
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

 
 

 
 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь у роботі 

Науково-методичної інтернет-конференції  

«Викладання гуманітарних та українознавчих 

дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і 

практика закладів вищої освіти»,  
що відбудеться 24 листопада 2022 року 

у Харківському національному автомобільно-дорожньому 

університеті 
(Лист ІМЗО від 12.01.2022 № 22.1/10-28) 

 

Важливу роль у вихованні національно зорієнтованої молоді, 

формуванні почуття національної ідентичності відіграють дисципліни 

гуманітарного й українознавчого циклу, програмне забезпечення і кредитні 

обсяги яких наразі зазнають дискримінаційних змін і вилучень.  

Історія, культура, філософія, українська мова та інші націєтворчі 

навчальні дисципліни є потужною зброєю у давній і запеклій боротьбі з 

російською антиукраїнською пропагандою, незамінним інструментарієм у 

процесі утвердження громадянської свідомості, а відтак –  вагомим 

складником національної безпеки України.  



Основною метою конференції є обговорення ефективності та 

підвищення якості дистанційного викладання дисциплін гуманітарного 

циклу, підготовка фахівців із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, специфіка індивідуалізації навчання у ЗВО. 

Головні напрями роботи конференції: 

 реалізація нових різновидів навчання зі застосуванням 

концептуально нового моделювання українознавчих дисциплін; 

 досвід використання різноманітних платформ інтернет-простору та 

ефективного їхнього застосування викладачами ЗВО; 

 оновлення  ролі викладача  гуманітарних дисциплін як наставника-

консультанта  відповідно до нововведень та інновацій; 

 застосування різноманітних видів технологій для викладання 

українознавчих дисциплін у ЗВО в умовах дистанційного навчання. 

Робочі мови семінару: українська, англійська. 

Організаційного внеску не потребуємо, всі матеріали і перебіг 

конференції будуть  розміщені на сайті кафедри українознавства ХНАДУ.  

 

Організаційний комітет 

ГОЛОВУЮЧИЙ: 

Богомолов В.О. – професор, доктор технічних наук, ректор 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

ЗАСТУПНИКИ: 

Батракова А.Г. – професор, доктор технічних наук, перший проректор 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

Левченко Я.С. – професор, доктор економічних наук, декан 

факультету підготовки іноземних громадян ХНАДУ; 

Нікуліна Н.В. – доцент, кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри українознавства ХНАДУ; 

Ніколаєнко О.О. – професор, доктор історичних наук, професор 

кафедри історії України ХНПУ імені Г. С.Сковороди. 

Резван О.О. – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 

психології, педагогіки та мовної підготовки Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М.Бекетова. 

Міняйло Р.В. – доцент, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української лінгвістики, літератури та методики навчання Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Тєлєжкіна О.О. – професор кафедри психології, педагогіки та мовної 

підготовки ХНУМГ імені О.М.Бекетова, доктор філологічних наук; 

Бугаєвська Ю.В. – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри українознавства ХНАДУ (відповідальний секретар); 

Книшенко Н.П. –  доцент, кандидат філологічних наук, доц. кафедри 

українознавства ХНАДУ; 



Крехно Т.І. – доцент, кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української лінгвістики, літератури та методики навчання Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради. 

Адреса оргкомітету семінару 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

кафедра українознавства, кімната 509, вул. Ярослава Мудрого, 25, 

м. Харків, 61002, Україна (ст. м. «Пушкінська»). Тел. (057)707-37-51. 

Контактні особи: 

Нікуліна Неля Василівна – т. (050) 638  93 61 

Бугаєвська Юлія Володимирівна – т. (050) 081  68 08 

E-mail: ukr_khadi@ukr.net 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

Прийняття заявок на участь у конференції і  тезових матеріалів – до 06 

листопада 2022 р.; інформування про регламент роботи конференції – до 10 

листопада 2022 р.; початок конференції – 24 листопада 2022 року. 

 

 

ЗАЯВКА 

Науково-методична інтернет-конференція  

«Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами 

дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти» 

24 листопада 2022 року, Харків 

 

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________ 

Науковий ступінь, учене звання__________________________________ 

Посада _______________________________________________________ 

Організація ___________________________________________________ 

Адреса служб., тел. ____________________________________________ 

Адреса для листування, тел. _____________________________________ 

E-mail _______________________________________________________ 

Назва доповіді ________________________________________________ 

Назва секції __________________________________________________ 

Планую (потрібне позначити): 

□ виступити з повідомленням / презентацією (до 5 хв); 

□ узяти участь як учасник дискусії або слухач; 

 

Для участі у роботі семінару просимо до до 06 листопада 2022 року 

одним листом надіслати заявку на участь за вказаною формою і тезові 

матеріали на е-mail:ukr_khadi@ukr.net (із позначкою «Інтернет-конференція 

24.11.2022»).  

Вимоги до оформлення тезових матеріалів: 

Обсяг тез доповідей – 2 (дві) сторінки формату А4; сторінки не 

нумерувати; шрифт:  гарнітура  –  Times New Roman,  кегль  –  14 pt,  стиль  –  

mailto:ukr_khadi@ukr.net


звичайний (Normal), міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля – 2 см; відступ на 

абзац 1,25 см; текст вирівнюється на ширину аркуша; цитати і визначення 

(дефініції) беруться в лапки ("-"); чітко диференціюються знаки дефіса (-), 

тире ( – ); переноси в тексті не допускаються.  

Текст тезових матеріалів оформлювати у такий спосіб: 

1 рядок – прізвище, ім’я та ім’я по батькові автора(ів) (кегль 14 pt. 

напівжирний, вирівнювання відцентровано); 2 рядок – посада, навчальний 

заклад (абревіатурою), науковий ступінь, учене звання, e-mail (кегль 14 pt., 

курсив, вирівнювання відцентровано); один рядок пропуск; 3 рядок – назва 

тез (кегль 14 pt напівжирний, великими літерами, вирівнювання 

відцентровано); один рядок пропуск; основний текст (вирівнювання на 

ширину аркуша). Список використаних джерел, наводиться після основного 

тексту за абеткою, без абзацного відступу, інтервал одинарний, кегль 14 pt. 

Покликання в тексті статті подавати так  [1], [1; 3].  

 

 

ЗРАЗОК 

 

Нікуліна Неля Василівна 

завідувач кафедри українознавства ХНАДУ,  

кандидат філологічних наук, доцент 

е-mail: nykulina@ukr.net 

 

ТЕРМІНОЗНАВСТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК НАБУТТЯ  

ЯКІСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ 

 

  Українознавчі дисципліни в технічних ЗВО зазнають 

дискримінаційних втручань, бо на рівні викладачів технічних дисциплін 

культивується думка про повторюваність навчального університетського 

курсу зі шкільним вивчення української мови. Колегам негуманітарних 

дисциплін не до снаги, що не просто мовна, а саме фаховомовна компетенція 

покладена в основу курсу «Українська мова (за професійним спілкуванням)», 

де осердям дисципліни є термінознавство та термінографія. Специфікою 

занять є використання галузевих термінів і номенів, правописний і 

акцентуальний коментарі, навички ведення наукової дискусії і особливості 

галузевих пресконференцій.     
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