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Кафедра українського прикладного мовознавства Львівського національного
університету імені Івана Франка запрошує взяти участь у Міжнародній науковій конференції
„Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, яка відбудеться 3-4
квітня 2013 року.
На конференції заплановано обговорення таких проблем української
лінгводидактики:
1.Українська мова як іноземна у вищій школі: стан і перспективи розвитку.
2. Проблеми стандартизації та уніфікації процесу навчання української мови як іноземної.
3. Нормативно-правові основи вивчення української мови студентами-іноземцями.
4. Методика викладання фонетики, лексики, граматики української мови як іноземної.
5. Українська мова як іноземна в аспекті навчання видів мовленнєвої діяльності.
6. Лінгвокраїнознавство та проблеми міжкультурної комунікації у вивченні української мови
як іноземної.
7. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців.
8. Інтерактивні методи та новітні технології у викладанні української мови в іншомовній
аудиторії.
8. Українська мова у світі: з досвіду викладання.
Для участі в конференції просимо надіслати до 1 лютого 2013 року текст виступу,
заповнену анкету (бланк анкети додаємо) у вигляді вкладеного в повідомлення файла на
електронну пошту: ukrinos@franko.lviv.ua – Чулаєвському Андрію Івановичу і
antonivl@yahoo.com – Антонів Олександрі Володимирівні
Матеріали конференції будуть опубліковані до початку роботи конференції.
Вартість публікації – 20 гривень за сторінку. Для докторів наук публікація статті
без співавторства безкоштовна.
Гроші надсилати поштовим переказом на адресу: Чулаєвському Андрію Івановичу,
Україна 79001, м. Львів, вул. Університетська, 1, філологічний факультет, кафедра
українського прикладного мовознавства, ауд 233.
Реєстраційний внесок – 70 грн. сплачується під час реєстрації.
Запрошення та наступні інформаційні матеріали будемо надсилати учасникам за
адресою, вказаною в анкеті.
Проїзд і проживання – за кошти учасників.
Будемо щиро вдячні за розповсюдження інформації про конференцію.
Текст доповіді обсягом 8-10 сторінок подавати в такому оформленні:
Вимоги до оформлення статей:
1.
2.
3.
4.
5.

Текстовий редактор Microsoft Word.
Основний текст друкувати через 1 інтервал шрифтом Тimes New Roman 12 кеглів.
Поля з усіх боків – 2 см; відступ абзацу – 1,5 см.
Зліва вгорі вказати УДК.
У центрі сторінки – великими літерами назва статті жирним шрифтом – 12 кеглів.

6. Ім’я та прізвище автора розміщувати посередині сторінки через 2 рядки нижче і
виділяти жирним шрифтом (розмір 12 кеглів).
7. Через 2 рядки нижче посередині сторінки курсивом (шрифт 12 кеглів) – адреса:
навчальний заклад, кафедра, вулиця, індекс, місто, країна, номер телефону й електронна
пошта.
8. Через 1 рядок нижче друкувати анотацію, ключові слова українською мовою
(шрифт 10 кеглів).
9. Покликання подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та
сторінки цитованого джерела: [4: 145].
10. Підрядкових покликань не використовувати.
11. Статтю подавати без автоматичних переносів слів.
12. У тексті диференціювати тире (–) та дефіс (-); скорочення на зразок: і т. ін., XX ст.,
ініціали біля прізвищ (напр.: І. Кочан), назви населених пунктів: м. Львів, с. Вишневе
друкувати через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
Скорочення на зразок: 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання
клавіш Ctrl+Shift+дефіс).
13. Ілюстративний матеріал друкувати курсивом; значення слів брати в лапки („...”).
14. Спеціальні шрифти, символи чи ілюстрації подавати окремими файлами.
15. Бібліографію друкувати через один рядок після основного тексту (розмір 10 кеглів).
Бібліографічні джерела подавати за алфавітом із дотриманням стандартів ВАК
України (ДСТУ 7.1: 2006).
16. Після бібліографії подати ім’я та прізвище автора, назву статті, коротку анотацію
та ключові слова англійською й російською мовами.
17. Зміст статті має відповідати вимогам ВАК України, викладеним у постанові від
15.01.2003 №7-05 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків
ВАК України”.
Аспіранти та викладачі без наукових ступенів до рукопису додають рецензію
наукового керівника.
Зразок:
УДК 811.161.2'243'26 (У77)
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
(ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ)
Данута Мазурик
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра українського прикладного мовознавства,
вул. Університетська, 1, кімн. 233, 79001 Львів, Україна
тел.: 032 239 43 55
ел. пошта: danuryk@gmail.com
Розглянуто проблеми створення і запровадження Державного стандарту з української мови як іноземної
(УМІ). Запропоновано опис рівнів володіння українською мовою як іноземною.
Ключові слова: українська мова як іноземна, освітній Державний стандарт, рівні володіння українською
мовою як іноземною, шкала дескрипторів.
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(заповнити та надіслати обов’язково)
Прізвище_________________________________________________________
Ім’я______________________________________________________________
По батькові________________________________________________________
Тема доповіді______________________________________________________
Форма участі в роботі конференції (виступ, обговорення)___________________
Місце роботи:
навчальний.заклад__________________________________________________
кафедра________________________________________________
_
адреса: (вул., індекс, місто, країна)............................................................................
___________________________________________________________________
Посада____________________________________________________________
Науковий ступінь___________________________________________________
Вчене звання_______________________________________________________
Службова адреса____________________________________________________
__________________________________________________________________
Домашня адреса____________________________________________________
__________________________________________________________________
Ел.пошта: ____________________________________________________________
Телефон:
службовий________________________________________________________
домашній_________________________________________________________
Я планую:
- приїзд та особисту участь у роботі конференції_________________________
- тільки надання тексту виступу_______________________________________
Потреба у проекторі : _______________________________________ ________

ДЯКУЄМО!

Пропозиції щодо проживання
Просимо попередньо бронювати місця у готелях Львова
Готель-гуртожиток Університету
вул.Герцена, 7
контактний тел.+ 38 032 239 40 05 – Світлана Георгіївна
1-місний номер
250 грн.
2-місний номер
312 грн.
Готель «Відень»
Проспект Свободи, 12
1-місний номер
2-місний номер

620 грн (+ сніданок )
680 грн. (+ сніданок)

Готель «Супутник»
Вул.Княгині Ольги, 116
1-місний номер
2-місний номер

440 грн. (+ сніданок)
520 грн. (+ сніданок)

Готель «Львів»
Проспект В.Чорновола, 7
1-місний відновлений
1-місний стандарт
1-місний турклас
2-місний покращений
2-місний відновлений
2-місний стандарт

220 грн.
190 грн.
120 грн.
500 грн.
350 грн.
300 грн.

