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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у IIІ Міжнародній науково-методичній конференції 

«Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у вищому навчальному 

закладі», яка присвячується 90-річчю ХНУРЕ. 

 

На конференції будуть обговорюватися наступні теми: 

1. Формування комунікативної компетенції на етапі довузівської та вузівської підготовок. 

2. Інноваційні технології в практиці викладання іноземним студентам. 

3. Міжпредметні зв'язки як фактор успішної підготовки іноземних слухачів. 

4. Загальні питання педагогіки і психології навчання іноземних слухачів і студентів. 

5. Лингвокраїнознавчий аспект у процесі навчання мови. 

6. Особливості професійної підготовки іноземних студентів. 

7. Роль викладача в навчальному процесі. 

8. Мова спеціальності: лінгвістичний і методичний аспекти. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

За підсумками конференції планується електронне видання збірника статей. Публікація в 

збірнику безкоштовна. 

 

 

Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику матеріалів конференції 

(Додаток 1). 

 

 Обсяг статті - від 7 до 12 сторінок формату А4. 

 Поля: ліве - 2 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см, праве - 2 см; абзацний відступ - 1,25 см. 

 Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал між рядками - полуторний; 

 Текст рукопису повинен бути структурований і містити всі основні частини, характерні 

для опису наукового дослідження: вступ (відображує актуальність, формулювання мети 

і завдань дослідження); сутність (виклад основного матеріалу дослідження з описом ідеї, 

методу і обґрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки (відображають 

результати дослідження, їхню наукову новизну і практичну значимість, порівняння зі 

світовими аналогами, перспективи); список літератури. 

 Посилення  у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [1, с. 27], де перше  

число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки. 

 

 



 Порядок розміщення: 

Назва статті - великими літерами, напівжирним шрифтом, у центрі рядка. 

Через один інтервал в центрі напівжирним курсивом – прізвище та ініціали автора, після 

коми – науковий ступінь і звання. 

Через один інтервал в центрі курсивом – повна назва організації. 

Наступним рядком – E-mail автора. 

Через рядок з абзацу – текст статті. 

 

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати заявку (Додаток 2). На підставі 

заявки оргкомітет висилає запрошення на конференцію. 

 
Заявки на участь в конференції та статті просимо надсилати у вигляді двох доданих 

файлів за адресою: d_lt@nure.ua до 30 квітня 2020 р. 

 

Розміщення учасників конференції з інших міст можливе в готельних номерах гуртожитку 

університету. Про необхідність житла просимо повідомити до 29 лютого 2020 р. 

 

Витрати на проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників конференції або 

сторони, що направляє. 

 

У період проведення конференції планується культурна програма. 

 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

61166, г. Харків, вул. Бакуліна, 16, к. 407 

Кафедра мовної підготовки, тел. (057) 702-14-11, 

e-mail: d_lt@nure.ua 

 

 

 

Контактні телефони: 

093-985-55-52 (Дементьєва Тетяна Іванівна) 

098-980-06-06 (Демченко Вікторія Анатоліївна) 

067-792-48-78 (Деркач Галина Олександрівна) 

095-403-87-65 (Пахалкова-Соіч Тетяна Володимирівна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 
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Додаток 1 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Іванов І.І., к.філол.н., доцент 
Харківський національний університет радіоелектроніки 

E-mail: ivanov@nure.ua 

 

 

 Текст статті …  

 

 

Додаток 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІІ Міжнародній науково-методичній конференції 

«Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців 

 у закладі вищої освіти» 

 

 

Прізвище  ______________________________________________________________ 

Ім'я    ______________________________________________________________ 

По батькові  ______________________________________________________________ 

Місце роботи  ______________________________________________________________ 

Вчене звання  ______________________________________________________________ 

Наукова ступінь ______________________________________________________________ 

Контактний тел. ______________________________________________________________ 

e-mail   ______________________________________________________________ 

Назва статті  ______________________________________________________________ 

Необхідність житла ______________________________________________________________ 

Технічні засоби 

для виступу ____________________________________________________________________ 
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