ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
у Міжнародному науково-практичному семінарі викладачів ЗВО
«Інноваційні та традиційні аспекти підвищення мовної підготовки
фахівців технічного ЗВО»,
що відбудеться 9 червня 2020 року
в Харківському національному університеті
будівництва та архітектури
Головні напрями роботи семінару:
1. Тенденції мовного простору в освітній реальності.
2. Формування комунікативної компетенції слухачів.
3. Культура як фактор навчання української мови, української/
російської мови як іноземної та іноземних мов.
4. Проблеми укладання навчальних видань для викладання української,
мови, української/ російської мови як іноземної та іноземних мов.
5. Значення вивчення термінології для навчання слухачів.
Офіційні мови семінару: українська, англійська, російська.
Регламент роботи семінару:
09 червня 2020 року 13.30-14.00 – реєстрація учасників семінару;
14.00-16.00 – доповіді учасників;
Доповідь на семінарі – до 15 хвилин,
виступ в обговоренні доповіді – до 5 хвилин.
N.B.: У зв’язку з епідемічною ситуацією в країні та карантином семінар
вірогідно буде проводитися в заочній формі. У разі скасування карантину
учасників буде повідомлено окремим листом.
Для участі в семінарі необхідно до 1 червня 2020 року надіслати заявку
із прізвищем, ім’ям, по батькові, науковим ступенем та званням,
посадою, назвою навчального закладу й темою доповіді за електронною
адресою: ukrmova@kstuca.kharkov.ua або khnuba.ukrmova@gmail.com

Участь у роботі семінару безкоштовна.
Видання збірника матеріалів семінару не планується.
Адреса оргкомітету семінару:
Харківський національний університет будівництва та архітектури,
кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян (кімн.
403), вул. Сумська 40, м. Харків, 61002, Україна.
Телефон кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян
– (057)766-32-72.

ЗАЯВКА
для участі в Міжнародному науково-практичному семінарі
«Інноваційні та традиційні аспекти підвищення мовної підготовки
фахівців технічного ЗВО»
9 червня 2020 р.
в Харківському національному університеті
будівництва та архітектури
Прізвище
Ім’я (повністю)
По батькові
(повністю)
Місце роботи (повна
назва
організації,
телефон)
Учене звання
Учений ступінь
Посада
Повна назва статті
Форма
участі
в
семінарі у випадку
скасування
карантину

ОЧНА

ЗАОЧНА

Контактний телефон
Поштова адреса
Електронна пошта
(обов’язково)

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У СЕМІНАРІ ВСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!
Оргкомітет семінару

