
 Вимоги до публікацій: 
 

1. Тези доповідей. 
Обсяг – до 1 стор. формату А4.  
Поля:  верхнє,  нижнє,  праве  –  1,5  см,  ліве  –  2  см, 
Розмір шрифту – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1. 
Шрифт – Times New Roman. 
 
2. Наукові статті. 
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. 
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. 
Спеціальні  шрифти  надсилати  додатково 
окремими вкладеними файлами. 
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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. 
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ІV Міжнародна  
науково‐практична конференція  

«Українська мова у світі» 
 
 

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: 

• актуальними  міграційними  процесами  в 
Україні і світі; 
• мовним законодавством України та країн 
компактного проживання українців; 
• особливостями  викладання  української 
мови для внутрішньо переміщених осіб; 
• особливостями  викладання  української 
мови  для  представників  української 
діаспори різних хвиль та іноземців.  

На  основі  обговорення  будуть  прийняті 
рішення  щодо  ефективності  використання 
різних  методів  роботи  для  підвищення 
ефективності навчального процесу. 

Запрошуємо  до  дискусії  фахівців  з 
лінгводидактики,  викладачів‐практиків, 
представників  державних  органів  влади, 
фахівців  з  міграційних  питань, 
представників  громадських  та  релігійних 
організацій, волонтерів. 

 
 

Тематичні напрями конференції:  
 
• мова і міграція (теоретичні аспекти); 

• особливості  функціонування  української 
мови за кордоном; 

• проблеми  мовної  адаптації  внутрішньо 
переміщених осіб; 

• методика  викладання  української  мови 
для студентів‐іноземців та діаспори. 

 
Офіційні  мови  конференції:  українська, 
англійська.   
 
Місце  проведення  конференції:  головний 
корпус  Національного  університету 
«Львівська політехніка»  
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12).  
 
Початок  реєстрації:  9  листопада  2016  р.  
о 9:00.  
 
Контактна особа: Галина Темник 
тел.+38 (032) 2580151, моб. +38 098 9447343. 
e‐mail: iiec@miok.lviv.ua  
 
 
 
 

Умови участі в конференції 
 
Для  участі  в  конференції  необхідно  до 
10 жовтня  2016 р.  надіслати  заявку  на 
участь, тези доповіді та копію квитанції про 
переказ  коштів  на  електронну  адресу 
iiec@miok.lviv.ua. 
 
Реєстраційний внесок: 
• Для очних учасників – 200 грн. (включає 

в  себе  організаційні  витрати,  каву‐
перерву, видання збірника матеріалів та 
пересилку збірника (в межах України));  

• Для  очних  учасників  без  публікації 
матеріалів  –  50  грн.  (включає  в  себе 
організаційні витрати, каву‐перерву);  

• Для  заочних  учасників  –  150  грн. 
(включає  в  себе  видання  матеріалів  та 
пересилку збірника (в межах України)).  

 
Кошти  за  участь  у  конференції  просимо 
пересилати  поштовим  переказом  за 
адресою: 79013 м. Львів, вул. С. Бандери 32Д, 
Наталії  Грицко.  Просимо  обов’язково 
вказувати прізвище відправника! 
 
Тези доповідей будуть опубліковані на сайті 
www.miok.lviv.ua  до  початку  роботи 
конференції. 
За  результатами  роботи  конференції  буде 
видано збірник наукових праць.  
Під  час  роботи  конференції  буде 
здійснюватися  онлайн‐трансляція  на  сайті 
www.miok.lviv.ua.    


