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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 19–20 жовтня 2017 року 

 
На конференції заплановано обговорення таких питань  

з української лінгвістики та лінгводидактики: 
 

1. Українська мова в просторі і часі: історія, теорія, практика. 
2. Лінгвокраїнознавство та проблеми міжкультурної комунікації. 
3. Лексико-семантична структура мови. Методика викладання лексики української мови 

як іноземної. 
4. Граматична структура мови. Методика викладання граматики української мови як 

іноземної. 
5. Семантика і прагматика. Українська мова як іноземна в аспекті навчання видів 

мовленнєвої діяльності. 
6. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців.  
7. Проблеми стандартизації та уніфікації процесу навчання української мови як 

іноземної.  
8. Культура мови і стилістика.  

 
Для участі в конференції просимо надіслати до 15 червня 2017 року текст виступу та 

заповнену анкету (бланк анкети додаємо) у вигляді вкладеного в повідомлення файлу, 
названого за прізвищем автора, на електронну адресу: uflconferencelviv@gmail.com  

 
Матеріали конференції будуть опубліковані до початку роботи конференції у збірнику 

«Теорія і практика викладання української мови як іноземної» (фахове видання ДАК 
України за спеціальністю «Філологія»).  

 
Вартість публікації – 50 гривень за сторінку. Для докторів наук публікація статті без 

співавторства безкоштовна. Оплату здійснювати лише після отримання повідомлення про 
прийняття статті до друку. Гроші надсилати поштовим переказом на адресу:  

Чулаєвському Андрію Івановичу, вул. Університетська, 1, кафедра українського 
прикладного мовознавства (ауд. 233), філологічний факультет, м. Львів, Україна 79000.  

 
Після здійснення переказу коштів просимо надіслати sms-повідомлення на номер 
+380 (96) 426 23 62 (Чулаєвському А. І.) про суму переказу і вказати прізвище та 
ім'я відправника, також можна надіслати фотокопію квитанції про переказ на 
електронну пошту: chulaievskyia@gmail.com   
 

Реєстраційний внесок  – 100 грн. учасники сплачуватимуть під час реєстрації.  
Запрошення та наступні інформаційні матеріали будемо надсилати учасникам на електронну 

адресу, вказану в анкеті. 
Проїзд і проживання – за кошти учасників. 
Будемо щиро вдячні за розповсюдження інформації про конференцію. 
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