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Вельмишановні колеги! 
Запрошуємо іноземних студентів, магістрантів та аспірантів українських і зарубіжних ЗВО 

взяти участь у роботі 
VIII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти  

і молодих учених 
«Наукова ініціатива іноземних студентів та аспірантів» 

(Посвідчення УкрІНТЕІ № 847 від 16 грудня 2020 року). 

 
Конференція відбудеться 04 березня 2021 року 

 
Головні напрямки конференції: 

 Гуманітарні науки. 
 Соціально-економічні науки.  
 Технічні науки.  

 
Форма участі в конференції: 

1. Виступ з докладом, участь у наукових дискусіях; видача сертифікату про 
участь у конференції. 

2. Розміщення статті у збірнику матеріалів конференції на сайті ХНАДУ.  
3. Публікація статті у збірнику матеріалів конференції. 
Для колег з інших міст і країн передбачено дистанційна участь в роботі 

конференції. 
 В рамках конференції буде проведено конкурс студентських наукових робіт. 

 
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 
Місце проведення: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25 (ХНАДУ), корпус ФПІГ. 
Збір учасників 04 березня з 10:30 до 11:00. Початок роботи конференції - 11:00. 

 
До початку конференції планується видання збірника матеріалів конференції. 
 
Для участі в конференції необхідно до 28 лютого 2021 року надіслати на електронну 

адресу (тема листа – «Конференція ХНАДУ»): kafmp@ukr.net 
1) статтю українською / російською / англійською мовою (наприклад, 

«ivanov_statya»); 
2) заявку на участь у конференції (наприклад, «ivanov_zayavka»); 
3) для бажаючих отримати друкований екземпляр збірника матеріалів конференції - 

відскановану квитанцію про оплату витрат на видання статті та пересилання (наприклад, 
«ivanov_kvitancia»). 



Фінансові умови: 
Участь в роботі конференції безкоштовна (розміщення статті на сайті ХНАДУ, 

виготовлення програм і сертифікатів про участь у конференції). Вартість друкованого 
збірника – 100 грн. (+ 30 грн. за пересилку (при необхідності пересилання – вказати в 
заявці). Грошовий переказ надсилати на адресу: 61129, пр. Тракторобудівників, д. 107 В, 
кв. 132, г м. Харків, Україна,  Безрукова Галіна Василівна. 

 
Адреса оргкомітету: 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, факультет підготовки 

іноземних громадян, к. 223, вул. Ярослава Мудрого, 25, г. Харьков, 61002, Україна. 
+38 057-707-36-81 Кафедра мовної підготовки – зав. кафедрою, к. психол. наук, доц. 

Моргунова Надія Сергіївна. 
Відповідальний секретар конференції – доц. каф. мовної підготовки, к. пед. наук 

Уварова Тетяна Юріївна (+ 38 093 4873384). 
 
Технічні вимоги до оформлення статей: 
1. Обсяг статті - до 5 сторінок; (Російською, українською або англійською мовами); 

формат А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 
2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт - Times New Roman, 14 pt .; інтервал - 
1,5; абзацний відступ - 1,25 см; всі поля - по 2 см. 

2. Текст статті оформляти наступним чином:  назва статті (шрифт 14 pt., великі літери, 
напівжирний, вирівнювання по центру);  прізвище та ім'я студента /-тів (кількість авторів 
доповіді – не більше 3) із зазначенням країни в дужках (шрифт 14 pt., курсив, вирівнювання 
по центру);  посада, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника;  навчальний 
заклад; країна, місто; один рядок пропуск; основний текст. 

3. Джерела, використані для написання статті, розміщуються в кінці тексту в 
алфавітному порядку, без абзацного відступу, інтервал одинарний, шрифт 12 pt. під 
заголовком «Список джерел». У тексті посилання на джерело вказувати в квадратних 
дужках: [1, с. 117], де 1 – порядковий номер джерела в списку літератури; 117 - номер 
сторінки (сторінок), кілька джерел розділяти крапкою з комою [1; 4; 6]. Кількість джерел - 
не більше 5. Список джерел не обов'язковий. 

4. Сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються. 
Матеріали, які не відповідають вимогам, що пред'являються до наукових статей, а 

також надіслані пізніше зазначеного терміну, публікуватися не будуть. 
Зразок оформлення публікації: 
 

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МАРОККО: 
ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 

Буфкрі Ілясс (Марокко) 

Науковий керівник – доцент, к. філол. н. Божко Н.М. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Україна, Харків  

 
(Основний текст) 

 
Список джерел: 

1. 



ЗАЯВКА 

для участі в VIII Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти  
і молодих учених 

«Наукова ініціатива іноземних студентів та аспірантів» 
04 березня 2021 р. 

 
ПІБ наукового керівника  
Місце роботи (назва, 
адреса, телефон, e-mail) 

 

Вчене звання  
Вчений ступінь  
Посада  

ПІБ студента 
(магістранта / аспіранта) 

 

Країна  
Місце навчання (ЗВО, 
факультет, курс) 

 

Назва статті  
 

Секція  
Форма участі в 
конференції 

Очна 
(доповідь і 
публікація) 

Заочна (тільки 
публікація) 

Дистанційна (on-line 
участье и публікація) 

Необхідність паперового 
варіанту збірника 

 
               ТАК                             НІ  (потрібне залишити) 

Необхідність 
пересилання збірника 

 
               ТАК                             НІ   (потрібне залишити) 

Контактний телефон   
Почтова адреса  
Електронна пошта 
(обов’язково) 

 

 


