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Шановні колеги! 
       Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 
“Методологія  та  практика  лінгвістичної  підготовки  іноземних  студентів”, яка  

відбудеться  
 26  квітня 2017 р. о 15.00 у конференц-залі ХНМУ. 

 
Робота конференції, яку внесено до Реєстру МОЗ та НАМН України, 

 буде проходити за такими напрямами: 
1. Методологічні та психо-педагогічні проблеми викладання мов в немовних вищих 
навчальних закладах. 
2. Впровадження сучасних технологій в процесі викладання мов. 
3. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання мов іноземних студентів. 
4. Науковий стиль мовлення в сучасній лінгводидактиці. 
5. Системно-структурний та порівняльний аналіз сучасних мов. 
 
Спеціальна тематика до 295 років від дня народження Григорія Савича Сковороди 
1.Феномен Григорія Сковороди в контексті сучасного культурно-освітнього дискурсу. 
2.Роль та місце творчості Сковороди в європейській літературній традиції. 
3.Філософська спадщина Г.С. Сковороди. 
 

Всі автори отримають сертифікати про участь у конференції 
 

Для участі в конференції  просимо подати заявку до 1  квітня 2015 р.  
(за формою, що додається) 
Форми участі в конференції: 

- виступ з доповіддю на пленарному засіданні ( до 20 хв.) 
- виступи-повідомлення ( до 10 хв.) 
- публікація матеріалів доповіді 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
Роботи у вигляді тез та статей (обсяг до 6 сторінок) в електронному вигляді 

приймаються до 1 квітня 2017 р. Друкований  текст  у  редакторі WORD, формат  аркуша А-4, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий  інтервал 1,5, абзацний відступ 0,7, поля: всі 
20 мм, вирівнювання по ширині. 

У першому  рядку  розмістити  назву  доповіді (по центру великими літерами) - шрифт 
Times New Roman, кегль 14 жирний; на другому – прізвище, ініціали автора, на третьому – 
назву установи - шрифт Times New Roman, кегль 12. 

Матеріали приймаються до публікації за умови здійснення перевірки за допомогою 
комп’ютерних програм «Антиплагіат». 

Рекомендовані показники оригінальності робіт такі: 
• понад 90% - текст вважається оригінальним; 
• від 80-90 % - оригінальність задовільна, слід пересвідчитись у наявності 

посилання для цитованих фрагментів. 
Матеріали для публікацій подавати за адресою: 61022, м. Харків пр. Леніна 4, ХНМУ, 

каф.мовної підготовки іноземних громадян. Тел.: (057)707-73-39 або за електронною  адресою: 
rkidep@ukr.net. Відповідальна особа – доц. Мірошнік Лариса Василівна. 

Вартість публікації сторінки – 50 гривень (з урахуванням вартості збірки). Проїзд та 
проживання – за рахунок учасника. 

Грошові перекази надсилати за адресою: 61168, м. Харків, вул. Героїв Праці, 4-Б, кв. 2. 
Медведєва Ольга Петрівна. 

mailto:rkidep@ukr.net


ЗАЯВКА  УЧАСНИКА  
Міжнародної науково-практичної конференції  

“Методологія  та  практика  лінгвістичної  підготовки  іноземних  студентів”, 
 
 

        Прізвище, ім’я, по батькові  
 _________________________________________________________________________________  
 
       Науковий ступінь, учене звання  
 _________________________________________________________________________________  
 
        Посада 
 _________________________________________________________________________________  
 
        Організація  
 _________________________________________________________________________________  
 
        Адреса служ., тел.  
 _________________________________________________________________________________  
 
        E-mail  
 _________________________________________________________________________________  
 
       Назва публікації  
 _________________________________________________________________________________  
 
       Форма участі:  
 _________________________________________________________________________________  
 
       виступ  з доповіддю:  
 _________________________________________________________________________________  
 
       виступ-повідомлення  
 _________________________________________________________________________________  
 
       тільки публікація   
 _________________________________________________________________________________  
 
       Інформація про оплату (для іногородніх): 
 
       оплату перераховано платіжним дорученням  № ____  від « ____» ________2017 р. 
 
 
 
 


