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TOPIC ABSTRACT
The demography of students and the requirements of a global economy intensify the need in new
approaches in language teaching/learning and delivery methods. New technologies and strategies for
instruction, like distance (online) learning applied to Ukrainian language acquisition, offer significant
possibilities for changing the way Ukrainian language is taught and learned globally and open access to a
population wider than just one campus. Introductory Ukrainian Online (6 credits) was developed to make
Ukrainian language learning more accessible for learners. The presentation will focus on course
description and delivery methods, including course content, resources and communication tools. The
presentation will be accompanied by demonstration of the website and interaction models. Assessment
and grading schemes will be discussed.
Демографічна ситуація і вимоги глобальної економіки прискорюють пошук нових підходів і методик
викладання/вивчення іноземних мов. Нові стратегії і засоби викладання, такі як дистанційна форма
викладання/вивчення української мови як іноземною надають значних переваг у поширенні і
сприянні вивчення української мови як у межах університету, так і за його межами. Початковий курс
з української мови (6 кредитних годин) був розроблений Університетом Манітоби з метою
створення доступності у вивченні мови для всіх бажаючих. Доповідь буде зосереджено на описі та
методиці викладання курсу, а також на питаннях його змісту, ресурсів і засобів спілкування. На
доповіді буде представлено вебсайт курсу, структуру оцінювання і залучення медійного простору
до викладання.
ABOUT IRYNA / ІРИНА
Iryna Konstantiuk holds the position of Instructor II at the Department of German & Slavic Studies,
University of Manitoba. She teaches Ukrainian and Russian languages and Ukrainian culture. Iryna
graduated from the National State Linguistic University in Kyiv with specialisation in linguistics and foreign
language teaching (English, French). She taught languages at the National Civil Aviation University in Kyiv.
In 2002, Iryna defended MA thesis in Ukrainian Studies at the University of Manitoba. Currently, she has
been teaching courses in Ukrainian language, culture and folklore. Iryna received the University of
Manitoba Awards for Internationalization and Teaching Excellence (2014-15). Iryna was involved in
developing the UM Introductory Ukrainian on-line course and resources for teaching social studies
curriculum in English-Ukrainian Bilingual Schools.
Ірина Константюк обіймає посаду викладача на Департаменті Германістики і Славістики
Університету Манітоби. Вона викладає українську і російську мову та українську культуру. Ірина
закінчила Державний Університет Іноземних Мов за спеціальністю мовознавство і викладання
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іноземних мов (англійської і французської), Київ. Вона викладала мови в Університеті Цивільної
Авіації у Києві. У 2002 році Ірина захистила тезу з української тематики на Департаменті
Германістики і Славістики. Зараз Ірина викладає українську мову і культуру. Вона отримала
нагороди Університету Манітоби за розвиток міжнародних зв’язків і відмінне викладання (2014-15).
Ірина також була залучена до створення дистанційного курсу з української мови та матеріалів з
суспільних наук для Англо-Українських Двомовних Програм.
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