С. 142-147. 

 

 


	ЗАПРОШЕННЯ

