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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо вас взяти участь в 

VI Міжнародному науково-методичному семінарі 

«Новітні педагогічні технології у викладанні мов 

іноземним студентам», 

який відбудеться 24 лютого 2022 року в Харківському національному автомобільно-дорожньому 

університеті за адресою 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, Україна. 
 

Форма участі - дистанційна, в зв'язку з карантинними обмеженнями 
 

У програмі семінару будуть представлені лінгвістичний, соціолінгвістичний та 

лінгвокультурологічний аспекти мовної підготовки іноземних студентів із використанням 

інноваційних комп'ютерних технологій та інтернет-ресурсів, а також методичні інновації у сфері 

викладання мов. 

Семінар носить винятково практичний характер: в ході майстер-класів, із якими всі 

бажаючі матимуть змогу ознайомитися на YouTube каналі семінару та кафедри, доповідачі 

ознайомлять вас із новими розробками в галузі лінгводидактики та мовної підготовки студентів-

іноземців на початковому та базовому етапі навчання з подальшим обговоренням. Будь-хто з 

учасників може запропонувати свій виступ у форматі майстер-класу, а також у режимі реального 

часу задати питання доповідачам. Участь у семінарі БЕЗКОШТОВНА. 

За результатами роботи семінару планується видання електронного збірника тез та 

розсилка його учасникам електронною поштою, а також розміщення відеоматеріалів на YouTube 

каналі семінару та кафедри. Електронний варіант сертифікату учасника безкоштовно додається до 

розсилки. Вартість його паперового примірника – 50 гривень (для учасників з-за кордону 2 євро)  

 

Головні напрямки семінару: 
 Використання мультимедійних технологій у мовній підготовці студентів; 

 Інтегрований підхід до організації занять з іноземної мови; 

 Використання ресурсів Інтернет у практиці викладання іноземних мов; 

 Дистанційні і змішані форми викладання іноземних мов. 
 

Офіційні мови семінару: українська, російська (лише для іноземних учасників), англійська.  

Регламент роботи семінару: 

24 лютого 2022 року 11.00-11.30 - відкриття семінару, вітальне слово представників Орг. комітету 

11.30-14.00 - майстер-класи з подальшим обговоренням. 

 

Часові обмеження на майстер-клас - до 30 хвилин. 

 



Бажаючим провести майстер-клас необхідно повідомити про це заздалегідь, вказавши в заявці тему 

майстер-класу, з тим, щоб організатори семінару мали можливість включити його в актуальну програму, та 

надіслати відео майстер-класу мінімум за тиждень до проведення семінару. 

 

Тези всіх учасників будуть опубліковані в електронному збірнику. 

Заявки на проведення майстер-класів, а так само на участь в якості слухача приймаються до 6 

лютого 2022 року. Форма заявки розміщена за посиланням: https://forms.gle/sxvi2eiWxhzyqFJx7  

Тексти тез або статей приймаються до 13 лютого 2022 року включно на електронну адресу 

seminar.khnadu@gmail.com. 
 

Адреса оргкомітету семінару: 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого,25, 

м. Харків, Україна. 

Телефон кафедри філології та лінгводидактики (факультет підготовки іноземних громадян) 

- (057) 707-37-45.  

Вимоги до оформлення тез / статті: 

Обсяг -  Тези 1-4 сторінок, статті - 5-7 сторінок; формат А-4 у текстовому редакторі Word у 

вигляді файла з розширенням *.doc (НЕ docх); шрифт - Times New Roman, 14 pt .; інтервал - 1,5; 

абзацний відступ - 1,25 см. Всі поля сторінок 2 см. 

Текст матеріалів оформляти наступним чином: прізвище та ініціали автора (ів), навчальний 

заклад, місто, країна, e-mail, (шрифт 14 pt. Напівжирний, курсив) вирівнювання по правому краю; 

через два інтервали назва (шрифт 14 pt напівжирний, вирівнювання по центру); через два інтервали 

основний текст статті, шрифт 14 pt, полуторний інтервал (вирівнювання по ширині). 

Список джерел розміщується наприкінці тексту статті в алфавітному порядку, без абзацного 

відступу, інтервал одинарний, шрифт 14 pt. під заголовком Література. У тексті посилання на 

джерело вказувати в квадратних дужках: [1; 35], де 1 - порядковий номер джерела в списку 

літератури; 35 - номер сторінки (сторінок), кілька джерел розділяти комою [1, 5, 8]. Перенесення в 

тексті не допускаються, сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються. 

 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам. 

Тези публікуються в авторській редакції. 

Сподіваємося на плідну співпрацю в організації та проведенні семінару. 

 

Приклад оформлення тез: 

 

Петрова Н.С.  

Харьковский национальный автомобильно- 

дорожный университет  

г. Харьков, Украина 

e-mail: petrova_n_s@ukr.net 
 

Использование мультимедийных технологий в преподавании 

иностранных языков    
 

(Основной текст) 

Литература: 

1. Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного 

(методические основы) – М.: Рус.яз., 1984. – 144 с. 

2. Зимняя И. А. Психология обучения неродному язику. – М.: Рус.яз., 1989. 

– 219 с. 

https://forms.gle/sxvi2eiWxhzyqFJx7
mailto:seminar.khnadu@gmail.com

