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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Вельмишановні колеги! 
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

Міжнародного науково-методичного семінару 

«Ключові аспекти формування іншомовної комунікативної компетентності сучасного 
студентства»  

(Посвідчення УкрІНТЕІ) 
 

Семінар відбудеться 19 травня 2022р. 
 

Основні питання, що пропонуються до обговорення: 
1. Інноваційні тренди в методиці викладання мов.  
2. Психолого-педагогічні засади організації навчального процесу.  
3. Лінгвокультурологічні проблеми викладання  іноземних мов.  
4. Професійно-орієнтоване навчання іноземних студентів у ЗВО.  

Форма участі у семінарі 
У зв’язку із карантинними обмеженнями форма проведення Міжнародного науково-

методичного семінару – дистанційна. Планується розміщення електронного збірника 
матеріалів на сайті ХНАДУ, розсилка усім учасникам  програми, збірника наукових праць та 
сертифікатів про участь у семінарі електронною поштою. Звертаємо Вашу увагу на те, що 
електронний збірник матиме ISBN. Участь у семінарі є безкоштовною. 

Офіційні мови семінару: українська, російська, англійська. 
Для участі у семінарі необхідно до 15 травня 2022 року надіслати на e-mail кафедри 
kafmp@ukr.net  доповідь (тези) українською/російською/англійською мовою (назва файлу, 
наприклад, «ivanov_tez»); заповнити заявку на участь у семінарі за посиланням:  
https://forms.gle/Wqpyhh3fW1LLnMRK6 
 
 

Адреса оргкомітету: 
Харків, 61002. Вул. Ярослава Мудрого, 25,  Харківський національний автомобільно-

дорожній університет. Кафедра мовної підготовки. 
057-707-36-81 Кафедра мовної підготовки – завідувач кафедри, к. психол. наук, 

доц. Моргунова Надія Сергіївна; e-mail:  morgan.ns777@gmail.com. 
Відповідальний секретар семінару – к. пед. наук , доц. Приходько Станіслава 

Олександрівна (093 487 3384).   
 
 

https://forms.gle/Wqpyhh3fW1LLnMRK6


Технічні вимоги до оформлення тез: 
Обсяг до 5 сторінок; формат А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 

6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007. Файл зберігати у форматі *.doc. Шрифт – Times New Roman, 14 
pt.; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25; усі поля – по 2 см. 

Текст оформляти таким чином: назва (вирівнювання по центру, напівжирним 
шрифтом (розмір шрифту 14); прізвище та ініціали автора(ів) (по центру, шрифт – 
напівжирний, курсив); науковий ступінь, звання, посада, навчальний заклад, місце роботи; 
місто, у якому навчальний заклад розташовано, держава (шрифт – курсив, інтервал 
одинарний); один рядок пропуск; основний текст.  

Використані джерела подаються після основного тексту під заголовком «Список 
використаних джерел» в алфавітному порядку без абзацного відступу, інтервал – одинарний, 
шрифт – 12. У тексті  посилання на використані джерела робляться за зразком: [1, с. 117], де 
1 – порядковий номер джерела в списку використаних джерел, 117 – номер сторінки 
(діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 
4; 6]. Сторінки не нумерувати, колонтитули не використовувати. 

Матеріали, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці семінару, а також 
надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.  

Приклад оформлення: 
Проблеми навчання української мови як іноземної студентів технічних 

ЗВО 

Іванова І.І. 
канд.філол. н., доцент кафедри мовної підготовки 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 
м. Харків, Україна 

 
(Основний текст) 
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