
 

 

Мета конференції - обговорити серед фахівців з 
української мови як іноземної (УМІ), які працюють 
як в Україні, так і за кордоном, актуальні питання 
методики викладання УМІ, пов’язані з: 

 особливостями викладання української 
мови для представників української 
діаспори різних хвиль та іноземців;  

 мовним законодавством України та країн 
компактного проживання українців; 

 актуальними міграційними процесами в 
Україні і світі; 

 особливостями викладання української 
мови для внутрішньо переміщених осіб. 

 
Цільова аудиторія: фахівці з лінгводидактики, 
викладачі-практики, представники державних 
органів влади, фахівці з міграційних питань, 
представники громадських та релігійних 
організацій, волонтери. 
 
У програмі конференції: 

 виступи ключових доповідачів та дискусія; 
 обговорення наукової та науково-

методичної тематики конференції у форматі 
круглих столів; 

 презентації навчальних видань та ресурсів; 
 майстер-класи з методики викладання УМІ. 

 
Учасники конференції матимуть змогу взяти 
участь у всіх засіданнях конференції, майстер-
класах, в обговоренні доповідей та заанонсованої 
наукової проблематики у форматі круглих столів, 
виступити з доповіддю, провести презентацію 
навчального видання чи ресурсу, опублікувати 
наукову статтю у збірнику матеріалів конференції.  
 
Під час роботи конференції буде здійснюватися 
онлайн-трансляція на сайті www.miok.lviv.ua. 
 
 

До початку роботи конференції на сайті 
www.miok.lviv.ua буде опублікована програма. 
 
За результатами роботи конференції буде видано 
збірник наукових праць. Електронна версія 
збірника буде опублікована на сайті 
www.miok.lviv.ua після проведення конференції. 
Детальніше про умови публікації див. Вимоги до 
публікації. 

 
Форми участі: 

 очна (участь у всіх заходах конференції, 
публікація статті у збірнику матеріалів 
конференції), для очної участі публікація 
статті чи виступ з доповіддю не обов’язкові; 

 заочна (публікація статті у збірнику 
матеріалів конференції). 

 
Участь у конференції безкоштовна для очних 
учасників. Для заочних учасників реєстраційний 
внесок – 200 грн. (включає в себе публікацію 
наукової статті). Кошти за заочну участь у 
конференції просимо пересилати поштовим 
переказом за адресою: 79013 м. Львів, 
вул. С. Бандери, 32 Д, Наталії Грицко. Просимо 
обов’язково вказувати прізвище та ініціали 
відправника! 
Проїзд, проживання та харчування коштом 
учасників конференції. 
 
За проханням учасників конференції оргкомітет 
резервує місця у готелі-гуртожитку НУ «Львівська 
політехніка». Вартість проживання для однієї 
особи – 140 грн. за добу.  
Детальніше за тел.: (032)-258-01-51;  
+380-96-171-03-56. 
 
 

Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2016 року 
 заповнити реєстраційну форму  (відкрити реєстраційну форму за гіперпосиланням); 
 надіслати наукову статтю на адресу: iiec@miok.lviv.ua; 
 для заочних учасників надіслати копію квитанції про оплату на адресу: iiec@miok.lviv.ua; 
 щоб долучитися до проведення презентацій навчальних видань та ресурсів чи проведення майстер-

класів з методики викладання УМІ – надіслати інформацію з назвою, короткою анотацією та тривалістю 
заходу на адресу: iiec@miok.lviv.ua . 
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Вимоги до публікацій: 

При написанні статей слід враховувати 
Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії 
ВАК «Про підвищення вимог до фахових 
видань, внесених до переліку ВАК 
України», а також зміни у вимогах до 
оформлення наукових робіт та 
бібліографічних джерел, введені в 2008 р. 
(Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3). 
Текст набирається у редакторі Word: 
шрифт Times New Roman, розмір шрифту 
12 pt, міжрядковий інтервал 1,5.  
Поля: зліва – 2,5 см, справа, зверху, знизу – 
2 см. Обсяг – до 10 стор. 

 

Матеріали подавати у такій послідовності: 

Ім’я та прізвище автора/авторів (праворуч). 
Назва навчального закладу та міста 
(окремий абзац праворуч). 
Назва статті – великими літерами, жирним 
шрифтом по центру. 
Анотації та ключові слова українською та 
англійською мовами (перед текстом, 
курсивом). 
Текст статті. 
Список літератури (подається за алфавітним 
порядком через рядок після основного 
тексту), посилання у тексті – у квадратних 
дужках. 
Малюнки вставляти в текст як вставлений 
об'єкт і додатково подавати окремими 
файлами у форматі GIF або JPEG.. 
Таблиці – в форматі Word або Excel. 
Спеціальні шрифти надсилати додатково 
окремими вкладеними файлами. 

 
 
 

Зразок оформлення статті: 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ У ТЕХНІЧНИХ ВИШАХ 
 

Статтю присвячено… (до 500 символів). 
Ключові слова: … (до 5). 
 
This article… 
Key words: … 
 
Текст статті (6 – 10 стор.) [5, с. 245]. 
 
1.  Куцева Н. Навчання англійської мови з використанням інформаційних технологій у мовному 
вищому навчальному закладі / Н. О. Куцева // Вісник Київського державного лінгвістичного 
університету. – Серія «Педагогіка і психологія». – К., 2000. – Вип. 2. – С. 165–170. 
 

 
 
 

 


