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TOPIC ABSTRACT
CEFR Language Descriptors: Guideposts for Instruction and Assessment in Ukrainian Language Programs
Nadia Prokopchuk, Language Education Specialist, College of Education, University of Saskatchewan and
Academic Affiliate, Prairie Centre for the Study of Ukrainian Heritage (PCUH) This presentation will focus
on a collection of language descriptors at levels A1-B2 of the CEFR that can serve an important role as
guideposts, or reference points for classroom instruction and assessment with Canadian students learning
Ukrainian as an additional language. Following the presentation, participants will have an opportunity to
review the collection of descriptors and comment on ways that they may be able to use these descriptors
in their own teaching practice. Authentic examples of student work will support the presentation and
illustrate practical application of the descriptors.
Мовні дескриптори у таблиці мовленнєвих умінь CEFR: Орієнтири для навчання і оцінювання в
українських мовних програмах Надія Прокопчук, Мовний спеціаліст, Факультет Педагогічної Освіти,
Саскачеванський університет i Науковий співробітник, Центр Дослідження Української Спадщини
(PCUH) У презентації йдеться про збірку дескрипторів мовленнєвих умінь на рівнях А1-В2 (CEFR), які
можуть бути дієвим орієнтиром для навчання й оцінювання мовного поступу у програмах, де діти
вивчають українську мову як іноземну. Після презентації учасники матимуть нагоду переглянути цю
збірку і прокоментувати можливості використання дескрипторів у своїх мовних програмах. Під час
презентації дескриптори мовленнєвих умінь будуть проілюстровані автентичними прикладами з
учнівських робіт.
ABOUT NADIA / НАДІЯ
Nadia has worked as a teacher, curriculum developer, and language consultant in Saskatchewan. She
began her professional career in the K-12 Ukrainian bilingual program, followed by various roles as a
curriculum writer, language consultant, and senior program manager for languages with the
Saskatchewan Ministry of Education. Nadia is currently a language specialist and instructor at the College
of Education, University of Saskatchewan. She facilitates many professional development seminars and
webinars with language teachers in Canada and Ukraine. Nadia has enjoyed being a guest lecturer at
Ternopil National Pedagogical University and an English language advisor at the Lviv Professional College
of Tourism and Hospitality.
Надія - вчителька, методист і дорадник у справах мовної освіти. Вона почала вчительську роботу в
українській двомовній школі (К-12), водночас розробляючи двомовну навчальну програму для
Міністерства Освіти. Потім продовжила роботу на різних консультативних і адміністративних
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посадах при Міністерстві Освіти Саскачевану. Тепер працює мовним спеціалістом і викладачем на
факультеті Педагогічної Освіти при Саскачеванському університеті. Надія часто проводить навчальні
семінари й онлайн майстерні для вчителів мовних програм у Канаді й Україні. Її неодноразово
запрошували бути гостьовим професором у Тернопільському національному педагогічному
університеті й гостьовим дорадником англійської мови у Львівському професійному коледжі
туризуму.
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