
 

ІII Міжнародна науково-практична конференція  

«Українська мова у світі» 

 

ІІ інформаційне повідомлення 

 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Українська мова у світі», яка відбудеться 6 – 7 листопада 2014 р. у 

Національному університеті «Львівська політехніка». Організатор конференції – 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська 

політехніка». 

 

Мета конференції: обговорити серед фахівців з української мови як іноземної 

(УМІ), які працюють у відповідній галузі як в Україні, так і за кордоном, актуальні 

питання методики викладання УМІ, зокрема щодо інтерактивних методів вивчення 

і викладання української мови як іноземної, застосування комп’ютерних технологій 

у навчальному процесі. На основі обговорення прийняти рішення щодо 

ефективності використання таких методів роботи для підвищення ефективності 

навчального процесу з УМІ. 

 

Тематичні напрями конференції:  

 методика викладання української мови як іноземної; 

 інтерактивні методи у вивченні УМІ; 

 застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі на заняттях 

з УМІ; 

 електронні підручники і навчальні посібники як засіб підвищення 

ефективності вивчення іноземної мови. 

 

Умови участі в конференції 

Для участі в конференції необхідно до 21 жовтня 2014 р. надіслати заявку на 

участь, тези виступу на круглому столі та копію квитанції про переказ коштів на 

електронну адресу iiec@miok.lviv.ua.  

Транспортні витрати, проживання та харчування – за рахунок учасників. 

 

Варіанти участі в конференції 

 очна участь: приїзд на конференцію та участь у роботі круглих столів та / або 

виступ із презентацією;  

 заочна участь: публікація матеріалів у збірнику наукових праць (збірник не 

включений до переліку фахових видань). 

 

Офіційні мови конференції – українська, англійська.   

 

Місце проведення конференції – головний корпус Національного університету 

«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12).  

 

Попередня програма роботи конференції 

6 листопада, четвер 

 Реєстрація учасників 

 Відкриття конференції 

 Пленарне засідання 

 Круглий стіл «Новітні технології у викладанні УМІ: виклики 

сучасності»  

 Круглий стіл «Викладання української мови за кордоном у 

навчальних закладах різних типів: специфіка та пошук універсалій»  

7 листопада, п’ятниця 

 Презентації навчально-методичного забезпечення, розробленого 

учасниками конференції 

 Майстер-клас від Alliances françaises d'Ukraine 

  Закриття конференції, прийняття ухвали 

 

Зверніть увагу: 

Тези доповідей (розширені анотації, до 1 стор.) будуть опубліковані на сайті 

www.miok.lviv.ua до початку роботи конференції. 

За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових праць.  

З вимогами до публікацій, а також з умовами оплати та переказу коштів можна 

ознайомитися на сайті www.miok.lviv.ua, розділ «Конференції». 

 

Контактна особа: Олеся Палінська 

тел.+38 (032) 258 01 51, моб. +38 097 20 66 524 

e-mail: iiec@miok.lviv.ua  
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