Міністерство охорони здоров’я України
Національний фармацевтичний університет
Кафедра українознавства та латинської мови
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
14–15 квітня 2016 року на базі кафедри українознавства та латинської мови
Національного фармацевтичного університету (м. Харків) в дистанційному режимі
відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«ГУМАНІТАРНА

СКЛАДОВА

У

СВІТЛІ

СУЧАСНИХ

ОСВІТНІХ

ПАРАДИГМ»
Напрями роботи конференції
1.

Місце гуманітарних дисциплін у сучасних концепціях вищої освіти.

2.

Значення суспільних наук для формування національної свідомості та

збереження національної ідентичності, виховання політичної культури особистості.
3.

Проблеми методики викладання суспільних і мовних дисциплін у

вищій школі, традиції та інновації.
4.

Формування професійної мовної компетентності студентів при

викладанні іноземних мов і дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)».
5.

Проблеми термінотворення і терміновживання в процесі лінгвістичної

підготовки фахівців як невід’ємна складова становлення сучасної наукової мови.
6.

Психолого-педагогічні особливості вивчення гуманітарних дисциплін

у вищій школі.
7.

Використання інформаційних технологій при вивченні гуманітарних

дисциплін, проблеми впровадження дистанційної системи навчання.
8.

Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у ВНЗ.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька.
Публікація

матеріалів

конференції

планується

до

початку

роботи

конференції. Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2016 року подати
до Оргкомітету заявку на участь та статті (або тези доповіді).

Можливі форми участі:
 публікація на сайті кафедри українознавства та латинської мови НФаУ
(ukrlat.nuph.edu.ua);
 публікація у збірнику за результатами роботи конференції;
 оприлюднення на сайті кафедри українознавства та латинської мови
НФаУ (ukrlat.nuph.edu.ua) і публікація у збірнику конференції.
Учасники конференції отримають:
 програму роботи конференції;
 збірник із матеріалами конференції;
 сертифікат про участь у конференції.
Вимоги до оформлення матеріалів
У правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора або авторів, з
наступного рядка – назва доповіді (великими літерами, вирівнювання відносно
центру), через рядок з абзацу – основний текст.
Обсяг тез до 2 сторінок, набір тексту у редакторі Microsoft Word (файл з
розширенням RTF), шрифт 14 Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; всі
поля 2,5.
Обсяг статті 6–12 сторінок, набір тексту у редакторі Microsoft Word (файл з
розширенням RTF), шрифт 14 Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; всі
поля

2,5. Структура статті: вступ, головна частина, висновки, література.

Оформлення посилань в основному тексті у квадратних дужках, де на першому
місті вказується порядковий номер джерела (за списком літератури), а після
двокрапки – сторінки (наприклад: [2:12]); список використаної літератури
додається у кінці тексту.
Вартість однієї друкованої сторінки складає 35 гривень.
Вартість послуг відділення зв’язку – 25–30 гривень.
Матеріали слід надсилати на таку електронну адресу: ukr_lat_2016@meta.ua
Оплату публікації можна здійснити поштовим переказом за адресою:
63501 Харківська область,
м. Чугуїв,
мікрорайон «Авіатор»,
буд. 139, кв. 106
Тєлєжкіній Олесі Олександрівні

А також безпосередньо на кафедрі українознавства та латинської мови за
адресою:
м. Харків,
вул. О. Невського, буд. 18
Телефон кафедри: (057) 771–81–61
Контактний телефон відповідальної особи – Тєлєжкіна Олеся Олександрівна
050 140 30 30; 098 53 84 622
ЗАЯВКА
на участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю
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