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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Модератор: Олександр Пронкевич 
 

Вступне слово. Сюзаннe Бекер, заступник директора Німецького культурного центру 
Ґьоте-Інститут в Україні, проф. Ульрих Шваєр, директор Інституту слов’янської 
філології Університету Людвіґа-Максиміліана Мюнхен та Лариса Човнюк, керівник відділу 
міжнародного співробітництва НаУКМА. 

1. Сюзаннe Бекер, заступник директора Німецького культурного центру Ґьоте-Інститут 
в Україні. Загальноєвропейські рекомендації з мов: Німецька як іноземна.   

2. Оксана Плаксій, викладач української як іноземної, НаУКМА. Єдиний стандарт як 
складова статусу державної мови.  

3. Уляна Штанденко, к.філол.н., Інститут української мови  НАН України. Необхідність 
впровадження міжнародних стандартів викладання української мови як іноземної. 

4. Аня Ланге, викладач німецької як іноземної за програмою ДААД в НТУ «КПІ». Методики 
викладання німецької як іноземної: європейський досвід для української мови. 

5. Олена Новікова, к.ф.н., доцент Інституту слов’янської філології ЛМУ (Мюнхен). Стан і 
перспективи розвитку УМІ.  

             

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

Модератор: Надія Трач 

 

1. Мар’яна Бурак, викладач та академічний директор школи української мови та культури 
Українського католицького університету. Олена Синчак, к.філол.н., старший викладач 
кафедри суспільних, природничих і філологічних дисциплін Українського католицького 
університету (УКУ). Презентація навчально-методичного комплексу з УМІ «Яблуко». 

2. Оксана Туркевич, к.філол.н., доцент кафедри українського прикладного мовознавства 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Українська мова як: 
іноземна, друга, успадкована, мова меншин.  

3. Світлана Немировська, викладач української як іноземної, НаУКМА. Підручники з УМІ 
для початківців (рівень А1-А2): наявні моделі, переваги та недоліки використання в 
практиці. 

4.  Ольга Тулузакова, к.філол.н., доц. б.в.з. кафедри української філології, теорії та історії 
літератури ЧДУ ім. Петра Могили, Євгенія Богданова, викладач кафедри української 
філології, теорії та історії літератури ЧДУ ім. Петра Могили. Підручники з російської 
мови як іноземної: вивчення зарубіжного досвіду. 

5. Анастасія Полуектова, викладач кафедри української філології, теорії та історії 
літератури ЧДУ ім. Петра Могили. Методи навчання та вивчення російської мови як 
іноземної: досвід поколінь. 

6. Надія Трач, к.філол.н., доц. кафедри української мови НаУКМА. Викладання української 
як іноземної: проблема корпусу текстів. 

7. Єлизавета Тарануха, викладач української як іноземної, НаУКМА. Ефективність 
застосування казок у підручниках середнього рівня української мови як іноземної. 

8. Юлія Шинкаренко, викладач української як іноземної, НаУКМА. Використання ігрових 
завдань у вивченні лексики та граматики української мови як іноземної.  

 

 
 
 


