МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра сучасних європейських мов

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо викладачів української та іноземних
мовузяти участь у
ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Поєднання інноваційних і традиційних технологій
навчання української та іноземних мов як чинник
забезпечення дієвості знань» (посвідчення УкрІНТЕІпро реєстрацію
проведення № 784 від 22 грудня 2014 року).
Конференція відбудеться 23 жовтня 2015 рокуз11.00 до 14.00 на базі
Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
Форма участі у конференції:
1. Виступ на конференції з отриманням сертифіката про участь у
конференції.
2. Публікація статті у збірнику матеріалів конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька.
Мета конференції – обговорення проблем наступництва у
викладанні української та іноземних мов у середніх та вищих
навчальних закладах і виявлення чинників успішної соціальної
адаптації першокурсників у ВНЗ.
Програмаконференції:
1. Презентація Харківського торговельно-економічного інституту
національного торговельно-економічного університету.
2. Обговорення доповідей за темою конференції.
3. Підведення підсумків, вручення сертифікатів учасника конференції.

Київського

До початку конференції планується видання збірника матеріалів конференції. Для
участіуконференціїнеобхідно до 5жовтня 2015рокунадіслати на електронну адресу:
kafedra.fl@yandex.ua
1) статтю російською/ українською/ англійською мовою (наприклад, «ivanov_statya»);
2) заявку на участьуконференції (наприклад, «ivanov_zayavka»);
3) відскановану квитанцію просплатуоргвнеску (наприклад, «ivanov_kvitancia»).
4) для бажаючихотриматидрукованийекземплярзбірникаматеріалів конференції –
відскановану квитанцію просплатувитрат на видання статті (наприклад,
«ivanov_kvitancia2»).
Організаційний внесок становить 50 грн. (розміщення статті на сайті ХТЕІ,
виготовлення програм та сертифікатів про участь у конференції, збірника матеріалів, кавабрейк) – оплата поштовим переказом. Вартість друкованого збірника – 70 грн.

Адреса для грошових поштових переказів: 61032, м. Харків, Харківська обл.,просп.
Московський, б. 300,кв. 231.Унтіла Марина Петрівна,тел. 093-060-42-00.
Адреса оргкомітету конференції:61045, м. Харків, пров. О. Яроша, 8, тел.
/факс (057) 340-45-87, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кафедра
сучасних європейських мов (ауд. 203). Тел. +38057-340-06-18.
Координатор конференції – Романова Оксана Олександрівна, канд. філол. наук,
доцент, завідувач кафедри сучасних європейських мов(099-523-32-33).
Відповідальний секретар конференції – асистент кафедри Лященко Олена
Василівна (098-736-63-14, 066-80-067-80).
Проїзд: до ст. метро «Ботанічний сад», вихід до вулиці Отакара Яроша, або
трамваями 2, 20 – до зупинки «Середня школа № 129», тролейбусами 2, 18 – до зупинки
«Вулиця О. Яроша».

Технічні вимоги до оформлення матеріалів:
1. Обсяг публікації: одна-п’ятьсторінок друкованого тексту.
2. Текстовий редактор: MSWord (формат файлаdoc)
3. Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля: ліве, праве, верхнє, нижнє
– 2 см.
4. Текст: шрифт TimesNewRoman, розмір 14, інтервал 1,5.
5. Рядки: 1-Й РЯДОК – ПОСЕРЕДИНІ НАЗВА ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ
НАПІВЖИРНИМ
ШРИФТОМ
МОВОЮ
ОРИГІНАЛУ.2-й рядок посередині – ім’я та прізвище
автора/авторів; 3-й рядок посередині – посада, вчене звання,
науковий ступінь; 4-й рядок посередині – назва навчального
закладу(курсивом). Далі – текст. Між 1-м та 2-м рядками –
додатковий інтервал. Перед текстом – додатковий інтервал.
Зразок
ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ЧИННИК
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ЗНАНЬ
Оксана Романова,
канд. філол. наук, доцент
Харківський торговельноекономічний інститут КНТЕУ
(Основний текст)
Література
Текст друкується в авторській редакції (відповідальність за зміст,
граматичну та стилістичну правильність текстів несе автор).
Матеріали, підготовлені без дотримання вказаних вимог, друкуватися
не будуть.

ЗАЯВКА
учасника ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання
інноваційних і традиційних технологій навчання української та
іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»
Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________________
_______________________________________________________________
Місце роботи(назва навчального закладу, адреса, телефон) _________________
__________________________________________________________________
Вчене звання, науковий ступінь _______________________________________
Посада_________________________________________________________
Тема доповіді (назва статті)________________________________________
__________________________________________________________________
Секція – української мови / іноземних мов, необхідне підкреслити
Необхідність технічних засобів – так / ні, необхідне підкреслити
Форма участі у конференції – доповідь і публікація,/ тільки доповідь, / тільки
публікація, необхідне підкреслити___________________________
Необхідність отримання збірника – так / ні, необхідне підкреслити
E-mail(обов’язково) _____________________________________________
Контактний телефон (обов’язково) ___________________________________

