
Х МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА УКРАЇНІСТИКИ У ЛЬВОВІ

«КРОК ДО УКРАЇНИ»

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ МОВУ І ПІЗНАВАЙ МОДЕРНУ УКРАЇНУ



Що?
Міжнародна літня школа україністики «Крок до України» у Львові –

це чудова можливість вивчити українську мову, поглибити свої

знання з української культури, весело і цікаво провести час у

чарівному і неповторному місті Львові у колі нових друзів.



Де?
У Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою

Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК).



Коли?
 Базовий курс (2 тижні) – 2-16 липня 2017

 Розширений курс (3 тижні) – 2-23 липня 2017



Базовий курс

Інтенсивний курс української мови

Заняття проходять у першій половині 

дня у групах на рівні А, В і С відповідно 

до результатів тесту визначення знань 

української мови на початку курсу.

Культурно-мистецька програма

Культурно-мистецька програма 

передбачає навчальні екскурсії та 

квести, майстер-класи з 

народознавства, перегляд українських 

фільмів, відвідування театрів та музеїв, 

та інші пізнавальні заходи.

Груповий проект

Спеціальне завдання, яке учасники 

школи виконуватимуть разом впродовж 

школи.



Розширений

курс

Базовий курс 

Детальна інформація в 

попередньому розділі

«Мандрівка Україною» (17-21 

липня)

Спеціально з нагоди Х Літньої 

школи для учасників Розширеного 

курсу.

Ми покажемо Вам 10 неймовірних 

місць України, які обов’язково треба 

побачити. 



МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

Скелі Довбуша Карпатський трамвай

Івано-Франківськ Джуринський водоспад



МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

Печера Вертеба

Кам’янець-Подільський замок

Бакота

місто Кам’янець-Подільський 



МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

Парк Софіївка в Умані

Хотинська фортеця

Парк Софіївка в Умані

Вінницький фонтан



Розклад

занять

З понеділка по п’ятницю

10.00-14.00 – інтенсивний курс 

української мови

16.00-18.00 – культурно-мистецькі 

заходи

Субота

Виїзна екскурсія за межі міста або 

робота над груповим проектом

Неділя

День самостійного навчання і 

пізнання Львова



Організаційний 

внесок
БАЗОВИЙ КУРС – 250 USD

РОЗШИРЕНИЙ КУРС – 400 USD 

У вартість входить: 

• проживання в 2-місних номерах готелю-

гуртожитку НУ «Львівська Політехніка»;

• курс української мови; 

• майстер-класи; 

• навчальні матеріали;

• 2 виїзні екскурсії за межі Львова;

• мандрівка Україною для учасників 

Розширеного курсу.

Оплата після приїзду готівкою.  

Проїзд та харчування учасники оплачують 

самостійно.



Проживання

Готель-гуртожиток «Львівської 

політехніки», вул. Відкрита, 1

Двомісні і тримісні номери зі 

спільною ванною кімнатою для 

блоку з двох номерів.

У кімнатах є:

• душ

• постіль, рушники

• холодильник

• чайник

• праска

• посуд

• wi-fi



Хто може зголоситися?

Слухачами літньої школи «Крок до України» можуть бути носії різних мов 

з різними базовими знаннями української мови, які досягли 18 років.



Як зголоситися?

Необхідно заповнити реєстраційну форму і надіслати її до 

30 квітня 2017 року https://goo.gl/forms/FESfueqQLpmnlMbL2

Поспішайте, кількість місць обмежена!

https://goo.gl/forms/FESfueqQLpmnlMbL2


Для довідок

Слідкуйте за нашими новинами:

www.miok.lviv.ua

www.krok.miok.lviv.ua

Facebook:

www.facebook.com/krokdoukrainy

E-mail: 

steptoukraine@gmail.com 

Телефон: 

+38 (032) 258 01 51    

Зроби свій 

крок до України 

з нами!
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