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Подлевська Неля Володимирівна, завідувач 

кафедри слов’янської філології – Вітальне слово 

 

Секція 1. Проблеми викладання української мови 

і літератури (ауд. 4–405) 

Голуб Ніна Борисівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу навчання української мови 

та літератури Інституту педагогіки НАПН України – 

Принципи створення сучасних підручників з української 

мови: текстоцентричний підхід 

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу навчання української мови і 

літератури Інституту педагогіки НАПН України – 

Структура і зміст підручника з української мови для 

учнів старших класів  

Лісова Людмила Василівна, заслужений вчитель 

України, учитель методист, спеціаліст вищої категорії, 

викладач української мови і літератури УМВК «ЗОШ І–

ІІІ ступенів №7 – колегіум», м. Умань – Роль сучасного 

вчителя української мови і літератури у формуванні 

мовної особистості школяра 

Подлевська Неля Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 



слов’янської філології – Формування комунікативної 

компетентності у студентів-філологів 

Станіславова Людмила Леонідівна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології, декан гуманітарно-педагогічного факультету 

– Візуалізація як прийом інтенсифікації викладання 

української мови 

Торчинський Михайло Миколайович, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української філології – Проблеми викладання 

української мови у ЗВО (відповідно до освітніх 

стандартів) 

Горячок Інна Владиславівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології – Особливості застосування інноваційних 

технологій у вивченні української мови та літератури 

Коваль Таїсія Петрівна, старший викладач кафедри 

української філології – Вироблення у студентів ЗВО 

риторичних умінь і навичок 

Мазур Анастасія Валентинівна, магістрант 

гуманітарно-педагогічного факультету спеціальності 

«Філологія. Українська мова і література» – Проблеми 

оцінювання учнів у школі 

Терещенко Людмила Вікторівна, старший 

викладач кафедри слов’янської філології – Проблемне 

навчання на уроках української мови як засіб 

удосконалення комунікативної компетенції учнів 

Торчинська Наталія Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології – Спільне й відмінне при викладанні 

синтаксису у школі та виші. 

Царалунга Інна Богданівна, доктор філологічних 

наук, доцент кафедри української філології – Труднощі 

при засвоєнні студентами історико-лінгвістичних 



дисциплін («Старослов’янська мова», «Історична 

граматика», «Історія української мови») 

 

Секція 2. Викладання польської мови як іноземної 

(УПЦ) 

Ащук Ольга Сергіївна, учитель польської та 

російської мови Ладижинської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2, 

м. Ладижин – Рівень методичного забезпечення 

навчання польської мови в сучасній школі. 

Гнатюк Любов Віталіївна, магістрант гуманітарно-

педагогічного факультету спеціальності «Слов’янські 

мови і літератури (переклад включно), перша – 

польська» – Особливості мовної інтерференції при 

вивченні польської мови. 

Дутковська Оксана Борисівна, старший викладач 

кафедри слов’янської філології – Навчання дітей 

польської мови як другої іноземної 

Дячок Марина Ігорівна, магістрант гуманітарно-

педагогічного факультету спеціальності «Слов’янські 

мови і літератури (переклад включно), перша – 

польська» – Підручники з польської мови: особливості 

структури і змісту 

Сашко Ірина Сергіївна, старший викладач кафедри 

слов’янської філології – Особливості викладання 

польської літератури в загальноосвітній школах: 

проектний метод 

Серкова Юлія Іванівна, старший викладач кафедри 

слов’янської філології – Застосування методики 

компетентнісно-орієнтованого навчання при вивченні 

польської мови 

 

 

 

Обговорення результатів засідання 


