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Проблематика вебінару: 
 

 

 

 

 Законодавчі аспекти і пріоритети 

мовної політики в Україні і світі 

 

 Філософсько-аксіологічні засади 

рідномовної освіти 
 

 

 Розвиток мови як основа національної 

культури й чинник сталого розвитку 

суспільства 

 

 Формування міжкультурної 

толерантності засобами рідної мови 

 

 Розвиток мовно-комунікативної 

компетентності різних категорій 

дорослого населення  
 

 

 Психологічні засади формування 

комунікативно компетентної 

особистості 
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Towards Sustainable Futures through Multilingual Education 

 

 

On the occasion of this Day, I launch an appeal for 

the potential of multilingual education to be acknowledged 

everywhere, in education and administrative systems, in 

cultural expressions and the media, cyberspace and trade.   

 

                         Irina Bokova, UNESCO Director-General     

  

UNESCO celebrates International Mother Language Day (IMLD) on February 21, 2017 

under the theme «Towards Sustainable Futures through Multilingual Education». To foster 

sustainable development, learners must have access to education in their mother tongue and in 

other languages. It is through the mastery of the first language or mother tongue that the basic 

skills of reading, writing and numeracy are acquired. Local languages, especially minority and 

indigenous, transmit cultures, values and traditional knowledge, thus playing an important role in 

promoting sustainable futures. 

  

What is multilingual education? 

Multilingual education facilitates access to education while promoting equity for 

populations speaking minority and/or indigenous languages, especially girls and women: 

 It emphasizes the quality of teaching and learning with a focus on understanding 

and creativity; 

 It reinforces the cognitive aspect of learning by ensuring the direct application of 

learning outcomes to the learner’s life through the mother tongue 

 It enhances dialogue and interaction between learner and teacher by allowing 

genuine communication from the beginning. 

 It facilitates participation and action in society and gives access to new knowledge 

and cultural expressions, thus ensuring a harmonious interaction between the global and the 

local. 

 

Режим доступу: http://ru.unesco.org/ 

http://ru.unesco.org/
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Місце проведення: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

науково-дослідна лабораторія академічної культури дослідника; кафедра російської мови, 

зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Київський 

професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка та ін.  

 Мета семінару: аналіз сучасних тенденцій розвитку багатомовної і рідномовної 

освіти в Україні і світі; розвиток мовно-комунікативної компетентності викладачів-

дослідників, молодих науковців, студентів. 

Учасники вебінару: науковці, викладачі, студенти, магістранти, аспіранти, 

викладачі університетів. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ ВЕБІНАРУ: 

 

1000 – 1030 Відкриття вебінару (зал засідань ІПООД НАПН України) 

1030 – 1200 Пленарне засідання 

1230  – 1300 Перерва 

1300  – 1500   Секційні засідання   

1500 – 1530 Підбиття підсумків роботи вебінару; ухвалення резолюції. 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин. 

Виступ на секційних засіданнях – до 10 хвилин. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, завідувач 

Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» . 

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. 

Вовк Мирослава Петрівна  – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій 

навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 

століття» 

Філіпчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і 

технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 
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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ВЕБІНАРУ 

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

 

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України  

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Рідномовна освіта як основа багатомовності в Україні: суперечності і 

перспективи  

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

 

Особливості формування рідномовної компетентності дорослих 

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України  
 

Державна мова  в соціокультурному просторі 

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України  

 

Навчання рідною  мовою – основа формування полікультурного 

суспільства 

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора з наукової  роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України  

 

Мова і міжкультурна комунікація 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, завідувач 

Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»  
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Рідна і державна мова – ключові компетентності «Нової української 

школи»  

Усатенко Тамара Пилипівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, науковий кореспондент Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України. 

 

Культуромовна особистість учителя у світлі пріоритетів «Нової 

української школи» 

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету 

імені А. Макаренка  

 

Рідномовне навчання у польській системі освіти 

Тереса Яніцка-Панек – доктор, професор надзвичайний кафедри соціальних 

наук, викладач дошкільної педагогіки і раннньошкільної педагогіки Вищої 

школи бізнесу і науки про здоров’я в Лодзі (Польща) 

 

Аксіологічні детермінанти розвитку рідномовної педагогічної освіти 

Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Мовна компетентність педагога у вимірах мультилінгвізму 

Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-

кореспондент НАПН України, директор Київського інженерно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ 1. 

РОЗВИТОК МОВИ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  

Й ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Пріоритети рідномовної освіти в Україні 

Вовк Мирослава Петрівна  – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, головний науковий співробітник відділу змісту і технологій 

навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 

століття»  
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Етнолінгвістичні засади вивчення рідної мови 

Руснак Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

 

Рідна мова  – ключ до пізнання багатокультурного світу 

Лавриченко Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри іноземних мов та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Мова – спосіб утвердитись, заявити про себе! 

Дяченко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 

Рідна мова як ключ до взаєморозуміння та взаємоповаги 

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Сакральний зміст художнього слова у вимірах формування світоглядних 

цінностей викладача  

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і 

технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 

 

Рідна мова – це скарбниця народної мудрості 

Марусинець Маріанна Михайлівна – кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 

Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце 

б’ється – ожива, як їх почує! (Тарас Шевченко) 

Постригач Надія Олегівна – кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем 

педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 
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Де мова, де пісня – там віра народу 

Сулима Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 

Українознавчий потенціал родинних студій 

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної 

академії педагогічних наук України 

 

Мовна підготовка майбутніх педагогів у контексті сталого розвитку 

суспільства 

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

 

Національно-патріотичне виховання засобами української мови 

Квітень Євгенія Дмитрівна – завідувач науково-методичного центру 

суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області 

 

Формування ключових компетентностей на уроках української мови 

відповідно до нового Державного стандарту базової та повної середньої 

освіти 

Сахновський Олександр Євгенович – завідувач кафедри методики 

викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат історичних наук 

 

Методичний аспект вивчення сучасної поезії про рідну мову на уроках 

літератури у старших класах 

Владимирова В.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури Сумського державного педагогічного університету 

імені Антона Макаренка 

 

Українознавство як невід’ємна складова мовознавчих дисциплін 

Циганок Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування майбутньої наукової еліти у студентському науковому 

товаристві імені Хрисанфа Ящуржинського 

Санівський Олександр Михайлович – старший викладач кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
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Формування національної еліти засобами української літератури 

Йовенко Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Погляд Б. Грінченка на літературну просвіту селянства 

Лопушан Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування вільнодумної особистості – важливе завдання сучасної 

методики літератури 

Новаківська Людмила Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Концепція Олександра Потебні про мову як діяльність духу, її роль в 

рецепції та інтерпретації й використання на парах з теорії літератури  

Павленко Марина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Духовна чутність рідної мови в лінгводидактичній концепції 

К. Д. Ушинського 

Гончарук Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування мовної культури студентів у процесі вивчення творчості 

Пантелеймона Куліша 

Кириченко Віта Григорівна – старший викладач кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Філософські засади рідномовної освіти на матеріалі творчості Григорія 

Сковороди 

Денисюк Оксана Юріївна – викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Етноестетична домінанта української вишивки 

Мамчур Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
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Образ пісні у творчості О. Де 

Зарудняк Наталія Іванівна – викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування духовно багатої особистості під час вивчення творчості 

Олександра Довженка 

Хлівна Тетяна Олегівна – викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування національно свідомої особистості під час вивчення курсу 

«Етнопедагогіка» 

Антонова Оксана Ярославівна – викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Роль мови у формуванні духовної єдності українського народу 
Кухарчук Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Українська мова як чинник державотворення 

Баранник Наталія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Дискурсивно-риторичний аспект мовлення громадянина-патріота 

Корчова Олена Михайлівна – асистент кафедри української мови, літератури 

та методики навчання Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

 

Індивідуальний стиль І. Багряного 

Привалова Світлана Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Вивчення індивідуального стилю Івана Франка 

Гоголь Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 



 11 

Особливості функціонування української мови в системі освіти та науки 

в нових законопроектах про державну мову 

П'ятаченко С.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської 

мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Внесок Б. Д. Грінченка у становлення єдиної української літературної 

мови  

Писаренко Катерина Олександрівна – студентка 221 гр. Сумського 

державного педагогічного університету імені Антона Макаренка (науковий 

керівник – О.П. Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Сумського державного педагогічного університету імені 

Антона Макаренка) 

 

Статус української та російської мов у пострадянській Україні  

Дворнік Ганна Миколаївна – студентка 222 гр. Сумського державного 

педагогічного університету імені Антона Макаренка (науковий керівник – 

О.П. Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка) 

 

Слова-символи у тексті Євангелія  

Доценко Анна Вікторівна – студентка 222 гр. Сумського державного 

педагогічного університету імені Антона Макаренка (науковий керівник – 

О.П. Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка) 

 

Мовні кліше в сучасній українській літературній мові 

Бережна Влада Сергіївна – студентка 222 гр. Сумського державного 

педагогічного університету імені Антона Макаренка (науковий керівник – 

О.П. Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка) 

 

Відбиття російсько-української мовної інтерпретації в українському 

художьому тексті  

Дібіжева Олександра Євгенівна – студентка 242 гр. Сумського державного 

педагогічного університету імені Антона Макаренка (науковий керівник – 

О.П. Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка) 

 

Особливості української обрядової фразеології  

Хоменко Ріта Олексіївна – студентка 242 гр. Сумського державного 

педагогічного університету імені Антона Макаренка (науковий керівник – 

О.П. Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка) 
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Тематичні особливості сонетів неокласиків 

Бєлокопитова Марина – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка (науковий керівник – Н.І. Кириленко,  кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української літератури Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка) 

 

Художньо-стильові особливості українських народних балад 

Солодка Владислава – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка (науковий керівник – Н.І. Кириленко,  кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української літератури Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка) 

 

Художньо-стильові особливості поезії Є. Маланюка 

Кириленко С.П. – студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

(науковий керівник – Н.І. Кириленко,  кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка) 

 

Поетикальні особливості поем І. Франка 

Мельник А.О. – магістр факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

(науковий керівник – Н.І. Кириленко,  кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка) 

 

Мовні засоби творення жіночих образів О. Гончара 

Гримайло Н.М. – магістр факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

(науковий керівник – Н.І. Кириленко,  кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка) 

 

Мова персонажів у творах Марії Матіос як репрезентація самореалізації 

жінки в сучасному соціумі 

Варава Я.М. – магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

(науковий керівник – В.М. Владимирова, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка) 
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Художнє осмислення питань мовної політики в романі Ч.Т.М’євіля 

«Посольське місто» 

Денісова Д.Д. – викладач кафедри германської філології Сумського 

державного педагогічного університету 

 

Образ жінки-вченої як української мовної особистості в романі Ліни 

Костенко «Записки українського самашедшого» 

Мотлюк Лілія – студентка 2 курсу Луцького педагогічного коледжу, член 

науково-педагогічного товариства «Гаудеамус» (науковий керівник – 

О.Л. Фаст, кандидат педагогічних наук, докторант Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки) 

 

Лінгвокраїнознавча компетентність вчителя-філолога: 

міждисциплінарний аспект 

Вернигора Олена Леонідівна – аспірант відділу змісту і технологій навчання 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Лексикографічна компетентність  старшокласника: реалії формування 

Косенко А. – магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

(науковий керівник – О.М.Семеног, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка) 

 

Мова молитви у формуванні рідномовної компетентності майбутнього 

учителя музики  

Проворова Євгенія Михайлівна – кандидат педагогічний наук, доцент, 

докторант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 

диригування факультету мистецтв імені А.Т.Авдієвського Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Родинно-етикетні традиції моєї країни 

Ян Цзюнь – аспірант Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова 
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СЕКЦІЯ 2. 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РІДНОМОВНОЇ І БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНІ І СВІТІ 

 

Виховання міжкультурної толерантності дорослого населення засобами 

рідної мови 

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної 

освіти і освіти дорослих ІПООД НАПН України, заступник завідувача 

Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 

Значення мовного питання  в розвитку полікультурної освіти США та 

країн Західної Європи 

Султанова Лейла Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник,старший науковий співробітник відділу змісту і технологій 

навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Языки-посредники в современной языковой ситуации 

Статівка В.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Роль латини у формуванні європейських мов 

Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри румунської та класичної філології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

  

Румунська мова ХХ століття і реалії сьогодення  

Бостан Лора Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

румунської та класичної філології Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 

 

Класичні  мови в сучасних концепціях  вищої освіти  

Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського 

національного університету імені Василя  Стефаника 

 

Сучасні тенденції іншомовної підготовки фахівців в галузі освіти: 

європейський досвід 

Кузьмінська Юлія Олександрівна – аспірантка кафедри педагогіки 

Східноєропейського національного університету імені Лесі Українки 
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Багатомовна освіта як підґрунтя полікультурності майбутнього педагога 

Поляничка Ю.В.  – викладач кафедри української мови Сумського 

державного педагогічного університету імені Антона Макаренка 

 

Роль мовної підготовки у формуванні полікультурної компетентності 

студента 

Мілютіна Ольга Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Міжкультурна взаємодія як спосіб пізнання картини світу: на прикладі 

використання англійської мови 

Скоробагата Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Двомовність в Україна та Фінляндії 

Бутова Віра Олександрівна – асистент кафедри іноземних мов та методики 

викладання Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

 

Двомовне навчання та особливості його функціонування у США 

Зайцева Наталія Григорівна – асистент кафедри іноземних мов та методики 

навчання Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

 

Особенности изучения произведений разных жанров на занятиях по РКИ 

Іванова І.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови, 

зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Виховання міжкультурної толерантності засобами зарубіжної літератури 

Савченко З.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської 

мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Язык обучения иностранных студентов в демократическом государстве 

Пахненко І.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської 

мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Семененко А. – магістрант факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
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Языки обучения в полиэтническом государстве 

Тєлєтова С.Г. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської 

мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Самойленко А.В. – магістрант факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

 

Анализ языка художественно текста, как средство проникновения в 

глубинные смысловые пласты 

Нємцева О.В. – магістрант факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Существенные отличия грамматики туркменского языка от русского 

Рейимова Гульбахар (Туркменістан) – студентка факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

 

Специфика построения урока объяснения нового материала по русскому 

языку в туркменской школе 

Рахманова Джерен – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

 

Работа с текстом на уроках русского языка в туркменской школе 

Джумаева Гульноза – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

Язык китайской народной песни 

Люй Цзін, Чень Тао – аспіранти Навчально-наукового Інституту культури і 

мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

 

Фонетична корекція у навчанні іноземній мові 

Кінжегулова Н.В. – викладач кафедри теорії та практики романо-

германських мов Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

 

Полікультуралізм як резерв підвищення ефективності занять з 

іноземних мов 

Лущик М.В. – викладач кафедри теорії та практики романо-германських мов 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 
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Зв’язки курсу «Латинська мова» з навчальними предметами 

гуманітарного циклу 

Осипова Т.О. – викладач кафедри теорії та практики романо-германських 

мов Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Викладання іспанської мови як третьої іноземної лінгвістично 

підготовленими студентами 

Павленко Т.Г. – викладач кафедри теорії та практики романо-германських 

мов Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Мовна політика в німецькомовних країнах: перспектива розвитку 

Солощенко В.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

практики романо-германських мов Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

Вивчення творчості видатних зарубіжних письменників на мові 

оригіналу 

Троша Наталія В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

 

Комунікативна мімікрія у сучасному англомовному політичному 

дискурсі  

Коваленко А.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

 

Тенденції рідномовної освіти у шкільництві Канади 

Машкова Інна Миколаївна – аспірант відділу змісту і технологій навчання 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Академічне мовлення іноземних студентів в Україні 

Герман В. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

 

Гармонійна реалізація мовленнєвої діяльності іноземних студентів 

Залуцька К. – магістрант факультету іноземної та слов’янської філології, 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка  

 

Особливості іншомовної комунікації 

Павленко А. – магістрант факультету іноземної та слов’янської філології, 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка  
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СЕКЦІЯ 3. 

РОЗВИТОК МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

Цивілізаційний та українознавчий вимір професійної підготовки 

майбутніх учителів 

Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

   

Мовні курси для різних категорій дорослих: потенціал для розвитку 

громадянського суспільства в Україні 

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Розвиток міжкультурної мовної компетенції особистості у викликах 

сучасності 

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України 

Гавриленко Катерина Миколаївна – старший викладач кафедри англійської 

мови технічного формування № 2 факультету лінгвістики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

ім. І. Сікорського» 

 

Формування мовно-комунікативної культури молодого вчителя  

Тринус Олена Володимирівна – вчений секретар Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук 

 

Вплив діяльності бібліотек-читалень на розвиток мовної компетентності 

вчителя: історико-педагогічний аспект   

Шарошкіна Наталія Геннадіївна – молодший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Мовна компетентність викладачів вищих педагогічних навчальних 

закладів 

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і 

технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 
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Формування мовної культури майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист, завідувач кафедри педагогіки і психології 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, член 

Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 

Особливості вивчення української та англійської мов вчителями 

вечірніх шкіл у центрах освіти дорослих 

Зінченко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Аксіологічна складова рідномовної освіти у підготовці майбутніх 

держслужбовців 

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Іншомовна підготовка дорослих у закладах неформальної освіти 

Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ 

 

Сучасні тенденції культуромовної підготовки докторів філософії в галузі 

освіти 

Фаст Ольга Леонідівна – кандидат педагогічних наук, докторант 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  

 

Методичні аспекти викладання діалектології в контексті педагогічної 

освіти  

Кумеда О.П. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка 

 

Формування мовної особистості студентів-філологів у процесі вивчення 

фахових методик 

Пархета Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх 

учителів-словесників в евристичній навчальній діяльності 

Громова Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

мови Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 
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Формування загальнолюдських моральних якостей у майбутніх 

учителів рідної мови і літератури у процесі вивчення методики 

викладання української мови 
Цінько Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  

 

Інтернет-спілкування як чинник особистісних змін у студентському віці 

Холявко Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Синергетичний підхід до вивчення мови в системі формування мовної 

особистості 

Каліш Валентина Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Формування мовно-літературної грамотності студентів в умовах нового 

діалектного оточення 

Марєєв Дмитро Анатолійович – асистент кафедри української мови, 

літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

 

Навчання фонетики української мови майбутніх учителів у вищих 

педагогічних навчальних закладах  

Кузнецова Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти, перший проректор Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Мовно-мовленнєва культура вчителя як важливий чинник формування 

особистості учня  

Лучкіна Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання, декан факультету 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

 

Лінгвокультурні особливості мовної особистості студента-філолога 

Заремська Іванна Мечиславівна – асистент кафедри іноземних мов та 

методики навчання Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 
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Актуальні питання професійної мовної підготовки студентів-філологів у 

контекстів розвитку української культури 

Кадикова Наталія Володимирівна – асистент кафедри іноземних мов та 

методики викладання Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

 

Педагогічні шляхи формування українськомовної особистості у ВНЗ 

Рудь О.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

 

Робота з аудіотекстом у контексті розвитку мовленнєвої компетентності 

студентів 

Боряк Н.О. – старший викладач кафедри теорії та практики романо-

германських мов Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

 

Формування граматичної навички студентів через комунікативні 

технології 

Гаврилюк І.С. – викладач кафедри теорії та практики романо-германських 

мов Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Колективна мовна особистість у молодіжній комунікації 

Багацька О.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

 

Мовні засоби як інструмент комунікації людей 

Оробінська Р.В. – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

германської філології  Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

 

Формування мовної особистості студента засобами оповідальної 

народної творчості 

Кириленко Н.І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка  

 

Культура мовлення студентів аграрного університету 

Шестакова С.О. – доцент кафедри ДПД та українознавства Сумського 

національного аграрного університету 
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Мовне спілкування як освітнє середовище формування компетенції 

майбутніх фахівців 

Савчук П.Н. – кандидат педагогічних наук, директор Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського 

 

І. Огієнко про концепцію мовної освіти у праці «Наука про рідномовні 

обов’язки 

Марчук С.В. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Якісне навчання рідною мовою – основа  підготовки кваліфікованих 

фахівців освітньої галузі 

Кабзюк Н.О. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Вивчення особливостей подільської говірки на основі художніх творів 

письменників-земляків (М. Коцюбинського, В. Яворівського, Є. Гуцала, 

М. Каменюка, А. Гарматюка, В. Сторожук) 

Радецька Н.О. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського  

 

Формування багатомовності: прогресивні європейські ідеї в 

українському контексті 

Пантелюк Л.В. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Рідна мова в контексті підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

установ 

Каплична Л.О. – викладач І категорії Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Пісенно-обрядовий фольклор як засіб формування мовленнєвої 

культури особистості 

Сторожук-Бурса А.І. – кандидат мистецтвознавства, доцент Барського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Формування комунікативної компетентності особистості в контексті 

модернізації рідномовної освіти 

Мороз М. О. – кандидат педагогічних наук, викладач Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського 
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Психологічні засади культури спілкування сучасної молоді 

Мороз М.В. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Засвоєння учнями початкових класів етичних норм спілкування 

Королюк Г.Ф. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Підготовка майбутніх педагогів – вихователів до навчально-виховної 

роботи з дітьми дошкільного віку в умовах багатомовної освіти 

Якубчик О.М. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського  

 

Залучення учнів гуманітарного ліцею до наукового пошуку: із досвіду 

організації ономастичних досліджень 

Слободянюк Л.М. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Формування мовних компетентностей – запорука гармонійно розвиненої 

особистості в сучасних умовах 

Любарська І.П. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Роль лексикологічних досліджень у процесі формування діалогічної 

людини: на прикладі організації наукового пошуку учнів профільної 

школи 

Ковальська Л.П. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Вплив родинного рідномовного спілкування на формування особистості 

дитини 

Гуд Г.О. – викладач вищої категорії Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Тенденції розвитку рідномовної освіти українців на сучасному етапі 

Поберецька В.В. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Сучасні підходи до формування лінгвістичних компетентностей фахівців 

педагогічної галузі в контексті багатомовної і рідномовної освіти 

Дяченко Г.П. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 
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Розширення лінгвокультурного простору особистості у контексті сталого 

розвитку суспільства 

Павлін К.А. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Реалізація принципу багатомовності в освіті європейських країн 

Мельник К.О. – викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 

імені Михайла Грушевського 

 

Проблеми багатомовності у системі сучасної освіти 

Задорожна Г.С. – викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 

імені Михайла Грушевського 

 

М. Стельмахович про навчання підростаючого покоління рідною мовою 

Дусь Н.А. – кандидат педагогічних наук, викладач Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського 

 

Зміна освітньої парадигми в контексті розпаду людських цінностей 

Восколуп В.П. – викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 

імені Михайла Грушевського 

 

Різноплановий аспект підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти 

в галузі фізичного виховання 

Костюк Н.К. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського  

 

Пошук ефективних шляхів реалізації програмних вимог навчання рідної 

мови 

Кузнецова Л.В. – викладач-методист Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

 


