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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
 

Голова програмного комітету: 

Бобало Юрій – ректор Національного університету «Львівська політехніка», 

д. т. н., проф. (Україна) 
 
 

Заступники голови: 

Ключковська Ірина – директор Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», 

к. пед. н., доц. (Україна) 

Моркляник Богдан – проректор з науково-педагогічної роботи і питань 

соціального розвитку Національного університету «Львівська політехніка», 

к. т. н., доц. (Україна) 
 
 

Секретар програмного комітету: 

Палінська Олеся – старший науковий співробітник Міжнародного інституту 

освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 

«Львівська політехніка», к. філол. н. (Україна) 
 
 

Члени програмного комітету: 

Білаш Оленка – координатор других мов і міжнародної освіти Університету 

Альберти, доктор, проф. (Канада) 

Космеда Тетяна – завідувач кафедри україністики Університету 

ім. А. Міцкевича, д. філол. н., проф. (Польща) 

Кочан Ірина – завідувач кафедри українського прикладного мовознавства 

Львівського національного університету ім. І. Франка, д. філол. н., проф. 

(Україна) 

Кузнєцова Тетяна – професор кафедри журналістики та філології Сумського 

державного університету, д. н.  із соц. комунікацій, доц. (Україна) 

Лєсная Галина – професор кафедри мов країн Центральної і Південно-

Східної Європи Московського державного інституту міжнародних відносин 

(Університету) МЗС Росії, к. філол. н., доц. (Російська Федерація) 

Чіжмарова Марія – професор кафедри україністики, директор інституту 

Пряшівського університету (Словаччина) 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Голова: 

Ключковська Ірина – директор Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», к. пед. н., доц. (Україна) 
 
 

Заступник голови: 

Палінська Олеся – старший науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», к. філол. н. (Україна) 
 
 

Секретар оргкомітету: 

Туркевич Оксана – науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», к. філол. н. (Україна) 
 
 

Члени оргкомітету: 

Галік Марія – заступник директора Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна) 

Грицко Наталія – провідний бухгалтер Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»  (Україна) 

Дзюб Анжела – провідний бухгалтер Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»  (Україна) 

Калинець Ігор – заступник директора Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна) 

Кендзьор Остап – провідний фахівець Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»  (Україна) 

Литвин Любов – провідний фахівець Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»  (Україна) 

Литвин Ярослав – провідний фахівець Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна) 

Побран Ірина – провідний інженер Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна) 

Пташник Ольга – молодший науковий співробітник Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна) 

П’ятковська Оксана – науковий співробітник Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна) 

Сиванич Богдан – молодший науковий співробітник Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна) 

Темник Галина – молодший науковий співробітник Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна) 

Харів Зоряна – фахівець Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків 
з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна) 

Яців Андрій – провідний фахівець Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»  (Україна) 
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 8 листопада, четвер 

Актова зала головного корпусу Національного університету 

«Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12 

 
 

 

 

9.00 – 9.30     Відкриття конференції 
 

 

Юрій Бобало (Україна, Львів) 
ректор Національного університету «Львівська політехніка», д. т. н., проф. 

Ірина Ключковська (Україна, Львів) 
директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою, к. пед. н., доц. 

 
 

 

9:30 – 11:00     Презентації навчальних видань: 

 
1. Мандрівка Україною : навчальний посібник з української мови як 

іноземної (рівень В2) / [Ірина Ключковська, Олеся Палінська, Ольга 

Пташник, Оксана Туркевич, Богдан Сиванич, Галина Шміло]. – Львів: Дон 

Боско, 2012. – 152 с. 

2. Zinkiewicz-Tomanek B., Baraniwska O. Język ukraiński dla  początkujących. 

– Kraków: Petrus, 2012. – 328 s. 

Zinkiewicz-Tomanek B., Baraniwska O. Słownik ukraińsko-polski. – Kraków: 

Petrus, 2012. – 160 s. 

3. Наука і техніка в сучасному світі : збірник науково-популярних текстів та 

навчальних завдань для студентів-іноземців технічних вишів / [Г. Бойко, 

І. Василишин, Т. Гроховська, О. Качала, А. Моторний, І. Юзвяк]. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180 с. 

4. Антонів О. Українська мова для іноземців : модульний курс / О. Антонів,  

Л. Паучок. – К.: Фірма «ІНКОС», 2012. – 268 с. 

5. Лесная Г. М. Учебник украинского языка. Уровень А1 / Г. М. Лесная. – М.: 

МГИМО, 2010. – 120 с. 

Лесная Г. М. Украинский язык для стран СНГ : учебник / Г. М. Лесная. – 

М.: РГГУ, 2010. – 368 с. 

 

11:00 – 11:30  перерва на каву 
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11:30 – 13:30    КРУГЛИЙ СТІЛ № 1 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ  

Актова зала головного корпусу Національного університету  

«Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12 

 
Модератор: Галина Лєсная  

професор кафедри мов країн Центральної і Південно-
Східної Європи Московського державного інституту 
міжнародних відносин (Університету) МЗС Росії, 
к. філол. н., доц. (Російська Федерація)  

 

 

13:30 – 14:30  обідня перерва 

 

 

14:30 – 17:30    КРУГЛИЙ СТІЛ № 2 

УКРАЇНОЗНАВЧІ ОСЕРЕДКИ У СВІТІ 

Ауд. № 204 головного корпусу Національного університету  

«Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12 
 
 
 

Модератор: Оксана Винницька 
голова Світової Координаційної Виховно-Освітньої 
Ради при СКУ, почесний консул Канади у Львові 
(Україна / Канада) 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ  

Експериментальний навчальний план суботньої (недільної) школи  

для дітей емігрантів «Діти України» 

Сестра Христофора Буштин, Комісія УГКЦ у справах освіти та 

виховання 

 

 

18:00 – 19:30  Вистава студентського театру Університету 

ім. А. Міцкевича (Познань) «Ніч перед Різдвом» 

Центр культури та дозвілля «Лис Микита» Львівського 

національного університету імені Івана Франка,  

вул. Університетська, 1 (головний корпус; вхід із подвір’я) 
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9 листопада, п’ятниця 

Ауд. № 204  головного корпусу Національного університету 

«Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12 

 
 

10:00 – 11:30   КРУГЛИЙ СТІЛ № 3 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 
 
 

Модератор: Тетяна Космеда 

завідувач кафедри україністики Університету 

ім. А. Міцкевича, д. філол. н., проф. (Польща)  

 
 

11:30 – 12:00  перерва на каву 

 

 

12:00-13:30    МАЙСТЕР-КЛАС № 1 

УРОК ІЗ СУБТИТРАМИ: НЕВИКОРИСТАНИЙ РЕСУРС У 

ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 

Віра Маковська  

(Німеччина, Ґрайфсвальд) 
викладач кафедри східно- та західно-

слов’янської філології Ґрайфсвальдського 
університету ім. Ернста-Морітца-Арндта  

 

 
 

13:30 – 14:30  обідня перерва 

 

 

14:30 – 16:00   МАЙСТЕР-КЛАС № 2 

ГРАМАТИКА НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ –  

ЯКА, ЯК І З ЯКОЮ МЕТОЮ? 
 
 
 

Малґожата Смеречняк  

(Польща, Катовіце) 

асистент Школи польської мови і культури 
Шльонського університету, доктор 

 

 

16:00 – 16:30   ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ УХВАЛИ 

 

16:30 – 18:00   Перегляд фільму Даніель Стоділки «Відродження 

королівства: скарби Галичини» 
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Учасники дискусій та їхня тематика: 
 
 
 

1. Антонів Олександра (Україна, Львів) 
старший викладач кафедри українського прикладного мовознавства 
Львівського національного університету ім. І. Франка 
На перехресті мови і культури: урок української мови як іноземної 

2. Антофійчук Ірина (Україна, Чернівці) 
викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського 
державного медичного університету 

Проблеми викладання української мови як іноземної студентам медичних 

спеціальностей 

3. Баранівська Оксана (Польща, Краків) 
старший викладач кафедри україністики Яґеллонського університету, 
к. філол. н. 

4. Барань Єлизавета (Україна, Берегово / Угорщина, Ніредьгаза) 
старший викладач Закарпатського угорського інституту ім. Ференца 
Ракоці ІІ / Ніредьгазької Вищої Школи, PhD 
Українознавчі студії у вищих навчальних закладах Угорщини 

5. Білаш Оленка (Канада, Едмонтон)  
координатор других мов і міжнародної освіти, Університет Альберти, 
доктор, проф. 

Як змінилася праця українських вчителів під впливом співпраці з 

канадськими вчителями  

6. Боднар Валентина (Придністровська Молдавська Республіка, Бендери) 
директор МОЗ «Бендерська гімназія № 3 ім. І. П. Котляревського», к. пед. н. 

Створення іміджу української школи за кордоном 

7. Бойко Галина (Україна, Львів) 
викладач секції мовної підготовки іноземних студентів кафедри іноземних мов 
НУ «Львівська політехніка» 
Україна і Бельгія. Перші кроки до вивчення української мови 

8. Буднік Анжела (Україна, Одеса) 
викладач кафедри загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних 
громадян державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», к. пед. н.  

Особливості сприймання художнього стилю студентами-інофонами 

9. Вознюк Ольга (Україна, Львів) 
викладач української мови для іноземних студентів Львівського національного 
університету ім. І. Франка, к. філол. н. 
Застосування мультимедійних технологій для вивчення української мови 

як іноземної 
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10. Гримич Марина (Україна, Київ) 

завідувач відділу Національного науково-дослідного інституту 
українознавства та всесвітньої історії, д. і. н., проф. 
Вуйко Штиф Табачнюк та Юзьо Шило і особливості усної говірки half-

напів в умовах двомовності Канади та Бразилії 

11. Грудко Ольга (Придністровська Молдавська Республіка, Бендери) 
заступник директора з навчально-виховної роботи МОЗ «Бендерська гімназія 
№ 3 ім. І. П. Котляревського» 

Українознавчі аспекти виховання молодого покоління Придністров’я 

12. Єндрасік Пауліна (Польща, Познань) 
аспірант Інституту російської філології Університету ім. А. Міцкевича, 
магістр 

Знайомся з сусідом! – декілька слів про новий проект Суспільно-

культурного товариства «Польща – Україна» у Познані  

13. Житнік Аліна (Естонія, Тарту) 
вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури, директор 
Тартуської української недільної  школи імені Лесі Українки, бакалавр 
філології 

14. Заячук Юлія (Україна, Львів) 
доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного 
університету ім. І. Франка, к. пед. н., доц. 

Викладання української мови в Канаді на університетському рівні: 

історичний, змістовий та методичний аспекти 

15. Зінкевич-Томанек Божена (Польща, Краків) 
старший викладач кафедри україністики Яґеллонського університету, 
к. філол. н. 

16. Капроцкі Андрій (Німеччина, Гайдельберґ) 
викладач українознавства та історії України Української суботньої школи 
м. Гайдельберґ 

17. Качала Олег (Україна, Львів) 
викладач секції мовної підготовки іноземних студентів кафедри іноземних мов 
НУ «Львівська політехніка» 

Фонетична інтерференція іспаномовних студентів, котрі вивчають 

українську мову 

18. Кей-Кулаковскі Лариса (Німеччина, Гайдельберґ) 
заступник директора Української суботньої школи м. Гайдельберґ 

19. Ключковська Ірина (Україна, Львів) 
директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 
НУ «Львівська політехніка», к. пед. н., доц. 

Українська мова у світі: контекст сучасних реалій 
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20. Кобель Ігор (Україна, Львів)  
Український католицький університет, к. пед. н. 
Як змінилася праця українських вчителів під впливом співпраці з 
канадськими вчителями?  

21. Космеда Тетяна (Польща, Познань) 
завідувач кафедри україністики Університету ім. А. Міцкевича, д. філол. н, проф. 

Міжкультурна комунікація як параметр опису мовної зустрічі 

22. Кочан Ірина (Україна, Львів) 
завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського 
національного університету ім. І. Франка, д. філол. н., проф.  

Становлення і розвиток методики викладання української мови як іноземної 

23. Кузнєцова Тетяна (Україна, Суми) 
професор кафедри журналістики та філології Сумського державного 
університету, д. н. із соціальних комунікацій, доц. 
Особливості мовної поведінки іноземних студентів у навчальних закладах 
України 

24. Курган Каріна (Україна, Одеса) 
викладач кафедри загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних 
громадян державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» 

Особливості сприймання художнього стилю студентами-інофонами 

25. Лєсная Галина (Російська Федерація, Москва) 
професор кафедри мов країн Центральної і Південно-Східної Європи 
Московського державного інституту міжнародних відносин (Університету) 
МЗС Росії, к. філол. н., доц. 
Аспект ‘мова професії’ у викладанні української мови як іноземної 

26. Лозан Тетяна (Придністров’я, Рибниця) 
старший викладач Рибницької філії Придністровського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка 
Міжпредметний взаємозв’язок у формуванні усного українського 
мовлення російськомовних першокласників в умовах Придністров’я 

27. Мазурик Данута (Україна, Львів) 
доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського 
національного університету ім. І. Франка, підготовчого відділення для іноземних 
громадян факультету доуніверситетської підготовки, к. філол. н., доц.  
Принципи формулювання граматичних правил у підручнику з 
української мови як іноземної для початкового етапу навчання  

28. Маковська Віра (Німеччина, Ґрайфсвальд)  
викладач кафедри східно- та західнослов’янської філології Ґрайфсвальдського 
університету ім. Ернста-Морітца-Арндта 
Урок із субтитрами: невикористаний ресурс у практиці викладання 

української мови як іноземної 
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29. Маргітич Катерина (Україна, Берегово) 
доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца 
Ракоці ІІ, к. пед. н., доц. 
Навчання української мови в початкових класах угорськомовних 
загальноосвітніх навчальних закладів Закарпаття 

30. Мацюк Зоряна (Україна, Львів) 
доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського 
національного університету ім. І. Франка, к. філол. н., доц. 

Особливості навчання української мови іноземних аспірантів 

31. Мельник Людмила (Російська Федерація, Москва) 
директор АНО «Інститут національних проблем освіти», к. і. н. 
Особливості становлення української освіти в Російській Федерації 

32. Мірзоян Надія (Вірменія, Єреван) 
викладач української мови та літератури Єреванської філії Тернопільського 
національного економічного університету 
Деякі особливості вивчення української мови як іноземної (у порівнянні з 
вірменською) 

33. Мішалова Роксолана (Австралія, Сідней) 
директор Нової української школи в м. Сідней 

34. Мущинська Вікторія  (Російська Федерація, Санкт-Петербург) 
доцент кафедри слов’янської філології філологічного факультету Санкт-
Петербурзького державного університету, к. філол. н.,доц.  

Україністика на філологічному факультеті СПбДУ 

35. М’ягкота Ірина (Україна, Львів) 
викладач Львівського державного університету фізичної культури 

Специфіка викладання УМІ у виші спортивного профілю 

36. Набок Марина (Україна, Суми) 
викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського 
державного університету, к. філол. н. 
Сприйняття іноземними студентами українських народних дум, пісень та 
кобзарства 

37. Найденко Людмила (Російська Федерація, Нижнєкамськ) 
керівник об’єднання з вивчання історії та культури українського народу 
«Лелеки», заступник голови національно-культурної автономії «Українське 
товариство «Вербиченька» 
Сімнадцять років, мов сімнадцять кроків. Про діяльність української 

недільної школи «Лелеки» 

38. Новицька Людмила (Україна, Львів) 
старший викладач підготовчого відділення для іноземних громадян 
НУ «Львівська політехніка» 
Проблеми викладання української мови як іноземної 
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39. Онищук Віталій (Україна, Одеса) 
завідувач кафедри соціології Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечникова, д. соц. н., проф.  

Мовна проблема в дзеркалі громадської думки регіонів України 

40. Палінська Олеся (Україна, Львів) 
старший науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою, викладач секції мовної підготовки іноземних 
студентів кафедри іноземних мов НУ «Львівська політехніка», к. філол. н. 

Використання ігор на заняттях з української мови як іноземної 

41. Панасюк Тетяна (Польща, Варшава) 
координатор у справах співпраці та міжнародних зв’язків, вчитель 
української мови Міжшкільного пункту навчання української мови у Варшаві, 
магістр  
Адміністративно-правові проблеми та перспективи розвитку українського 

шкільництва у Польщі на прикладі української школи у Варшаві  

42. Паньков Іван (Хорватія, Липовляни) 
психолог 

Українсько-хорватський і хорватсько-український розмовник 

43. Паньков-Карпа Славіца (Хорватія, Липовляни) 
професор української мови і літератури 
Українсько-хорватський і хорватсько-український розмовник 

44. Попченко Оксана (Придністров’я, Рибниця) 
учитель української мови та літератури МОЗ «Рибницька українська середня 
загальноосвітня школа № 1 з гімназичними класами ім. Лесі Українки» 

Ретроспективний огляд розвитку української мови на терені 

Придністров’я 

45. Пташник Ольга (Україна, Львів) 
молодший науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» 
Практика проведення україномовного табору «Крок до України» в Казахстані 

46. Рахлецька Роксолана (Німеччина, Франкфурт-на-Майні) 
вчитель Української суботньої школи м. Франкфурт-на-Майні 

47. Романюк Світлана (Україна, Чернівці) 
доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, к. педаг. н., доц. 
Еволюція мети навчання української мови в діаспорі (друга половина ХХ ст.)  

48. Руснак Іван (Україна, Хмельницький) 
професор кафедри педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії, д. пед. н., проф.  

Українське шкільництво Канади: тенденції розвитку 
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49. Самотос-Байрлє Наталка (Німеччина, Гайдельберґ) 
музикознавець, вчитель в українській суботній школі, працівник музею 
сакрального мистецтва в м. Гайдельберґ 

Українознавство для дітей (7-12 років) в українській суботній школі – 

робота з автентичним текстом чи викладання предмету за підручником 

50. Самусенко Оксана (Україна, Київ) 
доцент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка, к. філол. н., доц. 
Пошуки ефективних методів викладання лінгвокраїнознавства 

української мови іноземним студентам 

51. Сиванич Богдан (Україна, Львів) 
молодший науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою НУ  «Львівська політехніка» 
Екскурсії як форма навчання мови як іноземної 

52. Сирбу Мар’яна (Придністровська Молдавська Республіка, Бендери) 
заступник директора з науково-методичної роботи МОЗ  «Бендерська 
гімназія № 3 ім. І. П. Котляревського» 
Українознавчі аспекти виховання молодого покоління Придністров’я 

53. Сіваченко Олена (Канада, Альберта) 
Університет Альберти, к. філол. н. 
Teaching Listening Comprehension in Ukrainian L2 Classroom: CLT Perspective 

54. Скиба Наталія (Україна, Київ) 
асистент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту 
філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, к. філол. н. 

Формування комунікативної компетенції у студентів-іноземців на 

фразеологічному рівні (на матеріалі новітньої художньої прози) 

55. Стрілець Інна (Україна, Чернівці) 
асистент кафедри історії та культури української мови Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича 
Особливості застосування методу рольової гри на заняттях з української 

мови як іноземної 

56. Туркевич Оксана (Україна, Львів) 
науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою НУ «Львівська політехніка», доцент кафедри українського прикладного 
мовознавства Львівського національного університету ім. І. Франка, к. філол. н. 

Українська мова за кордоном: друга чи іноземна? 

57. Темник Галина (Україна, Львів) 
молодший науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою НУ  «Львівська політехніка» 

Теоретична основа створення функціональної граматики української мови 
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58. Чернієнко Денис (Російська Федерація, Башкортостан, Уфа) 
докторант Удмуртського державного університету (м. Іжевськ) / професор кафедри 
психолого-педагогічної та гуманітарної освіти Уфимської філії Московського 
державного гуманітарного університету ім. М. О. Шолохова, к. і. н., доц. 
Мовні процеси в середовищі українського населення Приуралля 

59. Чіжмарова Марія (Словаччина, Пряшів) 
завідувач кафедри україністики Пряшівського університету, к. філол. н., проф. 
Вищі українознавчі студії в Словаччині 

60. Чуба Галина (Польща, Краків) 
викладач кафедри українознавства Яґеллонського університету, к. філол. н. 

Українознавчі студії в Яґеллонському університеті   

61. Швець Ганна (Україна, Київ) 
доцент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту 
філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, к. філол. н. 
Нехудожні тексти краєзнавчої тематики у практиці викладання 
української мови як іноземної 

62. Шевченко Мирослава (Україна, Київ)  
доцент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту 
філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, к. філол. н., доц.  

Розмовна лексика в публіцистичному мовленні та її місце у викладанні 

української мови як іноземної  

63. Штанденко Уляна (Україна, Київ) 
науковий співробітник Інституту української мови НАН України, к. філол. н. 

64. Юзвяк Ірина (Україна, Львів) 
викладач секції мовної підготовки іноземних студентів кафедри іноземних мов 
НУ «Львівська політехніка»  
Проблеми добору навчальних текстів для студентів-іноземців 

природничих спеціальностей 

65. Яремчук Сергій (Україна, Львів) 
викладач секції мовної підготовки іноземних студентів кафедри іноземних мов 
НУ «Львівська політехніка» 

Вивчення паронімії на заняттях з УМІ: теоретичний і прикладний аспект 

66. Ярош Ольга (Україна, Львів)  
старший науковий співробітник Львівського історичного музею, здобувач 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 
Вивчення рідної мови в умовах української діаспори в Аргентині  

67. Яшко Анна (Словаччина, Пряшів) 
аспірант кафедри україністики філософського факультету Пряшівського 
університету, магістр 

Українська мова у школах різного типу за кордоном 


