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Татјана Гочкова-Стојановска е доктор по филолошки науки,
редовен професор на Катедрата за македонски јазик и
јужнословенски јазици на Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ во Скопје. Родена е во Скопје во 1966 г.
Дипломирала на групата Македонски јазик со англиски
јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје
(1988). Магистрирала во 1993 г. на тема „Именското
обраќање во македонскиот јазик“, а во 2001 г. докторирала
на тема „Процесот на усвојување на јазикот кај децата (врз
примери од македонскиот јазик)“. На Катедрата за
македонски јазик и јужнословенски јазици работи од 1989
г., а во звањето редовен професор е избрана во 2010 г. Таа
е самостоен автор или коавтор на над 40 научни ис тручни
трудови, монографии, учебници и прирачници. Нејзиниот
стручен и научен ангажман е насочен кон областа на

современиот македонски јазик: граматика, македонски
јазик за странци и на интердисциплинарната област психои невролингвистика. Како истражувач учествувала на
неколку меѓународни проекти (2010-2012), а главен
раководител била на меѓународен проект од УНЕСКОпрограмата (2008-2009) и на меѓународен проект од
ТЕМПУС-програмата (2007-2008). Во 1995-1996 г.
реализирала студиски престој на Бостонскиот универзитет
во Бостон, САД. Во 2001-2002 била помошник-министер за
меѓународна
соработка
при
Министерството
за
образование и наука на на Владата на РМ. Во 2007-2008 г.
била член на Советот за македонски јазик при
Министерството за култура на РМ. Во 2010 до 2012 била
раководител на Центарот за тестирање и сертифицирање
на македоснкиот јазик како странски/втор јазик. Овластен
лектор е по македонски јазик.

Текстови во научни списанија:

1. The Centre for Testing and Certifying Macedonian as a
Foreign Language, Jezik in Slovstvo, Letnik LIV, Zveza drustev
Slavisticno drustvo Slovenije, 2009 (во коавторство со И.
Фербежар и И. Пановска-Димков)
2. Гочкова-Стојановска, Т. Пановска-Димкова,И. 2009. „Кон
актуелните состојби и перспективи во наставата по
македонски јазик како странски”, Литературен збор 1-3,
Скопје, стр. 111-117
3. Гочкова-Стојановска, Татјана. 2016. „Статусот на
македонскиот јазик и прашањето на јазичната
стратегија“,„Годишен зборник на Филолошкиот факултет“,
кн. 41-42, стр. 35-43, Скопје

Текстови во научни зборници:

1. Гочкова-Стојановска, Т. 2002. „Пристап кон
комуникативната компетенција.“ Македонски
социолингвистички и филолошки теми. Совет за
македонски јазик на РМ. стр. 87-93.
2. Гочкова-Стојановска, Т. 2005. „Кон промените во
статусот на македонскиот јазик: јазична политика или
политизирање на јазикот„. Јазичната политика и статусот
на македонскиот јазик. стр. 30-35.
3. Гочкова-Стојановска, Татјана. 2009. „Кон дефинирањето
на морфолошките теми за одделните јазични рамништа во
процесот на тестирање на амкедоснкиот јазик како
странски“. Зборник во чест на Кирил Конески по повод 80
години од раѓањето. стр. 93-99.
4. Гочкова-Стојановска, Татјана. 2016. „Во светот на
вторите јазици“. Зборник во чест на проф. д-р Радмила
Угринова-Скаловска по повод деведесетгодишнината од
раѓањето, Скопје, стр. 45-49.

Текстови во книги:

1. Гочкова-Стојановска, Т., Пановска-Димкова, И., МиноваЃуркова, Л. 2005. Македонскиот јазик како странски:

примена на техниките за тестирање според европски
стандарди. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”,
Филолошки факултет „Блаже Конески”, Катедра за
македонски и јужнословенски јазици.
Книги:

1. Гочкова-Стојановска, Татјана, 1995, „Психолингвистика“,
Скопје „Просветно дело“.
2. Гочкова-Стојановска, Татјана, 2008, „Практикум по
морфологија на македонскиот литературен јазик“,
Филолошки факултет, Скопје .
3. Гочкова-Стојановска, Т., Пановска-Димкова, И. 2009.
Прирачник за изведувачите и оценувачите на Тестот по
македонски јазик како странски јазик – за почетно
рамниште, Скопје
4. Гочкова-Стојановска, Т., Пановска-Димкова, И. 2009.
Прирачник за составувачите на Тестот по македонски
јазик како странски јазик – за почетно рамниште,
Скопје.
5. Гочкова-Стојановска, Т., Пановска-Димкова, И. 2009.
Прирачник за кандидатите на Тестот по македонски
јазик како странски јазик – за почетно рамниште,
Скопје.
3. Гочкова-Стојановска, Татјана. Пановска-Димкова, Искра.
2012 (прво издание), 2015 (второ издание). „Божилак“
,учебник по македонски јазик за странци (почетно
рамниште), Скопје: Култура, 155.

Рецензии на книги:

1. Ивица Максимовски. 2014. „Македонски јазик за
странци 1“ (учебник за прва година). Скопје: Европски
универзитет.
2. Ивица Максимовски. 2014. „Македонски јазик за
странци 2“ (учебник за втора година). Скопје: Европски
универзитет.
3. Лидија Тантуровска. 2015. „Јазичен бележник“,Скопје:
Институт за македонски јазик„Крсте Мисирков“.

Учество на конференции:

1.„ Примена на европските стандарди во изучувањето,
тестирањето и сертифицирањето на македонскиот јазик
како странски“, Прв, втор и друг јазик, Хрватскомакедонска конференција, 2010 Скопје
2. “Setting standards in teaching and assesment of Macedonian as a
foreign language”, на IV меѓународна конференција на АЛТЕ (ALTE
4th International Conference) – Краков, Полска, јули 2011.
3. “Неколку збора за јазичното планирање на македонскиот
јазик“, Меѓународна научна конференција на Институтот за
македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2016 Струмица

Проекти:
(главен истражувач/истражувч)

1. Раководител на меѓународен ТЕМПУС-проект под
наслов: „Центар за тестирање и сертифицирање на
македонскиот јазик како странски – МАЛТЕК“, 2007/08
2. Раководител на УНЕСКО-проект под наслов: „Развивање
на стандардите за тестирање на основно рамниште во
македонскиот јазик како странски“, 2008/09
3. Истражувач во проектот ТЕМПУС – „Надградба на

предметните програми во наставата по македонскиот
јазик како странски, 2010-2012

