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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 7–8 травня 2019 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. Проблемні питання методики викладання 

лексики української мови як іноземної. 

4. Граматична структура мови. Проблемні питання методики 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 10 квітня 2017 року текст виступу та 

заповнену анкету (бланк анкети додаємо) у вигляді вкладеного в повідомлення файлу, 

названого за прізвищем автора, на електронну адресу: danuryk@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»).  

 

Усі учасники конференції сплачують організаційний внесок – 100 грн., а також кошти 

за публікацію статті. Вартість публікації – 40 гривень за сторінку.  

Для докторів наук публікація статті без співавторства БЕЗКОШТОВНА.  

Для авторів статей англійською мовою публікація БЕЗКОШТОВНА.  

 

Оплату здійснювати лише після отримання повідомлення про прийняття статті до 

друку. Гроші просимо перераховувати за реквізитами: відділення Приватбанку на картку 

5168 7573 9319 9726 на ім'я Мазурик Данути Володимирівни. 

 

У призначенні платежу ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ  “оргвнесок” та/або “за 

публікацію статті П.І.Б.” 

 

Запрошення та інформаційні матеріали будемо надсилати учасникам на електронну 

адресу, вказану в анкеті. 

Проїзд та проживання – коштом учасників.  

Будемо щиро вдячні за розповсюдження інформації про конференцію. 

 

Оргкомітет 

mailto:uflconferencelviv@gmail.com


Текст статті обсягом 7-12 сторінок українською або англійською мовами подавати в 

такому оформленні: 

 

Вимоги до оформлення статей: 

1. Текстовий редактор Microsoft Word. 

2. Основний текст друкувати через 1 інтервал шрифтом Тimes New Roman, 12 кеглів. 

3. Поля з усіх боків – 2 см; відступ абзацу – 1 см. 

4. Зліва вгорі обов’язково вказати УДК (Напр., УДК 81'36:[373.016:811.161.2'243). 

5. У центрі сторінки – великими літерами назва статті напівжирним шрифтом. 

6. Ім‟я та прізвище автора розміщувати посередині сторінки через 2 рядки нижче і  

виділяти напівжирним шрифтом. 

7. Через 2 рядки нижче посередині сторінки курсивом – адреса: навчальний заклад, 

кафедра, вулиця, індекс, місто, країна, номер телефону й електронна пошта. Після 

електронної пошти вказати індивідуальний номер ORCID (у наступному рядку) 

(обов’язково!). Номер ORCID можна отримати за посиланням https://orcid.org/  

8. Через 1 рядок нижче друкувати анотацію та ключові слова українською мовою.  

9. Покликання подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера у 

списку використаної літератури та сторінки цитованого джерела. Увага! Розділювачем між 

цифрами слугує двокрапка з двобічним проміжком; для вказівки діапазону сторінок 

використовуйте, будь ласка, тире без проміжків: [4 : 145], [3 : 131–132]. 

10. Підрядкових покликань просимо не використовувати. 

11. Статтю подавати без застосованих 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 інтервал (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+інтервал). 

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 одинарні лапки  

(„…‟), цитати подавати у лапках (“...”). 

14. Спеціальні шрифти, символи чи ілюстрації просимо подавати окремими файлами. 

15. Список використаної літератури друкувати через один рядок після основного 

тексту (розмір 10 кеглів). Прізвища та ініціали авторів друкувати курсивом. Бібліографічні 

джерела подавати за алфавітом із дотриманням стандартів ДАК України (ДСТУ 7.1 : 2006). 

16. Список використаної літератури продублювати транслітерованим текстом після 

слова References. Для транслітерації використаної літератури з української мови просимо 

використовувати сайт – http://ukrlit.org/transliteratsiia  

Наприклад,  
Список використаної літератури 

1. Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія: Підручник / О. К. Безпояско, 

К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – Київ : Либідь, 1993. – 336 с.  
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17. Зверніть увагу, що література кириличним шрифтом іншими мовами (білоруською, 

російською, болгарською, македонською тощо) транслітерується за вимогами до вказаних 

мов, хоча і подається в основному переліку. Просимо використовувати сайт 

http://ua.translit.cc  

https://orcid.org/
http://ukrlit.org/transliteratsiia
http://ua.translit.cc/


 

18. Після списку використаної літератури обов’язково подати назву статті, ім‟я та 

прізвище автора, адресу: навчальний заклад, кафедра, вулиця, індекс, місто, країна, номер 

телефону й електронна пошта – англійською мовою. 

19. Обов‟язковою є анотація до статті та ключові слова англійською мовою (обсяг 

анотації 2000 знаків). 

20. Зміст статті має відповідати вимогам ДАК України, викладеним у постанові від 

15.01.2003 №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК 

України” та містити такі обов‟язкові елементи з їхнім виділенням у тексті:  

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв‟язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями;  

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми 

і на які спирається автор;  

 виокремлення раніше не з’ясованих частин загальної проблеми, якій присвячено 

статтю;  

 формулювання цілей статті (постановка завдань);  

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

 висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. 

 

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також 

правильність перекладу покладено на автора статті. Редакційна колегія має право 

рецензувати та редагувати тексти статей. 

Аспіранти та викладачі без наукового ступеня додають рецензію наукового керівника 

або витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку (сканований 

текст рецензії чи її фотокопію надсилати разом із статтею). 

 
 




