Шановні колеги,
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Національного університету «Львівська політехніка»
Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада Світового Конґресу Українців,
запрошують взяти участь у

V Міжнародній конференції «Українська мова у світі»
17 серпня 2018 року

Мета конференції – обговорити актуальні питання функціонування української
мови у світі, методики викладання та методологічні і методичні засади викладання
української мови як іноземної для імплементації її у навчальний процес вищих і
середніх навчальних закладів світу, зокрема:
українська мова за кордоном: сфери функціонування;
викладання української мови як іноземної у вищій школі: виклики та перспективи;
викладання української мови для української діаспори;
сертифікація рівня володіння українською мовою як іноземною.
Запрошуємо до дискусії науковців-українознавців, фахівців з лінгводидактики,
викладачів-практиків, представників державних органів влади, фахівців з методики
викладання предметів українознавчого циклу, представників громадських та
релігійних організацій, волонтерів.
За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник наукових
праць, який буде опублікований на сайті www.miok.lviv.ua після проведення
конференції (див. вимоги до статті).
До початку роботи конференції на сайті www.miok.lviv.ua буде опублікована програма.
Місце і час: головний корпус Національного університету «Львівська політехніка»
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12). Початок реєстрації учасників конференції о 8.00

Умови участі у конференції
Форми участі:
очна (участь у всіх заходах конференції, публікація статті у збірнику матеріалів
конференції), для очної участі публікація статті чи виступ з до повіддю не
обов’язкові;
заочна (публікація статті у збірнику матеріалів конференції).
Участь у конференції для очних учасників безкоштовна. Для заочних учасників
реєстраційний внесок – 200 грн. Кошти за заочну участь у конференції просимо
пересилати, номер рахунку 5168 7422 1472 7277 (ПриватБанк; Наталія Грицко)

Для участі у конференції необхідно до 15 травня 2018 року
заповнити реєстраційну форму https://goo.gl/forms/TyaBPlGS34gYvvqE3
надіслати наукову статтю (за бажанням) на адресу: iiec@miok.lviv.ua;
для заочних учасників надіслати копію квитанції про оплату на адресу:
iiec@miok.lviv.ua
Контактна особа – Оксана Трумко
тел. (032) 258-01-51, моб. +38 067-45-42-162,
e-mail: iiec@miok.lviv.ua

Вимоги до статті
Приймаються статті українською та англійською мовами.
Стаття повинна складатися з таких елементів: постановка проблеми, актуальність
дослідження, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, об’єкт та предмет
дослідження, методи аналізу, викладення основного матеріалу, висновки,
перспективи подальших досліджень.
Перед основним текстом статті потрібно подати таку інформацію:
індекс УДК;
назву статті;
ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, посаду, місце роботи,
електронну адресу;
анотацію (коротко вказати цілі, основні результати та головні висновки дослід
ження) та ключові слова (3–7 слів) англійською та українською мовами.
Рукопис має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office
будь-якої версії. Розмір не менше 10 сторінок, шрифт – Times New Roman, розмір 14,
міжрядковий інтервал – 1,5. Поля по 2 см. Сторінки не нумеруються. Слід розрізняти
тире – та дефіс -, лапки «». Назви підрозділів виділяти жирним курсивом, без нумерації.
Малюнки подавати у форматі jpg.
Список літератури складається за алфавітом згідно з чинним ДСТУ 7.1:2006 та вимогами
ВАКу України (Бюлетень ВАКу України. – 2008. – №3. – С. 8–13).
У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках: номер джерела, що
відповідає номеру в Списку літератури; через кому – літера «с.» і номер сторінки.
Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з
комою. Приклад: [1, с. 44; 2, с. 35].
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