УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
УНІВЕРСИТЕТ ПЕЙС (НЬЮ-ЙОРК)
МІЖНАРОДНА НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЛОЛОГІВ
«ЗАХІД – СХІД» (м. ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ)
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ХНУБА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XIV Міжнародної науково-практичної конференції
молодих вчених і студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння»,
яка відбудеться 28 – 29 квітня 2021 року.
Наукова проблематика конференції:
1. Традиції і новаторство у формуванні культурних цінностей.
2. Діалог культур як засіб взаєморозуміння і пізнання світу.
3. Роль мови у формуванні загальної культури людини.
У зв’язку із карантинними обмеженнями форма проведення Міжнародної науковопрактичної конференції – дистанційна.
Робочі мови: українська, англійська, російська.
Регламент роботи конференції:
13.00 – 13.30 – реєстрація учасників конференції;
13.30 – 16.00 – пленарне засідання;
16.30 –18.30 – круглі столи з ключових проблем.
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин, виступ – до 5 хвилин.
Заплановано видання електронного збірника статей, який буде відправлений електронною
поштою. Електронний варіант збірника розміщується на сайті університету.
Участь у роботі конференції безкоштовна
виготовлення програм та сертифікатів).

(розміщення статті на сайті

ХНУБА,

Для участі в конференції необхідно до 24 квітня 2021 року надіслати такі матеріали на
адресу vignatova594@gmail.com:
1) заявку з темою доповіді та інформацією про автора (ПІБ, місце роботи (навчання),
посада (факультет, курс), контактні телефони;
2) статтю доповіді.

Організатор конференції – ст. викладач Ігнатова Валентина Володимирівна.
Контактні телефони: 0689977254
0636811826
0955799075
Вимоги до оформлення статті:
Обсяг – до 4 сторінок; формат А-4 у текстовому редакторі Word; гарнітура – Times New
Roman, розмір кегля 12 pt.; міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1,25 см. Всі поля – 2 см.
Стаття оформлюється так:
прізвище та ініціали автора (ів);
науковий керівник (посада, вчене звання, прізвище та ініціали);
навчальний заклад.
Назву статті набирають великими буквами, напівжирним шрифтом, вирівнюють по
центру.
Повний список джерел подавати в кінці роботи за алфавітом під грифом «Список джерел
інформації»; оформлювати відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Кількість джерел – не
більше 5. Список джерел не обов’язковий.
Зразок статті:

Ель Рхазі Реда (Марокко)
Науковий керівник канд. філол. наук, доцент Петренко І. В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ДІАЛОГ ЗАХОДУ І СХОДУ
текст статті
Список джерел інформації

З повагою, оргкомітет конференції.

ЗАЯВКА

для участі в Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів
«Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння».

ПІБ наукового керівника
Місце роботи (назва,
телефон, e-mail)
Вчене звання
Науковий ступінь
Посада
Прізвище студента
(аспіранта)
Країна
Місце навчання (ВНЗ,
факультет, курс)
Назва статті
Форма участі в
конференції: очна/
заочна
Контактний телефон
Електронна пошта

