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Випускається за рішенням вченої ради Навчально-наукового інститута 

міжнародної освіти Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна (протокол № 5 від 25 квітня 2019 р.). 
Відповідальність за достовірність викладених фактів, аутентичність цитат, 
правопис, стиль, а також правильність списку використаних джерел несуть 
автори тез, включених до електронного збірника. 

 

Викладання мов у закладах вищої  освіти на сучасному етапі. Міжпредметні 
зв’язки: Тези ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 6–7 червня 
2019 року. – Харків : Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, 2019. – 101 с. 

 

 

До електронного збірника включено тези доповідей і повідомлень, присвячені 
теоретичним питанням мовознавства і практичним проблемам викладання мов у вищій 
школі. Матеріали доповідей відображають досвід та інтереси науковців, викладачів 
російської, української та інших мов як іноземних, сфокусовані переважно на актуальних 
проблемах теорії та практики методики викладання мов в закладах вищої освіти України, 
Росії, Польщі, В’єтнаму, Азербайджану, Китаю, Тунісу. Розглядаються психолого-

педагогічні та лінгводидактичні особливості навчання іноземних студентів в українських та 
закордонних закладах освіти, місце міжкультурної комунікації та етнокультурного змісту в 
освіті, міжпредметна координація, формування професійної компетентності студентів; 
питання організації навчання, зокрема самостійної роботи студентів, контролю знань 
української (російської) мови як іноземної. Висвітлено теми, пов'язані з мультимедійними 
технологіями в сучасній освіті: створення курсів дистанційного навчання, електронних 
підручників, словників, навчальних презентацій, тестів; впровадження до навчання ресурсів 
Інтернет, новітніх технічних засобів.  
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