
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА  

МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

 
 

 

 

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

 

«Новітні тенденції навчання іноземної мови 

за професійним спрямуванням», 
 

яка відбудеться 25 листопада 2021 року 

 

Заплановано роботу таких секцій: 

 

Секції Відповідальний секретар 

1. Розробка та впровадження навчальних 

стратегій у міждисциплінарному вимірі 
olenafrolova09@gmail.com 

2. Використання інформаційно-

комп’ютерних технологій у процесі 

навчання іноземної мови 

ulianaliashenko@gmail.com 

3. Дослідження у сфері іноземної мови 

професійного спрямування: лінгвістичні та 

педагогічні аспекти 

tamriko296@gmail.com 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська.  

 

Під час роботи конференції плануються такі онлайн-заходи: пленарне та 

секційні засідання.  

 

Для участі в конференції необхідно до 30 серпня 2021 року на електронну адресу 

секретаря відповідної секції надіслати: 

1. заявку на участь у конференції (див. зразок); 

2. статтю (10-15 сторінок); 

3. копію квитанції про сплату організаційного внеску (100 грн.) 

4. публікаційний внесок, який сплачується після підтвердження інформації 

про прийняття матеріалів до друку, становить 1000 грн. У разі перевищення обсягу 

статті (більше 15 стор.) вартість кожної наступної сторінки – 50 грн (неповна остання 

сторінка тексту статті враховується як окрема сторінка).  

У темі повідомлення вказати: «Конференція ХДМА». 
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Статті буде опубліковано у фаховому науковому виданні України «Актуальні 

питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка» (видання Категорії Б; індексується в міжнародній базі даних Index 

Copernicus International). Стаття має бути оформлена згідно з вимогами фахового 

наукового видання (див. на сайті http://aphn-journal.in.ua/vimogi). 

 

Статті, які не відповідають вимогам, надані із запізненням, містять текстові 

запозичення (плагіат), до публікації не приймаються. На вказану електронну пошту 

отримуєте листа з підтвердженням правильності оформлення статті та реквізити для 

оплати організаційного та публікаційного внесків. У разі виявлення плагіату або 

порушення правил оформлення, статті до друку прийматися не будуть. 

 

Контактні телефони секретарів секцій: 

Фролова Олена Олександрівна (Секція 1) +380665289400 

Ляшенко Уляна Ігорівна (Секція 2) +380967284855 

Піндосова Тамара Сергіївна (Секція 3) +380664173735 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище, ім’я та по батькові  

автора (співавтора) 

 

Місце роботи (навчальний заклад, 

установа, кафедра)  

обов’язково повністю 

 

Посада  

Науковий ступінь, учене звання  

Мобільний телефон   

е-mail  

Номер та адреса відділення  

«Нової пошти» 

 

Назва секції  

Назва статті  

 

Заявка оформлюється окремо на кожного співавтора! 

 

 

У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет! 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

 

 

Оргкомітет 

 

http://aphn-journal.in.ua/vimogi

