
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас узяти участь у науково-практичному семінарі 

«НОВІТНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУР 

У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ», 

який відбудеться на факультеті іноземної філології 

та факультеті філології та журналістики 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

23-25 листопада 2017 року  

 

Тематика семінару: 

Сучасні методи навчання рідної української мови і літератури з урахуванням 

досягнень етнолінгвістики, лінгвокультурології та  соціолінгвістики. 

Навчання української мови як іноземної в Україні та за її межами. 

Навчання іноземних мов і літератур у контексті євроінтеграції, глобалізації та 

крос-культурної комунікації. 

Навчання міжнародних планових мов в аспекті інтерлінгвістики. 

Навчання міжнародній мові есперанто, оригінальній та перекладній літературі. 

Сучасні підходи до викладання іноземних мов у країнах ЄС та в країнах-сусідах, а 

також у країнах Азії й Африки. 

Досягнення сучасної лексикографії в галузі навчання рідної та іноземних мов.  

Важливі питання теорії та  практики перекладу з етнічних і планованих мов. 

В оргкомітет до 20 листопада 2017 року просимо надіслати анкету-заявку 

на участь у семінарі (зразок додано) та тему виступу на електронну адресу 

vnufr@ukr.net (із текстом «семінар» у полі теми повідомлення). Для 

опублікування статей у наукових збірниках СНУ імені Лесі Українки 

роздрукований текст та електронний варіант подати до 15 січня 2018 року 

(вимоги до оформлення матеріалів – в оргкомітеті). 

Організаційний внесок – 50 грн. (для отримання сертифіката про 

підвищення кваліфікації) або 20 грн. (для отримання сертифіката про участь у 

семінарі) + 10 грн. (за програму семінару) – можна сплатити під час реєстрації 

або передати на кафедру романських мов та інтерлінгвістики до початку семінару 

(м. Луцьк, просп. Волі, 13, головний корпус СНУ імені Лесі Українки, каб. 223). 

Контактні телефони: (0332) 24-65-47 (кафедра романських мов та 

інтерлінгвістики); 0661784686 (Андрієвська Вікторія Валеріївна), 0978670530 

(Бондарук Людмила Василівна), 0508587577 (Данилюк Ніна Олексіївна). 

 

Програму семінару буде розіслано учасникам за 3 дні до початку заходу. 

Орієнтовний порядок роботи додано. 



ОРІЄНТОВНИЙ ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

23 листопада 2017 року 

11.20 – 11.50 реєстрація учасників конференції 

12.00 – 12.15 відкриття семінару 

12.15 – 13.30 пленарне засідання 

13.30 – 14.00 перерва 

14.00 – 16.00 засідання круглих столів:  

круглий стіл 1 «Нові методи навчання української мови як рідної та іноземної 

в аспекті етнолінгвістики та лінгвокультурології»; 

круглий стіл 2 «Сучасні методи навчання іноземних мов у контексті 

євроінтеграційних процесів»; 

круглий стіл 3 «Найпоширеніші методи навчання міжнародної мови 

есперанто». 

16.00 – 16.20 перерва 

16.20 – 18.00 продовження роботи круглих столів 

 

24 листопада 2014 року 

12.00 – 13.30 презентації занять, продовження роботи круглих столів 

13.30 – 14.00 перерва на обід 

14.00 – 16.00 продовження роботи круглих столів 

16.00 – 16.20 перерва 

16.20 – 18.00 продовження роботи круглих столів 

 

25 листопада 2017 року 

12:00 – 13:30 продовження роботи круглих столів 

13.30 – 14.00 перерва на обід 

14:00 – 15:00 підсумкове засідання 

 
Анкета-заявка 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Категорія (для вчителів)  

Посада  

Організація, вуз  

Службова адреса  

Мобільний телефон  

E-mail  

Назва доповіді або виступу 

 

 

Назва круглого столу 

 

 



 


