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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
 

Вельмишановні колеги! 
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

 

XVI Міжнародної науково-практичної конференції  
«Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти» 

(Посвідчення УкрІНТЕІ № 857 від 16 грудня 2020 року) 
 

Конференція відбудеться 19 жовтня 2021 р. 
Мета конференції – обмін досвідом та знаннями з передових результатів наукових досліджень. 

 

Головні напрями конференції: 
 Теоретичні і прикладні аспекти лінгводидактики та методики викладання іноземних 

мов.  

 Сучасний освітній процес: традиційні та інноваційні технології, алгоритми й 

прийоми у навчанні іноземних студентів. 

 Психолого-педагогічні засади організації навчального процесу: питання адаптації та 

інтеграції іноземних студентів у освітній простір ЗВО. 

 Професійно-орієнтоване навчання іноземних студентів у ЗВО. 
 

У зв’язку із карантинними обмеженнями конференція відбудеться в ONLINE-форматі. 
Планується розміщення електронного збірника матеріалів на сайті ХНАДУ, розсилка усім 
учасникам програми, збірника наукових праць та сертифікатів про участь у конференції 
електронною поштою. Звертаємо Вашу увагу на те, що електронний збірник матиме ISBN. Участь 
у конференції є безкоштовною. 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 
Для участі в конференції необхідно до 16 жовтня 2021 року надіслати на електронну адресу 

kafmp@ukr.net  
1) статтю українською/англійською/російською мовою (назва файлу, наприклад, 

«ivanova_statya»); 
2) заповнити заявку на участь у семінарі за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/1ew0oeQEsCL-ayZPCoTeFpZom85RAVb2lMFssy1mePYE/edit?usp=sharing 
Адреса оргкомітету: 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
Факультет підготовки іноземних громадян, к.223, вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, Україна  
Кафедра мовної підготовки: зав. каф., к. психол. наук, доц. Моргунова Надія Сергіївна, тел. +38 057 707 36 81  
Кафедра філології: зав. каф. к.пед.н., доц. Безкоровайна Любов Сергіївна, тел. +38 057 707 37 45 

Відповідальний секретар конференції  – к.пед.н., доц. Семененко Інга Євгеніївна (+38 067  781 86 40) 

https://docs.google.com/forms/d/1ew0oeQEsCL-ayZPCoTeFpZom85RAVb2lMFssy1mePYE/edit?usp=sharing


Вимоги до оформлення статей: 
Обсяг – до 5 сторінок; формат А-4 у текстовому редакторі Word 2003, 2007 у вигляді файлу з 

розширенням *.doc (НЕ docх); шрифт – Times New Roman, 14 pt.; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 
1,25; усі поля – по 2 см. Текст статті оформляти таким чином: назва (шрифт 14, напівжирний, 
вирівнювання по центру); прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт 14 pt, напівжирний, курсив, 
вирівнювання по центру); посада, звання, науковий ступінь, навчальний заклад, місто, держава, e-
mail (шрифт12 pt, курсив, інтервал одинарний); один рядок пропуск; основний текст (вирівнювання 
по ширині).  

Використані джерела подаються після основного тексту під заголовком «Література» в 
алфавітному порядку, без абзацного відступу, інтервал одинарний, шрифт 12 pt. У тексті  
посилання на використані джерела подаються за зразком: [1, с. 59-60], діапазон сторінок задається 
через дефіс, декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6]. Сторінки не нумерувати, 
колонтитули не використовувати. 

Матеріали, які не відповідають даним вимогам, прийматися не будуть. 
Наприклад: 

 

Проблеми навчального процесу з підготовки студентів-іноземців 
Іванова І.І. 

к. пед. н., доцент кафедри мовної підготовки  
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

м. Харків, Україна  
e-mail: ivanova@gmail.com 

 

(Основний текст) 
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