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Вельмишановні колеги! 

Інститут міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного 

університету запрошує Вас взяти участь у ХІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «СВІТОВІ ВИМІРИ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ 

ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН». 

 

НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

• Сучасні стратегії мовної підготовки іноземних студентів. 

• Пропедевтичний курс: дидактичні основи викладання природничих дисциплін у 

довузівській підготовці іноземних слухачів. 

• Мовна підготовка та викладання природничих дисциплін іноземній аудиторії: 

міжпредметні зв’язки.  

• Науковий стиль: лексичні одиниці у функціонально-когнітивному аспекті. 

• Науковий стиль: лексичні одиниці в комунікативно-прагматичному аспекті. 

• Синтаксичні домінанти наукового тексту. 

• Методичний експеримент у системі викладання гуманітарних і природничих дисциплін 

іноземній аудиторії. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

Форма участі – матеріали доповіді. 

Форма проведення конференції – заочна. 

 

Організаційний внесок становить 100 грн. і включає витрати на підготовку 

ЕЛЕКТРОННОГО збірника матеріалів конференції, ЕЛЕКТРОННОЇ програми конференції, 

ЕЛЕКТРОННОГО сертифіката. Увага! Якщо обсяг тексту перевищує дві сторінки, оплата 

кожної додаткової сторінки (повної чи неповної) здійснюється з розрахунку 50 грн. за 

кожну. Одноосібні матеріали докторів наук, професорів та закордонних учасників буде 

надруковано безкоштовно. 

 

Координатори конференції: 

професор кафедри філологічних та природничих дисциплін Межжеріна Ганна 

Валентинівна – +38(095) 20–15–163; доцент кафедри філологічних та природничих 

дисциплін Федчук Лілія Іванівна –  +38(097) 63–60–912. 

 



Для участі в конференції просимо до 23 БЕРЕЗНЯ 2021 р. на електронну адресу 

philolognau@ukr.net вислати: 

• заявку; 

• матеріали доповіді.  

 

У заявці наводять такі дані: 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місто (для 

учасників з інших країн – місто, країна), місце роботи (ВНЗ, факультет (інститут), 

кафедра), назва доповіді (мовою доповіді).  ОФІЦІЙНУ НАЗВУ МІСЦЯ РОБОТИ 

ПОДАВАТИ БЕЗ АБРЕВІАТУР І СКОРОЧЕНЬ! 

Контактний телефон, поштова адреса, e-mail. 

ЗАЯВКУ  набирати кеглем 10 

ЗРАЗОК 
ЛИТВИНЕНКО Ольга Олександрівна 

канд. філол. наук, доцент, доцент, м. Харків 

Національний фармацевтичний університет, кафедра українознавства та латинської мови 

ПИТАННЯ МОТИВАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Тел.: +38(095)………………… 

Поштова адреса: …………………….. 

E-mail : ……………… 

 

 

ОСТРЯНСЬКА Наталія Віталіївна 

ст. викладач, м. Харків 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 

кафедра мовної підготовки та природничих наук 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ К УЧЕБНОМУ 

ПРОЦЕССУ В УКРАИНЕ 

 

Тел.: +38(063)………………… 

Поштова адреса: …………………….. 

E-mail : ……………… 

 

У в а г а !   Заявка заповнюється українською (для учасників з інших країн – 

українською, російською або англійською) мовою. 

 

Заявка, оформлена з порушеннями, прийнята не буде! 

________________________________________________________ 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді 

1. Обсяг – 2 сторінки. 

2. Параметри текстового редактора – *.RTF Microsoft Word; формат А4; шрифт Times 

New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25 см; поля: ліве 2,5 см, праве 

1,5 см, верхнє 2 см, нижнє 2 см. 

3. У правому верхньому кутку – ім’я та прізвище автора (кегль 14, напівжирний, курсив). 

4. У правому верхньому кутку (кегль 14, курсив) – науковий ступінь, вчене звання 

(посада), місто. 

5. По центру (кегль 14, напівжирний, великими літерами) – назва доповіді. 

6. Через 1,5 інтервали – основний текст. 

7.  Посилання в тексті подавати в квадратних дужках із зазначенням номера джерела за 

списком Літератури та номера сторінки, наприклад: [2, с. 52].  

8.  Список Літератури подавати за алфавітом (кегль 12) відповідно до чинних вимог до 

оформлення бібліографії. 

 



ЗРАЗОК 

Тетяна Савенко 

канд. філол. наук, доцент, м. Київ 

КУРСОРНЕ ЧИТАННЯ ЯК ВИЩИЙ СТУПІНЬ РЕЦЕПТИВНИХ 

МОВНИХ НАВИЧОК 

Студенти-іноземці вивчають українську мову з практичною метою: вони 

повинні здобути і закріпити навички читання спеціальної літератури. На 

думку дослідника, «культурі професійного мовлення… потрібно вчити на всіх 

етапах підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації  спеціалістів 

технічних напрямків підготовки» [3, с. 64]. 

Література 

1. Ісаєвич Я. Д. Мовний код культури. – Режим доступу : 

http://litopys.org.ua/istkult2/ikult211.htm. 

2. Ковтун О. В. Теоретико-методологічні засади формування професійного мовлення 

у майбутніх фахівців авіаційної галузі: автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02; 13.00.04 / 

Олена Віталіївна Ковтун. – Одеса, 2013. – 44 с.  

3. Сидоренко Л. М. Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки 

спеціаліста технічного напрямку /Л. М. Сидоренко, Н.В.Тільняк // Вісник НТУУ «КПІ» : зб. 

наук. праць. – Вип. 5(ІІ). – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 60–67. 

4. Тарнопольський О. Б. Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій 

школі : підручник / О. Б. Тарнопольський, М. Р. Кабанова. – Дніпро : Університет імені 

Альфреда Нобеля, 2019. – 256 с. 

_____________________________________________________ 

 

Редколегія залишає за собою право здійснювати коректорську правку, а також 

відхиляти матеріали, які подані невчасно або не відповідають вимогам і тематиці 

конференції.  Автори несуть відповідальність за дотримання авторських прав. 

За результатами конференції заплановано підготувати щорічний з б і р н и к  «Світові 

виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних 

громадян: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції». Збірник буде 

розміщено в електронному репозитарії Інституту міжнародного співробітництва та освіти 

Національного авіаційного університету. 

 

ЗБІРНИК, ПРОГРАМУ і СЕРТИФІКАТ учасники конференції отримають в 

електронному вигляді до 23 квітня 2021 року. 

 

У в а г а !   Якщо заявка та матеріали будуть прийняті, Ви отримаєте 

inform_pismo_2, в якому буде додаткова інформація стосовно оплати. 

Про відхилення матеріалів учасники отримають повідомлення електронною 

поштою. 

 

Адреса оргкомітету:  

Україна, Київ, 03058, Національний авіаційний університет, 

просп. Любомира Гузара (просп. Космонавта  Комарова), 1, корп. 8а, кімната 408, кафедра 

філологічних та природничих дисциплін (тел.: (044) 408–28–29), ел. пошта: 

philolognau@ukr.net  
 

Із повагою та найкращими 

побажаннями  Оргкомітет конференції  

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/319639/source:default

