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ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності усфері вищої освіти 

 
1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти філологічного 

факультету та факультету іноземних мов із спеціальності 035 Філологія 
 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
керівника 
та членів 
проектної 
групи 

Найменуванн
я посади; (для 
сумісників 
місце 
основної 
роботи, 
посада) 

Найменування 
закладу, який 
закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 
згідно з 
документом про 
вищу освіту) 

Науковий 
ступінь, шифр і 
найменування 
наукової 
спеціальності, 
тема 
дисертації, 
вчене звання, 
за якою 
кафедрою 
(спецільністю) 
присвоєно 

Стаж 
науков
о-
педаго
гічної 
та/або 
науков
ої 
роботи 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, 
науково-дослідна робота, участь у 
конференціях і семінарах, робота з 
аспірантами та докторантами, 
керівництво науковою роботою 
студентів) 

Підвищення 
кваліфікації 
(найменування 
навчального закладу, 
вид документа, тема, 
дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Шевченко 
Ірина 

Семенівна 

Зав. 
каф.ділової 
іноземної 
мови та 

перекладу 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, 

Доктор 
філологічних 
наук зі 
спеціальності 
10.02.04 
"Германські 
мови 
(англійська)", 

37 
років 

керівництво науковою роботою 
студентів: 

курсові роботи - 44 
дипломні роботи - 15 

аспіранти: 5 
(додаток Б) 

 

ХТЕІ 
свідотство про 

стажування № 007 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

15.01.2013-15.02.2013 
р. 



викладач 
англійської мови 
та літератури", 
29.06.1979 р., 
Диплом 
Н № 902678 

“Историческая 
динамика 
прагматически
х особенностей 
английского 
вопросительног
о предложения 
(16-20 ст.)” 
27.06.2000 р., 
Диплом 
ДД  № 001400 
Професор 
кафедри 
перекладу та 
англ. мови, 
20.06.2002 р., 
Атестат 
ПР № 001603 

Самохіна 
Вікторія 

Опанасівна 

зав. кафедри 
англійської 
філології 

Харківський 
державний 
університет 
ім. О.М. Горьког
о,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, 
викладач 
англійської мови 
та літератури, 
перекладач", 
01.06.1981 р., 
Диплом 

Доктор 
філологічних 
наук зі 
спеціальності 
10.02.04 
"Германські 
мови 
(англійська)", 
23.02.2011р. 
диплом 
ДД №009187,  
Жарт у 
сучасному 
комунікативно
му просторі 

35 
років 

статті –6 
тези доповідей - 1 

участь у конференціях – 4 
1 аспірант 

керівництво науковою роботою 
студентів: 

курсові роботи - 78 
дипломні роботи - 22 

(додаток Б) 
 

2011 р. 
захист докторської 
дисертації 



ЖВ – 1 № 
113111 

Великої 
Британії і 
США: 
текстуальний 
та 
дискурсивний 
аспекти, 
професор 
кафедри 
англійської 
філології 
31.05.2013 р., 
Атестат 
12ПР №008736 

Ребрій 
Олександр 
Володимир

ович 

В.о. 
завідувача 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови  

Харківський 
державний 
університет, 
«Англійська 
мова; 
перекладач-
референт, 
викладач 
англійської та 
німецької мов», 
01.07.1991. 
Диплом 
ТВ № 976521 

Доктор 
філологічних 
наук зі 
спеціальності 
10.02.16 – 
«Перекладозна
вство» 
(23.09.2014 р., 
Диплом ДД № 
003654); 
доцент кафедри 
перекладу та 
англійської 
мови 
(18.02.2003 р., 
Атестат 
ДЦ № 006905).  
Тема докт. 
дис.: «Теорія 

25 
років 

Статті: 21 
Тези: 8 

Статті зі студентами: 14 
Участь у конференціях: 13 

Керівництво дисертаційними 
дослідженнями: 3. 

Керівництво науковою роботою 
студентів: 4 
(додаток В) 

15.02.2011-30.04.2011 
ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди 
(кафедра англійської 

філології); 
Захист докторської 

дисертації  
(травень 2014 р.) 



перекладацької 
творчості у 
мовному, 
текстуальному 
та діяльнісному 
вимірах»  

Криворучк
о 
Світлана 
Костянтині
вна  

Зав.кафедри 
романської 
філології та 
перекладу 

Харківськ
ий державний 
університет 
(1995, 
«Російська мова 
та література». 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
російської мови 
та літератури) 

Доктор 
філологічних 
наук, 10.01.04 – 
література 
зарубіжних 
країн (диплом 
ДД № 003348 
від 16 травня 
2014 р.). Тема 
дис.: 
«Творчість 
Сімони де 
Бовуар у 
контексті 
літературного 
екзистенціаліз
му». Доцент 
кафедри історії 
зарубіжної 
літератури та 
класичної 
філології ХНУ 
імені 
В. Н. Каразіна 
(атестат 
12ДЦ № 02670
8 від 20 січня 

21 рік Участь у 40 міжнародних наукових 
конференціях. Науковий керівник І та ІІ 
Міжнародної наукової конференції 
«Художні феномени в історії світової 
літератури: перехід мови в 
письменництво». Керівництво 5 
аспірантами та здобувачами, 16 
курсовими та 28 магістерськими 
роботами. Підготовка 2 студентів до 
студентських наукових конференцій. 
Участь у науково-методичних семінарах 
факультету та кафедри. 
(додаток А) 

Захист докторської 
дисертації 
(Таврійський 
національний 
університет імені 
В. І. Вернадського, 
Сімферополь, 2014 р.) 



2011 р.) 
Оніщенко 
Наталія 
Анатоліївн
а  

Доцент 
кафедри 
німецької 
філології та 
перекладу 

1999 р. ХДУ ім.  
О.М. Горького,  
“Німецька мова 
та література” 
Диплом ХА № 
11317170 

кандидат 
філол. Наук, 
доцент кафедри 
німецької 
філології ХНУ 
ім. 
В.Н.Каразіна 
10.02.04 – 
германські 
мови 
Диплом 
ДК № 023640 
Від 12.05. 2004 
доцент, за 
спеціальністю 
працює з 1999 
року 
Атестат 
12 ДЦ 
№016019 від 
22.12.2006 
Кандидатська 
дисертація на 
тему 
«Стилістичні та 
семантичні 
характеристики 
конотативної 
системи 
сучасної 
німецької 
фразеології». 

17 
років 

Участь у 18 міжнародних наукових 
конференціях. Керівництво 2 
аспірантами, 19 курсовими та 16 
магістерськими роботами. Підготовка 6 
студентів до студентських наукових 
конференцій.  
Публікації: 
1. Ептоніми як засіб формування 
комунікативної компетенції: когнітивно-
дискурсивний підхід // Сучасні 
фундаментальні теорії та інноваційні 
практики навчання іноземної мови у вузі 
: кол. монографія / під ред. В.Г. Пасинок 
// Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 
191-218. 
2. Параметризація концепту людина, 
вербалізованого німецькомовними 
ептонімами // Харків : ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2013. – С. 242-243- 
3. Сленгізми у німецькомовному 
молодіжному дискурсі // Актуальні 
проблеми сучасної лінгвістики та 
методики навчання іноземних мов в 
дослідженнях студентів : зб. стат. – Вип. 
11, Ч. 2. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
2015. – С.134-139 
4. Instrument und Techniken der kollegialen 
Hospitation // – Харків : ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2015. – C.165-167. 
5. Психофізіологічні засади презентності 
викладача в аудиторії // Харків : ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 2015. – C.100-103 

2014-2015 
І семестр 
Гете-Інститут 
2012-2013 
II семестр 
Дом Нюрнберга; 
2013-2014  
II семестр 
Гете-Інститут, м. 
Швебіш-Халль, ФРН 
 



Безхутрий 
Юрій 

Миколайов
ич 

Декан 
філологічного 
факультету, 
професор, 
завідувач 
кафедри 
історії 

української 
літератури 

Харківський 
державний 
університет 
ім. О. М. Горько
го, 1971 р., 
спеціальність 
«Українська 
мова та 
література», 
кваліфікація 
«Філолог. 
Викладач 
української мови 
та літератури» 

Доктор 
філологічних 

наук, 
спеціальність – 

українська 
література 
(10.01.01) 
Професор 

кафедри історії 
української 
літератури, 

«Художній світ 
Миколи 

Хвильового» 

41 рік Основні публікації: 
1. Харківські витоки української 
літератури 20-х–30-х рр. ХХ ст.: 
світоглядні орієнтири та естетичні засади 
// Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія 
«Філологія». –2012. № 989 – Вип. 63. - С. 
51-58 
2. Удосконалити чи заперечити? (Іронія в 
оповіданні Миколи Хвильового «Іван 
Іванович») // Незгасимий СЛОВОСВІТ: 
Зб. наук. праць на пошану професора 
Володимира Семеновича Калашника / 
Уклали М. Філон, Т. Ларіна. – Х.: ХНУ 
ім. Каразіна. – С. 648–657. 
3. Філон М. І., Безхутрий Ю. М. Майк 
Йогансен про художню літературу як 
творчість і ремісництво // Вісник 
Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна : Серія “Філологія”. –– 
2014. № 1127.—Вип. 71. – С. 141—148.  
Взяв участь у Міжнародній науково-
праткичній конференції з нагоди 200-
річчя першої в Східній Україні газети 
«Харьковский еженедельник» 
(Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна, 23-24 жовтня 2012 
р.) 
Науковий консультант дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктор 
філологічних наук. Керівництво 
кандидатськими дисертаціями: 
1. Хижняк К. В. Зображення 

ХНУ ім. В. Н. Каразін
а, кафедра історії 
російської літератури, 
(02.04.2012 р. –
30.04.2012 р.,  

№ 2401–4/281 від 
30.03.2012 р.) 



тоталітарного минулого в українській 
прозі 90-их рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: 
ідеологічний дискурс і поетика 
2. Зенгва В. О. Художня антропологія 
прози М. Хвильового: герой як феномен 
культури 
3. Гутнікова Т. Ю. Український 
постмодерністський роман 90-их рр. ХХ 
ст.: концепція світу та людини. 
 

Московкін
а 

Ірина 
Іванівна 

завідувач 
кафедри 

російської 
літератури 

філологічного 
факультету, 

професор 

ХДУ імені 
О.М.Горького, 
1973 р., 
«Філолог. 
Викладач 
російської мови і 
літератури» 

Доктор 
філологічних 

наук 
10.01.02 – 
російська 

література; 
професор 

кафедри історії 
російської 
літератури; 

Тема 
дисертації: 
«Поетика 

прози Леоніда 
Андреєва. 
Жанрова 

система та 
художній 

метод» 

40 рокі
в 

1. Литература: 11 класс: хрестоматия-
справочник / под ред. И.И. Московкиной 
; сост. Н. П. Евстафьева, Р. Г. Кузьменко, 
И. И. Московкина, Т. В. Надозирная, Р. 
Н. Поддубная, Г. Г. Руденко. – Х. : Веста 
: Ранок, 2011. – 912 с. – (Истоки). 
2. Мотив любви к ближнему в «кривом 
зеркале» иронических миниатюр начала 
ХХ века // Незгасимий СЛОВОСВІТ : зб. 
наук. пр. на пошану професора 
Володимира Семеновича Калашника. – 
Х., 2011. – С. 638–648. 
3. Драматические миниатюры Леонида 
Андреева как метатекст // 
Східнослов’янська філологія. – 
Літературознавство. Вип.18. / 
Горлівський держ. пед. ін-т іноземних 
мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С.О. 
Кочетова та інш. – Горлівка: 
Видавництво ГДПІІМ, 2011. – С. 42-48. 
4. «Комедийки» Л. Андреева: интертекст 
и метатекст // Творчество Леонида 
Андреева: современный взгляд. – Орел, 

ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, 

кафедра історії 
української 
літератури 

(15.02.2013–
15.04.2013, № 2401-
2/216 від 31.04.2013; 

свідоцтво № 012) 



ПФ «Картуш», 2011. – С.16–22. 
5. Історія літератури : навчально-
методичний посібник для студентів-
культурологів філософського факультету 
/ П. М. Бабай, І. І. Московкіна, Т. В. 
Надозірна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2012. – 56 с. (авторська частка – 21 
сторінка). 
6. Історія літератури та мистецтва: 
навчально-методичний посібник для 
студентів філософського факультету / І. І. 
Московкіна - Х.: ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2012. – 32с. 
7. Поэтика рамочного комплекса в 
драмах Леонида Андреева // Поетика 
художніх форм у сучасному сприйтятті: 
Науковий зб. – Одеса: Астропринт, 2012. 
– С. 129-137. 
8. «Маленькие комедии» Леонида 
Андреева: контекст, интертекст, мета 
текст // Південний архів: Збірник 
наукових прац. Філологічні науки. Вип. 
LV. – Херсон. – 2012. – С. 53-58. 
9. По страницам журнала «Русский язык 
в центре Европы» // Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. 
Каразіна. – 2013. – № 1048: Серія 
Філологія. – Вип. 67. – С.249-250. 
10. «Реквием» Леонида Андреева и 
«предмодернистский комплекс» начала 
ХХ века // Личность в межкультурном 
пространстве: Материалы VIII 
Международной научно-практической 



конференции: Москва, 14-15 ноября 2013 
г.: – М. : РУДН, 2013 г. (Опубл. в 2014). – 
С.193-197. 
11. «Реквием» Леонида Андреева: 
заупокойная месса как игра // Вісн. Харк. 
ун-ту. – 2013. – № 1078: Сер. Філологія. – 
Вип. 68. – С.78-82. 
12. Экфрасис как метатекст в прозе 
И. А. Бунина 1920-х годов (к 80-летию 
присуждения Нобелевской премии) // 
Вісн. Харк. ун-ту. – 2013. – № 1080: Сер. 
Філологія. – Вип. 69. – С.51-56. 
13. Роман Е. Замятина «Мы» как претекст 
рассказа А. Куприна «Рай»: встреча на 
поле русской антиутопии // Вісн. Харк. 
ун-ту. – 2014. – Сер. Філологія (видано у 
2015 році). – №1127. – Вип. 71. – С.250-
254. 
Виступила із доповідями на наукових 
конференціях: 
1. XIII Международном Форуме русистов 
Украины (Евпатория, март 2013). 
2. Международной научной конференции 
«Поэтика интермедиальности в 
литературе XIX – XXI веков» (3–5 
октября 2013 года) 
3. Міжнародній науково-практичній 
конференції «Личность в межкультурном 
пространстве»)  (Москва, РУДН, 14–15 
листопада 2013 р.) 
У звітний період керувала роботою 
аспірантів: 
1. В. А. Сухорукова, захист 



кандидатської дисертації «Поэтика 
драматургии Л. Андреева» відбувся у 
квітні 2013 р. 
2. О. В. Молчанової, захист 
кандидатської дисертації «Жанрова 
система малої прози Ф. Сологуба» 
відбувся у жовтні 2014 р. 
3. Л. А. Дубініної, захист 
кандидатської дисертації «Поетика 
новелістики В. Я. Брюсова 1900–1910-х 
років», грудень 2015 р. 
Керівництво кваліфікаційними 
студентськими роботами: 
1. Бойко О. В. Поетика «Казочок» та 
казкового начала у прозі Л. Андрєєва. 
2. Каюн А. О. Система мотивів у 
мініатюрах І. О. Буніна 1930-х років. 
3. Виниченко В. В. Поетика антиутопії у 
творах А. І. Купріна та В. Я. Брюсова 
1900–1920-х років. 
4. Полякова Є. О. Поетика малої прози М. 
Кузміна. 
5. Колєнова Н. Р. Аудіовізуальний аспект 
апокаліптичної картини світу в творах О. 
Блока останнього періоду творчості. 

Педченко 
Людмила 
Вадимівна 

завідувач 
кафедри 

російської 
мови 

філологічного 
факультету; 

доцент 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
1987 р., 
Філолог, 
викладач 
російської мови 

Канд. філол.. 
наук, 

10.02.02. – 
російська мова, 

Доцент по 
кафедрі 

російської 
мови, 

20 
років 

1. Номинации слухового восприятия в 
русском языке (ономасиологический 
аспект). – Русский язык в 
поликультурном мире: V 
Международная научно-практическая 
конференция. 8–10 июня 2011 г., г. 
Ялта: сборник научных трудов / Под. 
ред. проф. Л.А. Кудрявцевой. – К., 

ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, 

кафедра української 
мови (16.11.2015 – 

30.12.2015, № 0207-
2/1937 від 13.11.2015; 

свідоцтво № 112) 



та літератури Тема 
дисертації: 
«Лексика 
вогню у 
говірках 

російської 
мови» 

2012. – С. 96–100. 
2. Русские наименования органов зрения 

и слуха в функции вторичной 
номинации // Русский язык и 
литература в школе и вузе: Проблемы 
изучения и преподавания : [Сб. науч. 
тр.]. – Горловка, 2012. – С. 219–226. 

3. Концепт «огонь» в русском языке // 
Слов`янський збірник: [зб. наук. пр.]. 
– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 
2012. – Вип. 17. – Ч. 2 –  С. 148–156. 

4. Із філологічної спадщини Харківського 
університету // Вісник Харківського 
національного університету імені 
В.Н. Каразіна. – Серія «Філологія». – 
Вип. 64. – №994. – Харків, 2012. – С. 
275–280. (у співавторстві з 
Філон М. І.). 

5. Литературный язык в проекциях 
истории и современности.  
К 90-летнему юбилею профессора 
Георгия Ивановича Шкляревского : 
Сб. научных статей / Сост. 
Л. В. Педченко - Х. : ХНУ имени 
В. Н. Каразина, 2012 – 108 с. 

6. Ассоциативное поле концепта «Гость» в 
лингвокультурологической проекции // 
Русский язык в поликультурном мире. 
2012.: VI Международная научно-
практическая конференция (8–11 июня 
2012 г., г. Ялта) : Сб. науч. тр. – К.: 
«Освита Украины», 2013. – С. 58 – 63. 

7. Роль когнитивной мотивации слова в 



структуре концепта // Русский язык в 
поликультурном мире. 2013: 
Международная научно-практическая 
конференция (8-11 июня 2013 года, 
г.Ялта): Сб. науч. трудов. – К.: 2014 – 
С. 75 – 78. 

8. Концептуализация вкусовых 
ощущений в русском диалектном 
языке // Вісник Харківського 
національного університету імені 
В. Н. Каразіна. - №1152. Серія 
«Філологія» – Вип. 72. – Х., 2015. – 
С. 17–22. 

9. Этимология славянского *dъždžь в 
контексте русской диалектной 
номинации // Мова. Науково-
теоретич-ний часопис з мовознавства 
- №22. – 2014. – Одеса: Астропринт, 
2014. – ISSN 2307 -4558. С. 21–26. 

Виступила із доповідями на наукових 
конференціях: 

1. Русский язык и литература в школе и 
вузе: Проблемы изучения и 
преподавания : – Горловка, 2012. 

2. Міжнародна наукова конференція «ХII 
Кирило-Мефодіївські читання: До 
200-річчя від дня народження 
академіка І. І. Срезневського». – 
Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 24–25 
травня 2012 р. 

3. Міжнародна наукова конференція «Дні 
науки Македонії в Україні». 10–14 
вересня 2012 р., Харків. 



4. Міжнародна наукова конференція 
«Нова лінгвістична парадигма: 
теоретичні та прикладні аспекти», 
жовтень 2012 р., Одеса. 

5. «Русский язык в поликультурном 
мире»: VII Международная научно-
практическая конференция (8–10 июня 
2013 г., г. Ялта) в рамках 
VII Международного фестиваля 
«Великое русское слово». 
6. «Русистика и современность»: XVI 
Международная научная конференция (к 
120-летию со дня рождения 
В. В. Маяковского) (18–22 сентября 2013 
г., г. Одесса). 
7. Підсумкова конференція викладачів 
філологічного факультету (16 квітня 
2014 р.) 
8. Міжнародна наукова конференція  
«Концептосфера національної мови: 
когнітивний, історико-культурний та 
дискурсивний аспекти» (6–7 листопада 
2014 р.). 
У звітний період керувала роботою 
аспірантки Калініної Л. В., захист 
кандидатської дисертації відбувся у 
квітні 2012 р. 
Керівництво аспірантами: Васіна О.А. 
Студентка Варлигіна Марія посіла 2 
місце на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт 
(Запоріжжя, 2015 р.). 
Керівництво кваліфікаційними 



студентськими роботами: 
1. Чуєва Г. С. Концепти «закон» і 
«справедливість» у російській мові. 
2. Васіна О. А. Концепти «молодий» та 
«старий» у російській мові та 
фольклорі. 
3. Алєксєєва Г. В. Концепти «батько» та 
«мати» у російській мовній та 
фольклорній картинах світу. 
4. Клименко К. А. Гендерний аспект 
міжособистісних відносин крізь призму 
російської діалектної мови. 
5. Мацай Ю. А. Концепти «скупий» і 
«щедрий» у російській діалектній мові. 
6. Ху Ціїн. Зовнішність людини у 
російській мовній картині світу. 
7. Сун Цзявей. Концепт труд у 
російській мові. 
8. Гайдей К. І. Концепт «дом» у 
російській мові та фольклорі. 
9. Гергель Н. Ю. «Вода» як 
лінгвокультурологічний концепт 
10. Стриженко А. В. Небо та небесні тіла 
в російській мовній картині світу 
11. Хай Синжу. Темпоральні номінації у 
російській мові. 
12. Вей Лимин. Концепт «родина» у 
російській мові. 
13. Максименко К. Л. Словотвірне гніздо 
з коренем -яр- в російській мові 
(семантичний та 
лінгвокультурологічний аспекти). 
14. Чжао Сиюань. Стереотипи 



поведінки крізь призму російської 
фразеології. 

Філон 
Микола 
Іванович 

 

завідувач 
кафедри 

української 
мови 

філологічного 
факультету 

Харківський 
державний 
університет 
ім. О. М. Горько
го, 1982 р., 
спеціальність 
«Українська 
мова та 
література», 
кваліфікація 
«Філолог. 
Викладач 
української мови 
та літератури» 

Кандидат 
філологічних 

наук, 
спеціальність 

10.01.01 – 
українська 

мова; доцент 
кафедри 

української 
мови. 

«Семантична 
варіативність 

дієслівних 
фразеологізмів 

сучасної 
української 

мови» 

31 рік Основні публікації: 
1. Семантика словообразу краса в 

архаїчних текстах української народної 
словесності / М. І. Філон, 
Г. А. Губарева // Незгасимий словосвіт : 
Збірник наукових праць на пошану 
професора Володимира Семеновича 
Калашника. — Х. : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2011. — С. 490—497. 

2. Харківське шевченкознавство 20–30-
х років ХХ сторіччя: парадигма 
досліджень і лінії наукового 
пошуку /М. І. Філон, В. С. Калашник // 
Вісник Харк. нац.ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 
серія: Філологія. — Х., 2011 Вип. 63. — 
С. 58—61. 

3. Лексико-семантична група з коренем 
-крас- в українському лінгвокультурному 
просторі / М. І. Філон, В. С. Калашник // 
Філологічні студії : Наук. вісник 
Криворізького держ. пед. ун-ту. — 
Вип. 6. — Ч. І. — Кривий Ріг : КДПУ, 
2011. — С. 68—74. 

4. Українська гадюка Вольга / Вільга і 
давньоруський билинний герой Волх / 
Вольга / Філон М. І., Бутко С. Г. // 
Актуальні проблеми філології та 
перекладознавства : збірник наукових 
праць. — Випуск шостий / головний 
редактор М. Є. Скиба; відповідальний за 
випуск М. М. Торчинський. — 

Стажування: кафедра 
російської мови ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна 
(2015 р.) 



Хмельницький : ХмЦНП, 2013. — 
С. 275—284. 

5. Наукова картина світу/ Філон М. І. // 
Термінологічний вісник. — К., 2013. — 
Вип. 1.— С. 17—25. 

6. Поет-пророк і його молитва: світ 
духовного життя митця і світ України 
крізь призму Шевченкового 
молитвослова / Філон М. І. // Записки 
наук. товариства ім. Шевченка. Праці 
Філологічної секції .— Львів, 2014. — 
Том CCLXVI. — С. 56—91. 

7. Майк Йогансен про художню 
літературу як творчість і ремісництво / 
Філон М. І., Безхутрий Ю. М. // Вісник 
Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна : Серія “Філологія”. –– 
2014. — № 1127. — Вип. 71. — С. 141—
148. 

8. Аксіологічна параметризація образів 
«мати, «батько»» у свідомості дитини 
молодшого та середнього дошкільного 
віку. / Філон М. І., Галунова Н. М. // 
Вісник Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна : Серія 
“Філологія”. –– 2015. — № 1152. — 
Вип. 72. — С. 35—39. 

9. Смыслообразующие функции мотива 
слепоты и концептуально-смысловое 
целое поэта-пророка в поэме 
Т. Шевченко Слепая / Mykola Filon, 
Tatiana Shekhovtsova // Polilog. Studia 
Neofilologiczne. — Słupsk, 2015. — 



Nr. 5. — Ss. 191—200. 
Участь у конференціях і семінарах: 
1. Всеукраїнська наукова конференція 

«Харківський період 20–30-х років 
ХХ століття в історії української 
літератури: ідеї, стилі, жанри» (4–5 
жовтня 2011 р.) 

2. Міжнародна наукова конференція 
«Поетика інтермедіальності в літературі 
XIX – XXI століть» (3-5 жовтня 2013 р.). 

3. Міжнародна наукова конференція 
«Концептосфера національної мови: 
когнітивний, історико-культурний та 
дискурсивний аспекти» (6–7 листопада 
2014 р.). 
Робота з аспірантами та докторантами: 
Під керівництвом Філона М. І. захищена 
дисертація Купріянова Євгена 
Валерійовича «Українська 
термінологічна підсистема 
«гідротурбіни» як об’єкт комп’ютерного 
словника»; ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2011. 

Чекарева 
Євгенія 

Сергіївна 

завідувач 
кафедри, 
доцент 

Харківський 
національний 
університет 
ім. В.Н. Каразіна, 
2000 р., 
Філолог, викладач 
класичних мов і 
античної 
літератури, 
української мови 
та літератури. 

канд. філол. наук 
10.02.15 – 
загальне 
мовознавство, 
15.12.2004 р. 
доцент кафедри 
історії 
зарубіжної 
літератури і 
класичної 
філології, 

16 
років. 

1. Чекарева Є. С. Перцептуальний час в 
системі прикметників давньогрецької 
мови // Вісник Харківського 
університету. – 2014. – № 1127. – серія : 
Філологія. – Вип. 71. –  С. 87-91. 
2. Чекарева Є. С. Концепт часу в системі 
якісно-темпоральних прикметників 
давньогрецької мови // Вісник 
Харківського університету. – 2015. – № 
1152. – серія : Філологія. – Вип. 72. –  С. 

17.02.2014-28.03.14  
наказ № 2401-2/237 
від 14.02.2014 року 
кафедра російської 
мови, філологічний 
факультет, ХНУ імені 
В. Н. Каразіна 



30.1 0.2008 р. 
Тема дисертації: 
«Прийменникові 

конструкції 
просторової 
семантики у 

грецькій мові» 

139-144. 
3. Чекарева Е. С., Шелудкевич Д. В. 
Особенности репрезентации категории 
времени в субстантивних лексемах 
древнегреческого и латинского языков // 
В мире науки и искусства: вопросы 
филологии, искусствоведения и 
культурологи. № 7 (50): сборник статей 
по материалам L международной научно-
практической конференции. – 
Новосибирск: Изд. «СибАК», 2015. – 140 
с. – С. 54-69. 
4. Чекарева Е. С. Наречия со значеним 
«относительного» времени в 
древнегреческом языке // В мире науки и 
искусства: вопросы филологии, 
искусствоведения и культурологи. № 
11(30) : сборник статей по материалам 
ХХХ международной научно-
практической конференции. – 
Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – 
С. 70-78.  
5. Чекарева Е. С. Прилагательные 
пространственной ориентации в 
древнегреческом языке [электронный 
ресурс] // Universum: Филология и 
искусствоведение : электрон.научн. журн. 
2014. № 2 (4). URL: 
http://www.7universum.com/ru/philology/ar
chive/item/1009 
6. Чекарева Є. С. Параметричні 
прикметники в давньогрецькій мові // 
Наукові записки. – Серія «Філологічна». 

http://www.7universum.com/ru/philology/archive/item/1009
http://www.7universum.com/ru/philology/archive/item/1009


– Острог : Видавництво національного 
університету «Острозька академія». – 
Вип. 43. – 2014. – 318 с. – С. 298-300. 
7. Чекарева Є. С. Відносні прикметники 
просторової семантики в давньогрецькій 
мові // Вісник Харківського університету. 
– 2014. – № 1107. – серія : Філологія. – 
Вип. 70. –  С. 98-102. 
8. Чекарева Е. С. К вопросу об 
анафорической функции артикля в 
древнегреческом языке // В мире науки и 
искусства: вопросы филологии, 
искусствоведения и культурологи. № 5 
(36) : сборник статей по материалам 
ХХХVI международной научно-
практической конференции. – 
Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – 174 
с. – С. 65-74. 
9. Чекарева Є. С. Каузальні прийменники 
в давньогрецькій мові // Вісник 
Харківського університету. – 2013. – № 
1048. – серія: Філологія. – Вип.67. –  С. 
27-30. 
10. Чекарева Є.С. Морфологічні типи 
прислівників темпоральної семантики у 
давньогрецькій мові // Функциональная 
лингвистика: сб. науч. работ / Крымский 
республиканский институт 
последипломного педагогического 
образования; науч. ред. А. Н. Рудяков. - 
№ 5. – Симферополь, 2013. – С.425-428.  
11. Чекарева Є.С. Причинные предлоги 
древнегреческого языка в диахронии // 



VII Международная конференция, 
посвященная проблемам общественных 
наук: Международная научно-
практическая конференция: сб. тезисов / 
Центр гуманитарных исследований 
«Социум». – Москва, 27 апреля 2013 г. – 
132 с. – С.74-77. 
Конференції: 
1. Міжнародна наукова конференція 
«Концептосфера національної мови: 
когнітивний, історико-культурний та 
дискурсивний аспекти», м. Харків, ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 6-7 листопада 2014 р. 
2. Международная научно-практическая 
конференция «В мире науки и искусства: 
вопросы филологии, искусствоведения и 
культурологии», г. Новосибирск, июль 
2015 г.  
3. Международная научно-практическая 
конференция «В мире науки и искусства: 
вопросы филологии, искусствоведения и 
культурологии», г. Новосибирск, 25 
ноября 2013 г.  
4. VIII Міжнародна науково-практична 
конференція «Міжкультурна комунікація: 
мова – культура - особистість», 
м. Острог, Національний університет 
«Острозька академія», 03-04 квітня 
2014 року. 
5. Наукові читання «Античний світ і 
сучасність», присвячені 20-річчю 
відновлення спеціальності «Мова і 
література (класичні)» у Київському 



національному університеті імені Тараса 
Шевченка, 10 квітня 2014 року 
6. Підсумкова конференція викладачів та 
співробітників філологічного факультету, 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 17 
квітня 2013 р. 
7. Научно-практическая конференция 
«VII Международная конференция, 
посвященная проблемам общественных 
наук», Центр гуманитарных 
исследований «Социум», г. Москва, 27 
апреля 2013 г. 
8. IX Всеукраїнська наукова конференція  
«Мова в контексті культури і 
міжкультурної комунікації», м. Луганськ, 
Східноукраїнський національний 
університет  імені Володимира Даля, 5-6 
червня 2013 року. 
9. V Международный крымский 
лингвистический конгресс «Язык и мир», 
г. Ялта, 30.09.2013 – 04.10.2013. 
10. II Міжнародна науково-практична 
заочна конференція «Лінгвокогнітивні 
та соціокультурні аспекти комунікації», 
м. Острог, Національний університет 
«Острозька академія», 17 жовтня 
2013 року. 
Керівництво науковою роботою 
студентів 
2016 р.  ЛК-41: 
Приступа Г. Г. «Концепт “розум” в 
семантичній системі латинської мови» 
Прилипський С. С. «Модель сприйняття 



 

Гарант освітньо-наукової програми______________Шевченко І.С. 

Декан факультету іноземних мов _______________ Пасинок В.Г. 

Декан філологічного факультету _______________ Безхутрий Ю.М 

в латинській мові»; Чжан Д. В. 
«Елліністика в Харківському 
університеті»; Новікова Т. А. «Традиції 
латинських студій в Харківському 
університеті» 
Бойко А. В. «Концепти “душа” і “серце” 
в лексико-семантичній системі 
латинської мови» 
2015 р. ЛК-51 
Вигранка Т. В. «Темпоральні 
прислівники латинської мови»; Винник 
А. В. «Темпоральна парадигма дієслова 
грецької мови у діахронії»; Котелевець Я. 
В. «Концепт часу в системі афоризмів 
латинської мови»; Шелудкевич Д. В. 
«Лексико-семантичні групи іменників 
темпоральної семантики (на матеріалі 
латинської та давньогрецької мов)» 
ЛК-41 
Гасанова Е. Ш. кизи. «Прийменникова 
префіксація в системі прикметників 
латинської мови»; Юхно Є. В. 
«Абстрактні значення прийменників 
давньогрецької мови»; Курило В. А. «І. 
В. Нетушил і класична філологія в 
Харківському університеті» 



Продовження Додатку 3  
до Ліцензійних умов 

 
2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 035 Філологія 

на третьому (освітньо-науковому рівні) 
 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 
(кількість 
лекційних 
годин) 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
викладача 

Найменування 
посади; (для 
сумісників місце 
основної роботи, 
посада) 

Найменування закладу, 
який закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація згідно з 
документом про вищу 
освіту) 

 Науковий ступінь, шифр 
і найменування наукової 
спеціальності, теми 
дисертації, вчене звання, 
за якою кафедрою 
(спецільністю) 
присвоєно 

Підвищення 
кваліфікації 
(найменування 
навчального закладу, 
вид документа, тема, 
дата видачі) 

Примітки* 

І. Обов'язкові навчальні дисципліни 

Блок 1 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Іноземна мова 
(англійська) 

Полоцька 
Ольга 

Олександрів
на 

Завідувач 
кафедри 

англійської 
мови, кандидат 
філологічних 
наук, доцент 

Харківський 
державний 

університет ім. О.М. 
Горького (1997, 

диплом спеціаліста з 
відзнакою з анлійської 

мови та літератури, 
кваліфікація: філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 

німецької мови, 

Кандидат філологічних 
наук, 10.00.04 – 
Германські мови 
(диплом ДК № 044705 
від 13 лютого 2008 
року), тема дис. 
«Вербалізація концепту 
ВЛАДА у сучасному 
британському газетному 
дискурсі» 
Доцент кафедри 

Підвищення 
кваліфікації: участь у 

програмі The Joint 
Project to Develop a 

New Regional Master 
Programme “Training 
on alternative dispute 

resolution as an 
approach for ensuring 

of human rights” 
(TRADIR) Agreement-

Пп. 2; 3; 10 
1. Організацій
на робота у 
закладах 
освіти на 
посадах 
керівника 
(завідувач 
кафедри 
англійської 
мови ХНУ 



перекладач). Диплом 
ЛА ВС №001744 

методики та практики 
викладання іноземної 
мови (атестат № 2 ДЦ 
027458 від 20 січня 2011 
року) 

Number-2013-5501 / 
001 – Project reference 

number: 543990-
TEMPUS-1-2013-1-
DE-TEMPUS-JPCR 
(університет Марії 

Кюрі-Склодовської у 
м. Люблін, Польща), 
13.04. – 26.04.2015 р. 

імені В.Н. 
Каразіна, 
голова 
загально 
університетсь
кої олімпіади 
з англійської 
мови). 
2. Чорновол-
Ткаченко 
О.О., Шляхи 
запобігання 
порушенням 
принципів 
наукової та 
академічної 
етики 
студентами 
ВНЗ / О.О. 
Чорновол-
Ткаченко // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В.Н. 
Каразіна. – 
Харків: ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 
2014. – № 
1103. – С. 
132-137.  – 



наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні 
3. Чорновол-
Ткаченко 
О.О. Основи 
наукових 
досліджень. 
Навчальний 
посібник для 
студентів 
факультету 
іноземних 
мов. – Харків: 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2014. – 156 с 

Сердюк 
Вікторія 

Миколаївна 

кандидат 
філологічних 
наук, доцент 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1989, 
диплом спеціаліста з 
відзнакою з анлійської 
мови та літератури, 
кваліфікація: філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 
перекладач). Диплом: 
ЛВКМ № 00864 

Кандидат філологічних 
наук, 10.00.04 – 
Германські мови 
(диплом  ДК № 001241 
від 26 березня 1998 
року), тема дис. 
«Еволюція, сучасний 
статус, функції тривалих 
та перфектних форм в 
англійській мові» 
Доцент кафедри 
англійської мови 
(атестат 02ДЦ №000920 
від 19 лютого 2004 року) 

Кафедра англійської 
філології, 
Харківського 
національного 
університету ім. В.Н. 
Каразіна, 15.11.2015-  
15.12.2015, 
посвідчення № 11, від 
06.01.2016 

Пп. 2; 3; 10 
1. Організацій
на робота на 
посаді заст. 
завідувача 
кафедри 
англійської 
мови ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 
заступник 
голови 
Міжнародної 
науково-
методичної 



конференції 
«Сучасні 
підходи до 
навчання 
іноземної 
мови: шляхи 
інтеграції 
школи та 
ВНЗ». 
 
2. Сердюк 
В.М. 
Навчально-
методичний 
посібник з 
граматики для 
студентів та 
аспірантів 
філологічних 
спеціальносте
й (Неособові 
форми 
англійського 
дієслова). Part 
ІІ. – Харків: 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2011. – 100 с. 
 
3. Сердюк 
В.М., 
Конфлікт 
лінгвокультур



ної 
особистості та 
науково-
технічного 
прогресу у 
контексті 
вищої освіти / 
В.М. Сердюк 
// Сбірник 
статей 
Харківского 
національного 
університету 
ім. В. Н. 
Каразіна 
«Наукові 
записки 

Ткаля 
Ірина 

Анатоліївна 

кандидат 
філологічних 
наук, доцент 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1978, 
диплом спеціаліста з 
анлійської мови та 
літератури, 
кваліфікація: філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури). 
Диплом: Я № 845516 

Кандидат філологічних 
наук, 10.00.04 – 
Германські мови 
(диплом КН № 010699 
від 16 лютого 1996 
року), тема дис. 
«Неповні речення, які 
передають зміст 
суб’єктивної оцінки 
мовця в ситуації 
безпосереднього 
спілкування (на 
матеріалі англійської 
мови)». 
Доцент кафедри 
англійської мови 

Курси для науково-
педагогічних 
працівників 
Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна 
“Технології 
дистанційної освіти у 
вищому навчальному 
закладі” (72 години), 
17 жовтня - 31 жовтня 
2012 р. 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації № 2401–

Пп. 2; 3; 6 
Автор 
близько 80 
науково -
методичних 
публікацій, 
серед яких: 
1.Grammar 
Handbook: 
навчально-
методичний 
посібник для 
розвитку 
граматичних 
навичок для 
студентів 



(атестат 12 ДЦ №020649 
від 23 грудня 2008 року) 

126 від 31 жовтня 
2012 р. 
Підвищення 
кваліфікації шляхом 
стажування на кафедрі 
іноземних мов 
Харківського 
національного 
університету 
радіоелектроніки, 1 – 
31 жовтня 2013 р. 
Свідоцтво № 4 від 
13.11.13. 

немовних 
факультетів / – 
Харків : ХНУ 
ім. В. Н. 
Каразіна, 
2010. – 52 с. (у 
співавторстві) 
2.Соціологія 
англійською 
мовою. 
Культура та 
комунікація: 
навч. посіб. 
для студентів-
соціологів (у 
співавторстві) 
– 2-е вид., 
випр. та доп. 
– Харків : 
ХНУ ім В. Н. 
Каразіна, 
2010. – 168 с. 
3.Професійна 
іноземна мова: 
навчально-
методичний 
посібник для 
студентів 
соціологічного 
факультету. – 
Харків : ХНУ 
ім. 
В.Н. Каразіна, 



2011. – 88 с. 
4.Contributors 
to Sociology 
(Про тих, хто 
зробив 
визначний 
внесок у 
розвиток 
соціології). 
Навчальний 
посібник з 
англійської 
мови для 
студентів 
соціологічного 
факультету. – 
Харків : ХНУ 
ім. 
В.Н. Каразіна, 
2013. – 171 с. 
5.Necessity for 
promoting 
learners' 
cultural 
literacy// 
«Cучасні 
підходи до 
навчання 
іноземної 
мови: шляхи 
інтеграції 
школи та внз». 
Матеріали IV 



міжнародної 
конференції. 
Харків, 25 
квітня 2014 
року. – Харків 
: ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 
2014. – С.157 – 
158. 
6.Potential of 
ESP classes for 
promoting 
learners' 
cultural 
literacy// 
TESOL 
Ukraine: New 
vistas of 
research and 
teaching. XX 
TESOL-
Ukraine 
International 
Conference. 
April 29-30, 
2015. – 
Cherkasy, 
2015. – P. 18 – 
19. 

Гусєва 
Ганна 

Георгіївна 

кандидат 
філологічних 
наук, доцент 

Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна (2002, 

Кандидат філологічних 
наук, 10.00.04 – 
Германські мови 
(диплом ДК № 015484 

Член Міжнародної 
Асоціації викладачів 
англійської мови 
TESOL-Ukraine, член 

Пп. 2; 3; 10 
1.Організацій
на робота: 
член 



диплом спеціаліста з 
відзнакою з 
англійської мови та 
літератури, 
кваліфікація: філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 
німецької мови, 
перекладач). 
Диплом ХА 
№19856406 

від 4 липня 2013 року) 
тема дис. «Комічний 
дискурс мовної 
особистості дитини в 
сучасному 
лінгвокультурному 
просторі Великої 
Британії і США» 
Доцент кафедри 
англійської мови 

міжнародної 
організації тестологів 
"Всеукраїнська 
асоціація з мовного 
тестування та 
оцінювання" 
(ВУАМТО); участь у 
програмі при 
посольстві США в 
Україні  English 
Fellowship Program 

організаційно
го комітету 
конференції 
«Методичні 
та психолого-
педагогічні 
проблеми 
викладання 
іноземних 
мов на 
сучасному 
етапі: шляхи 
інтеграції 
школи та 
ВНЗ»; зав. 
циклом 
гуманітарних 
факультетів 
кафедри 
англійської 
мови;  
відповідальни
й по науково-
методичній 
роботі 
кафедри 
англійської 
мови;  
складання та 
проведення 
іспитів до 
магістратури 
(гуманітарна 



секція);  
проведення 
аспірантських 
іспитів;  
проведення 
науково-
методичних 
семінарів та 
майстер-
класів на 
факультеті 
іноземних 
мов; 
2.Гусєва Г.Г. 
Комічний 
дискурс 
мовної 
особистості 
дитини в 
сучасному 
англомовному 
лінгвокультур
ному просторі 
/ Г.Г. Гусєва // 
OMNES ET 
SINGULOS: 
посередництв
о мови у 
дискурсивній 
[спів]творчос
ті: 
[колективна 
монографія] / 



Т.К. Варенко, 
С.А. 
Віротченко, 
О.М. 
Благодарна 
[et. al]/ за заг. 
ред. В.О. 
Самохіної. – 
Х.: ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2013. – С. 70-
87. 9. 3.Гусєва 
Г.Г., Скриль 
О.І. 
Стратегічна 
реалізація 
комічного в 
дитячому 
дискурсі / Г.Г. 
Гусєва // Нова 
філологія: Зб. 
наук. ст. – 
Запоріжжя, 
2014. – № 67. 
– С. 39 – 44. –
314 c. 

Савченко 
Наталя 

Миколаївна 

кандидат 
філологічних 
наук, доцент 

Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна (2003, 
диплом спеціаліста з 
відзнакою з 
англійської мови та 

Кандидат філологічних 
наук, 10.00.04 – 
Германські мови 
(диплом ДК №052513 від 
27 травня 2009 року), 
тема дис. «Текст 
англомовної пародії в 

Курси підвищення 
кваліфікації при 

кафедрі іноземних 
мов ХНУРЕ, з 
16.11.2015 – 

31.12.2015 р.р., 
Свідоцтво № 141 

Пп. 2; 6 
Автор 
близько 25 
наукових 
публікацій, 
серед яких: 
1. Савченко 



літератури, 
кваліфікація: філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 
французької мови, 
перекладач). 
Диплом ХА 
№23440531 

аспекті 
інтертекстуальності». 
Доцент кафедри 
англійської мови 
(атестат 12ДЦ №038531 
від 3 квітня 2014 року) 

(Наказ №1040-К від 
06.11.2015 р.) 

 

Н.М. 
Аллюзия как 
речевой 
способ 
реализации 
категории 
интертекстуал
ьности в 
тексте 
англоязычной 
пародии / Н. 
М. Савченко, 
А.В. Котова // 
Вісник 
Харківського 
національного  
університету 
імені  
В.Н. Каразіна. 
– 
Харків: ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 
2015. – № 
73. – С. 77-80. 
– 
наукова 
публікація у  
фаховому 
виданні 
2. Чупріна 
Н.М.  
Journalism in 



English – 
Харків: ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 
2011. – 120 с. 
3. Савченко 
Н.М. 
Викладання 
мов у ВНЗ 
освіти на 
сучасному 
етапі: 
Міжпредметні 
зв`язки / Н. 
М. Савченко, 
А. В. Котова  
// зб. наук. пр. 
– Харків : 
ХНУ імені В. 
Н. Каразіна, 
2014. – Вип. 
25. – С. 256 – 
259. 

Котова 
Анна 
Володимирі
вна 

кандидат 
педагогічних 
наук, доцент 

Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна (2002, 
диплом спеціаліста з 
відзнакою з 
англійської мови та 
літератури, 
кваліфікація: філолог, 
викладач французької 

Кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 – Загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки (диплом ДК 
№062053 від 6 жовтня 
2010 року), тема дис. 
«Організація самостійної 
роботи студентів 
вітчизняних 
університетів у другій 

Підвищення 
кваліфікації: ХНУРЕ, 
I семестр 2012-2013 н. 
р. 

Пп. 2; 6 
1. Котова 
А. В. 
Прищеплення 
навичок 
науково-
дослідницької 
роботи 
студентам 
немовних 



мови та літератури, 
англійської мови, 
перекладач). 
Диплом ХА 
№19856232 

половині XX століття» 
Доцент кафедри 
англійської мови 
(атестат 12ДЦ №038526 
від 3 квітня 2014 року) 

факультетів 
на заняттях з 
англійської 
мови  / А. В. 
Котова, Н. М. 
Савченко  // 
Викладання 
мов у ВНЗ 
освіти на 
сучасному 
етапі: 
Міжпредметні 
зв`язки : зб. 
наук. пр. – 
Харків : ХНУ 
імені В. Н. 
Каразіна, 
2014. – Вип.  
25– С. 44 – 49 
2. Котова А. 
В. Обучение 
студентов 
неязыковых 
факультетов 
лексике на 
занятиях по 
английскому 
языку / А. В. 
Котова, В. Н. 
Сердюк, 
Беляева К. А 
// Teaching 
Methodology 



in Higher 
Education, 
2015 – Вып. 4 
(18),  – С.337-
343 (Сб. 
статей Санкт- 
Петербургско
го гос. 
политех.  ун-
та) 
3. Котова А. 
В. Принципи 
організації 
самостійної 
роботи 
студентів та 
вимоги до її 
організації / 
А. В. Котова, 
Р. Л. 
Туренко// 
ScienceRise: 
науковий 
журнал, 
2015. − Т. 10. 
− № 5 (15). – 
С. 75-77 

Вороніна 
Камілла 

Владиславів
на 

кандидат 
філологічних 
наук, доцент 

Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна (2000, 
диплом спеціаліста з 
відзнакою з 

Кандидат філологічних 
наук, 10.00.04 – 
Германські мови 
(диплом ДК № 008658 
від 26 вересня 2012 
року), тема дис. 

Стажування на 
кафедрі іноземних 
мов Харківського 

національного 
університету 

радіоелектроніки 

Пп. 2; 3; 6 
1.Вороніна 
К.В. 
Особливості 
перекладу 
лексичного 



англійської мови та 
літератури, 
кваліфікація: 
перекладач-референт, 
викладач французької, 
англійської та 
німецької мов). 
Диплом ХА 
№13919549 

«Структурно-семантичні 
та функціональні 
особливості лексичного 
нонсенсу в 
англомовному 
поетичному дискурсі» 
Доцент кафедри 
англійської мови 
(атестат 12ДЦ №041026 
від 22 грудня2014 року) 

(ХНУРЕ)  
1.04.16–25.05.16 р. 

нонсенсу: 
вплив 
інтерпретації 
на вибір 
перекладацьк
ого 
відповідника / 
К.В. Вороніна 
// Науковий 
вісник 
Чернівецьког
о 
університету: 
збірник 
наукових 
праць. – 
Чернівці : 
Видавничий 
дім 
«РОДОВІД», 
2013. – Вип. 
668 : 
Германська 
філологія. – 
С. 201-210. 
2.Вороніна 
К.В. 
Реалізація 
асоціативного 
потенціалу 
лексичного 
нонсенсу під 
час його 



перекладу / 
К.В. Вороніна 
// Наукові 
записки. 
Серія 
«Філологічні 
науки» 
(Ніжинський 
державний 
університет 
імені Миколи 
Гоголя) / відп. 
ред. проф. 
Г.В. 
Самойленко. 
– Ніжин: НДУ 
ім. М. Гоголя, 
2014. – Кн. 3. 
– С. 40-46.   
3.Вороніна 
К.В. 
Особливості 
перекладу 
креолізованих 
текстів з 
елементами 
нонсенсу / 
К.В. Вороніна 
// Нова 
філологія. 
Збірник 
наукових 
праць. – 



Запоріжжя: 
ЗНУ, 2014. – 
№ 63. – С. 60-
65. 

Шарун 
Юлія 

Федорівна 

кандидат 
педагогічних 
наук, доцент 

Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна (2005, 
диплом спеціаліста з 
відзнакою з 
французької мови та 
літератури, 
кваліфікація: філолог, 
викладач французької 
мови та літератури, 
англійської мови, 
перекладач 
французької та 
англійської мов). 
Диплом ХА 
№27756579 

Кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 – Загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки (диплом ДК 
№025491 від 22 грудня 
2014 року), тема дис. 
«Формування 
інтелектуальних умінь 
студентів гуманітарних 
спеціальностей 
вітчизняних класичних 
університетів у другій 
половині ХХ століття»» 
Доцент кафедри 
англійської мови  

Школа педагогічної 
майстерності, ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 
лютий 2013 року 

Пп. 2; 6 
1. Шарун Ю. 
Ф. Лексичні 
оказіональні 
утворення як 
реалізація 
необмеженого 
потенціалу 
мовної 
системи (на 
матеріалі 
дитячих 
віршів nursery 
rhymes) / 
Ю.Ф. Шарун 
// Науковий 
вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. 
Серія 
«Філологія». 
– № 19. – Т. 1. 
– 2016. – С. 
153-156. – 
наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні 



2. Шарун Ю. 
Ф. Проблема 
формування 
інтелектуальн
их умінь як 
об’єкт 
дослідження 
науковців 
другої 
половини XX 
століття / 
Ю.Ф. Шарун  
//  Засоби 
навчальної та 
науково-
дослідної 
роботи: зб. 
наук. пр. / За 
заг. ред. проф. 
О.М. 
Микитюка / 
Харк. нац. 
пед. ун-т 
імені Г.С. 
Сковороди. – 
Харків, 2013. 
– Вип. 40. –  
С. 245-251. – 
наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні 
3. Шарун Ю. 



Ф. Роль 
интеллектуал
ьных умений 
в 
профессионал
ьном 
становлении 
будущего 
специалиста в 
вузе и 
условия их 
формировани
я (по 
результатам 
научных 
исследований 
второй 
половины XX 
века) / Ю.Ф. 
Шарун  //  
Наука 21 
века: 
вопросы, 
гипотезы, 
ответы. – 
2013. – № 3. – 
С. 75-79. – 
наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні 
4. Шарун Ю. 
Ф. Основні 



підходи до 
визначення 
поняття 
«вміння» в 
працях 
педагогів 
другої 
половини XX 
століття / 
Ю.Ф. Шарун  
//  Педагогіка 
та психологія: 
збірник 
наукових 
праць / За 
загальною 
редакцією 
акад. І. Ф. 
Прокопенка, 
чл.-кор. В. І 
Лозової. – 
Харків: 
Цифрова 
друкарня № 1, 
2012. – Вип. 
42. – С. 117-
121.  – 
наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні 
5. Шарун Ю. 
Ф. 



Формування 
інтелектуальн
их умінь 
майбутніх 
фахівців (за 
науковими 
працями 
другої 
половини ХХ 
століття) / 
Ю.Ф. Шарун  
//  Вісник 
Луганського 
нац. ун-ту 
імені Т. Г. 
Шевченка 
(педагогічні 
науки). – 
Луганськ, 
2013. – № 
5(264), Ч. ІІ. – 
С. 110-116. – 
наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні. 

Іноземна мова 
(німецька) 

Гусєва 
Поліна 

Тимофіївна 

Завідувач 
кафедри 
німецької та 
французької  
мов 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького, 1972, 
«Німецька мова та 
література», філолог, 
викладач німецької 

Кандидат філологічних 
наук, 10.02.04 – 
Германські мови,  
«Межсобытийные 
предикаты-связки в 
причинно-следственных 
структурах (на 

ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 01.04.2014-
31.05.2014 р., кафедра 
німецької філології та 
перекладу, свідоцтво 
про стажування № 037 

Пп. 2; 3; 7; 10 
1. Гусєва 
П.Т. Наука та 
інновації 
класичного 
дослідницько
го Karazin-



мови, диплом з 
відзнакою Ч592003 

материале немецкого 
языка)», КД № 029295 
від 23 січня 1991 р. , 
доцент кафедри 
німецької та французької 
мов, атестат доцента ДЦ 
АР № 001667 від 24 
лютого 1995 року, 
протокол № 3 

Uni/ П.Т. 
Гусєва, Л.П. 
Кургут// 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В.Н. 
Каразіна № 
1103. Серія 
«Романо-
германська 
філологія. 
Методика 
викладання 
іноземних 
мов». Випуск 
78. – Харків, 
2014. – С. 71-
75. – наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні.  
2. Гусєва 
П.Т., 
Шумська 
О.М.  Швидко 
навчись 
правильно 
читати 
німецькою. 
Навчальний 
посібник. – 



Х.: ХНУ імені 
В.Н. Каразіна. 
– 157 с. 
Рекомендован
о МОНУ як 
навчальний 
посібник для 
студентів 
вищих 
навчальних 
закладів 
(Власний 
внесок – ідея 
та половина 
видання). 
3. Робота у 
складі 
робочої групи 
з розроблення 
тимчасових 
стандартів 
вищої освіти 
за освітньо-
професійними 
програмами 
6.020303 
Філологія, 
7.02030302 
Мова і 
література, 
7.02030304 
Переклад, 
8.02030302 



Мова і 
література, 
8.02030304 
Переклад 
4. Організаці
йна робота на 
посаді 
заступника 
декана 
факультету 
іноземних 
мов 

Шумська 
Ольга 

Миколаївна 

Доцент кафедри 
німецької та 
французької мов 

Харківський 
державний 
університет ім. 
М.Горького, 1984р., 
спеціальність  
«Німецька мова та 
література»,  
кваліфікація: філолог, 
викладач німецької 
мови та літератури, 
Диплом № ЖВ-І № 
122246 

Кандидат філологічних 
наук, 10.01.05 – 
Порівняльне 
літературознавство,  
«Парадигми рецептивної 
критики (з досвіду 
Констанцької школи та 
школи «Критики 
читацької реакції»)», ДК 
№ 039640 від 15.03.2007 
р. , 
доцент кафедри 
німецької та французької 
мов ДЦ АР № 004664 від 
29.11.1996 р., протокол 
№ 8 

Січень 2012 р. – 
квітень 2013 р. – AVT 
– академія м. 
Штохштадт, 
Транскорта Баварія, 
ФРН.  

Пп. 2; 3; 9 
1. Шумська 
О.М. 
Рецепция 
эмергентных 
феноменов 
литературы в 
концептуальн
ых моделях 
эстетического 
опыта // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В.Н.Каразіна  
№1152, Серія 
«Філологія» 
Випуск 72, 
збірник 



наукових 
праць. – 
Харків, 2015. 
– С. 231-236 
2. Шумська 
О.М. О 
поэтике 
музыкального
: символ и 
емблема // 
Наукові 
записки. – 
Вип. 145. – 
серія: 
Філологічні 
науки. – 
Кіровоград. 
Видавець 
Лисенко В.Ф., 
2016. – С. 
509-514 
3. Шумська 
О. М. 
Перспективы 
литературной 
антропологии 
в «духовном 
завещании» 
Вольфганга 
Озера // 
Вісник ХНУ 
ім. В.Н. 
Каразіна № 



1080. – Серія 
«Філологія». 
Випуск 69. – 
Харків, 2013.  
С. 127-134 
 
Навчальний 
посібник: 
Гусєва П.Т., 
Шумська 
О.М. Швидко 
навчись 
правильно 
читати 
німецькою: 
Навчальний 
посібник – Х.: 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2004. – 157с. 
 
Проводить 
наукову 
роботу з 3 
студентами 

Маєвська 
Ліна 

Дмитрівна 

Доцент кафедри 
німецької та 
французької мов 

Харківський 
державний 
університет ім. 
М.Горького, 1959 р., 
спеціальність  
«Німецька мова та 
література»,  
кваліфікація: філолог, 

Кандидат філологічних 
наук, 10.02.04 – 
Германські мови, 
«Лингвистические 
особенности лексики 
немецкоязычного 
рекламного текста», КН 
№ 001595 від 12.02.1993 

Семінар з підвищення 
кваліфікації від 
Міністерства освіти, 
мистецтва та культури 
Австрії, сертифікат 
bmiuke, лютий, 2014 
р.  
Семінар з підвищення 

Пп. 2; 3; 10 
1. Маєвська 
Л.Д. Язык 
социальной 
рекламы как 
объект социо- 
и 
психолингвис



вчитель німецької 
мови середньої 
школи, Диплом з 
відзнакою № Л № 
096130 

р., 
доцент кафедри 
німецької та французької 
мов 

кваліфікації при 
Міністерства освіти, 
мистецтва та культури 
Республіки Австрії, 
сертифікат bmbf, 
травень, 2016 р.  
 

тики // Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В.Н.Каразіна, 
серія 
Філологія, 
випуск 73. – 
Харків, 2015. 
- С. 16-19 
2. Маєвська 
Л.Д. 
Коммуникаци
я и культура 
бизнеса // 
Наукові 
записки. 
Серія: 
Філологічні 
науки, випуск 
145. – 
Кіровоград, 
2016. – С. 
160-165 
3. Маєвська 
Л. Д. 
Неологизмы – 
взаимствован
ия как 
следствия 
социальной 
жизни 



человека // 
VIII 
Міжнародна 
конференція 
“Мови і світ. 
Дослідження і 
викладання» - 
збірник 
Наукові 
записки серія 
мовознавства. 
Випуск № 
126, 
Кіровоград 
2014. – С.543-
547 
 
Firmen mit 
Namen : 
навчальні 
матеріали з 
німецької 
мови / 
[укладачі: 
Бєлозьорова 
О.М., 
Маєвька Л.Д.] 
– Х.: ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 
2012. – 140 с. 
 
Організує 



роботу 
кафедри як 
опорної 

Бєлозьорова 
Олена 

Михайлівна 

Доцент кафедри 
німецької та 
французької мов 

Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, 2001 р., 
спеціальність 
«Німецька мова та 
література»,  
кваліфікація: філолог, 
викладач німецької 
мови та літератури, 
англійської мови, 
перекладач Диплом 
спеціаліста з 
відзнакою ХА № 
17042106 

Кандидат філологічних 
наук, 10.02.04 – 
Германські мови,  
«Прагмадискурсивні 
властивості 
мовленнєвого акту 
натякання (на матеріалі 
сучасного 
німецькомовного 
діалогічного дискурсу)», 
ДК № 046005 від 
09,04.2008 р., 
доцент кафедри 
німецької та французької 
мов  12 ДЦ № 034491 від 
01.03.2013 р., протокол 
№ 2/02-Д 

Сертифікат 
Міжнародного 
семінару з 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів німецької 
мови «Мистецтво 
слова та австрійська 
література», м. Грац, 
Федеральне 
міністерство освіти у 
справах жінок 
Республіки Австрія, 
відділ «Культура та 
мова», 05.07.-
17.07.2015 р.  

Пп. 2; 3; 9 
1. Бєлозьоров
а О. М. 
Адресатний 
аспект і 
шкала 
«прозорості» 
мовленнєвих 
актів 
натякання 
Вісник ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна. 
Іноземна 
філологія. – 
2015. –№81. 
С. 49-55 
2. Бєлозьоров
а О. М. 
Когнітивна 
операція 
перспективіза
ції у реалізації 
мовленнєвого 
акту 
натякання 
Наукові 
записки. – 
Вип. 145. – 
серія: 



Філологічні 
науки. – 
Кіровоград. 
Видавець 
Лисенко В.Ф., 
2016. С. 110-
113 
3. Бєлозьоров
а О. М. , 
Гутнєва А.О. 
Stefan Zweigs 
pazifistisches 
Engagement in 
Zeiten des 
Ersten 
Weltkrieges 
Компаративні 
дослідження 
австрійсько-
українських 
літературних, 
культурних та 
мовних 
контактів 
(матеріали 
Міжнародної 
конференції 
«Галичина 
періоду 
Першої 
світової війни 
у літературі, 
мистецтві та 



історії» 
(Дрогобич, 6-
9 квітня 2014 
р.) // 
Упорядкуванн
я, наукова 
редакція Я. 
Лопушансько
го та 
О.Радченка / 
Вступне 
слово Я. 
Лопушансько
го. – Т. 3. – 
Дрогобич: 
Посвіт, 2015. 
– 268 с.  С. 95 
– 99. 
Навчальний 
посібник: 
Deutsch für 
Historiker : 
навчальний 
посібник для 
студентів 
історичних  
спеціальносте
й / 
О.М.Бєлозьор
ова, С.М. 
Корінь. – Х.: 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 



2013. – 144 с. 
Проводить 
наукову 
роботу з 3 
студентами. 

Іноземна мова 
(французька) 

Руднєва 
Ірина 

Станіславівн
а 

Доцент кафедри 
німецької та 
французької мов 

Харківський 
державний 
університет ім. 
М.Горького, 1995р., 
спеціальність  
«Французька мова та 
література»,  
кваліфікація: філолог, 
викладач французької 
мови та літератури, 
англійської мови та 
літератури, 
перекладач. Диплом 
ЛБ ВЕ №001139 від 
13.06.1995 року 

Кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, тема: 
Проблема організації 
самостійної роботи 
студентів гуманітарних 
спеціальностей в 
університетах Франції 
(друга половина ХХ 
століття) 
Диплом ДК №032960 від 
15.12 2015 року. 

Захист кандидатської 
дисертації 01.10.2015 
р. зараховано як 
підвищення 
кваліфікації 

Пп. 2; 6, 10 
1. Руднєва 
І. С. 
Особливості 
системи 
освіти в 
гуманітарних 
університетах 
Франції у 
середині ХХ 
ст./ І.С. 
Руднєва // - 
Педагогічні 
науки: теорія, 
історія, 
інноваційні 
технології,  
збірник 
наукових 
праць. – 
Суми, 2015 – 
С. 18–25. – 
наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні 
2. Руднева 
И.С. 



Особености 
организации 
самостоятель
ной работы во 
французских 
университета
х 
гуманитарног
о профиля ./ 
И.С. Руднева 
// - Научни 
скуп 
Савремене 
тенденције у 
наставним и 
ваннаставним 
активностима 
на 
учитељским 
(педагошким) 
факултетима. 
– Врању, 
06.12.2013. – 
С. 10–12. – 
наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні 
3. Руднева 
И.С. К 
истокам 
организации 
самостоятель



ной работы 
студентов 
гуманитарных 
специальност
ей во 
Франции/ 
И.С.  
Руднева// - 
Карельский 
научный 
журнал. – 
Петрозаводск, 
2013. – № 4 
(5). – С. 35-37. 
– наукова 
публікація у 
фаховому 
виданні 
- заступник 
завідувача 
кафедри 
німецької та 
французької 
мов 

Блок 2 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Філософські 
засади та 

методологія 
наукових 

досліджень 
(16 лекційних 

годин) 

Перепелиця 
Олег 

Миколайови
ч 

Професор 
кафедри 

теоретичної і 
практичної 
філософії 

Харківського 
національного 

Харківський 
державний 

університет, 
1999 р., спеціальність 

- 
«Історія», 

кваліфікація 

Доктор філософських 
наук, 
09.00.04 – філософська 
антропологія, філософія 
культури. 
Доцент кафедри 
теоретичної і практичної 

Захист докторської 
дисертації – 2015 р.,  

ХНУ імені 
В. Н. Каразіна,  курси 

підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічного складу 

Пп. 2; 3; 4; 10; 
12 
Підпункт 2: 
Автор 
близько 50 
наукових 
публікацій, 



університету 
імені 

В. Н. Каразіна 

«Історик, викладач 
суспільних наук» 

філософії 
Тема дисертації: 
«Соціокультурні медіації 
просвітництва: обсценні 
проекції»,2015 р 

«Технології 
дистанційної освіти у 
вищому навчальному 

закладі», 2015 р.  
Сертифікат. 

 

серед яких: 
1. Перепелица 
О. Н. 
Медиумы 
Просвещения: 
обсценные 
отклонения / 
О. Н. 
Перепелица. – 
Х.: 
Харьковский 
национальны
й университет 
имени В. Н. 
Каразина, 
2014. – 260 с. 
2. Перепелица 
О. Н. 
Материальны
е упражнения 
философии 
Просвещения 
/ О. Н. 
Перепелица // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
ім. В. Н. 
Каразіна. 
Серія 
«Філософія. 
Філософські 



перипетії». – 
2013. – № 
1064. – С. 24–
28.  
3. Перепелица 
О. Н. 
Топическое 
определение 
философии / 
О. Н. 
Перепелица // 
Философия и 
социальные 
науки. – 2013. 
– № 2. – С. 
10–15. 
4. Перепелиця 
О.М., 
Храброва 
О.В. 
Гомофобія як 
симптом 
незавершенос
ті проекту 
просвітництва 
// Вісник ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна. 
Серія 
“Філософія. 
Філософські 
перипетії”. – 
Вип. 52. – 



2015. – С. 23-
28. 
5. Перепелиця 
О.М. Маркиз 
де Сад: 
единственный 
и его 
наслаждения 
// Вісник ХНУ 
ім. В.Н. 
Каразіна. 
“Філософські 
перипетії” : 
Серія 
“Філософія”. 
– Х. – № 952 
(43). – 2011. – 
С. 41-48. 
6. Перепелиця 
О.М. Проект 
Просвітництв
а та 
постісторія. 
(Для 
студентів 
філософськог
о ф-ту) : 
компл. навч.-
метод. 
матеріал. – Х. 
: ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2011. – 20 с 



7. Перепелиця 
О.М. 
Ритуалізація 
соціального: 
повторення 
повторення 
наслаждения 
// Вісник ХНУ 
ім. В.Н. 
Каразіна. 
“Філософські 
перипетії” : 
серія 
“Філософія”. 
– Х. – № 1032 
(43). – 2012. – 
С. 54-59. 
8. Перепелица 
О.Н., 
Шильман 
М.Е. Апдейты 
спора 
факультетов // 
Сучасність 
філософії І. 
Канта: pro et 
contra : 
Матеріали 
ХХIІ 
Харківських 
міжнародних 
Сковородинів
ських читань, 



присвячених 
290-річчю з 

дня 
народження І. 

Канта. – 
Сковородинів
ка – Харків : 

Майдан, 2015. 
– С. 124-131. 

підпункт 3: 
Перепелиця 
О.М. Следы 
постмодерна / 
“Какой 
модерн?” 
Философские 
рефлексии 
над ситуацией 
пост/недо/afte
r-post/пост-
пост 
...модернизма 
: 
[монография] 
Колл. 
моногр., посв. 
70-летию д. 
филос. н., 
проф. А.А. 
Мамалуя : В 2 
т. / ХНУ им. 
В.Н. 
Каразина; под 



ред. 
Л. В. Староду
бцевой. – Т. 1. 
– Х. : НТМТ. 
– 2010. – С. 
270-280. – 374 
с. 
 
підпункт 4: 
Науковий 
керівник 
кандидатськи
х дисертацій 
аспірантів 
кафедри та 
дипломних 
робіт 
бакалаврів і 
магістрів 
філософськог
о факультету. 
підпункт 10:  
Заступник 
декана 
філософськог
о факультету 
з наукової 
роботи. 
підпункт 12: 
Захист 
докторської 
дисертації 
«Соціокульту



рні медіації 
просвітництва
: обсценні 
проекції», 
2015 р., ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна. 

Блок 3.  Нормативні дисципліни за спеціальністю 035 Філологія 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Парадигми 
сучасної 
філології 

(14 лекційних 
годин) 

Шевченко 
Ірина 

Семенівна 

Зав. каф.ділової 
іноземної мови 
та перекладу, 
проф. 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького, "Мова та 
література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури", 
29.06.1979 р., 
Диплом 
Н № 902678 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
“Историческая динамика 
прагматических 
особенностей 
английского 
вопросительного 
предложения (16-20 ст.)” 
27.06.2000 р., 
Диплом 
ДД № 001400 
Професор кафедри 
перекладу та англ. мови, 
20.06.2002 р., 
Атестат ПР № 001603 

ХТЕІ 
свідотство про 
стажування № 007 
«Методика та 
дидактика англійської 
мови» 
15.01.2013-15.02.2013 

Пп. 2; 3; 4; 10 
Додаток Б 

Мартинюк 
Алла 

Петрівна 

професор 
кафедри теорії 
та практики 
перекладу 
англійської мови 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська мова та 

доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 –«Германські 
мови» (04.07.2006 р., 
Диплом ДД № 005178);  

17.09.12-31.12.12 – 
кафедра практики 
англійського усного 
та писемного 
мовлення  

Пп. 2; 3; 4 
Додаток В 



література, філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури», 
30.06.1978. 
Диплом Б-І № 588318 

професор кафедри теорії 
та практики перекладу 
англійської мови 
(18.04.2008 р., Атестат 
12 ПР № 005340) 
Тема докт. дис.: 
«Регулятивна функція 
гендерно маркованих 
одиниць мови (на 
матеріалі сучасного 
англомовного 
публіцистичного 
дискурсу)» 

(ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди) 
 

Трифонов 
Роман 

Анатолійови
ч 

Доцент кафедри 
української мови 

Харківський 
державний 
університет, 1997 р., 
спеціальність 
«Українська мова та 
література», 
кваліфікація 
«Філолог, викладач 
української мови та 
літератури» 

Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 
10.02.01 – українська 
мова, доцент кафедри 
української мови. «Роль 
мовної дискусії початку 
ХХ ст. у процесі 
формування 
літературних норм 
української мови» 

Харківський 
національний 
педагогічний 

університет імені 
Г. С. Сковороди, 

кафедра української 
мови, 15 лютого – 
31 березня 2011 р. 

Пп. 2; 4; 11 
підпункт 2: 
1. Деякі 
прагматичні 
особливості 
вибачень за 
пафос у 
блогосфері 
(на матеріалі 
слов’янських 
мов) / 
Р. А. Трифоно
в // 
Мовознавство
. — 2011. — 
№ 3. — С. 41–
49. 
2. Метамовні 
фрагменти в 
романі Ліни 



Костенко 
«Записки 
українського 
самашедшого
» / 
Р. А. Трифоно
в // Наукові 
записки 
Кіровогр. 
держ. пед. ун-
т 
ім. В. Виннич
енка. Сер. 
Філол. науки 
(мовознавство
). — 2012. — 
Вип. 105 (2). 
— С. 155–159. 
3. Метамовне 
позиціонуван
ня в 
публіцистиці 
Олександра 
Ірванця / 
Трифонов Р. 
А. // 
Лінгвістика : 
зб. наук. 
праць. — 
Луганськ : 
Луганський 
нац. ун-т 
ім. Т. Шевчен



ка, 2013. — 
№ 1 (28). — 
С. 166–173. 
4. Прогностич
ні метамовні 
вислови: 
особливості 
функціонуван
ня в дискурсі 
/ 
Трифонов Р. 
А. // Наукові 
записки / 
Ніжинський 
держ. ун-т ім. 
М. Гоголя. — 
Сер. Філол. 
науки. — 
2013. — 
Кн. 2. — 
С. 155–158. 
5. Метамовна 
рефлексія в 
авторських 
колонках 
Віталія 
Жежери // 
Науковий 
вісник 
Ужгородськог
о 
університету. 
Сер. : 



Філологія. 
Соц. 
комунікації. 
— 2013. — 
Вип. 2 (30). — 
С. 154–158. 
6. Метамова: 
теоретичні 
аспекти 
дослідження. / 
Трифонов Р. 
А. // Вісник 
Харк. нац. ун-
ту 
ім. В. Н. Кара
зіна. — 2014. 
№№ 1107 : 
сер. 
Філологія, 
вип. 70. — С. 
27–36. 
підпункт 4:  
Науковий 
керівник 
таких 
аспірантів, 
яким 
рішенням 
ДАК 
присвоєно 
науковий 
ступінь 
кандидата 



філологічних 
наук: 
1. Кожушко 
Ірина 
Анатоліївна 
«Формування 
концептосфер
и мобільний 
зв’язок в 
українській 
мовній 
картині 
світу». 15 
листопада 
2011 р. 
Спеціалізован
а вчена рада 
К 64.051.20 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В. Н. Каразіна 
2. Колоколова 
Анастасія 
Олександрівн
а «Номінація 
країн як засіб 
концептуаліза
ції знань про 
світ в 
українській 
публіцистиці 



ХХ – початку 
ХХІ ст.». 15 
листопада 
2011 р. 
Спеціалізован
а вчена рада 
К 64.051.20 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В. Н. Каразіна 
3. Якименко 
Олена 
Олександрівн
а 
«Вербалізація 
концептосфер
и ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА 
в дискурсі 
масової 
комунікації: 
когнітивний і 
прагматичний 
аспекти» 
(03.04.2015). 
підпункт 11: 
Офіційний 
опонент 
кандидатської 
дисертації 
Тихоненко 



Олени 
Василівни. 
«Становлення 
норм 
офіційно-
ділового 
стилю 
української 
мови у 20-30-
ті рр. ХХ ст.»: 
– Харків 
(ХНПУ ім. 
Сковороди), 
2011. 



Бабай 
Павло 

Миколайови
ч 

Доцент кафедри 
історії 

російської 
літератури  

філологічного 
факультету 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2000 р., 
«Філолог. Викладач 
російської мови і 
літератури» 

Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 
10.01.02 – російська 

література; 
Тема дисертації: 
«Оповідь та жанр книг 
В.В. Розанова 
«Уединенное» та 
«Опавшие листья»». 

ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, кафедра 

історії української 
літератури 

(01.10.2016 – 
30.12.2016, № 0207-

2/1646 от 30.09.2015) 

Пп. 2; 4; 11 
підпункт 2: 
1. Энтропичес
кая поэтика 
Всеволода Не
красова // 
Вісник ХНУ. - 
№ 994. – 
Серія 
Філологія. – 
Вип. 64. -  
Харків, 2012. 
– С. 207 -212. 
2. Штирлиц 
как медиа-
герой в 
текстах 
Дмитрия 
Александрови
ча Пригова // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В. Н. 
Каразіна. – 
2013. – № 
1078: Серія 
Філологія. – 
Вип. 68. 
(Видано у 
2014 р.). – 
С.90-95. 



підпункт 4: 
Звєгинцова 
М. Е., захист 
кандидатської 
дисертації 
«Лірика О. 
Сєдакової: 
система 
мотивів, 
міфопоетика, 
інтертекст» 
(10.01.02 – 
російська 
література) 
відбувся у 
лютому 2014 
р. у ХНУ 
ім.В.Н.Каразі
на (СВР 
К 64.051.07). 
підпункт 11: 
Член 
спеціалізован
ої вченої ради 
філологічного 
факультету 
ХНУ імені 
В.Н.Каразина 
К.64.051.07. 

Підготовка 
наукових 

публікацій та 
презентація 

Шевченко 
Ірина 

Семенівна 

Зав. каф.ділової 
іноземної мови 
та перекладу, 
проф. 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького, "Мова та 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 

ХТЕІ 
свідотство про 
стажування № 007 
«Методика та 

Пп. 2; 3; 4; 10 
Додаток Б 



результатів 
досліджень 

(20 лекційних 
годин) 

література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури", 
29.06.1979 р., 
Диплом 
Н № 902678 

“Историческая динамика 
прагматических 
особенностей 
английского 
вопросительного 
предложения (16-20 ст.)” 
27.06.2000 р., 
Диплом 
ДД № 001400 
Професор кафедри 
перекладу та англ. мови, 
20.06.2002 р., 
Атестат ПР № 001603 

дидактика англійської 
мови» 
15.01.2013-15.02.2013 

Солощук 
Людмила 
Василівна 

проф. Харківський 
державний 
університет 
ім. О.М. Горького,  
"Мова та література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови, перекладач", 
01.06.1981 р., 
Диплом 
ЖВ – 1 № 113111 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 10.02.2010 р., 
Диплом 
ДД № 007978 
Тема дисертації 
«Взаємодія вербальних і 
невербальних 
компонентів комунікації 
у сучасному 
англомовному 
діалогічному дискурсі». 
Професор кафедри 
англійської філології,  
Атестат професора 
12ПР № 101966, 
29.09.2015 

ХТЕІ 
свідотство про 
стажування № 013 
«Методика та 
дидактика англійської 
мови» 
10.01.2014-10.02.2014 

Пп. 2; 4; 8; 11 
Додаток Б 

Морозова 
Олена 

проф.кафедри 
англійської 

Харківський 
державний 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 

ХНУ 
свідотство про 

Пп. 2; 3; 4; 11 
Розділи у 



Іванівна філології університет ім. О.М. 
Горького, "Мова та 
література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 
01.07.1975 р., 
Диплом 
Б-І № 585046 

10.02.04 "Германські 
мови", 
03.12.2008 р., 
Диплом 
ДД № 007066  
Лінгвальні аспекти 
неправди як когнітивно-
комунікативного 
утворення (на матеріалі 
сучасної англійської 
мови) 
Професор кафедри 
англійської філології,  
20.01.2011 р., 
Атестат 
12ПР 006505 

стажування № 116 
«Методика та 
дидактика англійської 
мови» 
16.12.2013-16.01.2014 
р. 

монографіях -
3 
статті –6 
участь у 
конференціях 
– 6 
2 аспіранти 
керівництво 
науковою 
роботою 
студентів: 
курсові 
роботи - 44 
дипломні 
роботи - 16 
Додаток Б 

ІІ. Вибіркові дисципліни за спеціальністю 035 Філологія 

Блок 1. Германські мови (англ, нім.) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Загальні теорії 
мови та 

невербальна 
лінгвосеміотик

а 
(16 лекційних 

годин) 
 

Шевченко 
Ірина 

Семенівна 

Зав. каф.ділової 
іноземної мови 
та перекладу, 
проф. 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького, "Мова та 
література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури", 
29.06.1979 р., 
Диплом 
Н № 902678 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
“Историческая динамика 
прагматических 
особенностей 
английского 
вопросительного 
предложения (16-20 ст.)” 
27.06.2000 р., 
Диплом 

ХТЕІ 
свідотство про 
стажування № 007 
«Методика та 
дидактика англійської 
мови» 
15.01.2013-15.02.2013 

Пп. 2; 3; 4; 10 
Додаток Б 



ДД № 001400 
Професор кафедри 
перекладу та англ. мови, 
20.06.2002 р., 
Атестат ПР № 001603 

Солощук 
Людмила 
Василівна 

проф. Харківський 
державний 
університет 
ім. О.М. Горького,  
"Мова та література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови, перекладач", 
01.06.1981 р., 
Диплом 
ЖВ – 1 № 113111 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 10.02.2010 р., 
Диплом 
ДД № 007978 
Тема дисертації 
«Взаємодія вербальних і 
невербальних 
компонентів комунікації 
у сучасному 
англомовному 
діалогічному дискурсі». 
Професор кафедри 
англійської філології,  
Атестат професора 
12ПР № 101966, 
29.09.2015 

ХТЕІ 
свідотство про 
стажування № 013 
«Методика та 
дидактика англійської 
мови» 
10.01.2014-10.02.2014 

Пп. 2; 4; 8; 11 
Додаток Б 

Мартинюк 
Алла 

Петрівна 

професор 
кафедри теорії 
та практики 
перекладу 
англійської мови 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська мова та 
література, філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури», 
30.06.1978. 
Диплом Б-І № 588318 

доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 –«Германські 
мови» (04.07.2006 р., 
Диплом ДД № 005178);  
професор кафедри теорії 
та практики перекладу 
англійської мови 
(18.04.2008 р., Атестат 
12 ПР № 005340) 

17.09.12-31.12.12 – 
кафедра практики 
англійського усного 
та писемного 
мовлення  
(ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди) 
 

Пп. 2; 3; 4 
Додаток В 



Тема докт. дис.: 
«Регулятивна функція 
гендерно маркованих 
одиниць мови (на 
матеріалі сучасного 
англомовного 
публіцистичного 
дискурсу)» 

Лексикологія і 
стилістика 
англійської 

мови 
(14 лекційних 

годин) 

Бондаренко 
Євгенія 

Валеріївна 

проф.кафедри 
англійської 
філології 

Харківський 
державний 
університет 
ім. О.М. Горького, 
"Мова та література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 
німецької мови, 
перекладач", 
01.07.1989 р., 
Диплом 
РВ № 828264 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
26.09.2012р. 
диплом 
ДД №001137,  
Еволюція поняття часу в 
англійській мові та у 
дискурсі, професор 
кафедри англійської 
філології 
3.04.2014 р., 
Атестат 
12ПР №009458 
 

2014 р. 
захист докторської 
дисертації 

Пп. 2; 3; 4; 12 
статті – 5 
тези 
доповідей – 5  
участь у 
конференціях 
– 4  
1 аспірант 
керівництво 
науковою 
роботою 
студентів: 
курсові 
роботи - 40 
дипломні 
роботи - 8 
Додаток Б 

Самохіна 
Вікторія 

Опанасівна 

зав. кафедри 
англійської 
філології 

Харківський 
державний 
університет 
ім. О.М. Горького,  
"Мова та література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
23.02.2011р. 
диплом 
ДД №009187,  
Жарт у сучасному 

2011 р. 
захист докторської 

дисертації 

Пп. 2; 4; 10; 
12 

статті –6 
тези 

доповідей - 1 
участь у 

конференціях 
– 4 



перекладач", 
01.06.1981 р., 
Диплом 

ЖВ – 1 № 113111 

комунікативному 
просторі Великої 
Британії і США: 
текстуальний та 
дискурсивний аспекти, 
професор кафедри 
англійської філології 
31.05.2013 р., 
Атестат 
12ПР №008736 
 

 

1 аспірант 
керівництво 

науковою 
роботою 

студентів: 
курсові 

роботи - 78 
дипломні 

роботи - 22 
Додаток Б 

Лексикологія і 
стилістика 

німецької мови 
(14 лекційних 

годин) 

Оніщенко 
Наталія 

Анатоліївна 

Доцент кафедри 
німецької 
філології та 
перекладу 

1999 р. ХДУ ім.  
О.М. Горького,  
“Німецька мова та 
література” 
Диплом ХА № 
11317170 

кандидат 
філол. наук, доцент 
кафедри німецької 
філології ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна 
10.02.04 – германські 
мови 
Диплом 
ДК № 023640 
Від 12.05. 2004 
доцент,  за спеціальністю 
працює з 1999 року 
Атестат 
12 ДЦ №016019 від 
22.12.2006 
Кандидатська дисертація 
на тему «Стилістичні та 
семантичні 
характеристики 
конотативної системи 
сучасної німецької 

2014-2015 
І семестр 
Гете-Інститут 
2012-2013 
II семестр 
Будинок Нюрнберга; 
2013-204  
II семестр 
Гете-Інститут, м. 
Швебіш-Халль, ФРН 
 

Пп. 2; 3; 4; 10 
Публікації: 
1. Ептоніми 
як засіб 
формування 
комунікативн
ої 
компетенції: 
когнітивно-
дискурсивний 
підхід // 
Сучасні 
фундаменталь
ні теорії та 
інноваційні 
практики 
навчання 
іноземної 
мови у вузі : 
кол. 
монографія / 



фразеології». 
 

під ред. В.Г. 
Пасинок // Х. 
: ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна, 
2013. – С. 
191-218. 
2. Параметриз
ація концепту 
людина, 
вербалізовано
го 
німецькомовн
ими 
ептонімами // 
Харків : ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 
2013. – С. 
242-243- 
3. Сленгізми у 
німецькомовн
ому 
молодіжному 
дискурсі // 
Актуальні 
проблеми 
сучасної 
лінгвістики та 
методики 
навчання 
іноземних 
мов в 
дослідженнях 



студентів : зб. 
стат. – Вип. 
11, Ч. 2. – Х. : 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2015. – С.134-
139 
4. Instrument 
und Techniken 
der kollegialen 
Hospitation // 
– Харків : 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2015. – C.165-
167. 
5. Психофізіо
логічні засади 
презентності 
викладача в 
аудиторії // 
Харків : ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 
2015. – C.100-
103 
Робота з 2 
аспірантами 
Підготовка 
студентів до 
участі у 
конкурсі 
наукових 



робіт (7) 
Заступник 
декана з 
наукової 
роботи 

Когнітивна 
лінгвістика і 

лінгвоконцепто
логія 

(14 лекційних 
годин) 

Мартинюк 
Алла 

Петрівна 

професор 
кафедри теорії 
та практики 
перекладу 
англійської мови 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська мова та 
література, філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури», 
30.06.1978. 
Диплом Б-І № 588318 

доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 –«Германські 
мови» (04.07.2006 р., 
Диплом ДД № 005178);  
професор кафедри теорії 
та практики перекладу 
англійської мови 
(18.04.2008 р., Атестат 
12 ПР № 005340) 
Тема докт. дис.: 
«Регулятивна функція 
гендерно маркованих 
одиниць мови (на 
матеріалі сучасного 
англомовного 
публіцистичного 
дискурсу)» 

17.09.12-31.12.12 – 
кафедра практики 
англійського усного 
та писемного 
мовлення  
(ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди) 
 

Пп. 2; 3; 4 
Додаток В 

Морозова 
Олена 

Іванівна 

проф.кафедри 
англійської 
філології 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького, "Мова та 
література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 
01.07.1975 р., 
Диплом 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 
03.12.2008 р., 
Диплом 
ДД № 007066  
Лінгвальні аспекти 
неправди як когнітивно-
комунікативного 

ХНУ 
свідотство про 
стажування № 116 
«Методика та 
дидактика англійської 
мови» 
16.12.2013-16.01.2014 
р. 

Пп. 2; 3; 4; 11 
Розділи у 
монографіях -
3 
статті –6 
участь у 
конференціях 
– 6 
2 аспіранти 
керівництво 



Б-І № 585046 утворення (на матеріалі 
сучасної англійської 
мови) 
Професор кафедри 
англійської філології,  
20.01.2011 р., 
Атестат 
12ПР 006505 

науковою 
роботою 
студентів: 
курсові 
роботи - 44 
дипломні 
роботи - 16 
Додаток Б 

Бондаренко 
Євгенія 

Валеріївна 

проф.кафедри 
англійської 
філології 

Харківський 
державний 
університет 
ім. О.М. Горького, 
"Мова та література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 
німецької мови, 
перекладач", 
01.07.1989 р., 
Диплом 
РВ № 828264 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
26.09.2012р. 
диплом 
ДД №001137,  
Еволюція поняття часу в 
англійській мові та у 
дискурсі, професор 
кафедри англійської 
філології 
3.04.2014 р., 
Атестат 
12ПР №009458 
 

2014 р. 
захист докторської 
дисертації 

Пп. 2; 3; 4; 12 
статті – 5 
тези 
доповідей – 5  
участь у 
конференціях 
– 4  
1 аспірант 
керівництво 
науковою 
роботою 
студентів: 
курсові 
роботи - 40 
дипломні 
роботи - 8 
Додаток Б 

Прагмалінгвіст
ика і 

дискурсологія 
(14 лекційних 

годин) 
 

Безугла 
Лілія 

Ростиславів
на 
 

Професор 
кафедри 
німецької 
філології та 
перекладу  
 

ХДУ ім.  
О.М. Горького, 1987, 
“Німецька мова та 
література”; 
ХДУ ім.  
О.М. Горького, 1992, 
“Англійська мова  та 
література” 

доктор філол. наук, 
професор кафедри 
німецької філології та 
перекладу ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна зі 
спеціальності 
«Германські мови» 
Дипл. канд. наук 

2011-2012 
ІI семестр 
Гете-Інститут 
листопад-грудень 
2015, Мовний центр 
університету ім.. 
Фрідріха Олександра, 
м. Нюрнберг, 

Пп. 2; 3; 4 
Публікації: 
1. Sprachliche 
Indikatoren 
des impliziten 
propositionale
n Sinnes einer 
Sprechhandlun



Диплом ФВ № 825249 
Диплом ИВ-І № 
206404 

10.03.99  
ДК №002912 
Дипл. док. наук. 
16.12.09 
ДД №007847 
Професор кафедри 
німецької філології та 
перекладу  
1.07.2011 
Атестат 
12ПР № 006954 
Кандидатська дисертація 
на тему «Историческая 
динамика речевого акта 
квеситива в немецком и 
английском языках».  
Докторська дисертація 
на тему «Когнитивно-
прагматические 
характеристики 
имплицитных смыслов в 
немецкоязычном 
дискурсе». 
 

Німеччина g  // Wort-
Bedeutung, 
Sinn und 
Wirkung : 
Festschrift  für 
Oleksij 
Prokopczuk. – 
Słupsk : 
Akademii 
Pomorskiej, 
2011. – S. 30-
37. 
2. Лінгвопраг
матика 
дискримінації 
у 
публіцистичн
ому дискурсі : 
[монографія] 
// Харків : 
ФОП Лисенко 
І.Б., 2013. – 
182 с. – 
Бібліографія : 
с. 155-181. 
3. Неискренно
сть в 
немецкоязычн
ом дискурсе // 
Saarbrücken : 
Lambert, 2013. 
– 256 S. (ISBN 
978-3-659-



46431-7). 
4. Дидактичні 
аспекти теорії 
імплікатур // 
Сучасні 
фундаменталь
ні теорії та 
інноваційні 
практики 
навчання 
іноземної 
мови у вузі : 
кол. 
монографія / 
під ред. В.Г. 
Пасинок // Х. 
: ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна, 
2013. – С. 
114-138. 
5. К вопросу о 
соотношении 
семантики и 
прагматики // 
Семантика и 
прагматика 
языковых 
единиц : 
тезисы 
докладов 
Междунар. 
науч. конф., 
Минск, 11-12 



мая 2015 г. 
/ редкол. : 
А.М. 
Горлатов (отв. 
ред.) [и др.] – 
Минск : 
МГЛУ, 2015. 
– С. 19-20.  
Керівництво5 
аспірантами 

Шевченко 
Ірина 

Семенівна 

Зав. каф.ділової 
іноземної мови 
та перекладу, 
проф. 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького, "Мова та 
література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури", 
29.06.1979 р., 
Диплом 
Н № 902678 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
“Историческая динамика 
прагматических 
особенностей 
английского 
вопросительного 
предложения (16-20 ст.)” 
27.06.2000 р., 
Диплом 
ДД № 001400 
Професор кафедри 
перекладу та англ. мови, 
20.06.2002 р., 
Атестат ПР № 001603 

ХТЕІ 
свідотство про 
стажування № 007 
«Методика та 
дидактика англійської 
мови» 
15.01.2013-15.02.2013 

Пп. 2; 3; 4; 10 
Додаток Б 

Контрастивна 
лінгвокультуро

логія та 
лінгвосинергет

ика 
(14 лекційних 

Донець 
Павло 

Миколайови
ч 

проф. кафедри 
німецької 
філології та 
перекладу  
 

1981р., Берлінський 
університет ім. 
Гумбольдта 
“Філолог-германіст. 
Викладач німецької та 
шведської мов” 

доктор філол. наук, 
проф. кафедри німецької 
філології та перекладу 
ХНУ ім. В.Н.Каразіна 
Кандидатська дисертація 
на тему: «Средства 

01.07.2012 – 
31.08.2012 
Дюсельдорфський 
університет ім. Гейне 
(ФРН) 

 

Пп. 2; 4; 6 
Публікації: 
Die „Grenze“: 
zur Klärung 
eines aktuellen 
Begriffs // The 



годин) Посвідчення  про 
отримання диплому в 
Берлінському 
університеті ім. 
Гумбольдта № 000939 

национально-культурной 
номинации в 
современном немецком 
языке» 
10.02.04 – германські 
мови 
Докторська дисертація 
на тему: 
«Межкультурная 
коммуникация: 
специфика культурных 
смыслов и языковых 
форм». 
10.02.15 - загальне 
мовознавство 
доцент,  за спеціальністю 
працює з 1981 року 
 

World without 
Borders. 
Science 
without 
Borders. 
Publications of 
the Societas 
Humboldtiana 
Polonorum, 
Vol. 17. 
Krakow, 
Torun,  2012. 
– P. 107-114. 
 
Fremdsprache 
als 
Hybridsprache 
// Русская 
германистика. 
Ежегодник 
Российского 
союза 
германистов. 
Том Х. 
Гетерогеннос
ть и 
гибридность 
как предмет 
изучения в 
германистике. 
– М.: „Языки 
славянской 
культуры“, 



2013.  – С. 
251-257. 
 
Die Grenze: 
eine 
konzeptanalyti
sche Skizze 
der Limologie. 
– ISBN 978-3-
8260-5515-7. – 
Würzburg: 
Königshausen 
& Neumann, 
2014. – 127 S. 
 
Концепт 
„Grenze“ в 
немецком 
лингвокульту
рном 
сознании (по 
результатам 
психолингвис
тического 
эксперимента
) // Х. : ХНУ 
імені В. Н. 
Каразіна, 
2014. –С. 25-
26. 
Präzedenz-
Phänomene“ 
als nominative 



Peripherie // 
Tübingen: 
Gunter Narr 
Verlag, 2016. 
Керівництво 2 
аспірантами 
Керівництво 
науковими 
роботами 
студентів (8) 

Теорія та 
історія 

германських 
мов (англ. / 

нім.) 
(14 лекційних 

годин) 

Безугла 
Лілія 

Ростиславів
на 
 

Професор 
кафедри 
німецької 
філології та 
перекладу  
 

ХДУ ім.  
О.М. Горького, 1987, 
“Німецька мова та 
література”; 
ХДУ ім.  
О.М. Горького, 1992, 
“Англійська мова та 
література” 
Диплом ФВ № 825249 
Диплом ИВ-І № 
206404 

доктор філол. наук, 
професор кафедри 
німецької філології та 
перекладу ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна зі 
спеціальності 
«Германські мови» 
Дипл. канд. наук 
10.03.99  
ДК №002912 
Дипл. док. наук. 
16.12.09 
ДД №007847 
Професор кафедри 
німецької філології та 
перекладу  
1.07.2011 
Атестат 
12ПР № 006954 
Кандидатська дисертація 
на тему «Историческая 
динамика речевого акта 
квеситива в немецком и 

2011-2012 
ІI семестр 
Гете-Інститут 
листопад-грудень 
2015, Мовний центр 
університету ім.. 
Фрідріха Олександра, 
м. Нюрнберг, 
Німеччина 

Пп. 2; 3; 4 
Публікації: 
1. Sprachliche 
Indikatoren 
des impliziten 
propositionale
n Sinnes einer 
Sprechhandlun
g  // Wort-
Bedeutung, 
Sinn und 
Wirkung : 
Festschrift  für 
Oleksij 
Prokopczuk. – 
Słupsk : 
Akademii 
Pomorskiej, 
2011. – S. 30-
37. 
2. Лінгвопраг
матика 
дискримінації 



английском языках».  
Докторська дисертація 
на тему «Когнитивно-
прагматические 
характеристики 
имплицитных смыслов в 
немецкоязычном 
дискурсе». 
 

у 
публіцистичн
ому дискурсі : 
[монографія] 
// Харків : 
ФОП Лисенко 
І.Б., 2013. – 
182 с. – 
Бібліографія : 
с. 155-181. 
3. Неискренно
сть в 
немецкоязычн
ом дискурсе // 
Saarbrücken : 
Lambert, 2013. 
– 256 S. (ISBN 
978-3-659-
46431-7). 
4. Дидактичні 
аспекти теорії 
імплікатур // 
Сучасні 
фундаменталь
ні теорії та 
інноваційні 
практики 
навчання 
іноземної 
мови у вузі : 
кол. 
монографія / 
під ред. В.Г. 



Пасинок // Х. 
: ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна, 
2013. – С. 
114-138. 
5. К вопросу о 
соотношении 
семантики и 
прагматики // 
Семантика и 
прагматика 
языковых 
единиц : 
тезисы 
докладов 
Междунар. 
науч. конф., 
Минск, 11-12 
мая 2015 г. 
/ редкол. : 
А.М. 
Горлатов (отв. 
ред.) [и др.] – 
Минск : 
МГЛУ, 2015. 
– С. 19-20.  
Керівництво5 
аспірантами 

Оніщенко 
Наталія 

Анатоліївна 

Доцент кафедри 
німецької 
філології та 
перекладу 

1999 р. ХДУ ім.  
О.М. Горького,  
“Німецька мова та 
література” 
Диплом ХА № 

кандидат 
філол. Наук, доцент 
кафедри німецької 
філології ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна 

2014-2015 
І семестр 
Гете-Інститут 
2012-2013 
II семестр 

Пп. 2; 3; 4; 10 
Публікації: 
1. Ептоніми 
як засіб 
формування 



11317170 10.02.04 – германські 
мови 
Диплом 
ДК № 023640 
Від 12.05. 2004 
доцент,  за спеціальністю 
працює з 1999 року 
Атестат 
12 ДЦ №016019 від 
22.12.2006 
Кандидатська дисертація 
на тему «Стилістичні та 
семантичні 
характеристики 
конотативної системи 
сучасної німецької 
фразеології». 
 

Будинок Нюрнберга; 
2013-204  
II семестр 
Гете-Інститут, м. 
Швебіш-Халль, ФРН 
 

комунікативн
ої 
компетенції: 
когнітивно-
дискурсивний 
підхід // 
Сучасні 
фундаменталь
ні теорії та 
інноваційні 
практики 
навчання 
іноземної 
мови у вузі : 
кол. 
монографія / 
під ред. В.Г. 
Пасинок // Х. 
: ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна, 
2013. – С. 
191-218. 
2. Параметриз
ація концепту 
людина, 
вербалізовано
го 
німецькомовн
ими 
ептонімами // 
Харків : ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 



2013. – С. 
242-243- 
3. Сленгізми у 
німецькомовн
ому 
молодіжному 
дискурсі // 
Актуальні 
проблеми 
сучасної 
лінгвістики та 
методики 
навчання 
іноземних 
мов в 
дослідженнях 
студентів : зб. 
стат. – Вип. 
11, Ч. 2. – Х. : 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2015. – С.134-
139 
4. Instrument 
und Techniken 
der kollegialen 
Hospitation // 
– Харків : 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2015. – C.165-
167. 
5. Психофізіо



логічні засади 
презентності 
викладача в 
аудиторії // 
Харків : ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 
2015. – C.100-
103 
Робота з 2 
аспірантами 
Підготовка 
студентів до 
участі у 
конкурсі 
наукових 
робіт (7) 
Заступник 
декана з 
наукової 
роботи 

Солощук 
Людмила 
Василівна 

проф. Харківський 
державний 
університет 
ім. О.М. Горького,  
"Мова та література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови, перекладач", 
01.06.1981 р., 
Диплом 
ЖВ – 1 № 113111 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 10.02.2010 р., 
Диплом 
ДД № 007978 
Тема дисертації 
«Взаємодія вербальних і 
невербальних 
компонентів комунікації 
у сучасному 
англомовному 

ХТЕІ 
свідотство про 
стажування № 013 
«Методика та 
дидактика англійської 
мови» 
10.01.2014-10.02.2014 

Пп. 2; 4; 8; 11 
Додаток Б 



діалогічному дискурсі». 
Професор кафедри 
англійської філології,  
Атестат професора 
12ПР № 101966, 
29.09.2015 

Морозова 
Олена 

Іванівна 

проф.кафедри 
англійської 
філології 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького, "Мова та 
література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 
01.07.1975 р., 
Диплом 
Б-І № 585046 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 
03.12.2008 р., 
Диплом 
ДД № 007066  
Лінгвальні аспекти 
неправди як когнітивно-
комунікативного 
утворення (на матеріалі 
сучасної англійської 
мови) 
Професор кафедри 
англійської філології,  
20.01.2011 р., 
Атестат 
12ПР 006505 

ХНУ 
свідотство про 
стажування № 116 
«Методика та 
дидактика англійської 
мови» 
16.12.2013-16.01.2014 
р. 

Пп. 2; 3; 4; 11 
Розділи у 
монографіях -
3 
статті –6 
участь у 
конференціях 
– 6 
2 аспіранти 
керівництво 
науковою 
роботою 
студентів: 
курсові 
роботи - 44 
дипломні 
роботи - 16 
Додаток Б 

Блок 2. Література зарубіжних країн 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Типологія 
стилів і 

напрямів 
(26 лекційних 

годин) 

Криворучко 
Світлана 

Костянтинів
на 

Зав.кафедри 
романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 
університет (1995, 
«Російська мова та 
література». 

Доктор філологічних 
наук, 10.01.04 – 
література зарубіжних 
країн (диплом 
ДД № 003348 від 16 

Захист докторської 
дисертації 
(Таврійський 
національний 
університет імені 

Пп. 2; 3; 4; 10; 
12 
Участь у 40 
міжнародних 
наукових 



 
Інтерпретація 
художнього 

твору 
(26 лекційних 

годин) 
 

Історико-
літературні та 

теоретичні 
вектори 

(26 лекційних 
годин) 

Кваліфікація: філолог, 
викладач російської 
мови та літератури) 

травня 2014 р.). Тема 
дис.: «Творчість Сімони 
де Бовуар у контексті 
літературного 
екзистенціалізму». 
Доцент кафедри історії 
зарубіжної літератури та 
класичної філології ХНУ 
імені В. Н. Каразіна 
(атестат 12ДЦ № 026708 
від 20 січня 2011 р.) 

В. І. Вернадського, 
Сімферополь, 2014 р.) 

конференціях. 
Науковий 
керівник І та 
ІІ 
Міжнародної 
наукової 
конференції 
«Художні 
феномени в 
історії 
світової 
літератури: 
перехід мови 
в 
письменництв
о». 
Керівництво 5 
аспірантами 
та 
здобувачами, 
16 курсовими 
та 28 
магістерським
и роботами. 
Підготовка 2 
студентів до 
студентських 
наукових 
конференцій. 
Участь у 
науково-
методичних 
семінарах 



факультету та 
кафедри. 
Додаток А 

Черкашина 
Тетяна 

Юріївна 

Професор 
кафедри 
романської 
філології та 
перекладу 

Луганський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка за 
спеціальністю (2002, 
«Українська мова та 
література». 
Кваліфікація: 
«Філолог. Викладач 
української мови та 
літератури») 

Доктор філологічних 
наук, 10.01.01 – 
українська література 
(диплом ДД № 005065 
від 15 грудня 2015 р.). 
Тема дис.: «Українська 
мемуарно-
автобіографічна проза 
ХХ ст.: жанрова, 
структурна та ідейно-
художня еволюція». 
Доцент кафедри романо-
германської філології 
ЛДПУ імені Тараса 
Шевченка (атестат 12 ДЦ 
№ 030807 від 17 травня 
2012 р.).  

Докторантура за 
спеціальністю 
10.01.01 – українська 
література, 2015 рік 
завершення 

Пп. 2; 3; 9; 12 
Участь у 30 
міжнародних 
наукових 
конференціях. 
Керівництво 
25 курсовими 
та 16 
магістерським
и роботами. 
Підготовка 5 
студентів до 
конкурсу 
наукових 
робіт та 1 до 
студентської 
наукової 
конференції. 
Член журі в І 
турі 
Всеукраїнсько
го конкурсу 
студентських 
наукових 
робіт в галузі 
«Іноземна 
філологія». 
Участь у 
науково-
методичних 



семінарах 
кафедри. 
Додаток А 

Блок 3. Перекладознавство 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Історія 
перекладу: 

теоретичні та 
прикладні 
аспекти 

(20 лекційних 
годин) 

Кальниченк
о 

Олександр 
Анатолійови

ч 

доцент кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської мови 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська мова; 
перекладач-референт, 
викладач англійської 
мови», 1.07.1977.  
Диплом А-І № 968136 

доцент кафедри теорії та 
практики перекладу ХГУ 
«НУА» (24.10.2007 р., 
Атестат 12 ДЦ 
№ 018063) 

15.11.-15.12.13 
кафедра англійської 
філології  
(ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди) 
 

Пп. 2; 3; 6 
Додаток В 

Загальна теорія 
перекладу 

(24 лекційні 
години) 

Ребрій 
Олександр 

Володимиро
вич 

В.о. завідувача 
кафедри теорії 
та практики 
перекладу 
англійської мови  

Харківський 
державний 
університет, 
«Англійська мова; 
перекладач-референт, 
викладач англійської 
та німецької мов», 
01.07.1991. Диплом 
ТВ № 976521 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.16 – 
«Перекладознавство» 
(23.09.2014 р., Диплом 
ДД № 003654); 
доцент кафедри 
перекладу та англійської 
мови (18.02.2003 р., 
Атестат ДЦ № 006905).  
Тема докт. дис.: «Теорія 
перекладацької творчості 
у мовному, 
текстуальному та 
діяльнісному вимірах»  

ХНПУ ім. Г.С. 
Сковороди 
(кафедра англійської 
філології); 
Захист докторської 
дисертації  
(травень 2014 р.) 

Пп. 2; 3; 4; 9; 
10; 12 
Додаток В 

Черноватий 
Леонід 

професор 
кафедри теорії 

Харківський 
державний 

Доктор педагогічних 
наук зі спеціальності 

15.09.11-30.11.11 – 
кафедра англійської 

Пп. 2; 3; 4; 9 
Додаток В 



Миколайови
ч 

та практики 
перекладу 
англійської мови 

університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська мова; 
перекладач-
референт», 05.07.1972.  
Диплом Ю № 988139 

13.00.02 – «Теорія та 
методика навчання: 
германські мови» 
27.06.2000 р., Диплом 
ДД № 001403);  
професор кафедри 
перекладу та англійської 
мови (17.04.2003 р., 
Атестат ПР № 002232). 
Тема докт. дис.: «Основи 
теорії педагогічної 
граматики іноземної 
мови» 

філології ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 
(свідоцтво № 41) 
 

Перекладознав
чі дослідження 

у 
поліпарадигма

льному та 
міждисципліна
рному вимірах 

(24 лекційні 
години) 

Мартинюк 
Алла 

Петрівна 

професор 
кафедри теорії 
та практики 
перекладу 
англійської мови 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська мова та 
література, філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури», 
30.06.1978. 
Диплом Б-І № 588318 

доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 –«Германські 
мови» (04.07.2006 р., 
Диплом ДД № 005178);  
професор кафедри теорії 
та практики перекладу 
англійської мови 
(18.04.2008 р., Атестат 
12 ПР № 005340) 
Тема докт. дис.: 
«Регулятивна функція 
гендерно маркованих 
одиниць мови (на 
матеріалі сучасного 
англомовного 
публіцистичного 
дискурсу)» 

17.09.12-31.12.12 – 
кафедра практики 
англійського усного 
та писемного 
мовлення  
(ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди) 
 

Пп. 2; 3; 4 
Додаток В 

Ребрій 
Олександр 

В.о. завідувача 
кафедри теорії 

Харківський 
державний 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 

ХНПУ ім. Г.С. 
Сковороди 

Пп. 2; 3; 4; 9; 
10; 12 



Володимиро
вич 

та практики 
перекладу 
англійської мови  

університет, 
«Англійська мова; 
перекладач-референт, 
викладач англійської 
та німецької мов», 
01.07.1991. Диплом 
ТВ № 976521 

10.02.16 – 
«Перекладознавство» 
(23.09.2014 р., Диплом 
ДД № 003654); 
доцент кафедри 
перекладу та англійської 
мови (18.02.2003 р., 
Атестат ДЦ № 006905).  
Тема докт. дис.: «Теорія 
перекладацької творчості 
у мовному, 
текстуальному та 
діяльнісному вимірах»  

(кафедра англійської 
філології); 
Захист докторської 
дисертації  
(травень 2014 р.) 

Додаток В 

Жанрові теорії 
перекладу: 

художній та 
галузевий 
переклад 

(20 лекційних 
годин) 

Ребрій 
Олександр 

Володимиро
вич 

В.о. завідувача 
кафедри теорії 
та практики 
перекладу 
англійської мови  

Харківський 
державний 
університет, 
«Англійська мова; 
перекладач-референт, 
викладач англійської 
та німецької мов», 
01.07.1991. Диплом 
ТВ № 976521 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.16 – 
«Перекладознавство» 
(23.09.2014 р., Диплом 
ДД № 003654); 
доцент кафедри 
перекладу та англійської 
мови (18.02.2003 р., 
Атестат ДЦ № 006905).  
Тема докт. дис.: «Теорія 
перекладацької творчості 
у мовному, 
текстуальному та 
діяльнісному вимірах»  

ХНПУ ім. Г.С. 
Сковороди 
(кафедра англійської 
філології); 
Захист докторської 
дисертації  
(травень 2014 р.) 

Пп. 2; 3; 4; 9; 
10; 12 
Додаток В 

Вороніна 
Камілла 

Владиславів
на 

доцент кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської мови 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна, «Мова 
та література; 

Кандидат філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 – «Германські 
мови» (26.09.2012 р., 
Диплом ДК № 008658); 

Стажування на 
кафедрі іноземних 
мов Харківського 
національного 
університету 

Пп. 2; 3; 6;  
Додаток В 



перекладач-референт, 
викладач французької, 
англійської та 
німецької мов», 
30.06.2000. Диплом 
ХА № 13919549 

доцент кафедри теорії та 
практики перекладу 
англійської мови 
(22.12.2014 р., Атестат 
12 ДЦ № 041066)  
Тема канд. дис.: 
«Структурно-семантичні 
та функціональні  
особливості лексичного 
нонсенсу в 
англомовному 
поетичному дискурсі» 

радіоелектроніки 
(ХНУРЕ)  
1.04.16–25.05.16 р. 

Лук’янова 
Тетяна 

Геннадіївна 

доцент кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської мови 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна, «Мова 
та література 
(англійська); філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури, 
німецької мови, 
перекладач», 
05.07.2002. Диплом 
ХА № 19750997 

Кандидат філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 – «Германські 
мови» (18.11. 2009 р., 
Диплом ДК № 055940) 
доцент кафедри теорії та 
практики перекладу 
англійської мови 
(01.03.2013 р., Атестат 
12 ДЦ № 034496)  
Тема канд. дис.: «Вільні 
атрибутивні 
словосполучення як засіб 
об’єктивації гендерних 
стереотипів (на матеріалі 
сучасного британського 
газетного дискурсу)» 

21.10.13-8.11.13 
курси «Технології 
дистанційної освіти у 
ВНЗ» (реєстраційний 
номер №2401–376) 

Пп. 2; 3; 6 
Додаток В 

Блок 4. Слов'янські мови та літератури 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 



Методи 
лінгвістичних 

досліджень 
(32 лекційні 

години) 

Педченко 
Людмила 
Вадимівна 

Завідувач 
кафедри 

російської мови 
філологічного 

факультету 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
1987 р. 
Філолог, викладач 
російської мови та 
літератури 

Канд. філол. наук, 
10.02.02. – російська 
мова. 
Доцент по кафедрі 
російської мови. 
Тема дисертації: 
«Лексика вогню у 
говірках російської 
мови» 

Стажування на 
кафедрі української 
мови філологічного 

факультету ХНУ імені 
В. Н. Каразіна 
(16.11.2015 – 

30.12.2015, № 0207-
2/1937 от 13.11.2015; 

свідоцтво № 112) 

Пп. 2; 4; 7; 
8; 9; 10; 11 
Підпункт 2: 
1. Концепт 
«огонь» в 
русском 
языке // 
Слов`янський 
збірник: [зб. 
наук. пр.]. – 
К.: 
Видавничий 
дім Дмитра 
Бураго, 2012. 
– Вип. 17. – Ч. 
2 –  С. 148–
156. 
2. Із 
філологічної 
спадщини 
Харківського 
університету /
/ Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В.Н. Каразіна. 
– Серія 
«Філологія». 
– Вип. 64. – 
№994. – 
Харків, 2012. 



– С. 275–280. 
(у 
співавторстві 
з 
Філоном М. І.
). 
3. Роль 
когнитивной 
мотивации 
слова в 
структуре 
концепта // 
Русский язык 
в 
поликультурн
ом мире. 
2013: 
Сб. науч. 
трудов. – К.: 
2014 – С. 75 – 
78. 
4. Концептуал
изация 
вкусовых 
ощущений в 
русском 
диалектном 
языке // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені 



В. Н. Каразіна
. - №1152. 
Серія 
«Філологія» – 
Вип. 72. – Х., 
2015. – С. 17–
22. 
5. Этимология 
славянского 
*dъždžь в 
контексте 
русской 
диалектной 
номинации // 
Мова. 
Науково-
теоретичний 
часопис з 
мовознавства 
- №22. – 2014. 
– Одеса: 
Астропринт, 
2014. – ISSN 
2307 -4558. С. 
21–26. 
 
підпункт 4: 
Наукове 
керівництво 
дисертацією 
на здобуття 
наукового 
ступеня 



кандидата 
філологічних 
наук 
Калініної 
Лідії 
В'ячеславівни 
«Номінативне 
поле 
моральної 
оцінки в 
російській 
діалектній 
мові 
(лінвокультур
ологічний 
аспект)» 
(захищено 11 
квітня 2012 
р.) 
 
підпункт 7: 
Акредитація 
напряму 
підготовки 
6.020303 
«Філологія» 
(спеціальність 
– Мова і 
література 
(російська) та 
спеціальносте
й 7.02030302 
«Мова і 



література 
(російська)», 
8.02030302 
«Мова і 
література 
(російська)» у 
2012 році. 
 
підпункт 8:  
Керівник 
наукової теми 
кафедри 
російської 
мови: 
«Російська 
мова як 
об’єкт 
дінгвокультур
ологічного, 
когнітивного 
та 
соціолінгвісти
чного 
дослідження» 
(номер 
державної 
реєстрації 
0115U000660) 
 
підпункт 9:  
Науковий 
керівник 
студентки 4-



го курсу 
філологічного 
факультету 
Варлигіної 
Марії, яка 
зайняла 
2 місце на 
Всеукраїнсько
му конкурсі 
студентських 
наукових 
робіт 
(Запоріжжя, 
2015 рік). 
 
підпункт 10. 
Завідувач 
кафедри 
російської 
мови 
філологічного 
факультету 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В. Н. Каразіна 
 
підпункт11.  
Виступила у 
якості 
офіційного 
опонента на 



захисті 
дисертації 
Білозір 
Оксани 
Сергіївни 
«Семантична 
парадигма 
лексеми 
чистий в 
концептуальн
ому і 
лінгвокультур
ному просторі 
російської 
мови», 
представленої 
на здобуття 
наукового 
ступеня 
кандидата 
філологічних 
наук зі 
спеціальності 
10.02.02 - 
російська 
мова 
(Дніпропетро
вськ, 2012) 
Виступила у 
якості 
офіційного 
опонента на 
захисті 



дисертації  
Філіппової 
Наталії 
Валеріївни 
«Дериваційні 
засоби 
вираження 
ступеня 
ознаки в 
сучасній 
російській 
мові», 
представленої 
на здобуття 
наукового 
ступеня 
кандидата 
філологічних 
наук зі 
спеціальності 
10.02.02 - 
російська 
мова 
(Сімферополь
, 2013) 
Виступила у 
якості 
офіційного 
опонента на 
захисті 
дисертації 
Лавриненко 
Олега 



Валентинович
а «Жаргон 
російськомов
ного 
футбольного 
вболівальника
: системний і 
жанрово-
комунікативн
ий аспекти», 
представленої 
на здобуття 
наукового 
ступеня 
кандидата 
філологічних 
наук зі 
спеціальності 
10.02.02 - 
російська 
мова 
(Дніпропетро
вськ, 2013) 
Виступила у 
якості 
офіційного 
опонента на 
захисті 
дисертації 
Перепелиці 
Марії 
Сергіївни 
«Мовні 



трансформації 
в сучасному 
мас-
медійному 
дискурсі: 
комплексний 
аналіз», 
представленої 
на здобуття 
наукового 
ступеня 
кандидата 
філологічних 
наук зі 
спеціальності 
10.02.02 - 
російська 
мова (Одеса, 
2015) 
Є членом 
спеціалізован
ої вченої ради 
К 08.051.05 у 
Дніпропетров
ському 
національном
у університеті 
імені Олеся 
Гончара (з 
2012 року); 
член вченої 
спеціалізован
ої ради К 



64.053.05 
ХНПУ ім. 
Г. С. Сковоро
ди. 

Актуальні 
проблеми 

семантичних 
досліджень 
(32 лекційні 

години) 

Попов 
Сергій 

Леонідович 

Доцент кафедри 
російської мови 
філологічного 

факультету 

Харківський 
державний 
університет імені 
О. М. Горького, 1986, 
спеціальність 
«російська мова як 
іноземна», 
кваліфікація 
«Філолог. Викладач 
російської мови та 
літератури. Викладач 
російської мови як 
іноземної» 

Доктор філологічних 
наук, 10.02.02 – 
російської мови. 
Доцент кафедри 
російської мови 
Тема дисертації: 
«Граматичні варіанти в 
російській мові: 
когнітивно-еволюційний 
аспект» 

10 лютого – 31травня 
2011 р. – кафедра 
української мови 

філологічного 
факультету 

Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна 

Захист докторської 
дисертації за темою 

«Граматичі варіанти в 
російській мові: 

когнітивно-
еволюційний аспект» 
грудень 2015 Інститут 

мовознавства 
ім. О. О. Потебні 

АН України (наказ 
МОН України 

25.02.2016 № 161 про 
присудження 

наукового ступеня 
доктора філологічних 

Пп. 2; 3; 12 
Підпункт 2: 
1. Попов С.Л. 
Homo 
codificans, 
homo 
reflectens, 
homo 
neglegens: 
парадоксы 
коммуникаци
и / С.Л. Попов 
// Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В.Н. Каразіна. 
– № 963, серія 
«Філологія», 
вип. 62. – 
Харків, 2011. – 
С. 103-109. 
2. Попов С.Л. 
Тенденции 
склоняемости 
географическ
их названий, 
собственных 



наук) и 
нарицательны
х имен, 
аббревиатур и 
составных 
слов в 
современном 
русском 
языке / 
С.Л. Попов // 
Русская 
филология. 
Вестник 
Харьковского 
национальног
о 
педагогическо
го 
университета 
имени 
Г.С. Сковород
ы. – № 3 (47). 
– Харьков, 
2012. – С. 29-
34. 
3. Попов С.Л. 
Возможности 
дифференциа
ции 
атрибутивных 
образований с 
вне-/не- и дву-
/двух-: 



семантико-
аргументацио
нный аспект / 
С.Л. Попов // 
Мова. 
Науково-
теоретичний 
часопис. – № 
20. – Одеса, 
2013. – С. 
158-162. 
4. Попов С.Л. 
Перцептивно-
аргументацио
нный метод 
дифференциа
ции 
грамматическ
их вариантов 
(на материале 
русского 
языка) / 
С.Л. Попов // 
Компаративні 
дослідження 
слов’янських 
мов і 
літератур: 
Пам’яті 
академіка 
Леоніда 
Булаховського
: Збірник 



наукових 
праць. – 
Випуск 24. – 
Київ: Освіта 
України, 2014. 
– С. 172-182. 
5. Попов С.Л. 
Дифференциа
ция 
грамматическ
их вариантов 
перцептивно-
аргументацио
нным 
методом: 
показатели 
партитивност
и и цельности 
/ С.Л. Попов // 
Наукові 
записки 
Національног
о 
університету 
«Острозька 
академія». 
Серія 
«Філологічна
»: збірник 
наукових 
праць / 
укладачі: 
І.В. Ковальчу



к, 
С.В. Новоселе
цька. – 
Острог: 
Видавництво 
Національног
о 
університету 
«Острозька 
академія», 
2014. – Вип. 
49. – С. 102-
106. 
6. Попов С.Л. 
Русские 
синтаксическ
ие варианты 
типа из-за 
ошибки – по 
ошибке: 
семантическа
я 
дифференциа
ция падежных 
конструкций с 
предлогами 
из-за и по, 
употребляемы
х в значении 
внутренней 
причины // 
Русская 
филология. 



Вестник 
Харьковского 
национальног
о 
педагогическо
го 
университета 
имени 
Г.С. Сковород
ы. – № 1 (54). 
– Харьков, 
2015. – С. 3-7. 
 
підпункт 3: 
Монографії: 
1. Попов С.Л. 
Когнитивные 
основания 
эволюции 
форм русского 
синтаксическо
го 
согласования: 
Монография / 
Сергей 
Леонидович 
Попов. – 
Харьков: 
НТМТ, 2013. – 
150 с. 
2. Попов С.Л. 
Русская 
грамматическ



ая 
вариантность 
в когнитивно-
эволюционно
м освещении: 
Монография / 
Сергей 
Леонидович 
Попов. – 
Харьков: 
Міськдрук, 
2014. – 304 с. 
 
підпункт 12: 
Захист 
докторської 
дисертації за 
темою 
«Граматичі 
варіанти в 
російській 
мові: 
когнітивно-
еволюційний 
аспект» 
грудень 2015 
Інститут 
мовознавства 
ім. О. О. Поте
бні 
НАН України. 
Наказ МОН 
України 



25.02.2016 
№ 161 про 
присудження 
наукового 
ступеня 
доктора 
філологічних 
наук. 

Герменевтични
й аналіз 

художнього 
тексту 

(32 лекційні 
години) 

Філон 
Микола 
Іванович 

Завідувач 
кафедри 

української 
мови, доцент 

Харківський 
державний 
університет 

ім. О. М. Горького, 
1982 р., спеціальність 
«Українська мова та 

література», 
кваліфікація 

«Філолог. Викладач 
української мови та 

літератури» 

Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 

10.01.01 – українська 
мова; доцент кафедри 

української мови. 
«Семантична 

варіативність дієслівних 
фразеологізмів сучасної 

української мови» 

Стажування: кафедра 
російської мови ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна 
(2015 р.) 

Пп. 1; 2; 4; 7; 
10 
Підпункт 1: 
Смыслообраз
ующие 
функции 
мотива 
слепоты и 
концептуальн
о-смысловое 
целое поэта-
пророка в 
поэме 
Т. Шевченко 
Слепая / 
Mykola Filon, 
Tatiana 
Shekhovtsova /
/ Polilog. 
Studia 
Neofilologiczn
e. –
 Słupsk, 2015. 
— Nr. 5. — 
Ss. 191—200. 



 
підпункт 2:  
1. Семантика 
словообразу 
краса в 
архаїчних 
текстах 
української 
народної 
словесності / 
М. І. Філон, 
Г. А. Губарев
а  // 
Незгасимий 
словосвіт : 
Збірник 
наукових 
праць на 
пошану 
професора 
Володимира 
Семеновича 
Калашника. 
— Х. : ХНУ 
ім. В. Н. Кара
зіна, 2011. — 
С. 490–497. 
2. Харківське 
шевченкознав
ство 20–30-х 
років ХХ 
сторіччя: 
парадигма 



досліджень і 
лінії 
наукового 
пошуку 
/М. І. Філон, 
В. С. Калашн
ик // Вісник 
Харк. нац.ун-
ту ім. 
В.Н. Каразіна, 
серія: 
Філологія. — 
Х., 2011 
Вип. 63. — 
С. 58–61. 
3. Лексико-
семантична 
група з 
коренем -
крас- в 
українському 
лінгвокультур
ному просторі 
/ М. І. Філон, 
В. С. Калашн
ик // 
Філологічні 
студії : Наук. 
вісник 
Криворізьког
о держ. пед. 
ун-ту. — 
Вип. 6. — 



Ч. І. — 
Кривий Ріг : 
КДПУ, 2011. 
— С. 68–74. 
4. Наукова 
картина світу/ 
Філон М. І. // 
Термінологіч
ний вісник. — 
К., 2013. — 
Вип. 1.— 
С. 17—25. 
5. Поет-
пророк і його 
молитва: світ 
духовного 
життя митця і 
світ України 
крізь призму 
Шевченковог
о 
молитвослова 
/ Філон М. І. // 
Записки наук. 
товариства 
ім. Шевченка. 
Праці 
Філологічної 
секції — 
Львів, 
2014. — Том 
CCLXVI. — 
С. 56–91. 



6. Аксіологічн
а 
параметризаці
я образів 
«мати, 
«батько»» у 
свідомості 
дитини 
молодшого та 
середнього 
дошкільного 
віку. / 
Філон М. І., 
Галунова Н. 
М. // Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
ім.  В.Н. 
Каразіна : 
Серія 
“Філологія”. –
– 2015. 
№ 1152. — 
Вип. 72. — 
С. 35—39. 
 
підпункт 4:  
Науковий 
керівник 
аспіранта, 
якому 
рішенням 



ДАК 
присвоєно 
науковий 
ступінь 
кандидата 
філологічних 
наук: 
Купріянов 
Євген 
Валерійович 
«Українська 
термінологічн
а підсистема 
«гідротурбіни
» як об’єкт 
комп’ютерног
о словника»; 
ХНУ імені 
В. Н. Каразіна
, 2011. 
 
підпункт 7: 
Акредитація 
напряму 
підготовки 
6.020303 
«Філологія» 
(спеціальність 
– Українська 
мова і 
література) та 
спеціальносте
й 7.02030301 



«Українська 
мова і 
література», 
8.02030301 
«Українська 
мова і 
література» у 
2012 році; 
ліцензування 
спеціалізації 
«Мова і 
література 
(польська)» 
напряму 
підготовки 
6.020303 
«Філологія» у 
2014 році. 
 
підпункт 10: 
Завідувач 
кафедри 
української 
мови; 
заступник 
декана з 
наукової 
роботи. 

Слово у 
лінгвокультуро

логічному 
вимірі 

(32 лекційні 

Калашник 
Володимир 
Семенович 

Професор 
кафедри 
української мови 
 

ХДУ ім. 
О. М. Горького, 
1958 р., Філолог, 
викладач української 
мови та літератури 

Докт. філол. наук 
10.02.01 – українська 
мова, 
18.12.1992; 
професор кафедри 

Стажування:  
ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна, 
кафедра російської 
мови,  

Пп. 2; 4; 7; 8; 
9; 11 
Підпункт 2: 
1. Лексико-
семантична 



години)  української мови, 
28.01.1994 

«Українська поетична 
фразеологія і афористика 

поетичної мови 
пожовтневого періоду: 

Семантико-типологічний 
аспект» 

 

03.11.2008 р. – 
30.12.2008 р. (№ 2401-
4/955 від 31.10.08) 
без відриву від 
основної роботи. 

Стажування 
заплановано 
в ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна 
у II семестрі 2015–
2016 н. р. на кафедрі 
російської мови 

група з 
коренем -
крас- в 
українському 
лінгвокультур
ному просторі 
/ 
В. С. Калашн
ик, 
М. І. Філон // 
Філологічні 
студії : Наук. 
вісник 
Криворізьког
о держ. пед. 
ун-ту. — 
Вип. 6. — 
Ч. І. — 
Кривий Ріг : 
КДПУ, 2011. 
— С. 68—74. 
2. Харківське 
шевченкознав
ство 20–30-х 
років ХХ 
сторіччя : 
парадигма 
досліджень і 
лінії 
наукового 
пошуку / 
В. С. Калашн
ик, 



М. І. Філон // 
Вісник Харк. 
нац. ун-ту 
ім. В. Н. Кара
зіна. Серія : 
Філологія. — 
Х., 2011. — 
Вип. 63. — 
С. 58—61. 
3. Науково-
педагогічна 
діяльність 
Олекси 
Синявського в 
оцінці Юрія 
Шевельова / 
В. С. Калашн
ик // Наукові 
записки 
НаУКМА. — 
К., 2012. — 
Т. 137 : 
Філологічні 
науки. — 
С. 122—125. 
4. Фразеологі
чна школа 
професора 
Віктора 
Ужченка в 
українському 
мовознавстві 
кінця ХХ — 



початку ХХІ 
століть / 
В. С. Калашн
ик // 
Лінгвістика : 
Зб. наук. 
праць. — № 1 
(28). — 
Луганськ : ДЗ 
«Луганський 
нац. ун-т 
імені Тараса 
Шевченка», 
2013. — 
С. 29—36. 
5. Розширенн
я семантико-
смислової 
структури 
слова в 
художній мові 
(за збіркою 
вибраних 
віршів Ліни 
Костенко 
«Триста 
поезій») / 
В. С. Калашн
ик // 
Лінгвістичні 
дослідження : 
збірник наук. 
праць 



Харківського 
нац. пед. ун-
ту ім. 
Г. С. Сковоро
ди. — Х., 
2014. — 
Вип. 37. — 
С. 18—23. 
6. Національн
е та 
інтернаціонал
ьне в поезії 
Василя 
Мисика / 
В. С. Калашн
ик // Вісник 
Харк. нац. ун-
ту ім. 
В. Н. Каразіна
. Сер. : 
Філологічна. 
— Х., 
2015. — 
Вип. 73. — 
С. 36—40. 
 
підпункт 4:  
Науковий 
керівник 
аспірантки, 
якій рішенням 
ДАК 
присвоєно 



науковий 
ступінь 
кандидата 
філологічних 
наук: 
Гарюнова Ю. 
О. («Мовна 
реалізація 
аксіологічних 
параметрів 
кінокритично
го дискурсу» 
Спеціалізован
а вчена рада К 
64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені 
Г. С. Сковоро
ди. 26 березня 
2014 року). 
 
підпункт 7:  
Акредитація 
напряму 
підготовки 
6.020303 
«Філологія» 
(спеціальність 
– Українська 
мова і 



література) та 
спеціальносте
й 7.02030301 
«Українська 
мова і 
література», 
8.02030301 
«Українська 
мова і 
література» у 
2012 році; 
ліцензування 
спеціалізації 
«Мова і 
література 
(польська)» 
напряму 
підготовки 
6.020303 
«Філологія» у 
2014 році. 
 
підпункт 8:  
Член 
редакційної 
колегії 
Вісника 
філологічного 
факультету та 
часопису 
«Українська 
мова» НАН 
України (за 



всі зазначені 
навч. роки). 
 
підпункт 9: 
Студентка 4 
курсу 
Угненко К., 
яка здобула 3 
місце на 
обласному 
етапі 
конкурсу 
знавців 
української 
мови імені 
П. Яцика 
(2015/16 навч. 
рік); 
 
підпункт11: 
Докторська 
дисертація: 
Маленко 
Олена 
Олегівна, 
«Мовно-
естетична 
репрезентація 
цінностей 
буття 
в динаміці 
української 
поетичної 



творчості», 
20.12.2011, 
спецрада 
Д 26.173.01 
Інституту 
української 
мови НАН 
України 
(м. Київ). 
Кандидатські 
дисертації: 
1) Карпенко 
Наталія 
Анатоліївна, 
«Вербалізація 
концепту 
жінка 
в дискурсі 
П. Загребельн
ого», 
15.03.2012, 
спецрада 
К 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені 
Г. С. Сковоро
ди; 
2) Омельянен
ко Олена 
Василівна, 



«Фразеологіз
ми з 
танатологічни
м значенням в 
українській 
мові», 
26.10.2012, 
спецрада 
К 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету і
мені Г. С. Ско
вороди; 
3) Шпак Юлія 
Олександрівн
а 
«Інтернаціона
льність у 
мовній 
системі 
козацьких 
літописів» 
26.10.2012, 
спецрада 
К 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені 
Г. С. Сковоро



ди; 
4) Тільнова 
Інна 
Володимирівн
а, «Переносне 
вживання 
пропріальної 
лексики в 
публіцистичн
ому стилі 
сучасної 
української 
мови», 
26.09.2013, 
спецрада 
К 08.01.05 
Дніпропетров
ського 
національного 
університету і
мені Олеся 
Гончара; 
5) Князь 
Тетяна 
Миколаївна, 
«Фразеологіз
ми 
української 
мови на 
позначення 
заможності: 
структурно-
семантичний, 



ідеографічний
, 
лінгвокультур
ологічний 
аспекти», 
26.12.2013, 
спецрада 
К 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету і
мені Г. С. Ско
вороди; 
6) Коловорот
на Наталя 
Дмитрівна, 
«Вербалізація 
концепту 
„мовчання” 
в художньому 
дискурсивном
у просторі 
української 
мови», 
24.04.2014, 
спецрада 
К 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені 



Г. С. Сковоро
ди; 
7) Демиденко 
Ганна 
Глебівна, 
«Паралінгвал
ьні 
фразеологізми 
в українській 
етнокультурі»
, 29.01.2014, 
спецрада 
К 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені 
Г. С. Сковоро
ди; 
8) Ковальова 
Ганна 
Миколаївна, 
«Прагмалінгві
стика 
гумористично
го дискурсу 
української 
химерної 
прози (на 
матеріалі 
художніх 
творів 



Є. Гуцала та 
О. Ільченка)», 
30.01.2014, 
спецрада 
К 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені 
Г. С. Сковоро
ди; 
9) Рябокінь 
Наталія 
Олександрівн
а, 
«Комунікатив
но-
прагматичний 
і структурно-
семантичний 
потенціал 
мовленнєвих 
актів 
позитивної та 
негативної 
реакції», 
4.02.2015, 
спецрада 
К 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 



університету 
імені 
Г. С. Сковоро
ди; 
10) Ткаченко 
Олена 
Володимирівн
а, 
«Об’єктивація 
поняття 
“виховання” у 
фразеології 
української 
мови», 
2.06.2016, 
спецрада 
К 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету і
мені Г. С. Ско
вороди. 

Був членом 
спеціалізован
ої вченої ради 

для захисту 
дисертацій на 

здобуття 
наукового 
ступеня 

кандидата 
філологічних 



наук зі 
спеціальності 

10.02.01 – 
українська 

мова 
К 64.053.05 в 
Харківському 
національном

у 
педагогічном

у 
університеті і
мені Г. С. Ско

вороди 
(протягом 

усіх 
зазначених 

навч. років). 
Губарева 
Галина 

Анатоліївна 

Доцент кафедри 
української мови 

Харківський 
національний 
університет 
ім. В. Н. Каразіна, 
1998 р., спеціальність 
«Українська мова та 
література», 
кваліфікація 
«Філолог. Викладач 
української мови та 
літератури» 

Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 

10.01.01– українська 
мова; доцент кафедри 

української мови. 
«Семантика та 

стилістичні функції 
кольоративів у поетичній 

мові Ліни Костенко» 

ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна, 
«Технології 
дистанційної освіти у 
вищому навчальному 
закладі», сертифікат 
№ 24-01 – 219, 
29.03.2013. 

Пп. 2; 4; 9 
Підпункт 2: 
1. Внутрішній 
монолог як 
засіб 
характеристи
ки головного 
героя в поемі-
симфонії 
Павла Тичини 
«Сковорода» / 
В. С. Калашн
ик, 
Г. А. Губарев
а // 



Мовотворчіст
ь Павла 
Тичини у 
дзеркалі 
третього 
тисячоліття : 
[зб. наук. 
праць ; відп. 
ред. 
Г. М. Вокальч
ук]. — Острог 
: Видавництво 
Національног
о 
університету 
«Острозька 
академія», 
2011. — 
(Лексикографі
чна серія 
«Українська 
індивідуально
-авторська 
неографія» ; 
вип. 5. — 
С. 30—37. 
2. Прецедентн
і вислови як 
засіб 
вербалізації 
концепту 
ДРУЖБА в 
мові інтернет-



форумів / 
Галина 
Губарева // 
Наукові 
записки. — 
Сер. : 
Філологічні 
науки 
(мовознавство
). — 
Кіровоград, 
2012. — 
Вип. 104. — 
С. 110—113. 
3. Вербалізаці
я гендерних 
стереотипів в 
інтернет-
комунікації 
(про 
ідеальних 
чоловіків і 
жінок) / Г. А. 
Губарева, 
О. В. Чуєшко
ва // Наукові 
записки 
Національног
о 
університету 
«Острозька 
академія». 
Серія«Філоло



гічна» : 
збірник 
наукових 
праць. — 
Острог : 
Видавництво 
Національног
о 
університету 
«Острозька 
академія», 
2015. — Вип. 
53. — С. 83—
85. 
4. Образ 
золотої 
молоді в 
дискурсі 
українських 
засобів 
масової 
комунікації: 
лінгвопрагмат
ичний вимір / 
Г. А. Губарев
а, К. С. 
Руснак // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В. Н. 
Каразіна. — 



2015. — № 
1152. Серія 
«Філологія». 
— Вип. 72. — 
С. 10—13. 
5. Вербалізаці
я гендерних 
стереотипів в 
інтернет-
комунікації 
(про 
ідеальних 
чоловіків і 
жінок) / Г. А. 
Губарева, 
О. В. Чуєшко
ва // Наукові 
записки 
Національног
о 
університету 
«Острозька 
академія». 
Серія 
«Філологічна
» : збірник 
наукових 
праць. — 
Острог : 
Видавництво 
Національног
о 
університету 



«Острозька 
академія», 
2015. — Вип. 
53. — С. 83—
85. – Режим 
доступу: 
http://www.aca
demia.edu/160
71653/The_cat
egory_of_predi
cativity_in_ech
o_questions. 
 
підпункт 4:  
Науковий 
керівник 
таких 
аспірантів, 
яким 
рішенням 
ДАК 
присвоєно 
науковий 
ступінь 
кандидата 
філологічних 
наук: 
1. Руснак 
Катерина 
Сергіївна 
«Вербалізація 
та кореляція 
концептів 



ГРОШІ і 
БАГАТСТВО 
в дискурсі 
української 
преси (друга 
половина XX 
— початок 
XXI століть)»
; Харк. нац. 
пед. ун-т ім. 
Г. С. Сковоро
ди, 2014; 
2. Кальченко 
Тетяна 
Юріївна 
«Функціональ
но-семантичні 
особливості 
прецедентних 
феноменів у 
поетичних 
текстах Ігоря 
Римарука та 
Василя 
Герасим’юка»
; Харк. нац. 
пед. ун-т ім. 
Г. С. 
Сковороди, 
2015. 
 
підпункт 9:  
1. Всеукраїнс



ький конкурс-
захист 
науково-
дослідницьки
х робіт учнів 
— членів 
Малої 
академії наук, 
відділення 
«Мовознавств
о», секція 
«Українська 
мова» (голова 
журі 
відділення ІІ 
етапу). 
2. Міжнародн
ий конкурс з 
української 
мови імені П. 
Яцика 
(організатор, 
член журі ІІ, 
ІІІ етапів). 
Всеукраїнська 

учнівська 
олімпіада з 
української 

мови та 
літератури, III 

етап (2011-
13 роки). 

Українські Нелюба Професор ХДУ ім. Доцент на кафедрі 2008 р. – захист Пп. 2; 3; 4; 11 



соціальні 
діалекти 

(32 лекційні 
години) 

Анатолій 
Миколайови

ч 

кафедри 
української мови 

О. М. Горького, 
1987 р., Філолог, 
викладач української 
мови та літератури 

української мови, 
28.10.1996 р., 
доктор філол. наук 
10.02.01 – українська 
мова, 
28.04.2009, 
«Експліцитна й 
імпліцитна економія в 
словотвірній номінації 
української мови» 

докторської 
дисертації в Інституті 
української мови НАН 
України (номер 
диплома ДД № 007367 

від 28.04.2009). 
2014 р. – видання 

монографії 
«Економія 

в словотвірній 
номінації української 
мови (системний 
вимір)» 

Підпункт 2: 
1. Прихована 
економія в 
словотвірній 
системі 
української 
мови 
(найзагальніш
і зауваги) / 
А. М. Нелюба 
// 
Лінгвістичні 
студії : зб. 
наук. праць. 
— Донецьк : 
ДонНУ, 
2011. — 
Вип. 23. — 
С. 62–67. 
2. «Гендерна 
лінгвістика» і 
малопродукти
вні 
словотворчі 
засоби / 
А. М. Нелюба
  // 
Лінгвістика : 
зб. наук. 
праць ЛНУ 
імені Тараса 
Шевченка. — 
Луганськ, 



2011. — № 1. 
— Ч. ІІ. — 
С. 135–142. 
3. Жінки. 
Гендер. 
Словотвір / 
А. М. Нелюба
  // Збірник 
Харківського 
історико-
філологічного 
товариства. — 
Х., 2011. — 
Т. 14. — С. 
189–204. — 
(Нова серія). 
4. Дериваційн
о-інноваційна 
лексикографія 
і питання 
теорії 
словотвору / 
А. М. Нелюба
 // Семантика 
мови і тексту: 
матеріали Х1 
Міжнародної 
наукової 
конференції 
(Івано-
Франківськ, 
26-28 вересня 
2012 р.). — 



Івано-
Франківськ, 
2012. — 
С. 430–433. 
5. Лайка 
“Зачарованої 
Десни” 
Олександра 
Довженка 
(іменник) /А. 
М. Нелюба. // 
Наукові 
записки. 
Серія : 
Філологія 
(мовознавство
). — Вінниця, 
2014. — 
Вип. 19. 
6. Жарґонови
й “жіночий” 
словотвір на 
тлі 
літературном
овних 
інновацій / 
Нелюба А. М.
 // 
Лінгвістичні 
дослідження. 
Зб. наук. 
праць. — 
2014. — Вип. 



38. — С. 90–
97. 
 
підпункт 4:  
Науковий 
керівник 
аспірантки, 
якій рішенням 
ДАК 
присвоєно 
науковий 
ступінь 
кандидата 
філологічних 
наук: 
Старченко 
Я.С. 
“Лексико-
словотвірні 
інновації в 
жарґонах 
української 
мови (від 
середини 80-
их років 
минулого 
століття)” 
(Дніпропетро
вськ, квітень 
2013). 
 
підпункт11:  
Участь у 



роботі 
спеціалізован
ої вченої ради 
із захисту 
дисертацій зі 
спеціальності 
10.02.01 – 
українська 
мова при 
Луганському 
національном
у університеті 
імені Тараса 
Шевченка. 

Українська 
постмодерна 

проза 
(32 лекційні 

години) 

Борзенко 
Олександр 
Іванович 

Професор 
кафедри історії 

української 
літератури 

Харківський 
державний 
університет 

ім. О. М. Горького, 
1990 р., спеціальність 
«Українська мова та 

література», 
кваліфікація 

«Філолог. Викладач 
української мови та 

літератури» 

Доктор філологічних 
наук, спеціальність 

10.01.01 – українська 
література, професор 

кафедри історії 
української літератури. 

«Становлення нової 
української літератури в 

аспекті національної 
ментальності та 

біографізму» 

ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 

15.05.2013 – 
14.06.2013 (№2401-

2/937 від 14. 05.2013) 

Пп. 2; 4; 9; 11 
Підпункт 2: 
1.Портрети Г. 
Квітки-
Основ’яненка 
в контексті 
міфологізован
ої біографії // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В. Н. Каразіна
. – Серія 
«Філологія». 
– 2012. –№ 
989 – Вип. 63. 
С. 6– 10. 



2.Творчість 
Віктора 
Забіли в 
літературно-
побутовому 
аспекті // 
Вісн. ХНУ 
імені В. Н. 
Каразіна. – 
2013. – Серія: 
Філологія № 
1078. Вип. 68. 
– С. 176– 183. 
3.Казковий 
«субстрат» в 
українській 
байці першої 
половини ХІХ 
ст. // «У 
тридев’ятому 
царстві: 
феномен 
казки в 
літературі, 
фольклорі і 
медіа»: 
матеріали 
Міжн. наук. 
конф. – 
Бердянськ, 
2014. – С. 31 – 
33. 
4.Біографія 



письменника 
в аспекті 
літературного 
побуту: 
випадок 
Віктора 
Забіли // 
Біографія як 
текст: матер. 
ХІ 
поетикологічн
ої конф. – 
Чернівці : 
Чернівецький 
нац. ун-т., 
2014. – С. 15– 
16. 
підпункт 4:  
Керівництво 
кандидатськи
ми 
дисертаціями: 
1.Суховєєнко 
К. І. 
Драматичні 
твори Є. 
Плужника і 
українська 
драматургія 
1920-1930-х 
років 
2.Кириченко 
Ю. С. Автор 



оповідач 
читач у 
структурі 
художньої 
прози 
Г. Квітки-
Основ’яненка 
3.Наумова 
О. О. Ігровий 
чинник 
романістики 
В. Петрова-
Домонтовича 
4.Старова 
О. О. 
Художня 
концепція 
смерті-
воскресіння в 
українській 
міфософській 
ліриці першої 
половини 
ХХ століття 
 
підпункт 9: 
Робота у 
складі журі II 
етапу 
Всеукраїнськ
их конкурсів-
захистів 
науково-



дослідницьки
х робіт учнів 
— членів 
Малої 
академії наук 
(2012-2013 н. 
р.; 2013-2014 
н. р.; 2014-
2015 н. р.; 
2015-2016 
н.р.). 
 
підпункт 11: 
Член 
спеціалізован
ої вченої ради 
із захисту 
кандидатськи
х дисертацій 
К 64.051.07 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В. Н. Каразіна 

Аксіологічний 
вимір аналізу 

ранньомодерно
го тексту 

(32 лекційні 
години) 

Ісіченко 
Юрій 

Андрійович 

Професор 
кафедри історії 

української 
літератури 

Харківський 
державний 
університет 

ім. О. М. Горького, 
1979 р., спеціальність 
«Українська мова та 

література», 

Доктор філологічних 
наук, спеціальність 

10.01.01 – українська 
література, професор 

кафедри історії 
української літератури. 
«Аскетична література 

ХНУ ім. В. Н. Каразін
а, кафедра історії 

російської літератури, 
(02.04.2012 р.–

02.05.2012 р., № 2401–
4/281 від 

30.03.2012 р.) 

Пп. 2; 3; 4 
Підпункт 2: 
1.Історична 
ретроспектива 
у багато 
вимірності 
барокового 
полемічного 



кваліфікація 
«Філолог. Викладач 
української мови та 

літератури» 

Київської Русі» дискурсу: Зі 
спостережень 
над діалогом 
о. Льва Крези, 
ЧСВВ, та о. 
Захарії 
Копистенсько
гоЛьвівська // 
Медієвістика. 
– Вип. 2. Біля 
джерел 
українського 
бароко. – 
Львів: 
Свічадо, 2010. 
– С. 49–58. 
2.Духовність 
монашого 
уставу в 
системі 
парадигм 
барокової 
літератури // 
Актуальні 
проблеми 
слов’янськ. 
філол. Серія : 
лінгвіст. і 
літературозна
вство : 
міжвуз. зб. 
наук. ст. / гол. 
ред. 



В.А.Зарва. - 
Бердянськ : 
БДПУ, 2011. – 
Вип. XXIV. Ч. 
4. С. 15–26. 
3.Василиянсь
ке бароко // 
Слово і час. – 
2011. – №1 
(601). – 
Січень. – С.3–
21. 
4.Літературна 
спадщина св. 
Терези 
Авільської в 
рецепції 
православної 
книжності // 
Наукові 
записку 
НаУКМА. – 
К., 2011. Т. 
124. 
Філологічні 
науки 
(Літературозн
авство). С. 3–
10 
5.Трактат о. 
Іоаникія 
Ґалятовського 
«Fundamenta» 



Слово, яке 
тебе обирає. // 
Зб. на пошану 
проф. В. 
Моренця. До 
60-річчя від 
дня народж. / 
Упоряд. В. 
Панченко, Т. 
Ярошенко. – 
К.: Вид. дім 
«Києво-
Могилянська 
акад.», 2013. – 
С. 127–146. 
6.Сакральний 
простір «Саду 
божественних 
пісень» 
Григорія 
Сковороди // 
Слово і час. – 
2013 № 
1 (625) С. 52–
63 
7.Аксіологічн
ий вимір 
художнього 
світу Григорія 
Квітки-
Основ’яненка 
(повість 
«Добре роби, 



добре й 
буде») // 
Наукові 
записки 
НаУКМА. – 
К., 2013. Т. 
150 Філол.  
наук.(Літ-во). 
– С. 14-17. 
 
підпункт 3: 
Історія 
української 
літератури: 
Епоха Бароко 
(XVII-XVIII 
ст.). 
Навчальний 
посібник для 
студентів 
вищих 
навчальних 
закладів, 
рекомендован
ий 
Міністерство
м освіти і 
науки 
України. – 
Львів; К.; 
Харків: 
Святогорець, 
2011. – 568 с. 



 
підпункт 4: 
Наукове 
керівництво 
здобувача, 
який одержав 
документ про 
присудження 
наукового 
ступеня: 
1. Ларін Юрій 
Валерійович. 
Книга о вірі 
єдиной» 
Захарії 
Копистенсько
го у контексті 
ранньої 
барокової 
полемічної 
літератури  
2. Циганенко 

В. Л. 
"Густинський 

літопис" і 
"Палінодія" 

Захарії 
Копистенсько
го в контексті 
становлення 

барокової 
історичної 
свідомості 



Рецепція Біблії 
в українській 

літературі 
ХІХ–ХХІ 
століть 

(32 лекційні 
години) 

Матушек 
Олена 

Юріївна 

Професор 
кафедри історії 

української 
літератури 

Харківський 
державний 
університет 

ім. О. М. Горького, 
1990 р., спеціальність 
«Українська мова та 

література», 
кваліфікація 

«Філолог. Викладач 
української мови та 

літератури» 

Доктор філологічних 
наук, спеціальність 

10.01.01 – українська 
література; професор 

кафедри історії 
української літератури. 

Проповіді Лазаря 
Барановича в дискурсі 
українського бароко 

2014 р. – захист 
докторської 

дисертації (диплом 
доктора наук ДД 

№ 003563) в Інституті 
літератури імені 
Т. Г. Шевченка 

Пп. 2; 3; 9; 12 
Підпункт 2: 
1.Образ 
Лазаря 
Барановича в 
українському 
літературном
у та 
мистецькому 
дискурсі XVII 
століття // 
Наукові праці 
Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету 
імені Івана 
Огієнка: 
Філологічні 
науки. –2011. 
– Вип. 25. – С. 
468–472. 
2.Языковая 
личность 
украинского 
проповедника 
XVII века // 
Žmogus kalbos 
erdvėje. 
Mokslinių 
straipsnių 
rinkinys. - 
Kaunas, 2011. 



- №6. – С. 
298-307. 
3.Композиція 
проповідей 
Лазаря 
Барановича // 
Вісник 
Луганського 
національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка. 
Філологічні 
науки.- 2011.- 
№19 (230). С. 
28-36. 
4.Автокомуні
кація у 
творчості 
Лазаря 
Барановича // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В.Каразіна. – 
2012. - № 994. 
Серія 
Філологія. 
Вип. 64. –С. 
212-218. 
5.Святая 



Троица в 
украинской 
барочной 
проповеди 
[Електр. 
ресурс]. – 
Режим 
доступу : 
https://sites.go
ogle.com/site/
meropriatiacen
tra/home/konfe
rencia-
2010/elena-
matusek 
підпункт 3:  
Монографія: 
Проповіді 
Лазаря 
Барановича в 
дискурсі 
українського 
бароко. - 
Харків : 
Майдан, 2013. 
– 345 с. 
 
підпункт 9: 
Робота у 
складі журі II 
етапу 
Всеукраїнськ
их конкурсів-



захистів 
науково-
дослідницьки
х робіт учнів 
— членів 
Малої 
академії наук 
(2012-2013 н. 
р.; 2013-2014 
н. р.; 2014-
2015 н. р.; 
2015-2016 
н.р.). 
 
підпункт 12: 
2014 р. – 
захист 
докторської 
дисертації 
(диплом 
доктора наук 
ДД № 003563) 
в Інституті 
літератури 
імені 
Т. Г. Шевченк
а 

Жанрова 
система малої 

прози в 
російській 

літературі кінця 
XIX – першої 

Московкіна 
Ірина 

Іванівна 

Завідувач 
кафедри 

російської 
літератури 

філологічного 
факультету, 

ХДУ імені 
О.М. Горького, 1973 

р., «Філолог. 
Викладач російської 
мови і літератури» 

Доктор філологічних 
наук, спеціальність 

10.01.02 – російська 
література; професор 

кафедри історії 
російської літератури; 

ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, кафедра 

історії української 
літератури 

(15.02.2013–
15.04.2013, № 2401-

Пп. 2; 4; 8; 10; 
11 
Підпункт 2: 
1.Поэтика 
рамочного 
комплекса в 



половини ХХ 
століття: новації, 

типологія, 
динаміка 

(32 лекційні 
години) 

професор Тема дисертації: 
«Поетика прози Леоніда 
Андреєва. Жанрова 
система та художній 
метод» 

2/216 от 31.04.2013; 
свідоцтво № 012) 

драмах 
Леонида 
Андреева // 
Поетика 
художніх 
форм у 
сучасному 
сприйтятті: 
Науковий зб. 
– Одеса: 
Астропринт, 
2012. – С. 
129-137. 
2.«Маленькие 
комедии» 
Леонида 
Андреева: 
контекст, 
интертекст, 
мета текст // 
Південний 
архів: Збірник 
наукових 
прац. 
Філологічні 
науки. Вип. 
LV. – Херсон. 
– 2012. – С. 
53-58. 
3.По 
страницам 
журнала 
«Русский 



язык в центре 
Европы» // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В. Н. 
Каразіна. – 
2013. – № 
1048: Серія 
Філологія. – 
Вип. 67. – 
С.249-250. 
4.«Реквием» 
Леонида 
Андреева: 
заупокойная 
месса как 
игра // Вісн. 
Харк. ун-ту. – 
2013. – № 
1078: Сер. 
Філологія. – 
Вип. 68. – 
С.78-82. 
5.Экфрасис 
как метатекст 
в прозе 
И. А. Бунина 
1920-х годов 
(к 80-летию 
присуждения 
Нобелевской 



премии) // 
Вісн. Харк. 
ун-ту. – 2013. 
– № 1080: 
Сер. 
Філологія. – 
Вип. 69. – 
С.51-56. 
6.Роман Е. 
Замятина 
«Мы» как 
претекст 
рассказа А. 
Куприна 
«Рай»: 
встреча на 
поле русской 
антиутопии // 
Вісн. Харк. 
ун-ту. – 2014. 
– Сер. 
Філологія 
(видано у 
2015 році). – 
№1127. – 
Вип. 71. – 
С.250-254. 
підпункт 4: 
Наукове 
керівництво  
здобувача, 
який одержав 
документ про 



присудження 
наукового 
ступеня: 
1. В. А. 
Сухоруков, 
захист 
кандидатської 
дисертації  
«Поэтика 
драматургии 
Л. Андреева» 
(10.01.02 – 
російська 
література) 
відбувся у 
квітні 2013 р. 
у ХНУ 
ім.В.Н.Каразі
на (СВР К 
64.051.07). 
2. О. В. 
Молчанова, 
захист 
кандидатської 
дисертації 
«Жанрова 
система малої 
прози 
Ф. Сологуба» 
(10.01.02 – 
російська 
література) 
відбувся у 



жовтні 2014 р. 
(СВР К 
64.051.07). 
3. Л. А. 
Дубініна, 
захист 
кандидатської 
дисертації 
«Поетика 
новелістики 
В. Я. Брюсова 
1900–1910-х 
років» 
(10.01.02 – 
російська 
література) 
відбувся у 
грудні 2015 р. 
(СВР 
К 64.051.07). 
 
підпункт 8: 
Член 
редакційної 
колегії 
Вісника  ХНУ 
імені В. Н. Ка
разіна : Сер. 
Філологія 
(ISSN 2227-
1864). 
 
підпункт 10: 



Завідувач 
кафедри 
історії 
російської 
літератури 
філологічного 
факультету 
ХНУ імені 
В.Н.Каразіна. 
 
підпункт 11: 
Виступила 
офіційним 
опонентом на 
захисті: 
1. Канд. дис. 
Г. Е. 
Прусенко 
«Поэтика 
метапрозы А. 
Белого», 
которая 
состоялась 27 
сентября 2012 
г. в Киевском 
национальном 
университете 
имени Тараса 
Шевченко. 

 
Інтертекстуаль

ність 
художнього 

Шеховцова 
Тетяна 

Анатоліївна 

Професор 
кафедри історії 

російської 

ХДУ імені 
О.М.Горького, 1983 

р., «Філолог. 

Доктор філологічних 
наук, спеціальність 
10.01.02 – російська 

Захист докторської 
дисертації (10.01.02 – 
російська література), 

Пп. 2; 4; 8; 9; 
11 
Підпункт 2: 1. 



тексту 
(32 лекційні 

години) 

літератури 
філологічного 

факультету 

Викладач російської 
мови та літератури» 

література; 
доцент кафедри історії 
російської літератури 

Тема дисертації: 
«Творчість Л. Добичина 
у динаміці естетичних 
пошуків російського 

модернізму: контекст, 
онтологія, поетика» 

тема: « Творчість Л. 
Добичина у динаміці 
естетичних пошуків 

російського 
модернізму: контекст, 
онтологія, поетика» 

(2010 р.). 

Параллельные 
миры в 
повести 
А. Гаврилова 
«Вопль 
впередсмотря
щего» // 
Русская 
филология: 
Вестник 
Харьковского 
национальног
о 
педагогическо
го 
университета 
им. Г. С. Сков
ороды. – 
2012. – №  3 
(47). – С.84-
89.  
2. «…Это 
человеческое 
тело…» 
(комплекс 
телесности в 
творчестве 
А. П. Чехова) 
// Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені 



В. Н. Каразіна
. – 2012. – № 
994. – Сер. 
Філологія. 
Вип. 64. – С. 
162-168. 
3. Две 
мелодии для 
флейты (о 
двух версиях 
повести А. 
Гаврилова 
«Берлинская 
флейта») // 
Вісник 
Харківського 
університету 
імені В. Н. Ка
разіна. Сер. : 
Філологія. – 
2012. – № 
1014, вип. 65. 
– С.168-175. 
4. Роман с 
городом, или 
возвращение 
к себе (о 
романе Д. 
Данилова 
«Описание 
города») // 
Русская 
филология: 



Вестник 
Харьковского 
педагогическо
го 
университета 
имени Г. С. 
Сковороды. – 
2012. – № 4 
(48). – С.72-
76. 
5. Функции 
интертекстуал
ьности в 
повести 
А. Гаврилова 
«Вопль 
впередсмотря
щего» // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені 
В. Н. Каразіна
. – 2012. – №  
1021. – Сер. 
Філологія. 
Вип. 66. – 
С. 318-326. 
підпункт 4: 
Наукове 
керівництво 
здобувача, 



який одержав 
документ про 
присудження 
наукового 
ступеня: 
Гребенщиков
а О. Г., захист 
кандидатської 
дисертації 
«Поетика 
візуальності в 
російській 
прозі 1920–
1930 років» 
(10.01.02 – 
російська 
література) 
відбувся у 
лютому 2013 
р. у ХНУ 
ім.В.Н.Каразі
на (СВР К 
64.051.07). 
 
підпункт 8: 
Член 
редакційної 
колегії 
Вісника  ХНУ 
імені В. Н. 
Каразіна : 
Сер. 
Філологія 



(ISSN 2227-
1864). 
підпункт 9: 
Руководила 
работой 
ученицы 10 
класса 
Харьковской 
специализиро
ванной 
школы № 3 
Хистевой 
Дарьяны, 
занявшей 
первое место 
на II этапе и 
третье место 
на III этапе 
Всеукраинско
го конкурса 
научно-
исследователь
ских работ 
учащихся – 
членов МАН 
Украины 
(2014 г.). 
 
підпункт 11: 
Член 
спеціалізован
ої вченої ради 
філологічного 



факультету 
ХНУ імені 
В.Н.Каразина 
К.64.051.07. 

Проблема 
авторської 

свідомості в 
російській 

літературі ХХ 
століття 

(32 лекційні 
години) 

Євстаф’єва 
Наталія 

Павлівна 

Доцент кафедри 
історії 

російської 
літератури  

філологічного 
факультету 

ХДУ імені 
О.М.Горького, 1982 

р., «Філолог. 
Викладач російської 
мови та літератури» 

Кандидат філологічних 
наук  

10.01.02 – російська 
література; доцент 

кафедри історії 
російської літератури. 

Тема дисертації: 
«Своеобразие жанрових 
форм в книге И. Бунина 

«Темные аллеи»» 

Кафедра історії 
зарубіжної літератури 
і класичної філології 

ХНУ імені 
В. Н. Каразіна 

(1.03.2011 – 1.06.2011, 
№ 2401-4/089 от 

14.02.2011; свідоцтво 
№ 011). 

Пп. 2; 4; 11 
Підпункт 2: 
1. «Ушел, не 
оставив ни 
надежд, ни 
обещаний»: Г. 
Газданов об 
А.П. Чехове // 
Вісник ХНУ 
ім. В.Н. 
Каразіна. – № 
963: 
Сер.Філологія
. – Вип. 62. – 
Харків, 
2011. – С. 
213–217. 
2. Человек и 
история в 
новелле 
И. А. Бунина 
«Чистый 
понедельник 
// Русская 
филология.  
Вестник 
Харьковского 
национальног
о 



педагогическо
го 
университета 
имени Г. С. 
Сковороды. – 
Харьков, 
2013. – № 3-4 
(50). – С.52-
54. 
3. Поэтика 
аудиальности 
в повести 
Г. Газданова 
«Великий 
музыкант» // 
Вісник ХНУ 
ім. 
В.Н.Каразіна. 
–
Сер.Філологія
. – Вип. 73. – 
Харків, 
2015. – С. 
229–232. 
 
підпункт 4. 
Наукове 
керівництво 
здобувача, 
який одержав 
документ про 
присудження 
наукового 



ступеня: 
Маханьков Є. 
А., захист 
кандидатської 
дисертації 
«Мала проза 
Гайто 
Газданова: 
поетика 
мотивних 
комплексів» 
(10.01.02 – 
російська 
література) 
відбувся 21 
жовтня 2015 
р. у ХНУ 
ім.В.Н.Каразі 
 
підпункт 11: 
Член 
спеціалізован
ої вченої ради 
філологічного 
факультету 
ХНУ 

Тенденції 
розвитку 
сучасної 

англомовної 
літератури в 

контексті 
мультикультур

Стовба 
Ганна 

Сергіївна. 

Доцент кафедри 
історії зарубіжної 

літератури і 
класичної 
філології 

Харківський 
національний 

університет імені 
В. Н. Каразіна 

Філолог, викладач 
класичних мов і 

античної літератури, 

Кандидат філологічних 
наук, 10.01.04 – 
Література зарубіжних 
країн. 
Тема дисертації: 
«Поздние романы У. 
Голдинга: поэтика и 

16.12.2013-16.03.2014  
ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 
кафедра російської 
літератури; свід. № 
118 наказ № 2401-
2/2471 від 13.12.13 

Пп. 2; 3; 11 
Підпункт 2: 
1.Стовба А.С. 
Поэтика 
телесности в 
триптихе 
Джона Барта 



алізму ХХ – 
ХХІ ст. 

(32 лекційні 
години) 

української мови та 
літератури 

проблематика 
«открытого 
произведения» 
Доцент кафедри історії 
зарубіжної літератури і 
класичної філології 

 

«Химера» / 
Стовба А.С. // 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В.Н. 
Каразіна. – 
2014. – № 
1127. – Серія: 
Філологія. – 
Випуск 71. – 
С.128 – 132. 
2.Стовба А.С. 
Поэтика 
сновидения в 
романе К. 
Исигуро 
«Безутешные
» / Стовба 
А.С. // Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В.Н. 
Каразіна. – 
2014. – № 
1107. – Серія: 
Філологія. – 
Випуск 70. – 
С.164 – 170. 
3.Образ 
дворецкого в 



романе 
Кадзуо 
Исигуро 
«Остаток 
дня»: кросс-
культурный 
аспект. 
Світова 
література на 
перехресті 
культур і 
цивілізацій. 
Зб.наук.праць
. – 2012. – 
Вип.6. – Ч.ІІ. 
– 
Сімферополь : 
Кримський 
Архів, 2012. – 
С.219-230. 
4.Жанровое 
своеобразие и 
тенденции 
развития 
английского 
постмодернис
тского романа 
к. ХХ–н. ХХІ 
в. Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В.Н. 



Каразіна. 
2013. – № 
1048. – Серія: 
Філологія. – 
Випуск 67. – 
С.191-197. 
5.Специфика 
рецепции 
древних 
японских 
преданий и 
легенд в 
новеллах 
Акутагавы 
Рюноскэ. 
Світова 
література на 
перехресті 
культур і 
цивілізацій. 
Збірник 
наукових 
праць. - 
Вип.3. - 
Сімферополь: 
Кримський 
Архів, 2011. 
С. 247 – 259 
 
підпункт 3:  
Навчальний 
посібник 
Ващенко 



Ю.А., Стовба 
Г. С. Історія 
зарубіжної 
літератури 
ХХ століття : 
навчальний 
посібник для 
студентів 
філологічного 
факультету / 
Ю.А. 
Ващенко, Г.С. 
Стовба. – Х. : 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2014. – 152 с. 
Монографія 
Уильям 
Голдинг : 
поэтика и 
проблематика 
"открытого 
произведения
" / Анна 
Сергеевна 
Стовба . – 
Харків : 
Издательство 
ХНУ им. В.Н. 
Каразина, 
2012 . – 214 с. 
 
підпункт 11: 



Офіційне 
опонування: 
22 червня 
2013 р., м. 
Сімферополь, 
Таврійський 
національний 
університет 
імені В.І. 
Вернадського; 
на канд. 
дисертацію 
Крючкової 
Ольги 
Русланівни 
«Романи Г. 
Нормінтона у 
контексті 
постмодерніс
тської 
парадигми» 
(спеціальність
:10.01.04 – 
література 
зарубіжних 
країн). 

 
Міфопоетика 

зарубіжної 
літератури 

XX – XXI ст. 
(32 лекційні 

години) 

Краснящих 
Андрій 

Петрович 

Доцент кафедри 
історії 

зарубіжної 
літератури і 
класичної 
філології 

Харківський 
держуніверситет 

ім. О. М. Горького, 
1992 р. 

 Філолог.  
Викладач російської 

Кандидат філологічних 
наук, 10.01.04 – 
Література зарубіжних 
країн. 
Тема дисертації: 
«Специфіка художнього 

Стажування у 
Колумбійському 
університеті (Нью-
Йорк, США) за 
грантом від Omi 
International Arts 

Пп. 2; 4; 9 
Підпункт 2:  
Статті у 
фахових 
видання 
України за 5 



мови та літератури. 
Викладач російської 

мови як іноземної 

світу та проблема 
творчого методу (роман 
«Улісс)» 
Доцент кафедри історії 
зарубіжної літератури і 

класичної філології 

Center, листопад 
2012 р. 

років: 
1. Инфантили
зм и 
псевдоинфант
илизм в 
американской 
литературе 
ХХ века / А. 
Краснящих // 
Вісник 
Харківського 
університету 
імені В. Н. 
Каразіна. — 
Серія 
«Філологія». 
Випуск 71. — 
2014. — № 
1127. — С. 
304—308. 
2. Гамлет — 
шут, 
сумасшедший
, 
сумасшедший 
шут? / А. П. 
Краснящих // 
Ренесансні 
студії: 
збірник 
наукових 
праць. – 
Запоріжжя : 



Видавництво 
Класичного 
приватного 
університету, 
2015. – Вип. 
22. –  С. 135-
145. 
підпункт 4:  
Керування 
аспірантами, 
які захистили 
дисертації: 
1. Бусел Г. П. 
Захист 
дисертації на 
тему «Жанр 
біографії у 
творчості 
Ентоні 
Берджеса (на 
матеріалі 
творів «На 
сонце не 
схожі» та 
«Шекспір»). 
Спеціальність
: 10.01.04 – 
література 
зарубіжних 
країн. Захист 
відбувся у 
Дніпропетров
ському 



національном
у університеті 
імені Олеся 
Гончара 
(шифр ради - 
К 08.051.12 ). 
Спеціалізован
а вчена рада: 
К 08.051.12 
Дніпропетров
ського 
національного 
університету 
імені Олеся 
Гончара. Дата 
захисту: 
28.01.2015 р. 
2. Лозенко В. 
В. «Концепт 
острова в 
англійському 
художньому 
мисленні 
першої 
половини XX 
ст.». 
Спеціальність
: 10.01.04 – 
література 
зарубіжних 
країн. Захист 
відбувся у 
Дніпропетров



ському 
національном
у університеті 
імені Олеся 
Гончара 
(шифр ради - 
К 08.051.12 ). 
Спеціалізован
а вчена рада: 
К 08.051.12 
Дніпропетров
ського 
національного 
університету 
імені Олеся 
Гончара. Дата 
захисту: 
30.01.2015 р. 
Дисертація 
подана до 
розгляду у 
Спеціалізован
у вчену раду: 
Дюрба Д. В. 
Тема: 
«Метафори 
простору і 
дороги в 
романістиці 
Джека 
Керуака». 
Науковий 
керівник: 



канд. філол. 
наук, доц. 
Краснящих А. 
П. 
Спеціальність
: 10.01.04 – 
література 
зарубіжних 
країн. 
Спеціалізован
а вчена рада: 
К 08.051.12 
Дніпропетров
ського 
національного 
університету 
імені Олеся 
Гончара 
підпункт 9:  
Підготовка 
переможців 
II—III етапу 
Всеукраїнськ
их конкурсів-
захистів 
науково-
дослідницьки
х робіт учнів 
— членів 
Малої 
академії наук. 
ІІI етап 
Всеукраїнсько



го конкурсу-
захисту 
науково-
дослідницьки
х  робіт учнів 
- членів МАН 
України. 
2012 - Наталя 
Пенкіна 
(наук. кер., 
доц. 
Краснящих А. 
П.) 
2014 - Марія 
Одарченко 
(наук. кер., 
доц. 
Краснящих А. 
П.) 
2015 - Марія 
Одарченко 
призер ІІІ 
етапу (наук. 
кер., доц. 
Краснящих А. 
П.) 
2016 - Анна 
Кудінова 
призер ІІІ 
етапу (наук. 
кер., доц. 
Краснящих А. 
П.) 



 
Ващенко 

Юлія 
Анатоліївна 

Доцент кафедри 
історії 

зарубіжної 
літератури і 
класичної 
філології 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького, 

1984 р., 
Філолог, викладач 
російської мови та 

літератури 

Канд. філол. наук, 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн, 
23.01.2002 р.; 
доцент кафедри історії 
зарубіжної літератури і 
класичної філології, 
21.04.2005 р. 
Тема дисертації: 
«Художній світ Габрієля 
Шевальє (народно-
сміхові та міфо-поетичні 
структури в трилогії про 
Клошмерль)» 

02.04.2012 – 
22.05.2012 
Харківський 
національний 
університет імені  В. 
Н. Каразіна, кафедра 
історії російської 
літератури  
наказ 2401 – 4/280 від 
30.03.2012 свідоцтво 
про стажування № 55. 

Пп. 2; 3; 4 
підпункт 2:  
1. Образи 
«винного 
комплексу» в 
художній 
структурі 
трилогії Г. 
Шевальє про 
Клошмерль.  
Наукові 
записки 
ХНПУ ім. Г. 
С. Сковороди 
.– Серія 
літературозна
вство. – Вип. 
1 (69). – Ч. І. – 
Харків : ППВ 
«Нове слово», 
2012. С. 35–
42. 
8.Особливості 
рецепції 
біблійного 
міфу в 
трилогії Г. 
Шевальє про 
Клошмерль 
Мова. 
Свідомість. 
Концепт: 



Збірник 
наукових 
праць. – Вип. 
2. – 
Мелітополь : 
ТОВ 
«Видавничий 
будинок 
ММД», 2012. 
С. 127–133. 
2.Ващенко Ю. 
А., Семенец 
О. С. Поэтика 
карнавализац
ии в 
романной 
прозе Ж. 
Жене Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В. Н. 
Каразіна. – 
Серія: 
Філологія. – 
№ 994. – 
Вип.64. – 
Харків: Вид-
во ХНУ імені 
В. Н.  
Каразіна, 
2012. С. 122–
129. 



3.Французьки
й 
«регіональний
» роман і 
українська 
«химерна» 
проза: 
типологічні 
жанрові риси. 
Наукові 
записки 
Національног
о 
університету 
«Острозька 
академія». – 
Серія 
«Філологічна
». – Вип.27. – 
Острог : Вид-
во 
Національног
о 
університету 
«Острозька 
академія», 
2012 С. 124–
125. 
4.Міфопоетич
ні та 
карнавальні 
чинники як 
підгрунтя 



типологічних 
сходжень у 
творах Г. 
Шевальє та В. 
Земляка– 
Вісник ЛНУ 
імені Тараса 
Шевченка 
(філологічні 
науки). – № 3 
(238). – Ч. ІІ. 
– Луганськ, 
2012. С. 133–
139. 
5.Ващенко Ю. 
А. 
Немиметичес
кий экфрасис 
в структуре 
визуального 
кода романа 
А. Роб-Грийе 
«В 
лабиринте» / 
Ю. А. 
Ващенко. – 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В. Н. 
Каразіна. – № 
1080. Серія 



«Філологія». 
– Випуск 69. – 
Харків : ХНУ 
імені В. Н. 
Каразіна, 
2013. – С. 95–
100.  
6.Жанровая 
специфика 
романа П. 
Киньяра 
«Записки на 
табличках 
Апронении 
Авиции». 
Вісник 
Харківського 
національного 
університету 
імені В. Н. 
Каразіна. – 
Серія 
«Філологія».–
2014. № 1127. 
–– Випуск 71. 
– С. 119–124. 
7.Ващенко Ю. 
А. Поэтика 
отсутствия в 
романе А. 
Роб-Грийе «В 
лабиринте» / 
Ю. А. 



Ващенко – 
Наукові 
записки 
Національног
о 
університету 
«Острозька 
академія». 
Серія 
«Філологічна
». – Випуск 
45. – Острог, 
2014. – С. 84–
86. 
8.Ващенко Ю. 
А. 
Безмолвный 
взгляд: 
поэтика 
аудиовизуаль
ных 
корреляций в 
романе А. 
Роб-Грийе «В 
лабиринте» / 
Ю. А. 
Ващенко // 
Східнослов’я
нська 
філологія. – 
Літературозна
вство. Вип. 
24. Частина 1. 



/ Горлівський 
ін.-т 
іноземних 
мов; 
Донецький 
нац. ун-т. 
Редкол.: С. О. 
Кочетова та 
інш. – 
Горлівка : 
Видавництво 
ГІІМ ДВНЗ 
«ДДПУ», 
2014. – С. 60–
65. 
9.Ващенко Ю. 
А. «Комплекс 
Ионы»  в 
художественн
ой структуре 
романа 
Аннелиз 
Вербеке 
«Неспящие» 
(«Slaap!») / 
Ю. А. 
Ващенко // 
Наукові 
записки 
Національног
о 
університету 
«Острозька 



академія». 
Серія 
«Філологічна
» : збірник 
наукових 
праць / 
укладачі: І. В. 
Ковальчук, Л. 
М. Коцюк, С. 
В. 
Новоселецька
. – Острог : 
Видавництво 
національного 
університету 
«Острозька 
академія», 
2015. – Вип. 
54. – С. 152–
155. 
підпункт 3:  
Навчальний 
посібник 
1. Ващенко 
Ю. А. Історія 
зарубіжної 
літератури к. 
ХІХ – поч. 
ХХ ст.: 
навчальний 
посібник для 
студентів 
денної та 



заочної форм 
навчання зі 
спеціальносте
й 
“Журналістик
а”, 
“Українська 
мова і 
література”, 
“Мова і 
література 
(латинська), 
“Мова і 
література 
(російська) / 
Ю, А. 
Ващенко І. Р. 
Мурадова. – 
Харків, 2013. 
– 225 с. 
2. Ващенко 
Ю. А. Історія 
зарубіжної 
літератури 
ХХ століття: 
навчальний 
посібник для 
студентів 
денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальносте
й 



«Журналістик
а», 
«Українська 
мова і 
література», 
«Мова і 
література 
(латинська)», 
«Мова і 
література 
(російська)» / 
Ю. А. Ващенк
о, Г. С. 
Стовба. – Х. : 
ХНУ імені В. 
Н. Каразіна, 
2014. – 152 с. 
 
підпункт 4:  
Керівництво 
здобувачем, 
який отримав 
науковий 
ступінь: 
1. Семенець 
О. С. Захист 
дисертації на 
тему «Романи 
Жана Жене: 
проблематика
, жанрова 
специфіка, 
поетика», 



Захист 
відбувся у 
Таврійському 
національноу 
університеті 
імені В. І. 
Вернадського. 
Спеціалізован
а вчена рада: 
Д 2.051.05. 
Дата захисту: 
22.10.2011 
2. Зана Л. Ю. 
Захист 
дисертації на 
тему 
«Жанрова 
специфіка 
романної 
прози Мішеля 
Турньє». 
Спеціальність
: 10.01.04 – 
література 
зарубіжних 
країн.  Захист 
відбувся у 
Таврійському 
національноу 
університеті 
імені В. І. 
Вернадського. 
Спеціалізован



а вчена рада: 
Д 2.051.05 
Дата захисту: 
02.07.2012 р. 
 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Лексикологія і 
стилістика 

німецької мови 
(14 лекційних 

годин) 
 

Контрастивна 
лінгвокультуро

логія і 
лінгвосинергет

ика 
(14 лекційних 

годин) 

Піхтовніков
а 

Лідія 
Сергіївна 

доктор 
філол. наук, 
професор 
кафедри 
іноземних мов 
Харківського 
аерокосмічного 
університету 
 

1971р., ХДУ ім. 
О.М.Горького, 
“Німецька мова та 
література” 
Диплом Р № 994804 

доктор філ. наук, 
професор, 10.02.04 – 
германські мови 
Диплом. Док. наук 
ДД № 001764 від 
16.05.2001 
доктор 
філол. наук, 
професор, кафедра 
методики викладання 
іноземної мови 
Харківського 
національного 
університету ім.. В.Н. 
Каразіна 
за спеціальністю працює 
з 1971 року 
Атестат 
ПР №001958 від 
23.12.2002 
 

2010, Київ, ДААД, 
«Курікулум з 
німецької мови» 

Пп. 2; 3; 4 
Публикації: 
1. Лингвосине
ргетика: 
основы и 
очерк 
направлений : 
монографія // 
Харків: ХНУ 
імені В.Н. 
Каразіна, 
2012. – 180 с.  
2. Самооргані
зація 
дискурсу: 
синергетичні 
принципи і 
підходи  до 
лінгвістичног
о аналізу // 
Сучасні 
фундаменталь
ні підходи та 
іннноваційні 
практики 
навчання 



іноземної 
мови у вузі : 
кол. 
монографія / 
під ред. В.Г. 
Пасинок. – Х. 
: ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2013. – С. 
218-231. 
3. Генрих 
Вильгельмови
ч Ейгер: 
аспекты 
теории 
перевода и 
избранные 
поэтические 
переводы. К 
90-летию со 
дня рождения 
доктора 
филологическ
их наук 
профессора 
Генриха 
Вильгельмови
ча Ейгера : 
монография / 
сост., общ. 
ред. Л. С. 
Пихтовникова
. ISBN 978-



966-285-092-
5. – УДК 
811.161.1:929 
Ейгер ББК 
81.2.РусдЕйге
р Е 44. – 
Харьков :   
ХНУ имени 
В. Н. 
Каразина, 
2013. – 252 с. 
4. Синергетик
а в 
филологическ
их 
исследования
х : 
монография / 
Т. И. 
Домброван, 
С. М. Еникеев
а, Л. С. 
Пихтовникова
, А. Н. 
Приходько, Е. 
А. Семенец, 
В. И. 
Силантьева, 
Е. Г. Фоменко
; С. Н. 
Коринь, О. Н. 
Гончарук, И. 
М. Яремчук, 



А. Н. Судья, 
Н. Н. 
Пильгуй, 
Е. В. Богатыр
ева, В. П. 
Чередниченко
, М. В. 
Залужная, О. 
А. 
Анастасьева ; 
под общ. ред. 
проф. 
Л. С. Пихтовн
иковой. – Х. : 
ХНУ имени 
В. Н. 
Каразина, 
2015. – 340 с.  
5. Метафора и 
метаметафора 
в 
немецкоязычн
ом 
художественн
ом дискурсе: 
когнитивный 
и 
прагмастилис
тический 
аспекты : 
монография // 
Х. : ХНУ 
имени В. Н. 



Каразина, 
2015. – 200 с. 
Керівництво 5 
аспірантами. 
Керівництво 
дипломними 
та курсовими 
роботами - 6 

Функціоналізм 
як 

альтернативна 
лінгвістична 
парадигма 

(32 лекційні 
години) 

Степанченко 
Іван 

Іванович 

Завідувач 
кафедри 

слов’янських 
мов ХНПУ 

ім. Г. С. Сковоро
ди; 

професор 

Харківський 
державний 
університет 
ім. О. М. Горького, 
1971 р. 

«Філолог. Викладач 
російської мови і 

літератури» 

Доктор філологічних 
наук 

10.02.02 – російська мова 
Тема дисертації: 
«Лексика лірики 

С. Єсеніна» 
Професор кафедри 

російської мови 
 

1. Кафедра 
української мови 

ХНПУ 
ім. Г. С. Сковороди, 

2014 р. 
2. Кафедра 

інформаційних 
технологій ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди 
з 01 по 30 квітня 

2016 р. 

Пп. 2; 3; 4; 8; 
10; 11 
Підпункт 2: 
1. Белоусова 
Т.П. 
Фразеологиче
ская 
универбация 
в 
современном 
русском 
языке. – 
Каменец-
Подольский: 
ПП 
Буйницький 
О. А., 2011. – 
300 с.: 
Рецензия // 
Русская 
филология. 
Вестник 
ХНПУ. – Х., 
2011, № 3-4. - 
С. 60-61 



2. Парадигмат
ический 
анализ 
лексики 
художественн
ого 
произведения 
с позиций 
лингвистичес
кого 
функционализ
ма // 
Методологія 
та історія 
мовознавства: 
Матеріали 
Міжнародної 
науково-
практичної 
конференції, 
Слов’янськ, 
23-25 травня 
2013 року. – 
Слов’янськ, 
2013. – С. 316 
– 321. 
3. О 
лингвофилосо
фской 
концепции 
М. Н. Правди
на // 
Филологическ



ий сборник: 
Сборник 
научных 
статей. – Вып. 
15. – Харьков: 
ХНПУ имени 
Г. С. Сковоро
ды, 2013. – 
С. 9 – 15. 
4. О 
лингвофилосо
фской 
концепции 
М. Н. Правди
на // М.Н. 
Правдин. 
Лингвистика 
и философия: 
Сб. научных 
статей. – 
Киев: 
«Українське 
видавництво»
, 2013. – С. 4 – 
11. 
5. Лингвистич
еский 
антропоцентр
изм и 
проблема 
интеграции 
наук о 
человеке // 



Русистика: 
Сборник 
науч. трудов. 
– Киев, Изд. 
КНУ им. Т.Г. 
Шевченко, 
2014. – Вып 
13. – С. 45 – 
48 
6. Интеграция 
наук о 
человеке как 
путь к 
деметафориза
ции 
лингвистичес
ких 
дефиниций // 
Сучасні 
лінгвістичні 
парадигми: 
Матеріали 
Міжнародної 
наукової 
конференції 
10 березня 
2014 р.. – 
Горлівка, 
2014. – С. 
319-323 – 0,5 
п.л. 
7. Зернецкая 
А. А. 



Функциональ
ная система 
вербально-
коммуникати
вной 
деятельности 
(компетентно
стный аспект) 
(Харьков: 
Изд-во ООО 
«Щедрая 
усадьба», 
2014. – 
336 с. // 
Русская 
филология – 
2016 - № 1 
(56). – С. 77-
79. 
 
підпункт 3: 
Монографія: 
Функционали
зм как 
альтернативна
я 
лингвистичес
кая парадигма 
- Киев: 
«Українське 
видавництво»
, 2014. - 200 с. 
 



підпункт 4: 
кандидатськi 
дисертації: 
Мірошниченк
о М.П., 
Оробiнська 
М.В., Доу 
Кеюнь. 
Керівництво 
докторською 
дисертацією 
Попова С.Л. 
«Граматичі 
варіанти в 
російській 
мові: 
когнітивно-
еволюційний 
аспект» 
грудень 2015 
Інститут 
мовознавства 
ім. О. О. Поте
бні 
НАН України. 
Наказ МОН 
України 
25.02.2016 
№ 161 про 
присудження 
наукового 
ступеня 
доктора 



філологічних 
наук. 
 
підпункт 8: 
Головний 
редактор 
журналу 
“Русская 
филология”, 
член 
редколегiї 
збірника 
«Лiнгвiстичнi 
дослiдження». 
підпункт 10: 
Завідувач 
кафедри  
слов’янських  
мов 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету 
ім. Г.С. 
Сковороди. 
 
підпункт 11:  
Заступник 
голови 
кандидатської 
спецiалiзован
ої ради К 
64.053.05 



Харківського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені 
Г. С. Сковоро
ди. 
Член 
докторської 
спецiалiзован
ої ради Д 
64.053.03 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету 
імені 
Г. С. Сковоро
ди. 
Офiцiйний 
опонент на 
захистi 4 
докторських 
та 2 
кандидатськи
х диcертацiй 

Інтертекстуаль
ність 

поетичного 
тексту (на 
матеріалі 

англійської 

Чернокова 
Євгенія 

Семенівна 

ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця 

Кафедра 
педагогіки та 

іноземної 
філології; 

доцент 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1976 р.  
Спеціальність: 
«Англійська мова та 
література», 
кваліфікація: 

Доктор філол. наук, 
10.01.04 – література 

зарубіжних країн 
Докторська дисертація 

«Англійська лірика 
першої третини ХХ 
століття в контексті 

Захист докторської 
дисертації 26.03.2014 

р. у спецраді Д 
26.178.01 Інституту 
літератури ім. Т.Г. 

Шевченка НАН 
України 

Пп. 2; 3; 12 
підпункт 2: 
1.Английская 
лирика начала 
ХХ века: 
антологія как 
зеркало вкуса 



лірики першої 
половини ХХ 

ст.) 
(32 лекційні 

години) 

 «філолог, викладач 
англійської мови та 
літератури» 

діалогу художніх 
напрямів (проблема 

семантики та поетики)» 
26.03.2014 р. у спецраді 
Д 26.178.01 Інституту 

літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України 

Сучасні 
літературозна
вчі студії. - 
Вип.9.- 3б. 
наук. праць.- 
К.: Вид. центр 
КНЛУ, 2012.- 
С.448-458.  
1. Эдвард 
Томас: 
«длинная 
маленькая 
комната» 
английской 
поэзии Від      
бароко       до 
постмодерніз
му. –
Дніпропетров
ськ: РВВ    
ДНУ , 2010.–
Вип.  ХV.- 
С.124-128.  
2. «Череп
ахи» 
Д.Г.Лоренса: 
взнавання vs 
«одкровення» 
Сучасні 
літературозна
вчі студії. - 
Вип.6.- /  3б. 
наук. праць.-



К.: Вид. центр 
КНЛУ,      
2011.- С.239-
246.  
3. Лірика 
Едварда 
Томаса: 
класика або 
сучасність? 
Вісник 
Львівського 
університету. 
Серія 
іноземні 
мови. – Вип. 
20. Ч.2. – 
ЛНУ 1м. 
І. Франка, 
2012. – С.223 
– 228. 
4. О 
природе 
имперсональн
ого в 
английской 
лирике начала 
ХХ века 
Питання 
літературозна
вства: 
Науковий 
збірник. – 
Чернівці: 



Чернівецький 
національний 
університет, 
2012. – 
Вип.85. – 
С.189-196. 
5. Приро
да как 
лирический 
импульс 
поэзии 
Эдварда 
Томаса Від 
бароко до 
постмодерніз
му/ Зб. наук. 
Праць. – 
Дніпропетров
ськ: РВВ 
ДНУ. – 2012. 
– Вип. ХVI. – 
С.120-127. 
6. Эдвард 
Томас – 
критик 
Наукові 
записки 
ХНПУ ім. 
Г.С. Сковород
и. Сер. 
Літературозна
вство. Харків: 
ППВ "Нове  



слово", 2011. 
– Вип.4  (68). 
– Ч.1. – С.150-
157. 
7. Эдвард 
Томас, Роберт 
Фрост и 
проблема 
повествовател
ьности в 
лирике 
Питання 
літературозна
вства: 
Науковий 
збірник. – 
Чернівці: 
Чернівецький 
національний 
університет, 
2012. – 
Вип.86. – 
С.51-60. 
8. Руперт 
Брук: лірична 
автобіографія 
героя свого 
часу Наукові 
записки 
національного 
університету 
«Острозька 
академія». – 



Сер. 
«Філологічна
»: Збірник 
наукових 
праць. – 
Острог, 2015. 
– Вип.52. – 
С.279-283. 
9. Семант
ика и поэтика 
автобиографи
зма в лирике 
окопных 
поэтов 
Питання 
літературозна
вства: 
Науковий 
збірник. – 
Чернівці: 
Чернівецький 
національний 
університет, 
2015. – Вип. 
89. – С.71-85. 
11. Метаморф
озы 
героического 
в английской 
лирике начала 
ХХ века 
Питання 
літературозна



вства: 
Науковий  
збірник. – 
Чернівці: 
Чернівецький 
національний 
університет, 
2013. – Вип. 
88. – С.223 –
233. 
12. Тема 
смерти в 
поэзии 
Э.Томаса и 
Ф.Ларкина в 
контексте 
развития 
английской  
лирики ХХ 
века Вісник 
Львівського 
університету.
– ЛНУ ім. 
І. Франка, 
2016. 
підпункт 3: 
Монографія: 
Англійська 
лірика 1900-
1920-х років і 
становлення 



модернізму : 
монографія / 
Є. С.Черноков
а.– Харків : 
Компанія 
СМІТ, 2013.– 
363 с. 
 
підпункт 12: 
Присудження 
наукового 
ступеня 
доктора наук 
Доктор філол. 
наук, 10.01.04 
– література 
зарубіжних 
країн. 
Докторська 
дисертація 
«Англійська 
лірика першої 
третини ХХ 
століття в 
контексті 
діалогу 
художніх 
напрямів 
(проблема 
семантики та 
поетики)» 



 

Гарант освітньо-наукової програми______________Шевченко І.С.  

 

Декан факультету іноземних мов _______________ Пасинок В.Г. 

 

Декан філологічного факультету _______________ Безхутрий Ю.М 

26.03.2014 р. 
у спецраді Д 
26.178.01 
Інституту 
літератури ім. 
Т. Г. Шевченк
а НАН 
України. 



Продовження Додатка 3  

до Ліцензійних умов 

4.1. Якісний склад випускової кафедри романської філології та перекладу із спеціальності 035 Філологія 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
викладача 

Найменування 
посади (для 

сумісників — 
місце основної 

роботи, 
найменування 

посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх 

навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних 
годин з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову 
діяльність (основні 

публікації за напрямом, 
науково-дослідна 
робота, участь у 
конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 

керівництво науковою 
роботою студентів) 

Додаток А* 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
Криворучко 

Світлана 
Костянтинівна 

Професор 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 
університет 

(1995, 
«Російська мова 
та література». 
Кваліфікація: 

філолог, 
викладач 

російської мови 
та літератури) 

Доктор філологічних 
наук, 10.01.04 – 

література 
зарубіжних країн 

(диплом 
ДД № 003348 від 16 
травня 2014 р.). Тема 

дис.: «Творчість 
Сімони де Бовуар у 

контексті 
літературного 

екзистенціалізму». 
Доцент кафедри 

Типологія 
стилів і 

напрямів ХІХ–
ХХ століть (30 
год.); спецкурс 

«Культурна 
полівалентніст

ь у світовій 
літературі» (26 
год.); спецкурс 
4 к. (10 год.); 
спецкурс 5 к. 

(10 год.) 

Участь у 40 
міжнародних наукових 
конференціях. Науковий 
керівник І та ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». 
Керівництво 5 
аспірантами та 
здобувачами, 16 

Захист 
докторської 
дисертації 

(Таврійський 
національний 

університет імені 
В. І. Вернадського

, Сімферополь, 
2014 р.) 



історії зарубіжної 
літератури та 

класичної філології 
ХНУ імені 

В. Н. Каразіна 
(атестат 

12ДЦ № 026708 від 
20 січня 2011 р.) 

курсовими та 28 
магістерськими 
роботами. Підготовка 2 
студентів до 
студентських наукових 
конференцій. Участь у 
науково-методичних 
семінарах факультету та 
кафедри. 
 

Черкашина 
Тетяна 

Юріївна 

Професор 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка за 

спеціальністю 
(2002, 

«Українська 
мова та 

література». 
Кваліфікація: 

«Філолог. 
Викладач 

української мови 
та літератури») 

Доктор філологічних 
наук, 10.01.01 – 

українська література 
(диплом 

ДД № 005065 від 15 
грудня 2015 р.). Тема 

дис.: «Українська 
мемуарно-

автобіографічна проза 
ХХ ст.: жанрова, 

структурна та ідейно-
художня еволюція». 

Доцент кафедри 
романо-германської 

філології ЛДПУ імені 
Тараса Шевченка 

(атестат 12 ДЦ 
№ 030807 від 17 
травня 2012 р.).  

Основи 
наукових 

досліджень (18 
год. денне 

відділення, 8 
год. заочне 
відділення); 

історія 
лінгвістичних 
вчень (10 год.) 

Участь у 30 
міжнародних наукових 
конференціях. 
Керівництво 25 
курсовими та 16 
магістерськими 
роботами. Підготовка 5 
студентів до конкурсу 
наукових робіт та 1 до 
студентської наукової 
конференції. Член журі 
в І турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт в галузі 
«Іноземна філологія». 
Участь у науково-
методичних семінарах 
кафедри. 
 

Докторантура за 
спеціальністю 

10.01.01 – 
українська 

література, 2015 
рік завершення 

Вороніна 
Марина 
Юріївна 

Доцент 
кафедри 

романської 
філології та 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.05.02 – романські 
мови (диплом 

Франц. мова-І 
(232 год.); 
теоретична 

граматика фр. 

Участь у 2 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 12 
курсовими та 8 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра романо-
германської 



перекладу (1987 р., 
«Французька 

мова та 
література». 

Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 

французької 
мови, 

перекладач) 

ДК № 049824 від 3 
грудня 2008 р.). Тема 

дис.: 
«Складносурядні 

речення як 
мовленнєві акти у 

сучасній французькій 
мові» 

мови (денне 20 
год., заочне 10 

год.); 
порівняльна 

граматика фр. 
та укр. мов (20 
год.); спецкурс 
(6 год.); історія 
лінгвістичних 
вчень (6 год.) 

магістерськими 
роботами. Підготовка 2 
студентів до 
студентських наукових 
конференцій. Участь у 
науково-методичних 
семінарах кафедри. 
Додаток В 

філології ХГУ 
«НУА» з 

15.04.2014 по 
15.05.2014, звіт 
про стажування) 

Джандоєва 
Поліна 

Володимирівн
а 

Доцент 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

(1965 р., 
«Французька 

мова та 
література». 

Кваліфікація: 
філолог, учитель 

французької 
мови середньої 

школи) 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.05.02 – романські 
мови (диплом 

ФЛ № 012503 від 15 
грудня 1988 р.). Тема 

дис.: «Полісемія 
сучасної французької 

науково-технічної 
термінології (на 

матеріалі 
термінологічної 

системи 
електроніки)». 

Доцент по кафедрі 
французької філології 
ХГУ «НУА» (атестат 
ДЦ № 000248 від 26 

червня 1992 р.). 

Практика 
перекладу-І 
(186 год.); 

франц. мова-ІІ 
(26 год.); 

порівняльна 
лексикологія 

фр. та укр. мов 
(6 год.) 

Участь у 1 міжнародній 
науковій конференції. 
Керівництво 18 
курсовими та 5 
магістерськими 
роботами. Підготовка 4 
студентів до 
студентських наукових 
конференцій. 

 

Музейник 
Ірина 

Володимирівн
а 

Доцент 
кафедри 

романської 
філології та 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.05.02 – романські 
мов» (диплом 

Франц. мова-І 
(62 год.); 

лексикологія 
фр. мови 

Участь у 5 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 21 
курсовими та 8 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
перекладу та 



перекладу (1992 р., 
«Викладач 

французької 
мови та 

літератури, 
перекладач, 

викладач 
англійської 

мови». 
Кваліфікація: 

філолог, 
викладач 

французької 
мови та 

літератури, 
англійської 

мови, 
перекладач) 

ДК № 020827 від 2 
липня 2003 р.). Тема 
дис.: «Семантичні,  

прагматичні та 
структурні 
особливості 

висловлювань із 
запереченням 

заперечення (на 
матеріалі сучасної 

французької мови)». 
Доцент по кафедрі 

романської філології 
та перекладу (атестат 
12ДЦ № 019646 від 3 

липня 2008 р.). 

(денне 34 год., 
заочне 20 год.); 
франц. мова-І 
(6 к. заочне 

відділення 48 
год.); франц. 

мова-ІІ (заочне 
відділення 30 
год.); франц. 
мова-ІІ (102 

год.) 

магістерськими 
роботами. Підготовка 1 
студента до 
студентської наукової 
конференцій. Член журі 
в І турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт в галузі 
«Іноземна філологія». 
Член оргкомітету І 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». 

іноземних мов 
Харківського 
національного 
економічного 

університету імені 
С. Кузнеця з 
15.04.2014 по 

15.05.2014, звіт 
про стажування) 

Оржицький 
Ігор 

Олександрови
ч 

Доцент 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

(1980 р., 
«Російська мова 
та література». 
Кваліфікація: 

філолог, 
викладач 

російської мови 
та літератури) 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.01.05 – література 
Західної Європи, 

Америки та Австралії 
(диплом 

ФЛ № 012720 від 28 
червня 1989 р.). Тема 
дис.: «Творчість Хосе 

Марія Аргедаса та 
перуанський 
індіхенізм: 

національно-
культурні проблеми 
країни в творчості 

Ісп. мова-І (202 
год.); практика 
перекладу-І (56 

год.); 
література 
Іспанії (28 

год.); історія 
іспанської 

мови (42 год.); 
порівняльна 

стилістика ісп. 
та укр. мов (30 

год.); 
порівняльна 
лексикологія 

Участь у 12 
міжнародних наукових 
конференціях. 
Керівництво 23 
курсовими та 9 
магістерськими 
роботами. Керівництво 
2 здобувачами. 
Рецензування 1 роботи 
МАН. Член журі 
конкурсу МАН зі 
спеціальності 
«Іспанська мова». 
Підготовка 7 студентів 
до студентських 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
української та 

світової 
літератури ХНПУ 

імені 
Г. С. Сковороди з 

1.03.08 по 
31.05.08, звіт про 

стажування) 



письменника». 
Доцент по кафедрі 
світової літератури 

Харківського 
педагогічного 

університету (атестат 
ДЦ АР № 001156 від 

25 листопада 1994 р.). 

ісп. та укр. 
мови (6 год.); 

лінвгокраї-
нознавство (34 

год.) 

наукових конференцій. 
Член оргкомітету І та ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». Участь 
у науково-методичних 
семінарах кафедри. 

Песоцька 
Діана 

Леонідівна 

Доцент 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 

(2000 р., «Мова 
та література 
(французька, 
англійська, 
німецька)». 

Кваліфікація: 
перекладач-
референт, 
викладач 

французької, 
англійської, 

німецької мов) 

Кандидат 
філософських наук, 

09.00.04 – 
філософська 
антропологія, 

філософія культури 
(диплом 

ДК № 033149 від 9 
березня 2006 р.). Тема 

дис.: «Проблема 
істинного / ложного в 
західноєвропейськом

у філософському 
дискурсі: гендерний 

підхід». 

Франц. мова-ІІ 
(162 год.); 

історія 
перекладу (26 

год.); 
стилістика фр. 
мови (денне 30 
год., заочне 10 

год.); 
порівняльна 

стилістика фр. 
та укр. мов 
(330 год.) 

Участь у 3 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 10 
курсовими та 3 
магістерськими 
роботами. Член 
оргкомітету І 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». Участь 
у науково-методичних 
семінарах кафедри. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
перекладу та 

іноземних мов 
Харківського 
національного 
економічного 

університету імені 
С. Кузнеця з 
15.10.2015 по 

30.11.2015, звіт 
про стажування) 

Бєлявська 
Марія Юріївна  

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В.Н. Каразіна 

(2009 р., 
«Переклад». 
Кваліфікація: 

- Франц. мова-І 
(350 год.); 

франц. мова-ІІ 
(262 год.) 

Участь у 14 
міжнародних наукових 
конференціях. 
Керівництво 5 
курсовими та 1 
магістерською роботою. 
Підготовка 1 студента 

Робота над 
кандидатською 

дисертацією 



філолог, 
перекладач 

французької та 
англійської мов, 

викладач 
французької 

мови та 
літератури, 
англійської 

мови) 

до конкурсу наукових 
робіт та 3 до 
студентських наукових 
конференцій. Член 
оргкомітету І та ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». 
Пошукова роботі зі 
спеціальності 10.01.04 – 
література зарубіжних 
країн. Участь у науково-
методичних семінарах 
кафедри. 

Веприцька 
Зінаїда 

Олексіївна 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

(1963 р., 
«Романо-

германські мови 
та література». 
Кваліфікація: 

філолог, вчитель 
французької 

мови середньої 
школи) 

- Франц. мова 
(заочне 

відділення 96 
год.); 

методика 
викладання 

іноземної мови 
(34 год.) 

Керівництво 38 
курсовими та 5 
магістерськими 
роботами. Підготовка 15 
студентів до 
студентських наукових 
конференцій. Виступ на 
методичному семінарі 
факультету на тему: 
«Врахування 
особистісних 
характеристик студентів 
в процесі професійної 
підготовки в мовному 
вищому навчальному 
закладі». 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
німецької та 

французької мов 
Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна з 

5.02.2013 по 
15.03.2013, звіт 
про стажування) 



Григор’єв 
Максим 

Вікторович 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

(1997 р., 
«Французька 

мова». 
Кваліфікація: 
перекладач-
референт, 
викладач 

французької та 
англійської мов) 

- Франц. мова-І 
(124 год.); 
практика 

перекладу-І 
(187 год.); 

франц. мова-І 
(заочне 

відділення 5 к. 
50 год., 4 к. 31 

год.) 

Участь у 3 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 13 
курсовими та 1 
магістерською роботою. 
Рецензування 2 робіт 
МАН з французької 
мови. Підготовка 5 
студентів до 
студентських наукових 
конференцій. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
перекладу та 

іноземних мов 
Харківського 
національного 
економічного 

університету імені 
С. Кузнеця з 
2.12.2013 по 

30.12.2013, звіт 
про стажування) 

Дробязко 
Олена 

Євгеніївна 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О.М. Горького 

(1972 р., 
«Французька 

мова та 
література». 

Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 

французької 
мови 

- Франц. мова-І 
(280 год.); 
література 
Франції (14 

год.) 

Участь у 1 міжнародній 
науковій конференції. 
Керівництво 27 
курсовими та 6 
магістерськими 
роботами. Підготовка 2 
студентів до конкурсу 
наукових робіт та 10 до 
студентських наукових 
конференцій. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра теорії та 
практики 
перекладу 

англійської мови 
Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна з 

1.11.2013 по 
30.11.2013, звіт 
про стажування) 

Лановий 
Григорій 

Михайлович 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Київський 
ордена Леніна 

державний 
університет ім. 
Т. Г. Шевченка 

(1970 р., 
«Іноземні мови». 

- Ісп. мова-І (208 
год.); практика 
перекладу-І (90 
год.); практика 

перекладу-ІІ 
(88 год.); 

порівняльна 

Участь у 1 міжнародній 
науковій конференції. 
Керівництво 15 
курсовими та 5 
магістерськими 
роботами. Підготовка 4 
студентів до 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра теорії та 
практики 
перекладу 

англійської мови 
Харківського 



Кваліфікація: 
перекладач-
референт з 

іспанської мови) 

граматика ісп. 
та укр. мов (28 

год.) 

студентських наукових 
конференцій. 

національного 
університету імені 

В. Н. Каразіна з 
15.11.2012 по 

15.12.2012, звіт 
про стажування) 

Нестеренко 
Олена Іванівна 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

(1969 р., 
«Французька 

мова та 
література». 

Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 

французької 
мови) 

- Франц. мова-І 
(350 год.); 
література 
Франції (14 

год.); 
лінгвокраїно-
знавство-І (34 
год.); спецкурс 

(26 год.); 
лінгвокраїно-

знавство-ІІ (26 
год.) 

Участь у 1 міжнародній 
науковій конференції. 
Керівництво 24 
курсовими та 11 
магістерськими 
роботами. Підготовка 2 
студентів до конкурсу 
наукових робіт та 13 до 
студентських наукових 
конференцій. Член 
оргкомітету І та ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». Член 
журі IV етапу учнівської 
олімпіади з французької 
мови. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра теорії та 
практики 
перекладу 

англійської мови 
Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна з 

1.04.2011 по 
31.04.2011, звіт 
про стажування) 

Панасенко 
Лариса 

Олександрівна 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

(1973 р., 
«Французька 

мова та 

- Франц. мова-ІІ 
(280 год.) 

Участь у 11 
міжнародних наукових 
конференціях. 
Керівництво 15 
курсовими роботами. 
Підготовка 3 студентів 
до студентських 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
німецької та 

французької мов 
Харківського 
національного 



література». 
Кваліфікація: 

філолог, 
викладач 

французької 
мови та 

літератури) 

наукових конференцій. університету імені 
В. Н. Каразіна з 
15.11.2013 по 

15.12.2013, звіт 
про стажування) 

Сатановська 
Ганна 

Сергіївна 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 

(2001 р., «Мова 
та література 

(французька)». 
Кваліфікація: 
перекладач-
референт, 
викладач 

французької та 
англійської мов) 

 

- Франц. мова-ІІ 
(280 год.); 
практика 

перекладу-І 
(143 год.); 
практика 

перекладу-ІІ 
(136 год.); 

Участь у 9 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 18 
курсовими та 3 
магістерськими 
роботами. Підготовка 2 
студентів до конкурсу 
наукових робіт та 6 до 
студентських наукових 
конференцій. Член журі 
конкурсу МАН зі 
спеціальності 
«Французька мова». 
Пошукова роботі зі 
спеціальності 10.01.04 – 
література зарубіжних 
країн. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
німецької 

філології та 
перекладу 

Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна з 

1.04.2013 по 
15.04.2013, звіт 
про стажування) 

Тимонін 
Анатолій 

Михайлович 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

(1976 р., 
«Французька 

мова та 
література». 

Кваліфікація: 

- Франц. мова-ІІ 
(280 год.); 

франц. мова-ІІ 
(заочне 

відділення 69 
год.) 

Участь у 6 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 12 
курсовими роботами. 
Член журі учнівської 
олімпіади з французької 
мови Харківської 
області. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
методики та 

практики 
англійської мови 

Харківського 
національного 

університету імені 



викладач 
французької 

мови та 
літератури) 

В. Н. Каразіна з 
1.10.2011 по 

1.12.2011, звіт про 
стажування) 

Уткіна Галина 
Федорівна 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

(1969 р., 
«Французька 

мова та 
література». 

Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 

французької 
мови) 

- Франц. мова-І 
(552 год.) 

Участь у 8 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 11 
курсовими та 5 
магістерськими 
роботами. Підготовка 2 
студентів до 
студентських наукових 
конференцій. 
Відповідальна за 
профорієнтаційну 
роботу кафедри. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
методики та 

практики 
англійської мови 

Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна з 

1.10.2011 по 
30.11.2011, звіт 
про стажування) 

Шапарєва 
Наталія 

Олегівна 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 

(2008 р., «Мова 
та література 

(фр.)». 
Кваліфікація: 

філолог, 
перекладач 

французької та 
англійської мов, 

викладач 
французької 

мови та 
літератури, 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.01.04 – література 
зарубіжних країн. 

Тема дис.: «Художня 
концепція світу у 

трилогії Л.-Ф. Селіна 
„Із замку в замок”, 

„Північ”, „Рігодон”». 

Франц. мова-ІІ 
(232 год.); 
практика 

перекладу-ІІ 
(60 год.); 

література 
Франції (заочне 
відділення 12 

год.) 

Участь у 20 
міжнародних наукових 
конференціях. Член 
журі учнівської 
олімпіади з французької 
мови Харківської 
області. Член 
оргкомітету І та ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». 
Пошукова роботі зі 
спеціальності 10.01.04 – 

Альянс Франсез 
м. Париж, 

педагогічне 
стажування 

«Approches de la 
France actuelle» з 

15.07.2013 по 
26.07.2013, 
сертифікат 

закладу. 



англійської 
мови) 

література зарубіжних 
країн. Участь у науково-
методичних семінарах 
кафедри. 

Щиров 
Вячеслав 
Юрійович 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 

університет ім. 
О. М. Горького 

(1992 р., 
«Французька 

мова». 
Кваліфікація: 
перекладач-
референт, 
викладач 

французької та 
англійської мов) 

- Практика 
перекладу-І 
(210 год.); 
вступ до 

романської 
філології 

(денне 
відділення 62 
год., заочне 

відділення 10 
год.); історія 

фр. мови 
(денне 

відділення 42 
год., заочне 

відділення 12 
год.) 

Участь у 3 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 18 
курсовими роботами. 
Підготовка 5 студентів 
до студентських 
наукових конференцій. 
Відповідальний за 
виховну роботу 
кафедри. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
перекладу та 

іноземних мов 
Харківського 
національного 
економічного 

університету імені 
С. Кузнеця з 
15.04.2014 по 

15.05.2014, звіт 
про стажування) 

Яценко Інга 
Миколаївна 

Старший 
викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 
університет 

(1996 р., 
«Французька 

мова та 
література». 

Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 

французької 
мови та 

- Франц. мова-ІІ 
(283 год.); 
практика 

перекладу-І 
(заочне 

відділення 48 
год.); практика 

перекладу-ІІ 
(денне 

відділення 88 
год.); 

лінгвокраїно-

Участь у 10 
міжнародних наукових 
конференціях. 
Керівництво 3  
курсовими роботами. 
Член оргкомітету ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». 

CAVILAM-
Альянс Франсез 

м. Віші, 
педагогічне 
стажування 

«Використання 
мультимедійної 

дошки у 
викладанні 

іноземної мови» з 
15.07.2013 по 

19.07.2013, 



літератури, 
англійської 

мови, 
перекладач) 

знавство-І 
(заочне 

відділення 12 
год.); 

сертифікат 
закладу. 

Андрущенко 
Аліна 

Олександрівна 

Викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 

(2006 р., «Мова 
та література 

(фр.)». 
Кваліфікація: 

філолог, 
перекладач 

французької та 
англійської мов, 

викладач 
французької 

мови та 
літератури, 
англійської 

мови) 

- Франц. мова-ІІ 
(264 год.); 
практика 

перекладу-ІІ 
(34 год.) 

Участь у 8 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 11 
курсовими та 4 
магістерськими 
роботами. Підготовка 2 
студентів до 
студентських наукових 
конференцій. Член журі 
учнівської олімпіади з 
французької мови 
Харківської області. 
Пошукова робота зі 
спеціальності 13.00.02 – 
теорія і методика 
навчання іноземних 
мов: романські мови. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра теорії та 
практики 
перекладу 

англійської мови 
Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна з 
15.11.2012 по 

15.12.2012, звіт 
про стажування) 

Кононенко 
Наталя 

Вадимівна 

Викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 
університет 

імені 
О. М. Горького 

(1978 р., 
«Французька 

мова та 
література». 

Кваліфікація: 
філолог, 

- Франц. мова-І 
(заочне 

відділення 122 
год.); франц. 

мова-ІІ (заочне 
відділення 24 

год.) 

Участь у 8 міжнародних 
наукових конференціях. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
англійської мови 

Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна з 

1.03.2012 по 
30.04.2012, звіт 
про стажування) 



викладач 
французької 

мови та 
літератури) 

Лановий Олег 
Григорович 

Викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 

(2006 р., «Мова 
та література 

(англ.)». 
Кваліфікація: 

філолог, 
викладач 

англійської мови 
та літератури, 

іспанської мови) 

- Ісп. мова-І (350 
год.); ісп. мова-

ІІ (232 год.); 
практика 

перекладу-ІІ 
(70 год.) 

Участь у 2 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 15 
курсовими роботами. 
Підготовка 2 студентів 
до студентських 
наукових конференцій. 
Член оргкомітету ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». 

Курси підвищення 
кваліфікації 
«Технології 

дистанційної 
освіти у вищому 

навчальному 
закладі» (Центр 
електронного 

навчання 
Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна з 
20.01.2016 по 

11.03.2016, звіт 
про стажування) 

Лукашов 
Артем 

Юрійович 

Викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 

(2008 р., «Мова 
та література 

(фр.)». 
Кваліфікація: 

філолог, 
викладач 

французької 
мови та 

літератури, 

- Ісп. мова-І 
(денне 

відділення 72 
год., заочне 

відділення 192 
год.); ісп. мова-

ІІ (164 год.); 
практика 

перекладу-І (68 
год.); практика 

перекладу-ІІ 
(124 год.) 

Участь у 7 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 15 
курсовими та 3 
магістерськими 
роботами. Підготовка 8 
студентів до 
студентських наукових 
конференцій. 
Підготовка учнів до 
участі у МАН. Член 
журі учнівської 
олімпіади з іспанської 

Курси підвищення 
кваліфікації 
«Технології 

дистанційної 
освіти у вищому 

навчальному 
закладі» (Центр 
електронного 

навчання 
Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна з 



англійської та 
іспанської мов, 

перекладач 
французької та 

англійської мов) 

мови Харківської 
області. Пошукова 
робота зі спеціальності 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн. 
Участь у науково-
методичних семінарах 
кафедри. 

20.01.2016 по 
11.03.2016, звіт 
про стажування) 

Пашкова Аліна 
Вікторівна 

Викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
гуманітарний 

інститут 
«Народна 
українська 
академія» 
(2001 р., 

«Переклад». 
Кваліфікація: 

референт-
перекладач зі 

знанням 
іспанської та 

англійської мов) 

- Ісп. мова-ІІ 
(544 год.); ісп. 
мова-І (заочне 
відділення 122 
год.); практика 
перекладу-І (72 

год.) 

Участь у 4 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 10 
курсовими та 9 
магістерськими 
роботами. Підготовка 2 
студентів до 
студентських наукових 
конференцій. Член журі 
учнівської олімпіади з 
іспанської мови 
Харківської області та 
Всеукраїнської 
олімпіади з іспанської 
мови. Підготовка 1 учня 
до участі у МАН. 
Голова журі конкурсу 
МАН Харківської обл. з 
іспанської мови. 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра романо-
германської 

філології ХГУ 
«НУА» з 

17.03.2014 по 
17.04.2014, звіт 
про стажування) 

Пугач Богдана 
Валеріївна 

Викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
державний 
університет 

(1998 р., 
«Французька 

мова та 

- Франц. мова-І 
(350 год.) 

Участь у 2 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 2 
курсовими роботами. 
Участь у науково-
методичних семінарах 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
перекладу та 

іноземних мов 
Харківського 



література». 
Кваліфікація: 

філолог, 
викладач 

французької 
мови та 

літератури, 
англійської 

мови, 
перекладач) 

кафедри. національного 
економічного 

університету імені 
С. Кузнеця з 
16.11.2015 по 

30.12.2015, звіт 
про стажування) 

Путівцева 
Наталія 

Костянтинівна 

Викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 

(2003 р., «Мова 
та література 

(французька)». 
Кваліфікація: 

філолог, 
перекладач 

французької та 
англійської мов, 

викладач 
французької 

мови та 
літератури, 

англійської та 
італійської мов) 

- Франц. мова-ІІ 
(260 год.) 

Участь у 3 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 6  
курсовими роботами. 
Підготовка 3 студентів 
до студентських 
наукових конференцій. 
Пошукова робота зі 
спеціальності 10.01.04 – 
література зарубіжних 
країн. Участь у науково-
методичних семінарах 
кафедри. 

Педагогічне 
стажування 

(Університет для 
іноземців 

м. Перуджа, Італія 
з 5.01.2013 по 

26.01.2013, 
сертифікат про 

стажування) 

Світлична 
Марина 

Олексіївна 

Викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 

(2010 р., 

- Ісп. мова-І 
(денне 

відділення 350 
год., заочне 

відділення 72 

Участь у 7 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 8 
курсовими роботами. 
Підготовка 2 студентів 

Курси підвищення 
кваліфікації 

«Школа 
педагогічної 

майстерності» 



«Переклад». 
Кваліфікація: 

філолог, 
перекладач 

іспанської та 
англійської мов, 

викладач 
іспанської мови 
та літератури, 

англійської 
мови) 

год.); ісп. мова-
ІІ (262 год.); 

практика 
перекладу-І (34 

год.) 

до студентських 
наукових конференцій. 
Член журі учнівської 
олімпіади з іспанської 
мови Харківської 
області. Член 
оргкомітету ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». 
Пошукова робота зі 
спеціальності 10.01.04 – 
література зарубіжних 
країн. Член методичної 
комісії факультету 
іноземних мов. Участь у 
науково-методичних 
семінарах кафедри. 

(Харківський 
національний 

університет імені 
В. Н. Каразіна з 

1.03.2016 по 
20.05.2016, звіт 
про стажування) 

Чуб Вікторія 
Павлівна 

Викладач 
кафедри 

романської 
філології та 
перекладу 

Харківський 
національний 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 

(2006 р., «Мова 
та література 

(фр.)». 
Кваліфікація: 

філолог, 
перекладач 

французької та 
англійської мов, 

- Франц. мова-І 
(денне 

відділення 350 
год., заочне 

відділення 72 
год.); практика 

перекладу-ІІ 
(70 год.). 

Участь у 5 міжнародних 
наукових конференціях. 
Керівництво 9 
курсовими роботами. 
Підготовка 1 студента 
до конкурсу наукових 
робіт та 1 до 
студентської наукової 
конференції. Член 
оргкомітету ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції «Художні 

Стажування 
«Développement 

des relations 
interuniversitaires 

franco-
ukrainiennes» 
(«Розвиток 
міжунівер-
ситетських 

франко-
українських 

зв’язків») 



викладач 
французької 

мови та 
літератури, 
англійської 

мови) 

феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво». 
Пошукова робота зі 
спеціальності 10.01.04 – 
література зарубіжних 
країн. Член методичної 
комісії факультету 
іноземних мов. Участь у 
науково-методичних 
семінарах кафедри. 

(Університет 
Люм'єр-2 м. Ліон 

(Франція) з 
2.12.2013 по 
13.12.2013, 

сертифікат про 
стажування). 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(кафедра 
перекладу та 

іноземних мов 
Харківського 
національного 
економічного 

університету імені 
С. Кузнеця з 
17.03.2014 по 

17.04.2014, звіт 
про стажування) 

 

Гарант освітньо-наукової програми______________Шевченко І.С.  

 

Декан факультету іноземних мов _______________ Пасинок В.Г. 

 

Декан філологічного факультету _______________ Безхутрий Ю.М 
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Продовження Додатка 3 
до Ліцензійних умов 

 
4.2. Якісний склад випускової кафедри англійської філології зі спеціальності 035 Філологія 

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

викладача 

Найме-
нування 
посади 

(для 
сумісників 
— місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин з 
кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову 
діяльність (основні 

публікації за напрямом, 
науково-дослідна робота, 
участь у конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 

керівництво науковою 
роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 

кваліфікації викладача 
(найменування закладу, 

вид документа, тема, 
дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1.  Богославська 
Ганна 
Олександрівна 

викл. декретна 
відпустка 

декретна відпустка декретна 
відпустка 

декретна відпустка декретна відпустка 

2.  Бондаренко 
Євгенія 
Валеріївна 

проф. Харківський 
державний 
університет  ім. 
О.М. Горького, 
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької мови, 
перекладач", 
01.07.1989 р., 
Диплом 

РВ № 828264 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
26.09.2012р. 
диплом 
ДД №001137,  
Еволюція поняття 
часу в англійській 
мові та у дискурсі, 
професор кафедри 
англійської філології 
3.04.2014 р., 
Атестат 
12ПР №009458 

 

Практика 
англійської мови, 
лексикологія 
англійської мови 
(28 годин), 
спецкурс (10 
годин), Лекції для 
аспірантів та 
пошукачів 

 

статті – 5 
тези доповідей – 5  

участь у конференціях – 
4  

1 аспірант 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 40 
дипломні роботи - 8 

 

2014 р. 
захист докторської 

дисертації 



3.  Варенко 
Тетяна 
Костянтинівна  

доц. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, 
перекладач 
англійської та 
французької мов, 
викладач 
англійської мови 
та літератури, 
французької 
мови", 
05.07.2004 р., 
Диплом 
ХА № 25707941 

кандидат 
педагогічних наук зі 

спеціальності 
13.00.07 «Теорія та 

методика 
виховання», 
17.05.2012, 

Диплом ДК № 
005797, 

Виховання 
педагогічної 

толерантності 
майбутніх учителів 

на основі 
аксіологічного 

підходу», доцент 
кафедри англійської 
філології, 17.01.2014, 

Атестат 12ДЦ 
№037692 

Практика 
англійської 
мови,спецкурс (8 
годин) 

 

статті – 3 
участь у конференціях – 

5 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 31 
дипломні роботи - 1 

 

2011 р.  
захист кандидатської 

дисертації 
 

 Сертифікат про 
успішне проходження 
тренінгу «Професійний 
розвиток для 
науковців» в межах 
проекту «Researcher 
Conneсt» за сприяння 
Британської Ради в 
Україні (ХНУ імені В. 
Н. Каразіна, 2-4 березня 
2016 року) 
 Сертифікат (з 
відзнакою) про 
закінчення курсів 
підвищення 
кваліфікації Coursera 
“Shaping the Way We 
Teach English: The 
Landscape of English 
Language Teaching” 
(2014 р., Орегонський 
університет), 
 Сертифікат (з 
відзнакою) про 
закінчення курсів 
підвищення 
кваліфікації Coursera 
“Shaping the Way We 
Teach English: Paths to 
Success in ELT” (2014 
р., Орегонський 
університет), 



 Сертифікат про 
закінчення курсів 
Coursera “English 
Composition I: 
Achieving Expertise” 
(2014 р., Дюкський 
університет). 

Сертифікат (з 
відзнакою) про 

закінчення курсів 
Coursera "Crafting an 

Effective Writer: Tools 
of the Trade 

(Fundamental English 
Writing)" (2015 р., Mt. 
San Jacinto College). 

4.  Віротченко 
Світлана 
Андріївна 

доц. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська);  
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької мови, 
перекладач", 
05.07.2002 р., 
Диплом 
ХА № 19856405 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", «Проксемічна 
складова 
англомовного 
діалогічного 
дискурсу» 
17.05.2012 р. 
Диплом 

ДК № 005307 
Доцент кафедри 
англійської 
філології, 
22.12.2014 р., 
Атестат 

12ДЦ  № 041065 

Практика 
англійської мови, 
література країни, 
мова якої 
вивчається (14 
годин) 

 

статті –5 
участь у конференціях – 

5 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 18 
дипломні роботи - 6 

 
 
 

2012 р.  
захист кандидатської 

дисертації 

5.  Гужва Ольга 
Олександрівна 

викл. Харківський 
національний 

- Практика 
англійської мови 

статті –2 
тези доповідей - 3 

- 



університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська);  
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької мови, 
перекладач", 
05.06.2012 р., 
Диплом 
ХА № 43680494 

 участь у конференціях – 
5 
 
 

6.  Звєрєва Ольга 
Геннадіївна 

викл. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
французької та 
німецької мов 
перекладач",  
04.07.2006 р., 
Диплом 
ХА №  30379231 

декретна відпустка декретна 
відпустка 

 

декретна відпустка декретна відпустка 

7.  Клименко 
Юлія 
Вікторівна 

викл. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська); 

- Практика 
англійської мови 

 

тези доповідей - 2 
участь у конференціях – 

3 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 3 

 

НТУ «ХПІ» 
свідотство про 

стажування № 066 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

15.04.2015-29.05.2015 р. 



філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької  та 
французької мов, 
перекладач", 
04.07.2008 р., 
Диплом 
ХА №  30379229 
 

 
 

8.  Ковалевська 
Яніна 
Леонідівна 

викл. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська);  
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької мови, 
перекладач 
англійської та 
німецької мов", 
22.06.2006 р., 
Диплом 
ХА № 30411428 

- Практика 
англійської мови 

 

статті –1 
тези доповідей - 1 

участь у конференціях – 
1 

- 

9.  Котов 
Михайло 
Володимирови
ч 

доц. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська);  
філолог, викладач 
англійської мови 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", Адаптивні 
стратегії 
полікультурної 
дискурсивної 
особистості в 

Практика 
англійської мови, 
історія іноземної 
мови (36 годин) 

 

статті –5 
участь у конференціях –

16 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 21 

 
 

2014 р. 
захист кандидатської 

дисертації 



та літератури, 
французької 
мови, перекладач 
англійської та 
французької 
мов", 06.07.2010 
р., 
Диплом 
ХА № 30411428 

англомовному 
комунікативному 
просторі, 28.03.2014  
Диплом 

ДК № 022255 

10.  Котова Ірина 
Анверівна 

викл. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська);  
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької мови, 
перекладач 
англійської та 
німецької мов", 
03.07.2008 р., 
Диплом 
ХА № 35239226 

- Практика 
англійської мови 

 

статті –5 
участь у конференціях – 

9 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 16 

 
 

ХНУ 
свідотцтво про 

стажування № 033 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

15.03.2012-15.04.2012 р. 

11.  Кузьміна Віра 
Сергіївна 

ст. викл. Харківський 
державний 
університет ім.          
О.М. Горького, 
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської 
мови",  

- Практика 
англійської мови 

 

статті –2 
тези доповідей - 3 

участь у конференціях – 
5 

керівництво науковою 
роботою студентів: 
курсові роботи - 18 

 
 
 

ХНУ 
свідотство про 

стажування № 066 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

15.09.2014-15.10.2014 р. 



05.07.1971 
р.,диплом Ю 

№987458 
12.  Кузнєцова 

Ольга 
Володимирівн
а 

викл. Харківський 
національний 
університет 
імені В.Н. 
Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської та 
французької мов, 
перекладач 
англійської мови 
та літератури, 
французької 
мови", 
01.07.2013 р., 
Диплом 
ХА № 45753634 

- Практика 
англійської мови 
 

статті –1 
тези доповідей - 3 

участь у конференціях – 
4 

- 

13.  Кукушкін 
Владислав 
Валерійович 

доц. Харківський 
національний 
університет 
імені В.Н. 
Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, 
перекладач 
англійської та 
французької мов, 
викладач 
англійської мови 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", Об′єктивація 
концепта 
ЗНАМЕНИТІСТЬ в 
англомовному 
газетному дискурсі  
10.11.2010 р., 
Диплом 

ДК № 063397 

Практика 
англійської мови 

 

статті –3 
тези доповідей - 1 

участь у конференціях – 
4 

керівництво науковою 
роботою студентів: 
курсові роботи - 33 
дипломні роботи - 2 

 
 

НТУ «ХПІ» 
свідотство про 

стажування № 109 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

15.10.2012-15.11.2012 р. 



та літератури, 
французької 
мови", 
04.06.2006 р., 
Диплом 
ХА № 30379179 

14.  Легейда Аліна 
Вікторівна 

доц. Харківський 
національний 
університет 
імені В.Н. 
Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
французької та 
німецької мов, 
перекладач", 
30.06.2000 р., 
Диплом 
ХА № 13919564 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 11.05.2005 р., 
Диплом 

ДК № 028928 
Доцент кафедри 
англійської 
філології, 
23.12.2008 р.  
Атестат  

12ДЦ № 022144 

Практика 
англійської мови, 

вступ до 
іноземної 

філології  (32 
години) 

 

тези доповідей – 3 
участь у конференціях – 

3 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 24 

дипломні роботи - 13 
 
 

 

15.  Легуцька 
Ольга Іванівна 

викл. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська);  
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
іспанської мови, 
перекладач 
англійської та 

- Практика 
англійської мови 

 

тези доповідей – 4 
участь у конференціях – 

4 
 

- 



іспанської мов", 
03.07.2013 р., 
Диплом 
ХА № 45753620 

16.  Лобова Оксана 
Костянтинівна 

доц. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська);  
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
перекладач 
англійської та 
німецької мов", 
03.07.2017 р., 
Диплом 
ХА № 32809856 

 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності  
10.02.04 “Германські 
мови”, Англомовна 
стенд-ап комедія як 
жанр комічного 
інституційного 
дискурсу 
10.10.2013 р.  
Диплом 

ДК № 016529 

Практика 
англійської мови 

 

статті –2 
тези доповідей - 2 

участь у конференціях – 
2 

керівництво науковою 
роботою студентів: 
курсові роботи - 21 

 
 

2013 р. 
захист кандидатської 
дисертації 

17.  Матюхіна 
Юлія 
Володимирівн
а  

доц. Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
“Мова та 
література 
(англійська)”; 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької мови, 
перекладач”, 
01.07. 1998 р., 
Диплом 
ЛА КМ № 000066 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності  
10.02.04 “Германські 
мови”, «Развитие 
системы фатической 
метакоммуникации в 
английском дискурсе 
16-20 вв.» 
14.10. 2012 р.  
Диплом 

ДК № 025128 

Практика 
англійської мови, 

спецкурс 
(6 годин) 

статті –2 
тези доповідей - 4 

участь у конференціях – 
4 

керівництво науковою 
роботою студентів: 
курсові роботи - 45 
дипломні роботи - 8 

 
 

НТУ «ХПІ» 
свідотство про 

стажування № 068 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

15.04.2015-29.05.2015 р. 



18.  Морозова 
Ірина Ігорівна 

доц. Харківський 
державний 
університет, 
"Англійська мова 
та література, 
 філолог, 
викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької мови, 

 перекладач", 
01.07.1997 р. 

Диплом ЛА ВС 
No.001745 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 
«Комунікативні 
стратегії увічливості 
в стереотипній 
мовленнєвій 
поведінці 
вікторіанської 
жінки» 

 16.09.2004 р. 
 Диплом ДК 
No.025129  

Доцент кафедри 
англійської філології 
15.06.2006р. Атестат 

02ДЦ No. 013078 

Практика 
англійської мови, 
лінгвокраїнознавс

тво Великої 
Британії та США 

(34 години) 

статті –5 
участь у конференціях – 

5 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.051.27 
Харківського 
національного 
університету імені В.Н. 
Каразіна (наказ МОН 
України № 1279 від 
06.11.2014) 

керівництво науковою 
роботою студентів: 
курсові роботи - 21 
дипломні роботи - 6 

 
 

ХНУ 
свідотство про 

стажування № 054 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

15.10.2011-15.11.2011 р. 

19.  Морозова 
Олена Іванівна 
 

проф. Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
01.07.1975 р., 
Диплом 

Б-І №  585046 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 
03.12.2008 р., 
Диплом 
ДД № 007066  
Лінгвальні аспекти 
неправди як 
когнітивно-
комунікативного 
утворення (на 
матеріалі сучасної 
англійської мови) 
Професор кафедри 
англійської 
філології,  

Практика 
англійської мови, 

теоретична 
граматика (20 

годин), спецкурс 
(16 годин), Лекції 
для аспірантів та 

пошукачів 
 

Розділи у монографіях -3 
статті –6 

участь у конференціях – 
6 

2 аспіранти 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 44 

дипломні роботи - 16 
 
 

ХНУ 
свідотство про 

стажування № 116 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

16.12.2013-16.01.2014 р. 



20.01.2011 р., 
Атестат 

12ПР 006505 
20.  Набокова 

Ірина Юріївна 
 

доц. Харківський 
державний 
університет 
ім. О. М. Горьког
о,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
"філолог, 
викладач 
англійської мови, 
перекладач",  
01.06.1987 р., 
Диплом 

ИВ-І №206411 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
“Актуалізація 
концепту ПЕРША 
ЛЕДІ / FIRST LADY 
в англомовному 
політичному 
дискурсі ЗМІ”, 
30.06.2015 р., 

Диплом ДК № 
030208 

Практика 
англійської мови 

 

статті –5 
участь у конференціях – 

4 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 25 
дипломні роботи - 1 

 
 
 

ХНУ 
свідотство про 

стажування № 009 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

01.02.2012-30.05.2012 р. 

21.  Нефьодова 
Олена 
Дмитріївна 
 

доц. Харківський 
державний 
університет, 
"Англійська мова 
та література" 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
французької 
мови, перекладач,  

10.07.1996 
р.,диплом ЛБ ВЕ 

№000177 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 10.10.2001 р., 
 «Особливості 
лінгвостилістичної 
організації тексту 
британської 
літературної казки» 
(Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна, 2001) 
ДК № 012182 

Практика 
англійської мови, 
Література країни 

мова якої 
вивчається 
(14 годин) 

статті –3 
тези доповідей - 5 

участь у конференціях – 
5 

керівництво науковою 
роботою студентів: 
курсові роботи - 34 
дипломні роботи - 9 

 
 

НТУ «ХПІ» 
свідотство про 

стажування № 055 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

15.05.2014-15.06.2014 р. 

22.  Найдіна 
Євгенія 
Сергіївна 

викл. Харківський 
національний 
університет імені 

- Практика 
англійської мови 

 

статті –3 
тези доповідей - 2 

участь у конференціях – 

НТУ «ХПІ» 
свідотство про 

стажування № 045 



В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська);  
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької мови, 
перекладач 
англійської та 
німецької мов", 
03.07.2009 р., 
Диплом 
ХА № 37338751 

 
 

5 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 6 

 
 
 

«Методика та 
дидактика англійської 

мови» 
15.04.2013-15.05.2013 р. 

23.  Паповянц 
Емілія 
Георгіївна 
 

доц. Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
"Англійська мова 
та література; 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури",  
29.06.1968 р., 
Диплом 

Ч № 593133 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 15.02.1984 р., 
«Пропозиції якісної 
характеризації у 
сучасній англійській 
мові» (1983 р, 
Київський 
державний 
університет) 
Диплом 

ФЛ № 006509 
Доцент кафедри 
англійської 
філології, 
25.10.1988 р., 
Атестат 

ДЦ № 003529 

Практика 
англійської мови 

 

тези доповідей –3 
участь у конференціях – 

4 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 22 
дипломні роботи - 2 

 
 

ХНУ 
свідотство про 

стажування № 073 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

01.10.2013-31.010.2013 
р. 



 
 

24.  Пахаренко 
Анастасія 
Валентинівна 

викл. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна 
«Мова та 
література» 
англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
німецької мови, 
перекладач 
англійської та 
німецької мов»,  
5.06.12 р., 
Диплом 
ХА № 43680497 

- Практика 
англійської мови 

 

статті –2 
тези доповідей - 3 

участь у конференціях – 
5 

- 

25.  Пшеничних 
Анастасія 
Миколаївна 
 

доц. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
французької 
мови, перекладач 
англійської та 
французької 
мов", 05.08.2004 
р., 
Диплом 

Кандидат 
філологічних наук зі 

спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 

14.12.11 р. 
Диплом 

ДК№005308, 
Реперспективізація 
предметної ситуації 

в англомовному 
діалогічному 
дискурсі (на 

матеріалі 
мультимедійних 

ігрових кінотворів) 
17.05.2012 р. 

Практика 
англійської мови, 

спецкурс 
(10 годин) 

статті –2 
тези доповідей - 2 

участь у конференціях – 
4 

керівництво науковою 
роботою студентів: 
курсові роботи - 19 
дипломні роботи - 4 

 
 

2011 р.  
захист кандидатської 

дисертації 



ХА № 25707989 
 

26.  Самохіна 
Вікторія 
Опанасівна 

зав. 
кафедри 

Харківський 
державний 
університет 
ім. О.М. Горького
,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
перекладач", 
01.06.1981 р., 
Диплом 
ЖВ – 1 № 113111 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
23.02.2011р. 
диплом 
ДД №009187,  
Жарт у сучасному 
комунікативному 
просторі Великої 
Британії і США: 
текстуальний та 
дискурсивний 
аспекти, професор 
кафедри англійської 
філології 
31.05.2013 р., 
Атестат 
12ПР №008736 
 

 

Практика 
англійської мови, 
стилістика 
англійської мови 
(30 годин), 
спецкурс (10 
годин), Лекції для 
аспірантів та 
пошукачів 

 

статті –6 
тези доповідей - 1 

участь у конференціях – 
4 

1 аспірант 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 78 

дипломні роботи - 22 
 
 

2011 р. 
захист докторської 

дисертації 

27.  Скриннік 
Юлія 
Сергіївна 
 

викл. 1. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
китайської та 
іспанської мов, 
перекладач 

- Практика 
англійської мови 

 

статті –2 
тези доповідей - 3 

участь у конференціях – 
4 

- 



англійської та 
китайської мов",  
30.06.2014 р., 
Диплом 
ХА № 47473971 
 
2. Харківський 
національний 
економічний 
університет імені    
Семена Кузнеця, 
“Маркетинг”, 
спеціаліст з 
маркетингу, 
30.06.2015 р.,  
Диплом 
С15 № 084894 
 

28.  Солощук 
Людмила 
Василівна 

проф. Харківський 
державний 
університет 
ім. О.М. Горького
,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови, 
перекладач", 
01.06.1981 р., 
Диплом 
ЖВ – 1 № 113111 

Доктор  
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови", 10.02.2010 р., 
Диплом 

ДД № 007978 
Тема дисертації 
«Взаємодія 
вербальних і 
невербальних 
компонентів 
комунікації у 
сучасному 
англомовному 
діалогічному 
дискурсі». 
Професор кафедри 

Практика 
англійської мови, 
історія 
англійської мови 
(36 годин), 
спецкурс для 
магістрів (10 
годин), лекції для 
аспірантів та 
пошукачів 

 

статті –5 
участь у конференціях – 

7 
3 аспіранти 

Заступник голови 
Спеціалізованої вченої 

ради з захисту 
дисертацій на здобуття 

наукового ступеня 
доктора філологічних 

наук Д 64.051.27, 
Харківський 
національний 

університет імені В.Н. 
Каразіна (наказ МОН 
України № 1279 від 

06.11.2014) 
керівництво науковою 

1. Сертифікат учасника 
лекційного семінару 
«Дискурс: типологія, 
складові, операції» у 
тому, що прослухала 
курс лекцій проф.          
Д. Вандервекена 
(Daniel R. Vanderveken) 
Університет Квебеку, 
Канада  
У ХНУ імені         В.Н. 
Каразіна, Харків, 23-24 
листопада 2012 р. 
2. Стажування на,  
кафедрі теорії та 
практики перекладу 
англійської мови 
Харківського 



англійської 
філології,  
Атестат професора 
12ПР № 101966, 
29.09.2015 

роботою студентів: 
курсові роботи - 47 

дипломні роботи - 11 
 

національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна 
15.04.2015 – 15.05.2015. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 053, 
видано Інститутом 
післядипломної освіти 
та заочного 
(дистанційного) 
навчання, Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна. 
3.Міжнародна програма 
«Стратегічне 
планування та 
прийняття рішень на 
підставі даних», 23-25 
лютого 2016 року, 
Харків. Сертифікат 
видано Харківським 
університетським 
консорціумом та 
Харківським 
національним 
університетом імені 
В.Н. Каразіна. 

29.  Суховірська 
Ольга 
Василівна 

викл. Харківський 
національний 
університет 
імені В.Н. 
Каразіна,  
«Мова та 
література 

декретна відпустка декретна 
відпустка 

 

декретна відпустка декретна відпустка 



(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
французької 
мови, перекладач 
англійської та 
французької 
мов»,  
6.07.2010 р., 
Диплом 
ХА № 39567111 

30.  Тарасова 
Світлана 
Олександрівна 
 

викл. Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури, 
китайської мови",  
30.06.2015 р., 
Диплом 
М15 №00036354 

- Практика 
англійської мови 

 

статті –2 
тези доповідей - 5 

участь у конференціях – 
3 

- 

31.  Шевченко 
Ірина 
Семенівна 
 

проф. Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, викладач 
англійської мови 
та літератури", 

Доктор філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 "Германські 
мови (англійська)", 
“Историческая 
динамика 
прагматических 
особенностей 
английского 
вопросительного 

Література країни, 
мова якої 

вивчається (англ.) 
(14 годин), вступ 
до мовознавства 

(68 годин) 
 

керівництво науковою 
роботою студентів: 
курсові роботи - 44 

дипломні роботи - 15 
 
 

ХТЕІ 
свідотство про 

стажування № 007 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

15.01.2013-15.02.2013 р. 



29.06.1979 р., 
Диплом 

Н № 902678 

предложения (16-20 
ст.)” 27.06.2000 р., 
Диплом 
ДД  № 001400 
Професор кафедри 
перекладу та англ. 
мови, 
20.06.2002 р., 
Атестат 

ПР № 001603 
32.  Шпак Олена 

Владиславівна 
 

ст. викл. Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
"Мова та 
література 
(англійська);філо
лог, викладач 
англійської мови, 
перекладач", 
01.06.1987 р., 
Диплом 

ПВ № 763989 

- Практика 
англійської мови 

 

тези доповідей - 2 
участь у конференціях – 

4 
керівництво науковою 

роботою студентів: 
курсові роботи - 38 
дипломні роботи - 2 

 
 

ХНУ 
свідотство про 

стажування № 003 
«Методика та 

дидактика англійської 
мови» 

01.02.2011-01.06.2011 р. 

 

Гарант освітньо-наукової програми______________Шевченко І.С.  

 

Декан факультету іноземних мов _______________ Пасинок В.Г. 

 

Декан філологічного факультету _______________ Безхутрий Ю.М 

 



Додаток Б 
Список публікацій кафедри англійської філології 

 
Бондаренко Є.В. 
 
Статті та монографії 
1. ‘Холодная’ и ‘теплая’ картины мира: терминология и онтология // Вопросы когнитивной лингвистики – 2012. – №1. – С. 87-97.  
2. Матричне моделювання семантичного простору багатозначної лексеми // Науковий вісник Східноєвропейського  національного 
університету імені Лесі Українки – 2013. – № 17 (266). – С. 28-33.  
3. Когнітивне моделювання як підхід у вивченні англійської лексики рівня С1–С2 // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики 
навчання іноземної мови у ВНЗ : колективна монографія / за ред. В.Г. Пасинок. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 139-160. 
4. Эволюционные тенденции объективации понятия времени в английском языке и дискурсе (VII-XX ст.) // Когниция. Коммуникация. 
Дискурс. – 2013. – С. 8-22.  
5. Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира : монография. Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 
304 с. 
 
Тези 
1. Дуальность когнитивного и языкового сознания // Международная научная конференция «Жизнь языка в культуре и социуме-2», Москва, 
РАН (27-28 июня 2011 р.) – C. 176-177. 
2. Дуальность концепта ВРЕМЯ в англоязычной картине мира // V Международная научная конференция «Новые парадигмы и новые 
решения в когнитивной лингвистике», ИЯ РАН, ТГУ, Звенигород (5-11 февраля 2012 г.). – С. 32-40. 
3. Информационные войны в симулякрах глянца // Перші Почепцовські читання: Міжнародна наукова конференція, (25-27 вересня 2013 р.) – 
К.: Видавництво КНЛУ. – 2013. – С. 16-18. 
4. Information Wars: Cognitive Paradoxes // 13 ICLC: 13-та всесвітня конференція з когнітивної лінгвістики. (20-25 липня 2015 р.). Ньюкастл. 
Велика Британія. Book of abstracts: https://www.northumbria.ac.uk/media/6836818/general-a-l-9-july.pdf   
5. The World Map: The Object and Subject of Information Wars // VI Міжнародний науковий Форум “Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри 
англійської філології”. Харків (23 вересня 2015 р.) – C.16-19. 
 
Участь у конференціях 
1) ІІІ міжнар. конф.«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», Харків 12 квітня, 2013. 
2) V Міжнар. наук. форум: Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття. – Харків, 18 вересня 2013 р. 
3) ХІІІ наук. конф. з міжнарод. участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків, 7 лютого 2014. 
4) VІ Міжнар. наук. форум: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології: Харків, 23 вересня 2015 р. 



Варенко Т.К. 
 
Статті 
1. Варенко Т. К. Объективация оценки академической успеваемости / Т. К. Варенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІ (62) : Тематичний випуск “Вища освіта 
України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – C. 399-410. 
2. Варенко Т. К. Мультимедийный учебник: определение и форматы реализации / Т. К. Варенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія 
«Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 82– С. 28-33. 
3. Варенко Т. К. Honing Future Teachers’ Evaluation Skills Through Blogging / Т. К. Варенко // Теоретичні питання культури, освіти та 
виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52 / За заг. редакцією проф. Матвієнко О. В., укладач – доц. Кудіна В. В. – К. : Вид. центр 
КНЛУ, 2015. – С. 26-31 
 
Участь у конференціях 
1. ІІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» (ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, Харків, 8-9 квітня 2016 р.) 
2. Всеукраїнської On-line конференції «Освітні інновації в умовах нестабільності: філософія, психологія, педагогіка» (м. Запоріжжя, 16-
26 листопада 2015 р.) 
3. І Всеукраїнська науково-практична конференція “Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє” (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
Харків, 14-15 травня 2015 р.) 
4. VІІ Всеукраїнсько-наукова методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на 
сучасному етапі» (ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 20 листопада 2014 р.). 
5. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу (з 
метою підвищення якості підготовки фахівців)» (ХНАДУ, Харків, 27-28 листопада 2014 р.). 
 
Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 64.051.19. з 2014 р. (експертиза та опонування дисертацій) 
 
Віротченко С.А.  
 
Статті 
1. Функціонування проксемічної складової в ситуації розради // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. 
– № 1023. – С. 37-41. 
2. Функціонування проксемічної складової в ситуації погрози // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – С. 61-65. 
3. Особливості функціонування проксемічної складової в позитивно спрямованому спілкуванні // OMNES ET SINGULOS : посередництво 
мови у дискурсивній [спів]творчості : [кол. монографія] / [під загальн. ред. В.О. Самохіної]. – Харків. : Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 45-70. 



4. Проксемічна складова у структурі комунікативного простору // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 
2013. – № 1071. – С. 19-24. 
5. Комбінаторика дієслівних конструкцій проксемного руху з номінаціями інших компонентів невербальної комунікації // Наукові записки. – 
Випуск 127. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – C. 391-396. 
6. Вживання проксемічної складової в ситуації вираження зацікавленості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна. – 2014. – № 1103. – С. 76-80. 
 
Участь у конференціях 
1. Функціонування проксемічної складової в ситуації розради // Тези доповідей Четвертого міжнародного наукового форуму: Сучасна 
англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи. / За ред. В.О. Самохіної. – Харків, 2011. – С. 24-25. 
2. Засоби невербальної комунікації у професійно-педагогічному спілкуванні // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції 
«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – 
С. 36-38. 
3. Вербальні та невербальні маркери конфліктно спрямованого спілкування // Тези доповідей П’ятого міжнародного наукового форуму: 
Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття / За ред. В.О. Самохіної. – Харків, 2013. – С. 36-38. 
4. Індивідуальний стиль професійного спілкування викладача // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та 
психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2013. – С. 32-34. 
5. Засоби невербальної комунікації як компоненти педагогічної культури викладача // Тези доповідей Шостого міжнародного наукового 
форуму. Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології / За ред. В.О. Самохіної. – Харків, 2015. – С. 23-26. 
 
Гужва О.О. 
 
Статті та тези 
1. Гужва О.О. Стереотипні уявлення про мовну особистість / О.О. Гужва // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XIV міжнар. наук. 
конф., 27 березня 2015 р. : тези доп. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 43-44. 
2. Гужва О.О. Ідеальна мовна особистість чоловіка (на матеріалі романів Дж. Остін) / О.О. Гужва // Наукові записки. – Випуск 138. – Серія : 
Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 173-176. 
3. Гужва О.О. Тактики та ходи в дискурсі мовної особистості «ідеальний чоловік» / О.О. Гужва // Шостий міжнародний форум «Сучасна 
англістика: до 85-річчя кафедри англійська філології» тези доповідей / За ред. В.О. Самохіної.– Х. : Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 26-28. 
4. Гужва О.О. Комунікативні стратегії в дискурсі мовної особистості «ідеальний чоловік» / О.О. Гужва // Наукові записки. Сер. «Філологія». 
– Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 61. – 2016. – С. 242-244. 
5. Гужва О.О. Позитивна ввічливість в мовленні «ідеального чоловіка» / О.О. Гужва // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези 
доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 31-
32. 
 



Участь у конференціях 
1. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей XIII наукової конференції з міжнародною участю., 7 лютого 2014 р.: 
тези доп. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. 
2. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XIV міжнар. наук. конф., 27 березня 2015 р. : тези доп. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2015. 
3. Шостий міжнародний форум «Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійська філології» тези доповідей / За ред. В.О. Самохіної.– Х. : 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. 
4.Наукові записки. Сер. «Філологія». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 61. – 2016. 
5. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. 
 
Клименко Ю.В. 
 
Статті та тези 
1. Клименко Ю.В. Фреймова модель ситуації попередження. //Матеріали V міжнародного наукового форуму “Сучасна англістика і 
романістика: перший рубіж нового тисячоліття”. – Х.: Харківський національний універстет ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 75-77.  
2. Клименко Ю.В. Структурно-семантичний аналіз лексеми WARNING. //Матеріали VI міжнародного наукового форуму “Сучасна 
англістика: до 85-річчя кафедри англійсько філології”. – Х.: Харківський національний універстет ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 37-39.  
 
Участь у конференціях 
1) ІІІ міжнар. конф.«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», Харків 12 квітня, 2013. 
2) V Міжнар. наук. форум: Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття. – Харків, 18 вересня 2013 р. 
3) ХІІІ наук. конф. з міжнарод. участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків, 7 лютого 2014. 
 
Ковалевська Я.Л. 
 
Статті та тези 
1. Ковалевська Я. Л. Феномен сатирико-саркастичного дискурсу (на матеріалі сучасних американських он-лайн видань) // Шостий 
міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х. 
: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – С.41-43. 
2. Ковалевська Я. Л. Сатирико-саркастичний дискурс у медіа-просторі США // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 
Серія «Філологія». – №18/2015. – С. 121-131. 
 
Участь у конференціях 
Брала участь в роботі VI Міжнародного наукового Форуму “Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології”, виступила з 
доповіддю, опубліковано тези доповіді. 



Котов М.В. 
 
Статті: 
1. Котов М.В. Особенности реализации тактики "гибкость в поведении" в межкультурном дискурсе / М.В. Котов //Проблемы лингвистики и 
лингводидактики : междунар. сб. науч. ст.. – Белгород : ИПЦ "ПОЛИТЕРРА". – 2013. – С. 129–135.  
2. Котов М.В. Особливості реалізації кооперативної стратегії полікультурною дискурсивною особистістю у міжкультуруній комунікації / 
М.В. Котов // Наукові праці Камянець-Подільського нац.. університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Камянець-
Подільський :«Аксіома», 2013. – С. 214–218.  
3. Котов М.В. Особливості реалізації некооперативної стратегії у міжкультурному дискурсі / М.В. Котов // «Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»: Серія „Філологічні науки. Мовознавство”. – Луцьк : Вид-во СНУ 
імені Лесі Українки. – №18(267) – 2013. – С. 165–169.  
4. Котов М.В. Комунікативна невдача у міжкультурному дискурсі / М.В. Котов // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна : Серія «Романо-
германська філологія». – Х.: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна. – №1052. – 2013. – С. 55–59.  
5. Котов М.В. Функціонування універсальних кінесичних невербальних комунікативних компонентів у ситуації дискурсивної адаптації 
особистості / М.В. Котов // Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). 
– Кіровоград, 2015. – С. 94–97. 
6. Котов М.В. Особливості взаємодії вербальних і невербальних комунікативних компонентів у ситуації дискурсивної адаптації особистості 
при спілкуванні англійською як лінгва франка / М.В. Котов // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 55. – Київ :ВПЦ «Київський 
університет». – 2015. – С. 183–189.  
 
Участь у конференціях 
1. І Міжнародна науково-практична конференція «Комунікація в полікодовому просторі: мовні, культурологічні та дидактичні аспекти» 
(Санкт-Петербург, 2011), 
2. ІV Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи» (Харків, 2011) 
3. Міжнародна науково-практична конференція «Дискурсивні стратегії лінгвістики XXI століття» (Львів, 2011) 
4. XI Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2012) 
5. V Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика. Комунікація. Освіта» (Луганськ, 2012) 
6. VI Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2012) 
7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи» (Одеса, 2012) 
8. VI Лодзинський симпозіум “Нові досягнення у лінгвістичній прагматиці” (Лодзь, 2012) 
Міжнародна конференція «Лінгвістичні та літературні підходи до мовлення, тексту і дискурсу» (Нітра, 2012) 
9. XII Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2013) 
10. VII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2013) 
11. VIІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2013) 
12. VІІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2013) 
13. V Міжнародний науковий Форум «Сучасна англістика і романістика: перший  рубіж нового тисячоліття» (Харків, 2013) 



14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ключові проблеми сучасної германської та романської філології» (Луганськ, 2013) 
15. Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології (Харків, 2015) 
16. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015) 
 
Котова І.А. 
 
Статті 
1. Котова І.А. Кінодискурс: еволюція об’єкта і підхід дослідження / І.А. Котова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 29 – С. 200–203. 
2 Котова І. Поняттєва та ціннісна складові концептів ГЕРОЙ/АНТИГЕРОЙ в англомовному кінодискурсі / І. Котова // Наукові записки 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових 
праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер»,  2013. – Вип. 18. – С. 289–295. 
3. Котова І.А. Образна складова концептів ГЕРОЙ/АНТИГЕРОЙ в англомовному кінодискурсі / І.А. Котова // Вісник Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків, 2014. – 
№1103. – Вип. 78. – С. 41–47.  
4. Котова І.А. Стратегія маніпулювання у комунікативній поведінці антигероя в американському кінодискурсі / І.А. Котова // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків, 
2015. – Вип. 81. Філологічні науки. – С.106–113. 
5. Котова І.А. Передконцептуальні підвалини концептів ГЕРОЙ та АНТИГЕРОЙ у американському кінодискурсі / І.А.Котова // Мовні і 
концептуальні картини світу. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С.190–198. 
 
Участь у конференціях 
1. Третя міжнародна наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» (Харків, 2011) 
2. Четвертий міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи» (Харків, 2011) 
3. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті  академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора, 
Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько «Дискурсні стратегії 
лінгвістики ХХІ століття» (Львів, 2011) 
4. VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської  філології» (Чернівці, 2012) 
5. П’ятий міжнародний науковий форум «Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття» (Харків, 2013)  
6. XIV наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2015) 
7. VI Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології» (Харків, 2015) 
8. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015) 
9. XV наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» з міжнародною участю (Харків, 2016) 



Кузьміна В.С. 
 
Статті 
1. “Шляхи підвищення ефективності навчання студентів заочного відділення ( друга вища освіта)” у збірнику Теорія і практика наукового 
дискурсу. Філологія. Лінгводидактика. Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013  С. 312-317 
2. Интерактивные виды грамматических упражнений для обучения студентов 3 курса факультета иностранных языков. (Матеріали ІІІ 
Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» Харків 12 квітня 2013 року. Харків 
2013, С.88-89 
3. Кузьміна Віра Сергіївна, Іваніга О.В. Методи розвитку міжкультурної компетентності студентів на заняттях з англійської мови : наукова стаття] // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. –– № 1125. –– Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. –– Випуск 
79. –– Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. (ISSN 2227-8877). (Назва розділу, у якому опубліковано наукову статтю: 
“Лінгводидактика”). –– С. 122–126. 
4. Парная и групповая работа на занятиях по английскому языку в специализированном вузе. (Тези доповідей ХІІ наукової конференції з 
міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» 1 лютого 2013 р. Харків 2013 стор. 179-180) 
5. Интерактивные виды грамматических упражнений для обучения студентов 3 курса факультета иностранных языков. (Матеріали  ІІІ  
Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» Харків 12 квітня 2013 року. Харків 
2013, С.88-89 
 
Участь у конференціях 
1. ХХIII засідання школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземної мови» (ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 4 листопада 2014 р.). 
2. VIІ науково-методична конференція з міжнародною участю [“Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”], (м. 
Харків, 20 листопада 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. 
3. XIV наукова конференція з міжнародною участю[“Каразінські читання: людина. Мова. Комунікація.”], (Україна, місто Харків, 27 березня 2015 р.) / Міністерство 
освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015.  
4. Перша міжнародна наукова конференція “Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво”], (Україна, місто Харків, 02 квітня–03 
квітня 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015.  
5. П’ята міжнародна науково–методичної конференція [“Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та внз”], (Україна, місто Харків, 17 
квітня 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015 
 
Керівництво курсовими роботами студентів 3 курсу та бакалавзськими роботами студентів 4 курсу 



Кузнєцова О.В. 
 
1. Кузнєцова О.В. Ідіодискурс Дейва Баррі в антропоцентричній парадигмі сьогодення / Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковачьчук, Л.М. Коцюк. Острог: Видавництво 
університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. С. 259-261.  
2. Кузнєцова О.В. Полістилістичний бриколаж у постмодерністській свідомості Тези доповідей Шостого міжнародного наукового форуму: 
Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 
2015. C. 60-62 
3. Кузнєцова О.В., Тарасова С.О. Інноваційні технології навчання англійської мови в студентській аудиторії Всеукраїнська науково-
практична конференція "Маріупольський молодіжний науковий форум:традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних 
мов і літератури" 28 квітня 2015, Маріуполь, С. 147-149. 
4. Кузнєцова О.В., Тарасова С.О. Подолання труднощів аудіювання в студентській аудиторії Матеріали V Міжнародної конференції 
«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», ХНУ ім. Каразіна, С. 63-64. 
 
Кукушкін В.В. 
 
Статті 
1. Метафорична інтерпретація концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ у сучасному англомовному газетному дискурсі / В.В. Кукущкін // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 930. – С. 37-42.  
2. Взаємодія поняттєво-ціннісних, образно-ціннісних ознак та символічних асоціацій концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ / В.В. Кукущкін // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 954. – С. 137-146. 
3. The Role of New Technologies in the Learning Process: Moodle as a Teaching Tool in Foreign Languages / Тези доповідей Шостого 
міжнародного наукового форуму: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. – Харків : Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна. – 2015. – C. 62-64. 
4. Лексико-граматичні домінанти наукового тексту. Перекладацький аспект. In Statu Nascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми 
перекладознавства: Збірник студентських статей –Х. : МТМТ, 2014. – Випуск 15,С. 18-24. 
 
Легейда А.В. 
 1. Легейда А.В. Феномен “зміна коду” в дискурсі кіно адаптації //  А. В. Легейда // Тези доповідей XIV наукової конференції з міжнародною 
участю. – Х. : ХНУ ім.. В.Н. Каразіна. – 2015. – С. 110-111 
2. Легейда А.В. Характеристики англомовного пісенного дискурсу як об’єкта продукції і рецепції в його впливі на моральні орієнтири 
академічної аудиторії // А.В. Легейда// Матеріали V міжнародної конференції “Сучасні підходи до навчання іноземної мови:шляхи інтеграції 
шкли та ВНЗ”. – Х. : ХНУ ім.. В.Н. Каразіна. – 2015. – С. 73-74 
3. Legeyda A.V. The Phenomenon of Code-switching As an Interaction of Two Cultures in the Screen Adaptation of Classical Literature Framework // 
A.V.Legeyda // Тези доповідей Шостого міжнародного наукового форуму: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. – 
Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2015. - С. 64-65 



Легуцька О.І. 
 
Статті 
1. Легуцька О.І. Інтертекстуальні включення в англомовних текстах політичних діячів / О.І. Легуцька // «Художні феномени в історії світової 
літератури: перехід мови в письменництво»: матеріали І Міжнародної наукової конференції. – Х. : Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 57-58. 
2. Legutska O.I. La espansión de anglicismos en el idioma español / O.I. Legutska // Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: 
До 85-річчя кафедри англійської філології. Тези доповідей / За ред.. В.О. Самохіної. – Х. : Харківський національнальний університет імені 
В.Н. Каразіна, 2015. – C. 65-67. 
3. Legutska O.I. Las variedades de la lengua en la ensenanza del idioma espanol como lengua extranjera / O.I. Legutska // «Художні феномени в 
історії світової літератури: перехід мови в письменництво»: матеріали ІI Міжнародної наукової конференції. – Х. : Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 47-48. 
4. Legutska O.I.Vocabulary acquisition in language learning / O.I. Legutska // «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання 
іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та внз» : Матеріали VIII  Міжнародної науково-методичної конференції. – Х.: 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. – С. 98-99. 
 
Участь у конференціях 
1. І Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» (ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, Харків, 3 квітня 2015 р) 
2. VI Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології» (ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 23 
вересня 2015 р.) 
3. ІІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» (ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, Харків, 8-9 квітня 2016 р.) 
4. VІІІ Всеукраїнсько-наукова методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на 
сучасному етапі» (ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 22 квітня 2016 р.). 
 
Лобова О.К. 
 
Статті 
1. Лобова  О.К. Стэндап-комедия как жанр комического институционального дискурса Наукові записки. – Серія : Філологічні науки 
(мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014 Випуск 130. – C. 137-141 
2. Лобова  О.К. Категория интертекстуальности в комическом институциональном дискурсе Вісник ХНУ імені В.Н Каразіна. – 2014. №1102 
С. 133-137 
3. Лобова О.К. Интертекстуальный аспект комического институционального дискурса Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XII 
міжнар. наук. конф., 25.03.2015 р. : тези доп. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна С. 119-121 



4. Лобова О.К. Жанри комічного інституційного дискурсу Тези доповідей Шостого міжнародного наукового форуму: Сучасна англістика: До 
85-річчя кафедри англійської філології. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2015. С. 69-71 
 
Участь у конференціях 
1. Лобова О.К. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XII міжнар. наук. конф., 25.03.2015 р. :  
2. Шостого міжнародного наукового форуму: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. – Харків : Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2015 
 
Матюхіна Ю.В. 
 
Статті та тези 
1. Small talk як різновид англійської фатичної метакомунікації: аспект діахронії / Вісник Харківського  національного універ-ситету імені 
В.Н. Кара-зіна. – 2014. – № 1102. – С. 65–70. 
2. Основні характеристики фатичного мeтадискурсу  / Каразінські читання: Людина. Мова. Комуні-кація : XIV Міжнар. наук. конф., 27.03. 
2015 р. : тези доп. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 133–134. 
3. Вимір цінності інфор-мативної складової у фатичному спілкуванні / Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології: 
Шостий міжнар. форум, 23.09.2015 р.: тези доп. – Харків: ХНУ імені В. Н. Кара-зіна, 2015. – С. 75–77. 
4. Подолання бар’єру мовчання як шлях до вдосконалення навичок говоріння / Методичні та психо-лого-педагогічні проб-леми викладання 
іно-земних мов на сучасному етапі: VII  Міжнар. наук.-метод. конф., 20.11.2014 р. : тези доп. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 100–
101. 
5. Основні аспекти фатичної метакомунікації / Omnes et singulos: посередництво мови у дискурсивній [спів]-творчості : кол. моно-графія. – 
Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 181–199. (розділ кол. моно-графії) 
6. Методичні та психо-лого-педагогічні проб-леми викладання іно-земних мов на сучасному етапі: VII  Міжнар. наук.-метод. конф., 
20.11.2014 р. : тези доп. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 100–101. 
 
Морозова І.І. 
 
Статті 
1. Морозова І.І. Кінотекст як засіб занурення в іншомовну культуру (на матеріалі британського історичного телесеріалу) / І.І. Морозова // 
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. – Вип. 117. – Сер.: Філологія 
(мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2013. – С. 375-378 
2. Морозова І.І. Британський жіночий дискурс в діахронії: XVIII-XXI ст. / І.І. Морозова // Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 44. – 2014. – С. 197-200 
3. Морозова І.І. Дискурс(и) британської жінки (на матеріалі драматургії ХІХ ст.) / І.І. Морозова // Вісник ХНУ. – 2014. – № 1102. – Вип. 77. – 
C. 92-96. 



4. Морозова І.І. Типова комунікативна поведінка британської жінки ХІХ ст. / І.І. Морозова // картини світу: Зб. наук. праць. – Вип. 55. – К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 252-258 
5. Морозова І.І. A Woman in the Victorian Female Discourse / І.І. Морозова // Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 61.– 2016.– С. 218-220 
 
Участь у конференціях 
1) ІІІ міжнар. конф.«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», Харків 12 квітня, 2013. 
2) V Міжнар. наук. форум: Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття. – Харків, 18 вересня 2013 р. 
3) ХІІІ наук. конф. з міжнарод. участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків, 7 лютого 2014. 
4) VІ Міжнар. наук. форум: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології: Харків, 23 вересня 2015 р. 
5) Х Міжнар. наук.-практ. конф. «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура Особистість». – Острог, 7–8 квітня, 2016 р.  
 
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (наказ МОН України 
№ 1279 від 06.11.2014) 
 
Керівництво науковою роботою 
Здобувач Гужва О.О. «Стереотип ідеального чоловіка у жіночих романах (у діахронії)» 
 
Керівництво науковою роботою студентів-магістрів 
2012р. 
1) Гужва О.О. Принцип увічливості в комунікативному просторі романів Дж. Остін 
2) Ольхова А.А. Стереотип сучасної жінки (на матеріалі англомовних рекламних текстів) 
3) Шувакіна О.А. Мовна особистість британського прем’єр-міністра Маргарет Тетчер 
2015 р. 
1) Чубук К.А. Лінгвокультурний типаж «Шерлок Холмс» (на матеріалі художнього та кінодискурсу) 
2) Шитєєва О.О. Мовна особистість «Президент США» (на матеріалі інавгураційних промов) 
 
Морозова О.І. 
 
Розділи у монографіях: 
1. Екологічний підхід до аналізу неправдивих висловлень // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип.55. – Київ: ВПЦ «Київський 
університет». – 2015. – С.258-266. 
2. Lying as a parallax stance // Towards the Ecology of Human Communication / Ed. by  M. Bogusławska- Tafelska, A. Drogosz. – Cambridge 
Scholars Publishing, 2015. – P. 241-249. 
3. Інтеракційний фрейм як структура комунікативно релевантного знання: теоретичний та дидактичний аспекти // Сучасні фундаментальні 
теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у вузі : колективна монографія під ред. В.Г.Пасинок. – 2013. - С. 177-190. 



Статті: 
1. Модифікації базової тональності неправдивих висловлень // Записки з романо-германської філології / [ред. І.М. Колегаєва] // Одеський 
національний університет імені І.І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. Вип. 1(34). – Одеса: КП ОМД, 2015. – С. 108-114.  
2. Лингвокогнитивные механизмы и дискурсивные эффекты дистанцирования говорящего // Нова філологія: Зб. наук. пр. – Запоріжжя: Вид-
во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2014.  – Вип. 66. – С. 134-145. 
3. Современные научные программы исследования языка // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Серія філософія. 
Філософські перипетії. – 2013. – № 15. – С. 32-37. 
4. Speech Manipulation Involving Side Participants // Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія філологія. – 2013. – Т. 16, 
№2. – С. 84-91. 
5. Дистанцирование как способ вторичного конструирования эмотивных смыслов // Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. 
Серія філологія. – 2012. – Т. 15. – №2. – С. 111-117. 
6. Когнитивно-коммуникативный подход к пониманию природы значения // Нова філологія: Зб. наук. пр. – Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. 
нац. ун-ту, 2012.  – Вип. 54. –  С. 187-190. 
 
Участь у конференціях 
1. Внесок учених кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна у становлення вітчизняної лінгвістики // Тези доповідей 
VI Міжнародного наукового форуму «Сучасна англійстика: До 85-річчя кафедри англійської філології». – Харків, 23 вересня 2015 р. - С. 86-
88. 
2. Типы и функции вопросов, используемых при обучении иностранному язику // Матеріали V Міжнародної конференції «Сучасні підходи 
до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та внз». – Харків, 17 квітня 2015 р. - С. 91-92. 
3. Дискурсне конструювання ідентичності креативного брехуна // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Мова – література – 
мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс». – К., КНЛУ, 25-27 вересня 2014 р. - С. 93. 
4. Экологический принцип в преподавании английского языка как иностранного // Матеріали ІV Міжнародної конференції «Сучасні підходи 
до навчання іноземної мови:». – Харків, 25 квітня 2014 р. - С.113-114. 
5. Лингвокогнитивные механизмы и дискурсивные эффекты дистанцирования // Тези V Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика і 
романістика; перший рубіж нового тисячоліття», 18 вересня 2013 р., Харків, ХНУ імені В.Н.Каразіна. -  С. 122-123. 
6. Міжнародна лінгвістична конференція «Пост-Ньютонівські моделі світу та нові парадигми у дослідженні мови та комунікації», 2-3 
вересня 2013 р., м. Ольштин, Варміно-Мазурський університет. (Тези не публікувалися, є розділ у колективній монографії) 
 
Захищені кандидатські дисертації: 
1. Пшеничних А.М. Реперспективізація предметної ситуації в англомовному діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових 
кінотворів). – Х., 2011. 
2. Носолевська В.Л. Динамічні предикати в англомовних текстах з аваюбудування: когнітивно-семантичний та дискурсивний аспекти. – Х., 
2015. 



Набокова І.Ю. 
 
Статті 
1. Набокова І.Ю. Актуалізація еталонного змісту концепту ПЕРША ЛЕДІ в англомовному газетному дискурсі (генеалогічна модель) / І. Ю. 
Набокова // Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття : П’ятий міжнар. наук. форум, 18 вересня 2013 р. : тези доп. 
– Харків, 2013. - С. 127–129.  
2. Набокова І. Ю. Актуалізація еталонного змісту матримоніальних ролей перших леді в американському газетному дискурсі / І. Ю. 
Набокова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. –  № 17 (266). – С. 62–67. 
3. Набокова І. Ю. Генеалогічна ідеалізована когнітивна модель радіальної категорії ПЕРША ЛЕДІ (на матеріалі англомовного 
публіцистичного дискурсу) / І. Ю. Набокова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – 2013. – 
С. 72–80.  
4. Набокова И.Ю. Дидактическая идеализированная когнитивная модель радиальной категории ПЕРВАЯ ЛЕДИ  (на материале 
англоязычного публицистического дискурса) / И. Ю. Набокова // Проблемы лингвистики и лингводидактики : Междунар. сб. науч. ст. – 
Белгород: ИПЦ «Политерра», 2014. – Выпуск второй. – С. 154–162. 
5. Набокова І. Ю. Стереотипні ознаки членів субкатегорій радіальної  категорії ПЕРША ЛЕДІ, актуалізовані в англомовному політичному 
дискурсі змі / І. Ю. Набокова // Studia methodological : наук. альманах. – Тернопіль, 2014. – С. 190-196. 
 
Участь у конференціях 
1. Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи : Четвертий міжнар. наук. форум, 19 жовтня 2011 р.  Харків, 2011.  
2. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XІ міжнар. наук. конф. 3 лютого 2012 р. Харків, 2012.  
3. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття : П’ятий міжнар. наук. форум, 18 вересня 2013 р.  Харків, 2013.   
4. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : ХIII наук. конф. з міжнар. участю, 7 лютого 2014 р. Харків, 2014.  
 
Найдіна Є.С. 
 
Статті 
1. Новікова Є. С. (Найдіна Є. С.) Теоретичні підвалини дослідження наративу в сучасній лінгвістичній парадигмі // Вісник Харківського 
національного ун-ту. Серія Романо-германська філологія. – 2010. – С. 186-192 
2. Новікова Є. С. (Найдіна Є. С.) Композиція художнього гумористичного тексту в сучасній лінгвістичний парадигмі // Вісник Харківського 
національного ун-ту. Серія Романо-германська філологія. – 2011. – С. 150-156 
3. Новікова Є. С. (Найдіна Є. С.), Кочерга К. С. Комічне та його види в творчості Оскара Уайльда / Є. С. Новікова, К. С. Кочерга // Актуальні 
проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів: збірник статей. –Вип.8, Ч. 1. – Харків : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 76-82 
 
У друці 



1. Найдіна Є. С. Теорія схем як інструмент дослідження гумору в наративах крупних форм / Є. С. Найдіна // Вісник Харківського 
національного ун-ту. Серія Романо-германська філологія. – 2016. – C. 
 
Тези 
1. Найдіна Є. С. Intercultural learning as part of teaching a foreign language / Є. С Найдіна // «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: 
шляхи інтеграції школи та ВНЗ» матеріали ІV міжнародної конференції. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
2014. – С 113-116 
2. Найдіна Є. С. Сучасні тенденції викладання англійської мови студентам юридичних факультетів / Є. С Найдіна // «Сучасні підходи до 
навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»: матеріали V міжнародної конференції. – Х. : Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 93-94 
3. Найдіна Є. С. Контекстуальна база гумористичного наративу: когнітивно-стилістичний аспект / Є. С Найдіна // Каразинські читання: 
людина. мова. комунікація: матеріали ХІV наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, 2015. – С. 153-154 
4. Найдіна Є. С. Підсилювачі гумористичного ефекту як об’єкт лінгвістичного дослідження // Матеріали VI міжнародного наукового форуму 
"Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології". Тези доповідей – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. 
Каразіна, 2015 – C. 93-96 
5. Найдіна Є. С. Теорія схем у контексті лінгвістичних досліджень гумористичних текстів крупних форм / Є. С Найдіна // Каразинські 
читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови: матеріали ХV наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 129-131 
 
Участь у конференціях 
1. V міжнародний науковий форум «Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття» (Харків – 2013) 
2. IV міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (Харків – 2014) 
3. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: ХІV наукова конференція з міжнародною участю (Харків – 2015) 
4. VІ міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології» (Харків – 2015) 
5. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: ХV наукова конференція з міжнародною участю (Харків – 2016). 
 
Посібники 
1. Комунікативний орієнтир : навчально-методичний посібник з граматики та аналітичного читання для студентів 2 курсу факультету 
іноземних мов / О. О. Чорновол-Ткаченко, В. В. Кукушкін, Є. С. Новікова (Найдіна)– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 60 с. 



Нефьодова О.Д. 
 
Статті 
1. Нефьодова О.Д. Механізм та функції реалізації алюзії як інтертексту (на матеріалі повісті Дж. Селінджера “The Catcher in the Rye”) / О.Д. 
Нефьодова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Іноземна філологія. Методика викладання іноземних 
мов. – Вип. 81. − Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. − C. 29-34. 
2. Нефьодова О.Д. Екстралінгвістичні чинники встановлення інтертекстуальних відносин // Вісник Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. Сер. Романо-германська філологія. / О.Д. Нефьодова. − Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
2014. − C. 111-117. 
3. Нефёдова Е.Д. Прецедентный текст как лингвокультурный феномен и основа интертекстуальных взаимодействий // OMNES ET 
SINGULOS: посередництво мови у дискурсивній [спів]творчості: [монографія] / Е.Д. Нефёдова. – Х. : Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 302-310. 
4. Нефьодова О.Д. Кодові системи як прецедентний текст для творів англомовної фентезі // П’ятий міжнародний науковий форум: Сучасна 
англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. Тези доповідей / За ред.. В.О. Самохіної. / О.Д. Нефьодова – Х. : Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 134-136. 
5. Nefyodova O. Rendering Visual Detail in RAGTIME by E.L. Doctorow / Olena Nefyodova // Актуальні проблеми перекладознавства та 
методики навчання перекладу: Тези доповідей 8-ї наукової конференції з міжнародною участю 23-24 квітня 2015 р. – Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 41-42. 
 
Участь у конференціях 
1. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: 8-а наукова конференція з міжнародною участю 23-24 квітня 
2015 р. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. 
2. 14-а наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»: 27 березня 2015 р. – Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. 
3. Шостий Міжнародний науковий форум: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології: 25 вересня 2015 р. - Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. 
4. 13-та наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» з міжнародною участю: 7 лютого 2014 р. - Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. 
5. П’ятий міжнародний науковий форум: Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. – Х. : Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. 
 
Паповянц Е.Г. 
 
Статті 
1. Паповянц Е.Г. The Benefits of Peer Assessment. / Е.Г. Паповянц //Матеріали VІІ Міжнар. наук.-метод. конференції з міднарод. участю 
«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі, 



Харків, 20 листопада 2014 р. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна - С. 113-114. 
2. Паповянц Е.Г. Раціональна аргументація як складова аргументативно-персуазивного потенціалу цитатного дискурсу в англомовній пресі. / 
Е.Г. Паповянц // Тези доповідей ХІV наукової конференції з міжнародною участю. Х – 2015. - С. 173-175 
3. Паповянц Е.Г. Емоційна аргументація як складова аргументативно-персуазивного потенціалу цитатного дискурсу в англомовній пресі. / 
Е.Г. Паповянц // Тези доповідей Шостого міжнародного наукового форуму: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. – 
Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2015. - C. 105-107 
 
Участь у конференціях 
1. ІІІ міжнар. конф.«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», Харків 12 квітня, 2013. 
2. V Міжнар. наук. форум: Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття. – Харків, 18 вересня 2013 р. 
3. ХІІІ наук. конф. з міжнарод. участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків, 7 лютого 2014. 
4. VІ Міжнар. наук. форум: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології: Харків, 23 вересня 2015 р. 
 
Пахаренко А.В. 
 
Статті 
1. Пахаренко А.В. Вербалізація авторитарної поведінки дитини в англомовному побутовому діалогічному дискурсі / А.В. Пахаренко // 
Наукові записки. – Випуск 138. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 227-231. (ІХ 
Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання»,  26-27 березня 2015 р.) 
2. Пахаренко А.В. Лінгвістичні особливості прояву дитячої авторитарності та примхи: спільне та відмінне/А.В. Пахаренко//Наукові записки 
Національного університету «острозька академія». Серія «Філологічна» : Збірник наукових праць - Острог : Видавництво національного 
університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 111-114. (Х Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна 
комунікація: мова-культура-особистість», 7-8 квітня 2016 р.) 
3. Пахаренко А.В. До поняття примхи як фактора мовленнєвого онтогенезу дитини /А.В. Пахаренко// Каразінські читання: Людина. Мова. 
Комунікація. 2016-й – рік англійської мови : Тези доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2016.  – С. 145-146. (Каразінські читання: Людина .Мова. Комунікація. Тези доповідей XV наукової конференції з міжнародною 
участю, 5лютого 2016 р.) 
4. Пахаренко А.В. Комунікативне непорозуміння як відображення становлення авторитарної особистості / А.В. Пахаренко // Мови 
професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІ-ї 
Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТУУ "КПІ". – К. : Кафедра. –162 с. – С. 39-40 с. (ІІ Міжнародна науково-
практична конференція. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний 
аспекти 16 квітня 2015 р. НТУУ "КПІ".) 
5. Пахаренко А.В. Дитяча авторитарність у ситуаціях соціальної нерівності / А.В. Пахаренко // Шостий міжнародний форум «Сучасна 
англістика: до 85-річчя кафедри англійська філології» тези доповідей / За ред. В.О. Самохіної.– Х. : Харківський національна університет 
імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 110-112. (Шостий міжнародний форум «Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійська філології» 23 
вересня 2015 р.) 



Пшеничних А.М.  
 
Статті та тези 
1. Пшеничних А.М. Гумор як стратегія реперспективізації предметної ситуації у діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних 
ігрових кінотворів) / А.М. Пшеничних // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1103. – С. 99-105. 
2. Pshenychnykh A. Memories of Big City from Soviet and Post-Soviet Perspectives / A. Pshenychnykh // Film and Cultures of Memory / Ch. Vatter, 
O. Pronkevich [eds.]. - Saravi Pontes, Universaar : Saarlandes, 2015. - P. 29-49. 
3. Реперспективізація предметної ситуації в діалогічному дискурсі внаслідок комунікативної невдачі мовця (на матеріалі мультимедійних 
ігрових кінотворів) // Omnes et Singulos: Посередництво мови у дискурсивній [спів]творчості: колективна монографія. – Харків : Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 331-360. 
4. Пшеничних А. М. Образи “регтайму”: інтермедіальний аналіз / А. М. Пшеничних // «Каразінські читання: Людина. Мова. 
Комунікація» :Тези доповідей. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 193-194. 
5. Транскрибування гетерогенного твору як метод аналізу мовленнєвої діяльності // Германістика у XXI столітті: когнітивна, соціо- та 
прагмалінгвістика : тези доповідей III Всеукраїнської наукової конференції германістів з міжнародною участю, 5 квітня 2014 р. – Харків : 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 112-114. 
 
Участь у конференціях 

1. Міжнародний проект “the Jean Monnet Network Crisis, Conflict and Critical Diplomacy: EU Perceptions in Ukraine and Israel/Palestine (C3EU)”, 
18-21.04.2016, Київ, Україна 
2. Міжнародний проект “the Jean Monnet Network Crisis, Conflict and Critical Diplomacy: EU Perceptions in Ukraine and Israel/Palestine (C3EU)”, 
16-18.11.2015, Дармштат, Німеччина 
Шостий міжнародний найковий форум “Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології”, Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 11 
вересня 2015 р. 
3. XIV наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 
27 березня 2015 р.) 
4. 18 вересня 2013 р. – “From Digital Immigrants to Digital Natives: Printed – Cinematographic – Multimedia” (англійською), майстер-клас, 
П’ятий міжнародний науковий форум “Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття” (факультет іноземних мов, 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна). 
 
Самохіна В.О.  
 
1. Самохіна В.О. Англомовний жарт як компонент дискурсу // Наукові записки. Серія Філологічні Науки ( мовознавство). –Кіровоград. держ. 
пед. університет ім. В. Вінниченко. – Кіровоград – 2013. – Вип. 118. –   С. 31-36. 
2. Самохина В.А. Текстуальный и дискурсивный аспекты современной англоязычной шутки // Когниция, коммуникация, дискурс. – 
Электронный журнал. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2012. – № 5. – С. 52-73. 



3.Самохіна В.О. Комунікативна категорія КОНТАКТ як когнітивна основа ініціальних та завершальних висловлювань // Філологічні 
трактати. – Суми, Сумський державний університет. – Т. 5. – №2. – 2013. – С. 93-98 (У співавт. з О. В. Шпак). 
4. Самохіна В.О. Оцінка у фокусі функціонально-комунікативної парадигми // Вісник ХНУ. – Сер. Романо-германська філологія. – №1071. – 
2013. –  С. 6-13 (У співавторстві з В.П. Кривенко) 
5. Самохіна В.О. Юмористический контакт как коммуникативное действие // Людина в мовному просторі; історична спадщина, проблеми, 
перспективи розвитку. – Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 22-23 травня 2014 : збірка тез: Бердянськ: БДПУ, – 2014.- С. 9-16 
6. Самохіна В.О. О важности обучения стилистики правильной речи. // Сучасні підходи до навчання іноз. мови : шляхи інтеграції школи та 
ВНЗ. – Мат-ли V Міжнародної конференції . – Х., 17 квітня, 2015. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 116-118 
7. Самохіна В.О. Комічний постмодерністський текст.// Сучасна германістика та романістика : мова в контексті культури: мат-ли 
Всеукраїнської наукової конференції (21-22 травня 2015 р.): зб. тез / упорядники: І.Я Глазкова, В.В. Богдан. – Бердянськ: Видавець Ткачук 
О.В., 2015.- С. 165-171 
 
Участь у конференціях: 
1. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні Міжнародного наукового форуму «Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри 
англійської філології», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 23 вересня 2015 р. 
2. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні на XV науковій конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. 
Мова. Комунікація.», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 5 лютого 2016 р. 
3. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні на Х Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та 
викладання», факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ), 
17-18 березня 2016 р. 
4. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні на II Міжнародній конференції «Художні феномени в історії світової літератури: 
перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»)», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 7-8 квітня 2016 р. 
 
 
Скриннік Ю.С. 
 
Статті 
1. Скриннік Ю.С. Залежність комунікативної поведінки мовця від його соціального статусу у різних типах дискурсу / Ю.С. Скриннік //  
Наукові записки. – Випуск 145. – Серія : Філологічні науки. Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 276-280. 
2. Скриннік Ю.С. Варіативність вербальної та невербальної поведінки жінки при зміні соціальної ролі / Ю.С. Скриннік // Матеріали VI 
Міжнародного наукового форуму «Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології». Тези доповідей / За ред. В.О. Самохіної. 
– Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 131-133. 
3. Скриннік Ю.С. Вплив соціального статусу мовця на його рольову комунікативну поведінку / Ю.С. Скриннік // Каразінські читання: 
Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 182-184. 



4. Скриннік Ю.С. Використання питань на розуміння значення (Concept Checking Questions) на етапі вводу нових слів на заняттях з усної 
практики / Ю.С. Скриннік // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези 
доповідей II Міжнародної конференції. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. – С. 77. 
5. Soloshchuk L.V., Skrynnik Y.S. The usage of infographics at speech practice lessons / L.V. Soloshchuk, Y.S. Skrynnik // Методичні та психолого-
педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали VIII Міжнародної науково-
методичної конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. – С. 201-203. 
 
Участь у конференціях: 
1. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні Міжнародного наукового форуму «Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри 
англійської філології», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 23 вересня 2015 р. 
2. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні на XV науковій конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. 
Мова. Комунікація.», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 5 лютого 2016 р. 
3. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні на Х Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та 
викладання», факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ), 
17-18 березня 2016 р. 
4. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні на II Міжнародній конференції «Художні феномени в історії світової літератури: 
перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»)», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 7-8 квітня 2016 р. 
5. Проведення майстер-класу «Використання інфографіків на заняттях з усної практики» та участь у VIII Міжнародній науково-методичній 
конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 22 квітня 2016 р. 
 
Солощук Л.В. 
 
Статті 
1. Вербальні та невербальні аспекти дискурсивної взаємодії як відображення полікодової природи комунікативного процесу / Л.В. Солощук 
// Науковий вісник Cхідноєвропейського нацiонального університету імені Лесі Українки. – 2013. – №19(268). – С. 233-237. 
2. Особливості функціонування невербальних компонентів комунікації в англомовному діловому діалогічному дискурсі / Л.В.Солощук // 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. –  № 1051. – С. 77-82. 
3. Семіотика комунікативної взаємодії в англомовному діалогічному дискурсі / Л.В. Солощук // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1002. – С. 111-118. 
4. Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу / Л.В. Солощук // Записки з романо-германської філології. 
– Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2015. –  №1(34).– С.160-167. 
5. Невербальні компоненти комунікації в еколінгвістичному аспекті / Л.В. Солощук // Мовні і концептуальні картини світу. – Київьский 
національний університет імені Тараса Шевченка. – 2015. – Вип. 55. – С. 328-335. 
 
Основні науково-методичні праці: 



1. Невербальні параметри англомовного діалогічного дискурсу: комунікативні дії та принципи / Л.В. Солощук // Сучасні фундаментальні 
теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : Монографія / за ред. В.Г. Пасинок. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 
– С. 253-269. 
2. History of the English Language in Brief (Коротка історія англійської мови) / Л.В. Солощук. – Навчально-методичний посібник для студентів 
3 курсу факультету іноземних мов. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2015. – 104 с. 
 
Участь у конференціях: 
1. Міжнародна конференція «VI Симпозіум у Лодзі з нових напрямків розвитку лінгвістичної прагматики 2012 (NDLP 2012), травень, 2012. – 
Лодзь: Університет Лодзі.  
2. V Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному 
етапі. – Харків, 22 листопада 2012 р. 
3. V Міжнародний науковий форум: Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття. – Харків, 18 вересня 2013 р. 
4. ХІІІ наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків,   7 лютого 2014. 
5. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті», Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, 8 жовтня 2015. 
6. ХV Міжнародна наукова конференція  “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, лютий, 2016 р. – Харків: Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. 
7. VІІІ Міжнародна конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи 
інтеграції школи та ВНЗ», Харків, 22 квітня 2016. 
 
Керівництво науковою роботою 
За останні  5 років під керівництвом Л.В. Солощук захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 – германські мови: Віротченко С.А., 2012; Зимич Є.В., 2012; Козлова В.В., 2013; Звєрєва О.Г., 2014; Котов М.В., 
2014.  
Солощук Л.В. здійснює керівництво роботою 3 пошукачів. 
 
Наукова діяльність 
Заступник голови Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Д 64.051.27, 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014); 
Член редколегії 4-х наукових фахових видань: 
1. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних 
мов”. 
2. Міжнародна електронна збірка наукових праць “Когніція. Комунікація. Дискурс”, напрям “Філологія”. 
3. Науковий журнал «Філологічні трактати», напрям “Філологія”, Сумський державний університет / Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна. 



4. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Збірка наукових праць, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
Здійснює опонування дисертацій на здобуття доктора(кандидата) філологічних наук, рецензує монографії, посібники, автореферати дисертацій. 
Є членом експертної комісії спецради. Приймає участь в організації та роботі міжкафедрального лінгвістичного семінару.  
Керує науковою роботою магістрів, бакалаврів, роботою з написання курсових робіт. Має статті у співавторстві зі студентами. Готує студентів 
до участі у Студентських науковій конференціях (“Каразінські читання: Пошук молодих”).  
Є членом вченої ради факультету іноземних мов. 
Є куратором групи. 
 
Тарасова С.О. 
 
Статті 
 
1. Тарасова С.О.  Об’єктивація  поняття «дурень» в англомовній картині світу/ Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія «філологічна» : збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковачьчук, Л.М. Коцюк. Острог: Видавництво університету 
«Острозька академія», 2016. – Вип. 60. С. 278-280.  
2. Тарасова С.О. Типологія дурнів у британській сміховій культурі. Тези доповідей Шостого міжнародного наукового форуму: Сучасна 
англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2015. C. 135-
136 
3. Тарасова С.О. Діалектична природа  комунікативної  особистості  дурня / С.О. Тарасова // Каразінські читання: Людина. Мова. 
Комунікація. Тези доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. 
Каразіна, 2016. – С. 191-192. 
4. Тарасова С.О. Дурень як соціальний тип / С.О. Тарасова // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво 
(«Горизонт очікування»): Тези доповідей II Міжнародної конференції. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. – С. 82. 
5. Тарасова С.О. Сміхові технології  у педагогічному дискурсі // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на 
сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. – 2016. – С. 243-244. 
6. Кузнєцова О.В., Тарасова С.О. Інноваційні технології навчання англійської мови в студентській аудиторії Всеукраїнська науково-
практична конференція "Маріупольський молодіжний науковий форум:традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних 
мов і літератури" 28 квітня 2015, Маріуполь, С. 147-149. 
7. Кузнєцова О.В., Тарасова С.О. Подолання труднощів аудіювання в студентській аудиторії Матеріали V Міжнародної конференції 
«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», ХНУ ім. Каразіна, С. 63-64. 
 
Участь у конференціях: 
1. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні Міжнародного наукового форуму «Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри 
англійської філології», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 23 вересня 2015 р. 



2. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні на XV науковій конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. 
Мова. Комунікація.», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 5 лютого 2016 р. 
3. Участь та виступ з доповіддю на секційному засіданні на II Міжнародній конференції «Художні феномени в історії світової літератури: 
перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»)», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 7-8 квітня 2016 р. 
 
Шевченко І.С. 
 
Шпак О. В. 
 
Статті 
1. Шпак О.В. Реалізація дисонансного контакту в англомовному дискурсі. / О.В. Шпак. // Тези XІV наукової конференції з міжнародною 
участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків 2015). - С. 251-253 
2. Шпак О.В. Фатична та інформативна складові контакту у сучасному англомовному побутовому дискурсі. / Тези доповідей Шостого 
міжнародного наукового форуму: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. – Харків : Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна. – 2015.- С. 149-151 
 
Участь у конференціях 
1) ІІІ міжнар. конф.«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», Харків 12 квітня, 2013. 
2) V Міжнар. наук. форум: Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття. – Харків, 18 вересня 2013 р. 
3) ХІІІ наук. конф. з міжнарод. участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків, 7 лютого 2014. 
4) VІ Міжнар. наук. форум: Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології: Харків, 23 вересня 2015 р. 



Продовження Додатка 3 
до Ліцензійних умов 

 
4. 3. Якісний склад випускової кафедри теорії та практики перекладу англійської мови із спеціальності 035 Філологія 

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

викладача 

Найме-
нування 

посади (для 
сумісників 
— місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування 
всіх навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин з 
кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову 
діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 
робота, участь у конференціях і 
семінарах, робота з аспірантами 
та докторантами, керівництво 
науковою роботою студентів) 

Додаток В* 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
1.  Ребрій 

Олександр 
Володимирови
ч 

В.о. 
завідувача 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови  

Харківський 
державний 
університет, 
«Англійська 
мова; 
перекладач-
референт, 
викладач 
англійської та 
німецької 
мов», 
01.07.1991. 
Диплом 
ТВ № 976521 

Доктор 
філологічних наук 
зі спеціальності 
10.02.16 – 
«Перекладознавств
о» (23.09.2014 р., 
Диплом ДД № 
003654); 
доцент кафедри 
перекладу та 
англійської мови 
(18.02.2003 р., 
Атестат 
ДЦ № 006905).  
Тема докт. дис.: 
«Теорія 
перекладацької 
творчості у 
мовному, 

Вступ до 
перекладознавств
а (36 год.), 
Основи теорії 
редагування 
перекладів (9 
год.), Теорія 
перекладу як 
міжкультурної 
комунікації (18 
год.), практика 
перекладу 
англійської мови  

Статті: 21 
Тези: 8 
Статті зі студентами: 14 
Керівництво: 
курсові – 26 
дипломні – 16 
Участь у конференціях: 13 
Керівництво дисертаційними 
дослідженнями: 3. 
Керівництво науковою роботою 
студентів:  
(1) ІІІ місце за результатами 
відкритої частини 
Всеукраїнського конкурсу 
наукових студентських робіт у 
галузі «Переклад» (Гайдар Д.О., 
2012 р.) 
(2) ІІ місце на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових 

15.02.2011-
30.04.2011 

ХНПУ ім. Г.С. 
Сковороди 
(кафедра 

англійської 
філології); 

Захист 
докторської 
дисертації  

(травень 2014 р.) 



текстуальному та 
діяльнісному 
вимірах»  

робіт з природничих, технічних 
і гуманітарних наук з галузі 
«Переклад» (Тащенко В.Г., 2014 
р.) 
(3) перше місце на ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та 
гуманітарних наук зі 
спеціальності «Переклад» 
(Шаталова С.А., 2016 р.). 

2.  Черноватий 
Леонід 
Миколайович 

професор 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська 
мова; 
перекладач-
референт», 
05.07.1972.  
Диплом Ю № 
988139 

Доктор 
педагогічних наук 
зі спеціальності 
13.00.02 – «Теорія 
та методика 
навчання: 
германські мови» 
27.06.2000 р., 
Диплом 
ДД № 001403);  
професор кафедри 
перекладу та 
англійської мови 
(17.04.2003 р., 
Атестат 
ПР № 002232). 
Тема докт. дис.: 
«Основи теорії 
педагогічної 
граматики 
іноземної мови» 

Методика 
викладання 
перекладу у вищій 
школі (36 год.), 
Основи наукових 
досліджень (8 
год.), спецкурс 
«Особливості 
перекладу 
англомовних 
наукових текстів 
у галузі 
психології» 
(26 год.), практика 
перекладу 
англійської мови 

Статті: 29 
Тези: 19 
Статті зі студентами: 23 
Керівництво: 
курсові – 33 
дипломні – 20 
Участь у конференціях: 41 
Керівництво дисертаційними 
дослідженнями: 3. 
Керівництво науковою роботою 
студентів: 
(1) диплом І ступеня на 
Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт у 
галузі "Переклад" (Хохлова 
А.В., 2011 р.) 
(2) ІІ місце за результатами 
відкритої частини 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і 
гуманітарних наук з галузі 
«Переклад» (Ушко В.С., 
2013 р.) 

15.09.11-30.11.11 
– кафедра 

англійської 
філології ХНУ 

імені 
В.Н. Каразіна 

(свідоцтво № 41) 
Наступне 

планується на  
ІІ семестр  
2016-2017  
навч. року 
(ХНПУ ім.  

Г.С. Сковороди) 

3.  Мартинюк професор Харківський доктор Основи наукових Статті: 11 17.09.12-31.12.12 



Алла Петрівна кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська 
мова та 
література, 
філолог, 
викладач 
англійської 
мови та 
літератури», 
30.06.1978. 
Диплом Б-І 
№ 588318 

філологічних наук 
зі спеціальності 
10.02.04 –
«Германські мови» 
(04.07.2006 р., 
Диплом 
ДД № 005178);  
професор кафедри 
теорії та практики 
перекладу 
англійської мови 
(18.04.2008 р., 
Атестат 12 ПР 
№ 005340) 
Тема докт. дис.: 
«Регулятивна 
функція гендерно 
маркованих 
одиниць мови (на 
матеріалі сучасного 
англомовного 
публіцистичного 
дискурсу)» 

досліджень 
(10 год.),  
порівняльна 
стилістика 
англійської та 
української мов  
(30 год.), 
порівняльна 
граматика 
англійської та 
української мов 
(28 год.), 
спецкурс (18 
год.), практика 
перекладу 
англійської мови 

Тези: 10 
Статті зі студентами: 13 
Керівництво: 
курсові – 25 
дипломні – 15 
Участь у конференціях: 14 
Керівництво дисертаційними 
дослідженнями: 8 (Жулавська 
О.О., Сальтевська М.Ю. – 2011, 
Сідак О.О., Мудраченко Т.Б. – 
2013,  Ільченко М.Л., Дубцова 
О.В. Попович Т.І. – 2014, 
Набокова І.Ю. – 2015. 

– кафедра 
практики 

англійського 
усного та 

писемного 
мовлення  

(ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди) 

Наступне 
планується на  

І семестр  
2017-2018 навч. 

року 
(кафедра 

англійської 
філології ХНУ 

імені 
В.Н. Каразіна) 

4.  Фролова Ірина 
Євгенівна 

доцент 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська 
мова та 
літератури; 
філолог, 
викладач 
англійської 
мови та 
літератури», 
01.07.1976. 

Доктор 
філологічних наук 
зі спеціальності 
10.02.04 – 
«Германські мови» 
(15.12.2015 р., 
Диплом ДД 
№ 005067) 
доцент кафедри 
перекладу та 
англійської мови 
(20.02.2001 р., 
Атестат ДЦ 

Порівняльна 
лексикологія 
англійської та 
української мов 
(34 год.), 
Практика 
перекладу 
англійської мови  

Статті: 11 
Тези: 6 
Статті зі студентами: 19 
Керівництво: 
курсові – 28 
дипломні – 17 
Участь у конференціях: 8 
Керівництво дисертаційними 
дослідженнями: 4. 

Захист 
докторської 
дисертації 

(червень 2015 р.) 



Диплом В-І 
№ 583043 

№ 001373) 
Тема докт. дис.: 
«Регулятивний 
потенціал стратегії 
конфронтації в 
англомовному 
дискурсі» 

5.  Ковальчук 
Наталя 
Миколаївна 

доцент 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

Харківський 
державний 
університет, 
«Англійська 
мова та 
література; 
філолог, 
викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
французької 
мови, 
перекладач», 
01.07.1997. 
Диплом 
ЛН ВЕ № 0104
46 

Кандидат 
педагогічних наук 
зі спеціальності 
13.00.02 – «Теорія і 
методика навчання 
германських мов» 
(12.05.2004 р., 
Диплом 
ДК № 023618); 
доцент кафедри 
теорії та практики 
перекладу 
англійської мови 
(01.07.2011 р., 
Атестат 
12 ДЦ № 025504)  
Тема канд. дис.: 
«Методика 
навчання 
англійських 
прийменників 
майбутніх 
філологів»  

Теорія перекладу 
як міжкультурної 
комунікації  
(28 год.), 
Практика 
перекладу 
англійської мови  

Статті: 2 
Тези: 5 
Статті зі студентами: 3 
Керівництво: 
курсові – 20 
дипломні – 4 
Участь у конференціях: 5 

1.12.14–30.01.15 
курси «Технології 

дистанційної 
освіти у ВНЗ» 
(реєстраційний 
номер №2401–

578) 

6.  Кальниченко 
Олександр 
Анатолійович  

доцент 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького, 
«Англійська 
мова; 

доцент кафедри 
теорії та практики 
перекладу ХГУ 
«НУА» 
(24.10.2007 р., 
Атестат 12 ДЦ 

Історія перекладу 
(26 год.), Основи 
професійної 
майстерності (14), 
Практика 
перекладу 

Статті: 13 
Тези: 16 
Статті зі студентами: 26 
Керівництво: 
курсові – 28 
дипломні – 12 

15.11.-15.12.13 
кафедра 

англійської 
філології  

(ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди) 



мови перекладач-
референт, 
викладач 
англійської 
мови», 
1.07.1977.  
Диплом А-І 
№ 968136 

№ 018063) англійської мови 
 

Навч. посібники: 5 
Участь у конференціях: 16 

 

7.  Лукьянова 
Тетяна 
Геннадіївна 

доцент 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

Харківський 
національний 
університет 
імені 
В.Н. Каразіна, 
«Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, 
викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
німецької 
мови, 
перекладач», 
05.07.2002. 
Диплом ХА 
№ 19750997 

Кандидат 
філологічних наук 
зі спеціальності 
10.02.04 – 
«Германські мови» 
(18.11. 2009 р., 
Диплом ДК 
№ 055940) 
доцент кафедри 
теорії та практики 
перекладу 
англійської мови 
(01.03.2013 р., 
Атестат 
12 ДЦ № 034496)  
Тема канд. дис.: 
«Вільні 
атрибутивні 
словосполучення 
як засіб 
об’єктивації 
гендерних 
стереотипів (на 
матеріалі сучасного 
британського 
газетного 
дискурсу)»  

Загальна теорія 
другої іноземної 
мови (56 год.), 

Спецкурс 
(30 год.), практика 

перекладу 
англійської мови 

Статті: 12 
Тези: 6 
Статті зі студентами: 7 
Керівництво: 
курсові – 25 
дипломні – 5 
Навч. посібники: 2 
Участь у конференціях: 9 

21.10.13-8.11.13 
курси «Технології 

дистанційної 
освіти у ВНЗ» 
(реєстраційний 
номер №2401–

376) 

8.  Ольховська доцент Харківський Кандидат Чинники Статті: 19 Захист 



Алла Сергіївна кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

національний 
університет 
імені 
В.Н. Каразіна, 
«Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, 
перекладач 
англійської та 
французької 
мов, викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
французької 
мови», 
03.07.2007. 
Диплом ХА 
№ 32809846 

педагогічних наук 
зі спеціальності 
13.00.02 – «Теорія і 
методика навчання: 
германські мови» 
(25.04.2013 р., 
Диплом 
ДК № 013245); 
доцент кафедри 
теорії та практики 
перекладу 
англійської мови 
(22.12.2014 р., 
Атестат 
12 ДЦ № 041069)  
Тема канд. дис.:  
«Методика 
формування 
граматичних 
навичок усного 
перекладу з 
української мови на 
англійську у 
майбутніх 
філологів»  

успішного 
працевлаштуванн
я за фахом 
(18 год), практика 
перекладу 
англійської мови  

Тези: 21 
Статті зі студентами: 2 
Керівництво: 
курсові – 17 
дипломні – 2 
Навч. посібники: 4 
Участь у конференціях: 24 

кандидатської 
дисертації  

(грудень 2012 р.) 

9.  Вороніна 
Камілла 
Владиславівна  

доцент 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

Харківський 
національний 
університет 
імені 
В.Н. Каразіна, 
«Мова та 
література; 
перекладач-
референт, 
викладач 
французької, 

Кандидат 
філологічних наук 
зі спеціальності 
10.02.04 – 
«Германські мови» 
(26.09.2012 р., 
Диплом 
ДК № 008658); 
доцент кафедри 
теорії та практики 
перекладу 

Спецкурс (30 
год.), практика 

перекладу 
англійської мови 

Статті: 8  
Тези: 13  
Статті зі студентами: 16  
Керівництво: 
курсові – 9 
дипломні – 3 
Навч. посібники: 2 
Участь у конференціях: 19  

Захист 
кандидатської 

дисертації  
(квітень 2012 р.); 

 
Стажування на 

кафедрі 
іноземних мов 
Харківського 
національного 
університету 



англійської та 
німецької 
мов», 
30.06.2000. 
Диплом ХА № 
13919549 

англійської мови 
(22.12.2014 р., 
Атестат 
12 ДЦ № 041066)  
Тема канд. дис.: 
«Структурно-
семантичні та 
функціональні  
особливості 
лексичного 
нонсенсу в 
англомовному 
поетичному 
дискурсі» 

радіоелектроніки 
(ХНУРЕ)  

1.04.16–25.05.16 
р.  

10   Котляров 
Дмитро 
Миколайович 

викладач 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

Харківський 
національний 
університет 
імені 
В.Н. Каразіна, 
«Мова та 
література; 
філолог, 
викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
німецької 
мови, 
перекладач», 
30.06.2000. 
Диплом ХА 
№ 12028141 

– Практика 
перекладу 

англійської мови 

Тези: 3  
Керівництво: 
курсові – 6 
Участь у конференціях: 3 
 

06.04.15–24.05.15 
курси «Технології 

дистанційної 
освіти у ВНЗ» 

11   Богуславська 
Людмила 
Анатоліївна 

викладач 
кафедри 
теорії та 
практики 

Харківський 
національний 
університет 
імені 

– Практика 
перекладу 
англійської мови 

Статті: 4  
Тези: 5  
Керівництво: 
курсові – 9 

09.11.15–27.12.15 
курси «Технології 

дистанційної 
освіти у ВНЗ»  



перекладу 
англійської 
мови 

В.Н. Каразіна, 
«Переклад; 
філолог, 
перекладач 
англійської та 
французької 
мов, викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
французької 
мови», 
03.07.2009. 
Диплом ХА 
№ 37338725 

Участь у конференціях: 6 

12   Медведєва 
Анна 
Олександрівна  

викладач 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

Харківський 
національний 
університет 
імені 
В.Н. Каразіна, 
«Переклад; 
філолог, 
перекладач 
англійської та 
німецької мов, 
викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
німецької 
мови», 
05.06.2012. 
Диплом ХА 
№ 43682001 

– Практика 
перекладу 
англійської мови 

Статті: 1  
Тези: 4  
Керівництво: 
курсові – 2 
Навч. посібник: 1 
Участь у конференціях: 4 

11.04.16–03.06.16 
курси «Технології 

дистанційної 
освіти у ВНЗ»  

13   Набокова 
Дар’я 

викладач 
кафедри 

Харківський 
національний 

– Практика 
перекладу 

Тези: 4  
Участь у конференціях: 4 

Планується на 
ІІ семестр  



Олександрівна теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови теорії 
та практики 
перекладу 
англійської 
мови 

університет 
імені 
В.Н. Каразіна, 
«Переклад; 
філолог, 
перекладач 
англійської та 
французької  
мов, викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
французької 
мови», 
30.06.2014. 
Диплом ХА 
№ 47473956 

англійської мови 2017-2018 н.р, 
Курси "Технології 

дистанційної 
освіти у ВНЗ" 

 

14   Тащенко Ганна 
Володимирівн
а 

викладач 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови  

Харківський 
національний 
університет 
імені 
В.Н. Каразіна, 
«Переклад; 
філолог, 
перекладач 
англійської та 
французької 
мов, викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
французької та 
іспанської 
мови»,  
Диплом  
ХА 47473963 

– Практика 
перекладу 
англійської мови 

Статті: 1 
Тези: 2 
Участь у конференціях: 2 

Планується на 
ІІ семестр  

2019-2020 н.р, 
Курси "Технології 

дистанційної 
освіти у ВНЗ" 

 



 
15   Кайсіна Дар’я 

Михайлівна 
викладач 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови  

Харківський 
національний 
університет 
імені 
В.Н. Каразіна, 
«Філолог, 
перекладач 
англійської та 
німецької 
мов», 
30.06.2015. 

Диплом 
М15№ 036404 

– Практика 
перекладу 

англійської мови 

Тези: 1 
Участь у конференції: 1 

Планується на 
ІІ семестр  

2019-2020 н.р, 
Курси "Технології 

дистанційної 
освіти у ВНЗ" 

 

16   Комір Олена 
Олександрівна 

викладач 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови  

Харківський 
національний 
університет 
імені В.Н. 
Каразіна, 
«Переклад; 
філолог, 
перекладач 
англійської та 
французької 
мов, викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
французької 
мови», 6. 04. 
2010, 
ХА№39567312 
 
 
 
 

– Практика 
перекладу 

англійської мови 

Стаття :1 
Навч. посібник: 1 
Керівництво: 
курсові – 2 
Участь у конференції: 1 

Планується на 
І семестр  

2020-2021 н.р, 
Курси "Технології 

дистанційної 
освіти у ВНЗ" 

 



Особи, які працюють за сумісництвом 
17   Каминін Ігор 

Миколайович  
Зав. 
кафедри 
англійської 
філології 
ХНПУ імені 
Г.С. Сковор
оди; 
доцент 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

Харківський 
державний 
університет 
ім. 
О.М. Горького
, «Англійська 
мова; 
перекладач-
референт, 
викладач 
англійської 
мови»,  
01.07.1986. 
Диплом 
МВ № 907040 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.02 – 
«Українська мова» 
(03.03.1994 р., 
Диплом 
КН № 004669) 
доцент кафедри 
англійської філології 
ХДПУ імені 
Г.С. Сковороди 
(24.12.1998 р., 
Атестат 
ДЦ АЕ № 001032) 
Тема канд. дис.: 
«Структурно-
семантичне освоєння 
запозичених слів у 
сучасній українській 
літературній мові» 

Практика 
перекладу 
англійської 
мови  

Статті – 6 
Тези – 4 
Статті зі студентами: 1 
Керівництво: 
курсові – 12 
дипломні – 1 
Навч. пос. 2  
Підручник: 1 
Участь у конференціях: 4 

За постійним 
місцем роботи 

18   Осінська 
Марія 
Сергіївна  

Департамен
т 
міжнародно
го 
співробітни
тцва 
Харківської 
міської 
ради, 
заступник 
директора; 
доцент 
кафедри 
теорії та 

Харківський 
національний 
університет 
імені 
В.Н. Каразіна, 
«Мова та 
література, 
(англійська); 
філолог, 
викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
німецької, 

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності 
10.02.04 «Германські 
мови» (14.06.2007 р., 
Диплом ДК 
№ 011411) 
Тема канд. дис.: 
«Чинник слухача в 
англомовному 
неофіційному 
діалогічному 
дискурсі» 

практика 
перекладу 
англійської 
мови  

Статті: 1 
Тези: 3 
Статті зі студентами: 4 
Керівництво: 
курсові – 14 
дипломні – 4 
Навч. пос. 1 
 

За постійним 
місцем роботи 



практики 
перекладу 
англійської 
мови 

французької та 
іспанської 
мов, 
перекладач», 
05.07.2002. 
Диплом ХА 
№ 19856413 

 

Гарант освітньо-наукової програми______________Шевченко І.С.  

 

Декан факультету іноземних мов _______________ Пасинок В.Г. 

 

Декан філологічного факультету _______________ Безхутрий Ю.М 



Додаток В 
Список публікацій кафедри теорії та практики перекладу англійської мови 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

 
Ребрій Олександр Володимирович 
1. Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : [монографія] / О. В. Ребрій. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 c.  
2. Ребрій О. В. Складові лінгвохудожньої моделі перекладознавчого аналізу тексту та принципи їхньої взаємодії / О. В. Ребрій // Переклад у 
наукових дослідженнях представників харківської школи : кол. монографія / [за ред. Л. М. Черноватого, О. А. Кальниченка, О. В. Ребрія]. – 
Вінниця : Нова книга, 2013. – С. 182–207. 
3. Ребрій О. В. Філософське осмислення творчої природи перекладу / О. В. Ребрій // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Сер. : Лінгвістика. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 14. – С. 286–291. 
4. Rebrii O. Think-Aloud Protocols as a Means of Studying Cognitive Mechanisms of Translator’s Creativity / O. Rebrii // The Advanced Science: 
open access journal. – Torrance, CA (USA), 2013. – April, Issue 4. – P. 11–14.  
5. Rebrii O. V. Conceptions of Creativity in Translation [Электронный ресурс] / O.V. Rebrii // Когниция, Коммуникация, Дискурс: міжнародний 
електронний збірник наукових статей. – 2014. – № 9. – С. 108–124. – Режим доступа : http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse 
 
Черноватий Леонід Миколайович 
1. Черноватий Л.М. Когнітивні стратегії майбутніх перекладачів  в умовах ентропії / Леонід Черноватий // Наука і освіта (науково-
практичний журнал Південного наукового центру АПН України, кафедра педагогічної та вікової психології Інституту психології 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – 2012. – С. 236 – 241. 
2. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як наука  / Л.М.Черноватий // Переклад у наукових дослідженнях представників 
харківської школи : Колективна монографія / За ред. Л.М.Черноватого, О.А.Кальниченка та О.В.Ребрія. – Вінниця: Нова книга, 2013. – С. 
389-415. 
3. Leonid Chernovaty (2014). "Understanding the Translation Process:" inTRAlinea Special Issue: Challenges in Translation Pedagogy / Edited by: 
Maria Piotrowska & Sergiy Tyupa Permanent URL: http://www.intralinea.org/specials/article/2108 
http://www.intralinea.org/specials/translation_pedagogy 
4. Chernovaty, Leonid. Causes of text misinterpretation and translator’s strategies under the conditions of ambiguity / Leonid Chernovaty // Preklad a 
kultura 5. – Nitra-Bratislava : Univerzita Konstantina Filozofa, 2015, PP.199-209. 
5. Черноватий Л.М. Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (частина І) / Л.М.Черноватий 
// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія» та «Методика викладання іноземних мов». – 2015. 
– Вип.82. – С. 21–29. 
 
Мартинюк Алла Петрівна 
1. Martynyuk A. P. Cognitive Instruments of Investigating Communicative Failures / A. P. Martynyuk // Когниция. Коммуникация. Дискурс: 
междунар. электронный сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – № 8. – С. 51-62. – Режим доступа : http://communication-discourse.com/issues/issue8/a-
p-martynyuk-kognitivnye-instrumenty-issledovaniya-kommunikativnyh-neudach. 



2. Мартынюк А.П. Стратегия как базовый инструмент когнитивного анализа коммуникации // Записки з романо-германської філології. – 
2015. – Вип 1 (34). – С. 80-90.  
3.Мартинюк А.П. Аргументація та сугестія як інструментальні стратегії дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 55. – Київ: 
КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 238-246.  
4. Мартынюк А. П. Концепт лингвокультурный vs лингвокогнитивный: методы анализа / А. П. Мартынюк // Лингвистика ХХI века: сб. науч. 
ст. к 65-летию В. А. Масловой / [соред. В. В. Колесов, М. В. Пименова, В. И. Теркулов. – М.: Флинта: Наука, 2013. – С. 509-519.  
5. Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики / А. П. Мартинюк. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2012. – 196 с. 
 
Фролова Ірина Євгенівна 
1. Фролова И. Е. Регулятивный потенциал стратегии конфронтации в англоязычном диалогическом дискурсе: инструментарий и принципы 
анализа / И. Е. Фролова // Когниция. Коммуникация. Дискурс : междунар. электронный сб. науч. тр. – Харьков, 2013. – № 7. – С. 111–130. 
2. Фролова І. Є. Конфронтаційні фатичні метакомунікативи в англомовному дискурсі / І. Є. Фролова // Мовні і концептуальні картини світу. 
– К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 55. – С. 359-368. 
3. Frolova I. Confrontation Strategy in Discourse and Communities of Practice / I. Frolova // The Advanced Science: open access journal. – Torrance, 
CA (United States), October 2013. – Volume 2013. – Issue 10. – P. 29–32. 
4. Фролова И. Е. Дискурсивная стратегия как инструмент реализации межличностной функции / И. Е. Фролова // Science and Education a 
New Dimention : Philology, 1(2). – Budapest, Issue: 11, Nov. 2013. – P. 62–66. 
5. Фролова И. Е. Речевые стратегии конфронтации в англоязычном дискурсе / И. Е. Фролова // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT 
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українського науково-технічного перекладу. Для студентів 3 курсу факультету іноземних мов : навчально-методичний посібник / І.М. 
Каминін, М.С. Осінська // Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 28 с. – Режим доступу: http://foreign-
languages.karazin.ua/resources/a45dc6a6dc31a7c5c73cd81493fbba3b.pdf.  
4. Путівник ділової активності Харкова – Kharkiv meeting planners guide / Редактор перекладу М. Осінська. – Харків: Золоті сторінки, 2015. 
– 112 с. 
5. Osinka M. Community Interpreting in Ukraine: Perspectives and Challenges / Mariya Osinska // Актуальны проблеми перекладознавства та 
методики навчання перекладу. Тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю 23-24 квітня 2015 р. – Х., 2015. – С. 46-47. 



Продовження Додатка 3 
до Ліцензійних умов 

4. 4. Якісний склад випускової кафедри історії російської літератури із спеціальності 035 Філологія 
 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Найме-
нування 
посади; 

(для 
сумісникі

в місце 
основної 
роботи, 
посада) 

Найменуванн
я закладу, 

який закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Науковий 
ступінь, шифр 

і 
найменування 

наукової 
спеціальності, 

теми 
дисертації, 

вчене звання, 
за якою 

кафедрою 
(спецільністю) 

присвоєно 

Найменування 
всіх 

навчальних 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних 
годин з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, науково-
дослідно робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 
докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи ( в тому числі за суміщенням) 

Московкіна 
Ірина 

Іванівна 

Завідувач 
кафедри 
російсько
ї 
літератур
и 
філологіч
ного 
факультет
у, 
професор 

ХДУ імені 
О.М. 

Горького, 
1973 р., 

«Філолог. 
Викладач 
російської 

мови і 
літератури» 

Доктор 
філологічних 

наук 
10.01.02 – 
російська 

література; 
професор 

кафедри історії 
російської 
літератури; 

Тема 
дисертації: 
«Поетика 

прози Леоніда 
Андреєва. 
Жанрова 

система та 
художній 

Ист. лит. и иск-
ва – 34 

(филос./ст.) год. 
 

С/с  Проза 
«срібного 
століття» 
російської 

літератури – 4 
год 

 
Ист. рус. лит. 
к.19–20 в.– 56 
(рос.ст) год. 

 
Оглядові лекції 

– 1 год. 
 

1.  Литература : 11 класс : хрестоматия-
справочник / под ред. И.И.Московкиной ; 
сост. Н.П.Евстафьева, Р. Г. Кузьменко, 
И.И.Московкина, Т. В. Надозирная, 
Р.Н.Поддубная, Г. Г. Руденко. – Х. : Веста 
: Ранок, 2011. – 912 с. – (Истоки). 
2. Мотив любви к ближнему в 
«кривом зеркале» иронических миниатюр 
начала ХХ века // Незгасимий 
СЛОВОСВІТ : зб. наук. пр. на пошану 
професора Володимира Семеновича 
Калашника. – Х., 2011. – С. 638–648. 
3. Драматические миниатюры 
Леонида Андреева как метатекст // 
Східнослов’янська філологія. – 
Літературознавство. Вип.18. / Горлівський 
держ. пед. ін-т іноземних мов; Донецький 
нац. ун-т. Редкол.: С.О. Кочетова та інш. – 

ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, 

кафедра історії 
української 
літератури 

(15.02.2013–
15.04.2013, 

№ 2401-2/216 від 
31.04.2013; 
свідоцтво 

№ 012) 



метод» Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2011. – 
С. 42-48.  
4. «Комедийки» Л. Андреева: 
интертекст и метатекст // Творчество 
Леонида Андреева: современный взгляд. – 
Орел, ПФ «Картуш», 2011. – С.16–22. 
5. Історія літератури : навчально-
методичний посібник для студентів-
культурологів філософського факультету / 
П. М. Бабай, І.І.Московкіна, Т. В. 
Надозірна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2012. – 56 с. (авторська частка – 21 
сторінка). 
6. Історія літератури та мистецтва: 
навчально-методичний посібник для 
студентів філософського факультету / І. І. 
Московкіна - Х.: ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2012. – 32с. 
7. Поэтика рамочного комплекса в 
драмах Леонида Андреева // Поетика 
художніх форм у сучасному сприйтятті: 
Науковий зб. – Одеса: Астропринт, 2012. 
– С. 129-137. 
8. «Маленькие комедии» Леонида 
Андреева: контекст, интертекст, мета 
текст // Південний архів: Збірник 
наукових прац. Філологічні науки. Вип. 
LV. – Херсон. – 2012. – С. 53-58. 
9. По страницам журнала «Русский 
язык в центре Европы» // Вісник 
Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1048: 
Серія Філологія. – Вип. 67. – С.249-250. 
10. «Реквием» Леонида Андреева и 
«предмодернистский комплекс» начала 
ХХ века // Личность в межкультурном 



пространстве: Материалы VIII 
Международной научно-практической 
конференции: Москва, 14-15 ноября 2013 
г.: – М. : РУДН, 2013 г. (Опубл. в 2014). – 
С.193-197. 
11. «Реквием» Леонида Андреева: 
заупокойная месса как игра // Вісн. Харк. 
ун-ту. – 2013. – № 1078: Сер. Філологія. – 
Вип. 68. – С.78-82. 
12. Экфрасис как метатекст в прозе И. 
А. Бунина 1920-х годов (к 80-летию 
присуждения Нобелевской премии) // 
Вісн. Харк. ун-ту. – 2013. – № 1080: Сер. 
Філологія. – Вип. 69. – С.51-56. 
13. Роман Е. Замятина «Мы» как 
претекст рассказа А. Куприна «Рай»: 
встреча на поле русской антиутопии // 
Вісн. Харк. ун-ту. – 2014. – Сер. Філологія 
(видано у 2015 році). – №1127. – Вип. 71. 
– С.250-254. 
 
Виступила із доповідями на наукових 
конференціях: 
1. XIII Международном Форуме русистов 
Украины (Евпатория, март 2013). 
2. Международной научной конференции 
«Поэтика интермедиальности в 
литературе XIX – XXI веков» (3–5 
октября 2013 года) 
3. Міжнародній науково-практичній 
конференції «Личность в межкультурном 
пространстве»)  (Москва, РУДН, 14–15 
листопада 2013 р.) 
 
У звітний період керувала роботою 
аспірантів: 



1. В. А. Сухорукова, захист кандидатської 
дисертації «Поэтика драматургии Л. 
Андреева» відбувся у квітні 2013 р. 
2. О. В. Молчанової, захист кандидатської 
дисертації «Жанрова система малої прози 
Ф. Сологуба» відбувся у жовтні 2014 р. 
3. Л. А. Дубініної, захист кандидатської 
дисертації «Поетика новелістики В. Я. 
Брюсова 1900–1910-х років» відбувся у 
грудні 2015 р. 
 
Керівництво кваліфікаційними 
студентськими роботами: 
1. Бойко О. В. Поетика «Казочок» та 
казкового начала у прозі Л. Андрєєва. 
2. Каюн А. О. Система мотивів у 
мініатюрах І. О. Буніна 1930-х років. 
3. Виниченко В. В. Поетика антиутопії у 
творах А. І. Купріна та В. Я. Брюсова 
1900–1920-х років. 
4. Полякова Є. О. Поетика малої прози 
М. Кузміна. 
5. Колєнова Н. Р. Аудіовізуальний аспект 
апокаліптичної картини світу в творах 
О. Блока останнього періоду творчості. 
 

Шеховцова 
Тетяна 

Анатоліївна 

Професор 
кафедри 
історії 

російсько
ї 

літератур
и 

філологіч
ного 

факультет

ХДУ імені 
О.М.Горького

, 1983 р., 
«Філолог. 
Викладач 
російської 

мови та 
літератури» 

Доктор 
філологічних 

наук 
10.01.02 – 
російська 

література; 
доцент 

кафедри історії 
російської 
літератури 

Ист. рус. лит. 1 
пол. 19 в. – 62 

год. (стац.) 
 

Лит. 
редактирование 
– 18 год. (стац.) 

 
с/к Анализ 

поэтич. текста – 

1. Оформление личности (дневниковое 
начало в «большой прозе» Л.Добычина, 
А.Гаврилова, Д.Данилова) // Вісник 
Харківського національного університету 
імені В.Н.Каразіна. – 2011. – № 963. – 
Сер. Філологія. Вип. 62. – С. 146-152. 
2. Учебно-методическое пособие 
«Литературное редактирование. 
Методические и практические материалы 
к курсу» (для студентов дневной и 

Захист 
докторської 
дисертації 
(10.01.02 – 
російська 

література), 
тема: « 

Творчість Л. 
Добичина у 

динаміці 



у Тема 
дисертації: 

«Творчість Л. 
Добичина у 

динаміці 
естетичних 

пошуків 
російського 
модернізму: 

контекст, 
онтологія, 
поетика» 

38 год. (стац.) 
 

с/к Интертекст. 
лит. произв. – 
20 год. (з/о) 

 
Ист. рус. лит. 

(древн. и 18 в.) 
– 42 год. (стац.) 

 
Обзорные 

лекции – 1 год 
(стац.) 

заочной форм обучения). – Х.: ХНУ 
имени В.Н.Каразина, 2011. – 76 с. 
3. «Город Эн» Л. Добычина и «Египетская 
марка» О. Мандельштама // Добычинский 
сборник – 7. – Daugavpils: Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 
2011. – С. 176-188.  
4. Три романа и один дневник (большие 
формы в творчестве Л. Добычина, А. 
Гаврилова, Д. Данилова) // Вектори 
розвитку сучасного літературного 
процесу. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 
296-307. 
5. Явные и скрытые смыслы в повести А. 
Гаврилова «Вопль впередсмотрящего» // 
Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Філологічні науки. Ч.ІІ. – 2011. - № 19 
(230) жовтень. – С. 179-185. 
6. Поздний модернизм как 
литературоведческая проблема 
(актуальные вопросы изучения русской 
литературы 1920-30-х годов) // Південний 
архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. 
– Вип. LI. – Херсон: Видавництво ХДУ, 
2011. – С. 17-26. 
7. Параллельные миры в повести А. 
Гаврилова «Вопль впередсмотрящего» // 
Русская филология: Вестник 
Харьковского национального 
педагогического университета им. 
Г.С.Сковороды. – 2012. – №  3 (47). – 
С.84-89.  
8. Чеховский музей в Харькове // «Как 
меня принимали в Харькове»: А. П. Чехов 
и украинская культура: сб. матер. 

естетичних 
пошуків 

російського 
модернізму: 

контекст, 
онтологія, 

поетика» (2010 
р.). 



Междунар. науч. конф., посв. 150-летию 
со дня рождения А.П. Чехова (Харьков – 
Сумы, 1-4 октября 2010 г.) / Сост. и науч. 
ред. В. Я. Звиняцковский; Ин-т рус. языка 
и лит. им. Н. В. Гоголя Укр. Акад. 
русистики. – К.: Рус. слово, 2011. – С. 88-
95.  
9. «Море, море. Mori» (Морской вектор в 
прозе А. Гаврилова) // Наукові записки 
Харківського національного 
педагогічного університету 
ім.Г.С.Сковороди. Літературознавство. 
2012. Вип. 2 (70). Частина друга: До 290-
річчя з дня народження Г.С.Сковороди. – 
Харків: ППВ «Нове слово», 2012. – С.116-
125. 
10. «Стонет сердце мое, как свирель…» 
(музыкальное начало в повести А. 
Гаврилова «Берлинская флейта») // 
Историко-функциональное изучение 
литературы и публицистики: истоки, 
современность, перспективы: матер. 
Междунар. науч.-практич. конфер. 18-19 
мая 2012. – Ставрополь: Изд-во 
Ставропол. гос. ун-та, 2012. – С. 238-241. 
11. Мотивная триада «еда – любовь – 
смерть» в прозе К. Вагинова // Проблеми 
сучасного літературознавства : зб. наук. 
праць. – Вип. 16. – Одеса: Астропринт, 
2012. – С. 253-261. 
12. «…Это человеческое тело…» 
(комплекс телесности в творчестве 
А.П.Чехова) // Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. – 2012. – № 994. – Сер. 
Філологія. Вип. 64. – С. 162-168. 



13. Две мелодии для флейты (о двух 
версиях повести А. Гаврилова 
«Берлинская флейта») // Вісник 
Харківського університету ім. В. Н. 
Каразіна. Сер.: Філологія. – 2012. – № 
1014, вип. 65. – С.168-175. 
14. «…А музыку унесли…», или 
Эпитафия другу (о творческой эволюции 
повести А. Гаврилова «Берлинская 
флейта») // Поетика художніх форм у 
сучасному сприйтятті: Науковий зб. – 
Одеса: Астропринт, 2012. – С.158-167. 
15. Роман с городом, или возвращение к 
себе (о романе Д. Данилова «Описание 
города») // Русская филология: Вестник 
Харьковского педагогического 
университета имени Г. С. Сковороды. – 
2012. – № 4 (48). – С.72-76. 
16. Функции интертекстуальности в 
повести А. Гаврилова «Вопль 
впередсмотрящего» // Вісник 
Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. – 2012. – №  1021. – 
Сер. Філологія. Вип. 66. – С.318-326. 
17. Чеховская селенология : мир 
параллельных возможностей // Русистика 
: сб. науч тр. – Вып. 12. – Киев: ВПЦ 
«Киевский университет», 2012. – С.76-81. 
18. Пространственная аксиология 
Дмитрия Данилова // Південний архів. 
Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. 
LV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – 
С. 74-80. 
19. Телесность в художественном мире 
А.П.Чехова // «Приют русской 
литературы»: сб. статей и документов в 



честь 90-летия Дома-музея А. П. Чехова в 
Ялте / редкол.: А. Г. Головачёва (общая 
ред.) и др. – Симферополь: Доля, 2014. – 
С.402-412. 
20. Чаепитие в Сумах и не только… 
(ситуация чаепития в художественном 
мире Чехова) // Чеховский интеллигент: 
статика образа - динамика культуры : сб. 
докл. Международных Чеховских чтений 
в Сумах (май 2012 - май 2013) / Ред.кол.: 
А. Г. Головачова, Л. М. Євдокимчик, В. Я. 
Звиняцьковський та ін. – Суми : МакДен, 
2013. – С.72-83. 
21. «Московский литератор» 
харьковского происхождения (контексты 
жизни и творчества Николая Хлопова) // 
Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна – № 
1107. – Сер. Філологія. Вип. 70. – 2014. – 
С. 243-250. 
22. Автор, герой, интертекст в пьесе А. 
Гаврилова «Играем Гоголя» // Література 
та культура Полісся. – Серія "Філологічні 
науки" / відп. ред. і упоряд. Г. В. 
Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. 
Гоголя, 2014. – (видано в 2015); Вип.77. -  
№ 3.– С. 52-60. 
23. Сказочно-мифологическая поэтика 
«детской» прозы Л. Добычина // Миф, 
фольклор, литерату-ра: эстетическая 
проекция мира / под ред. И.И.Бабенко, 
И.В.Попадейкиной, М.А.Галиевой. 
Вроцлав: Фонд «Русско-польский инсти-
тут» , 2015. – С. 168-182. 
24. История русской литературы ХІ–ХVIII 
веков : учебно-методическое пособие для 



студентов филологического факультета 
специальности «Язык и литература 
(русский)». Х. : ХНУ имени В. Н. 
Каразина, 2015.  48 с. 
25. Интертекстуальность литературного 
произведения: учебно-методическое 
пособие по спецкурсу. Х.: ХНУ имени В. 
Н. Каразина, 2014. – 40 с. 
26. История русской литературы XIX века 
(первая половина) : учебно-методический 
комплекс для студентов 2 курса 
филологического  факультета 
специальности «Язык и литература 
(русский)» Х. : ХНУ имени В. Н. 
Каразина, 2012 (Видано у 2013 р.). – 51 с. 
 
Виступила із доповідями на наукових 
конференціях: 
1. Международной научной конференции 
«Чеховские чтения в Ялте» (Ялта, 11-15 
апреля 2011 г.). 
2. Международной научной конференции 
«Вектори розвитку літературного процесу 
ХХ століття й методи його дослідження» 
(Одесса, 5-7 мая 2011 г.). 
3. Международная научная конференция 
«Чеховские чтения в Сумах» (Сумы, 18-19 
мая 2013 г.). 
4. Заседание клуба истории 
харьковской медицины при Харьковской 
научной медицинской библиотеке 
«Медицина в жизни и творчестве 
А.П.Чехова» (Харьков, 19 марта 2013 г.). 
5. Международная научно-
практическая конференция «Европейские 
студии: личность и мир в историко-



культурном пространстве. Памяти Олега 
Васильевича Мишукова» (Херсон, 10-11 
октября 2013 г.). 
6. Международная научная 
конференция «Поэтика 
интермедиальности в литературе XIX-
XXI веков» (Харьков, 3-5 октября 2013 г.). 
7. Выступила с докладом on-line на 
Международной интернет-конференции 
«Творчество Н.В.Гоголя в диалоге 
культур» (Москва-Киев-Нежин, 29 – 30 
марта 2014 г.). 
8. Выступила с докладом на научной 
конференции преподавателей, 
сотрудников филологического 
факультета, посвященной 200-летию со 
дня рождения Т. Г. Шевченко (в соавт. с 
Н. И. Филоном) (Харьков, 16 апреля 2014 
г.). 
9. Международная научная 
конференция (заочное участие) «Миф – 
фольклор – литература: постановка 
вопроса в современном научном 
пространстве» (Польша, Вроцлав, 24-26 
ноября 2014 г.). 
 
У звітний період керувала роботою 
аспірантки Гребенщикової О. Г., захист 
кандидатської дисертації «Поетика 
візуальності в російській прозі 1920–1930 
років» відбувся у лютому 2013 р. 
 
Руководила работой студентки гр. ЛР-51 
Иржаковской Я.Ю., которая заняла 2 
место на IV университетском конкурсе 
научных работ и 1 место на V 



региональном конкурсе студенческих 
научных работ (2011 г.). 
Руководила работой ученицы 10 класса 
Харьковской специализированной школы 
№ 3 Хистевой Дарьяны, занявшей первое 
место на II этапе и третье место на III 
этапе Всеукраинского конкурса научно-
исследовательских работ учащихся – 
членов МАН Украины (2014 г.). 
 
Керівництво кваліфікаційними 
студентськими роботами: 
1. Осадчиєва О. В. Жіноча демонологія у 
творчості М. Булгакова. 
2. Лі Гуйсінь. Повість М. Булгакова 
«Собаче серце»: проблеми наукової 
рецепції та перекладу. 
3. Бондаренко А. А. «Людина, яка співає» 
у малій прозі М. Горького 1890–1910-х 
годов. 
4. Гуріна І. О. Естетичні погляди С. 
Парнок – критика як основа художньої 
творчості. 
5. Чень Сюй. Роман-антиутопія у 
російській та китайскій літературах : 
«Ми» Є. Замятіна та «Записи про місто 
котів» Лао Ше. 
6. Чжао Ює. Поетика «міського тексту» у 
поемі Н. В. Гоголя «Мертві душі». 

Євстаф’єва 
Наталія 

Павлівна 

Доцент 
кафедри 
історії 

російсько
ї 

літератур
и  

ХДУ імені 
О.М.Горького

, 1982 р., 
«Філолог. 
Викладач 
російської 

мови та 

Кандидат 
філологічних 

наук  
10.01.02 – 
російська 

література; 
доцент 

Ист. рус. лит. 
20 в.(20-40 г.) – 
48 год. (стац.); 

 
с/с Проза рус. 
заруб.(1920-
1930) - 4 год. 

1. Литература : 11 класс : хрестоматия-
справочник / под ред. И.И.Московкиной ; 
сост. Н. П. Евстафьева, Р. Г. Кузьменко, 
И. И. Московкина, Т. В. Надозирная, Р. Н. 
Поддубная, Г. Г. Руденко. – Х. : Веста : 
Ранок, 2011. – 912 с. – (Истоки). 
2. «Ушел, не оставив ни надежд, ни 

Кафедра історії 
зарубіжної 
літератури і 
класичної 
філології ХНУ 
імені В. Н. Караз
іна (1.03.2011 – 



філологіч
ного 

факультет
у  

літератури» кафедри історії 
російської 
літератури. 

Тема 
дисертації: 

«Своеобразие 
жанрових 

форм в книге 
И. Бунина 
«Темные 
аллеи»» 

(стац.) 
 

Ист. рус лит. 
рубежа 19-20 в. 
- 32 год. (стац.) 

 
Ист. рус. лит. 
1п. 20в. – 14 

год. (з/о) 
 

с/к Экзист. 
созн. в прозе 

рус. зарубежья 
– 46 год. (стац.) 

 
Обзорные 

лекции – 2 год. 
(стац.) 

 
Ист. рус. лит. 

к.19-н. 20в. – 16 
год. (з/о) 

 
Ист. рус. лит. 

к.19-н. 20в. – 12 
год. (з/о) 

 
 

обещаний»: Г. Газданов об А.П. Чехове // 
Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – № 963: 
Сер.Філологія. – Вип. 62. – Харків, 2011. – 
С. 213–217. 
3.  Код Форе в романе Г. Газданова 
«Пробуждение» // Свой вариант: 
Альманах Межрегионального союза 
писателей и Конгресса литераторов 
Украины. – № 17, Луганск, 2012. – С.416-
421. 
4. Учебно-методическое пособие по 
спецкурсу и спецсеминару «Проза первой 
волны русской эмиграции : видение мира, 
поэтика и творческий метод списателя. – 
Харьков: ХНУ імені В.Н. Каразина, 2012. 
– 100 с. 
5. «Очень зоркие глаза дал ему бог!»: 
бунинский мотив онтологического зрения 
в эссе Гайто Газданова «О Чехове» // 
И. А. Бунин в мировой культуре: Сб. 
научных статей по итогам 
Международной научной конференции, 
посвященной 80-летию присуждения 
русскому писателю И. А. Бунину 
Нобелевской премии. Белгород. 28 – 30 
октября 2013 г.  -  Белгород, БГИИК, 
2013. – С. 125 – 133. 
6.  Аудиальный код в романе Г. Газданова 
«Полет» / Н. П. Евстафьева // Бунинские 
чтения в Орле – 2013: Материалы 
Всероссийской научной конференции. – 
ОГУ, Орел, 2014. – С. 75–79. 
7.  Человек и история в новелле 
И. А. Бунина «Чистый понедельник // 
Русская филология.  Вестник 
Харьковского национального 

1.06.2011, 
№ 2401-4/089 від 
14.02.2011; 
свідоцтво 
№ 011). 

 



педагогического университета имени 
Г.С.Сковороды. – Харьков, 2013. – № 3-4 
(50). – С.52-54. 
8.  Поэтика аудиальности в повести 
Г. Газданова «Великий музыкант» //  
Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. –
Сер.Філологія. – Вип. 73. – Харків, 2015. – 
С. 229–232. 
 
Виступила із доповідями на наукових 
конференціях: 
1.  Международной научной 
конференции, посвященной 80-летию 
присуждения русскому писателю 
И. А. Бунину Нобелевской премии. 
Белгород. 28 – 30 октября 2013 г. 
2.  Підсумкова конференція викладачів 
філологічного факультету (квітень 2013 
р.). 
3.  Научно-практической конференции 
«Барокові шифри світового мистецтва»: 
ХХІІ Міжнародний музичний фестиваль 
«Харківські асамблеї» Бах, Гендель, 
Скарлатті: барокові опори людяності (3 
октября 2015 года). 
4.  Всеукраїнській науковій конференції 
«Слово – текст – мовна картина світу», 
присвяченій 180-річчю від дня 
народження О. О. Потебні (5 ноября 2015 
года). 
 
У звітний період керувала роботою 
аспіранта Маханькова Є. А, захист 
кандидатської дисертації «Мала проза 
Гайто Газданова: поетика мотивних 
комплексів» відбувся у жовтні 2015 р. 



 
Керівництво кваліфікаційними 
студентськими роботами: 
1.  Суріна Х. В.  Жанрово-оповідні форми 
вираження авторської концепції у малій 
прозі І. Буніна і Н. Теффі. 
2.  Цзян Ченчен.  Російськомовна проза В. 
В. Набокова як метатекст. 
3.  Колєсніков О. І.  Динаміка оповідних 
стратегій у романах В. Набокова. 
4.  Набатова Л. В.  Поетика аудіальності у 
малій прозі Г. Газданова. 
5.  Сює Чень.  Концепція любові у книзі І. 
О. Буніна «Темні алеї». 

Бабай 
Павло 

Миколайович 
 

Доцент 
кафедри 
історії 

російсько
ї 

літератур
и  

філологіч
ного 

факультет
у 

ХНУ імені 
В.Н. 

Каразіна, 
2000 р., 

«Філолог. 
Викладач 
російської 

мови і 
літератури» 

Кандидат 
філологічних 

наук 
10.01.02 – 
російська 

література; 
Тема 

дисертації: 
«Оповідь та 

жанр книг В.В. 
Розанова 

«Уединенное» 
та «Опавшие 

листья»». 

Ист. рус. лит. 
2 п. 19 в. (60-70 

г.) – 10 год. 
(з/о) 

 
Теория лит. – 8 

год. (з/о) 
 

Ист. рус. лит. 
2п.19в. (60-70г) 
– 42 год. (стац.) 

 
Ист. рус. лит. 
19в. – 62 год. 

(журн.ст) 
 
с/к Акт. пробл. 

совр. рус. 
прозы и поэзии 
– 20 год. (з/о) 

Ист. рус.лит. 
2п. 19в.(60-70г.) 

1. Энтропическая поэтика Всеволода 
Некрасова // Вісник ХНУ. - № 994. – Серія 
Філологія. – Вип. 64. -  Харків, 2012. – 
С. 207 -212. 
2. Історія літератури: навчально-
методичний посібник для студентів-
культурологів філософського 
факультету // Бабай П. М., Московкіна І. І. 
Надозірна Т. В. – Х.: ХНУ імені В.Н. 
Каразіна 2012. – 56 с. 
3. Штирлиц как медиа-герой в текстах 
Дмитрия Александровича Пригова // 
Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. 
– № 1078: Серія Філологія. – Вип. 68. 
(Видано у 2014 р.). – С.90-95. 
4. Образ автора в металитературном 
проекте Дмитрия Александровича 
Пригова // Личность в межкультурном 
пространстве: Материалы VIII 
Международной научно-практической 
конференции: Москва, 14-15 ноября 2013 

ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 
кафедра історії 

української 
літератури 

(01.10.2016 – 
30.12.2016, 

№ 0207-2/1646 
від 30.09.2015) 



– 12 год. (журн. 
з/о) 

  

г. – М. : РУДН, 2013 г. – С. 6-11. 
 
Виступив із доповідями на наукових 
конференціях: 
1. Международная научная конференция 
«Поэтика интермедиальности в 
литературе XIX-XXI веков» (Харьков, 3-5 
октября 2013 г.). 
2. Підсумкова конференція викладачів 
філологічного факультету (квітень 2016 
р.). 
 
У звітний період керував роботою 
аспірантки Звєгинцової М. Е., захист 
кандидатської дисертації «Лірика 
О. Сєдакової: система мотивів, 
міфопоетика, інтертекст» відбувся у 
лютому 2014 р. 
Керує роботою аспірантки Титаренко О. 
О., тема дисертації: «Метатекстуальна 
поетика роману Віктора Пєлєвіна "Т" в 
контексті прози письменника». 
 
Керівництво кваліфікаційними 
студентськими роботами: 
1. Титаренко О. О. Жанрово-оповідні 
константи у романній творчості Віктора 
Пєлєвіна. 
2. Хадико К. Ф. Міфопоетичні принципи 
оповіді у романі Саши Соколова «Школа 
для дурнів». 
3. Лі Цианьнань. Естетика та поетика 
іронічного у малій прозі Дмитра Горчєва. 
 

Руденко 
Геннадій 

Доцент 
кафедри 

ХДУ імені 
О. М. Горьког

Кандидат 
філологічних 

Фольклор – 
30 год.(рус.ст.) 

Литература : 11 класс : хрестоматия-
справочник / под ред. И.И.Московкиной ; 

ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 



Георгійович історії 
російсько

ї 
літератур

и  
філологіч

ного 
факультет

у  

о, 1976 р., 
«Філолог. 
Викладач 
російської 

мови і 
літератури»  

 

наук  
10.01.02 – 
російська 

література; 
доцент 

кафедри історії 
російської 
літератури, 

Тема: «Ідейні 
пошуки та 
жанрова 

система прози 
О. Яшина в 
контексті 

літературного 
процесу 1950-
1960-х років» 

 
Фольклор – 10 
год. (рус., з/о) 

 
Введ в лит-вед 
– 20 год (з/о). 

 
Ист. рус. лит. 
20в. – 28 год. 
(укр. стац.) 

 
Ист. рус. лит.  

20в. – 28 (журн. 
стац.) 

  
Введ.  в лит-

вед. – 
32 год.(стац.) 

 
Ист. Рус. Лит. 

2п.20в. – 12 год. 
(рус. з/о) 

сост. Н. П. Евстафьева, Р. Г. Кузьменко, 
И. И. Московкина, Т. В. Надозирная, 
Р.Н.Поддубная, Г. Г. Руденко. – Х. : Веста 
: Ранок, 2011. – 912 с. – (Истоки). 
 
Керівництво кваліфікаційними 
студентськими роботами: 
1. Місюра Є. О. Інтертекстуальність у 
творах Б. и А. Стругацьких 1960-х років. 
2. Тагіль-Боцман М. О. Філософська 
проблематика роману Б. Пастернака 
«Доктор Живаго». 
3. Кун Фанфей. Відображення біблійних 
мотивів у романі М. Булгакова «Майстер і 
Маргарита». 
4. Сунь Юйхань. Композиційні 
особливості роману М.Булгакова 
«Майстер і Маргарита». 
5. Чень Чунься. Поетика малої прози 
А. Платонова 20-40-х років. 
6. У Тао. Жанрові особливості циклу 
І. Буніна «Темні аллеї» 

кафедра історії 
української 
літератури 
(1.04.2015 - 
29.05.2015, 
№ 2401-2/548 від 
30.03.2015; 
свідоцтво 
№ 043). 

Надозірна 
Тетяна 

Володимирів
на 

Доцент 
кафедри 
історії 

російсько
ї 

літератур
и  

філологіч
ного 

факультет
у 

ХНУ імені 
В.Н. 

Каразіна, 
2001р., 

«Філолог. 
Викладач 
російської 

мови і 
літератури» 

Кандидат 
філологічних 
наук, 10.01.02 

– російська 
література. 
«Поэтика и 
жанровая 

система прозы 
М. Горького 

1890-х – 
начала 1900-х 

годов» 

Ист. рус. лит. 
к.19-н.20в. – 32 
год. (укр.стац.) 
 
Техн. 
редактирование 
(рос.з) – 10 год. 
 
Ист. рус. лит. 
к.19-н.20в. – 8 
год. (укр., з/о)  
 
Ист. рус. лит. 
1п.  20в. 

1. Две «Чайки» под одной обложкой или 
Акунинские игры в класику // Вісник 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. – №  936. – Сер. 
«Філологія». – Вип. 61. – Харків, 2011. – 
С. 208-211. 
2. Литература : 11 класс : хрестоматия-
справочник / под ред. И.И. Московкиной ; 
сост. Н. П. Евстафьева, Р. Г. Кузьменко, 
И. И. Московкина, Т. В. Надозирная, 
Р. Н. Поддубная, Г. Г. Руденко. – Х. : 
Веста : Ранок, 2011. – 912 с. – (Истоки). 
3. «Шлем ужаса» В. Пелевина: от 
виртуальной реальности к мифу // Вісник 
Харківського національного університету 

ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 
кафедра історії 
української 
літератури 
(15.02.2013 - 
15.05.2013, 
№ 2401-2/290 від 
13.02.2013; 
свідоцтво 
№ 017) 



(журн.з/о) – 14 
год. 
 
с/к Поэтика 
беллетр. и мас. 
лит 20-21 в.  – 
20 год. (рос.з/о) 
 
Ист. рус. лит. 
20в.(50-90г.)  – 
39 год. 
(рос.,стац.) 
 
с/к Поэт. бел.и 
мас. л. руб.20-
21вв. – 26 год. 

(рос.ст). 
 

Ист. рус. лит. 
20в. – 18 год. 

(укр.,з/о) 
 

Ист. рус. лит. 
2п. 20в. – 22 

год. (журн.,з/о) 
 

імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1078: 
Серія Філологія. – Вип. 68. – С. 162-166. 
4. Кинематографичность как 
специфическая черта творчества 
В. Пелевина // Личность в межкультурном 
пространстве: Материалы VIII 
Международной научно-практической 
конференции: Москва, 14-15 ноября 2013 
г.: М. : РУДН, 2013 г. – С.198-203. 
5. Деконструкция кода массовой 
культуры в «Empire V» и «Batman Apollo» 
В. Пелевина / Надозирная Т.В. // Русская 
филология. Вестник Харьковского 
национального педагогического 
университета им. Г. С. Сковороды : 
научно-методический журнал. – Харьков, 
2014. — №1-2 (51). – С. 130-135. 
6. Интегрированный курс «Литература 
(русская и мировая)» : учеб. для 7  кл. 
общеобразоват. учеб. заведений с 
обучением на рус. яз. / Т.В. Надозирная, 
Н.С. Полулях.— Харьков : Изд-во 
«Ранок», 2015.— 272 с. : с илл. 
7. Пелевин vs Набоков: «S.N.U.F.F.» как 
ремейк «Лолиты» // Вестник Омского 
государственного педагогического 
университета. Гуманитарные 
исследования. – Омск, 2015. — №3 (7). – 
С. 53–56. 
 
Виступила із доповідями на наукових 
конференціях: 
1. ХII Международного симпозиума 
«Русский вектор в мировой литературе: 
крымский контекст» (12-16 сентября 2013 
г.). 



2. «Поэтика интермедиальности в 
литературе XIX – XXI веков»  (3-5 
октября 2013 г.). 
 
Керівництво кваліфікаційними 
студентськими роботами: 
1. Лимаренко К. В. Поетика роману 
Б. Акуніна «Весь світ театр». 
2. Коноз Є. А. Специфіка жанру фентезі у 
творчості Г. Л. Олді. 
3. Просвірніна А. О. Стратегія 
«подвійного кодування» у романі 
В. Пєлєвіна «Чапаєв та Пустота». 

Скубачевська 
Любов 

Олександрівн
а 

 

Доцент 
кафедри 
історії 

російсько
ї 

літератур
и  

філологіч
ного 

факультет
у 

ХНУ імені 
В.Н. 

Каразіна, 
2004 р., 

«Філолог, 
викладач 

російської 
мови і 

літератури» 

Кандидат 
філологічних 

наук 
10.01.02 – 
російська 

література. 
«Специфіка 
неореалізму 

О.І. Купріна». 

Ист. рус. лит. 2 
пол. 19 в.(80-

90г) – 62 г. 
(рос.ст). 

 
с/к Трад. и 

конв. в 
книгоиздании – 
18 год (рос., ст.) 

 
Основы 

издательского 
дела – 8 г. 
(рос.,з/о) 

 
Ист. рус.лит. 

2п. 19в.(80-90г.) 
– 12 год. (рос., 

з/о) 
 

Ист. рус. лит. 
2п. 19в.(80-90г.) 

– 10 год. 

1. Мотив пустых дач в новеллах 
А.И.Куприна 1900–1910-х годов  // Вісник 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 936. – Сер. 
«Філологія». – Вип. 61. – Харків, 2011. – 
С. 121–124. 
2. Метафизическое измерение 
неореалистического художественного 
мира А. И. Куприна // Вісник ХНУ 
імені В.Н. Каразіна. – № 994. – Сер. 
«Філологія». – Вип. 64. – Харків, 2012. – 
С. 93–97. 
3. Основы издательского дела : Учебно-
методический комплекс для студентов 
филологического факультета, 
специальность «Язык и литература 
(русский)», специализация «Издательское 
дело и редактирование» / 
Л. А. Скубачевская. ― Харьков : ХНУ 
имени В. Н. Каразина, 2013. ― 35 с. 
 
Керівництво кваліфікаційними 
студентськими роботами: 
1. Слюніна І. В. Випадок у художньому 

ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 
кафедра історії 

української 
літератури 
(1.10.2012 - 

31.10.2012, № 
2401-4/935 від 

01.10.2012; 
свідоцтво 
№ 087). 

 
Курсы 

повышения 
квалификации 

для 
преподавателей 

русского языка и 
литературы из 

числа 
соотечественник

ов, 
проживающих за 



(журн., з/о) 
 

с/к  Поэтика 
лит. маски в 
рус. прозе 

2п.19в. – 16 год. 
(рус., ст.) 

 
Обзорные 

лекции – 2 год. 
 

Ист. рус. лит. 
2п. 19в.(80-90г.) 
– 10 год. (рус., 

з/о) 
 

Ист рус. лит. 
2п. 19в. – 42 
год. (укр. ст.) 

 
Ист. рус. лит. 
2п. 19в. – 12 

год. (укр., з/о) 
 

світі прози О. І. Купріна («Вечірній гість», 
«Спокуса», «Зірка Соломона»). 
2. Васильєва Т. К. Краса очима героїв і 
автора в оповіданнях А. П. Чехова  
«Тоска», «Счастье», «Красавицы». 
3. Коноз Л. О. Особливості та функції 
маски в художньому світі новелістики Л. 
Андрєєва («Смех», «Бен-Товит», 
«Рогоносцы»). 
4. Чайковська М. С. Поетика малих 
величин у художньому світі прози 
А. П. Чехова («Скучная история», 
«Попрыгунья», «Дом с мезонином»). 
5. Пань Веньсінь. Особливості хронотопу 
в неореалістичних оповіданнях А. П. 
Чехова «Случай из практики» та О. І. 
Купріна «Болото». 
6. Чень Хун. Концепція смерті в 
оповіданнях О. І. Купріна «Мясо», «В 
медвежьем углу», «Светлий конец». 
 

рубежом. 5–18 
ноября 2012 

(Санкт-
Петербург) 

Калабіна 
Валентина 

Миколаївна 
 

Старший 
викладач 
кафедри 
історії 

російсько
ї 

літератур
и  

філологіч
ного 

факультет
у 

ХДУ імені 
О.М.Горького

, 1981 р., 
«Філолог. 
Викладач 
російської 

мови та 
літератури» 
Харківський 

обласний 
інститут 

удосконаленн

  Метод. преп. 
рус. лит. – 10 
год. (рос.з/о) 

 
Методика преп. 

рус. лит. – 16 
год. (рус., ст.) 

 
Оглядові лекції 
– 1 год (рос.ст). 

Методика преподавания русской 
литературы. Учебно-методический 
комплекс для студентов филологического 
факультета специальности «Язык и 
литература (русский)». – Х.: ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2011. – 56 с. 

  



я вчителів, 
1993 р., 

«Філолог, 
викладач 

української 
мови та 

літератури» 
Маханьков 

Євген 
Анатолійович 

Старший 
викладач 
кафедри 
історії 

російсько
ї 

літератур
и  

філологіч
ного 

факультет
у 

ХНУ іменi 
В.Н.Каразіна, 

2010 р., 
«Філолог. 
Викладач 

української 
мови і 

літератури» 

Кандидат 
філологічних 

наук 
10.01.02 – 
російська 

література. 
Тема 

дисертації: 
«Мала проза 

Гайто Газдано
ва: поетика 
мотивних 

комплексів» 

Ист. рус. лит. 1 
пол. 19 в.  – 28 
год. (укр.ст.) 

 
Ист рус. лит. 
1п.19 в.  – 20 
год. (рус.,з/о) 

 
Ист. рус. лит. 
1п. 19в.  – 16 
год. (укр, з/о) 

 
Ист. рус. лит. 
(древн.) – 14 

год. (журн.,з/о) 
 

Ист. рус. лит. 
18в. - 4 год. 
(журн., з/о) 

 
Ист. рус. лит. 
1п. 19в. – 16 

год. (журн., з/о) 
 

Ист. рус лит. 
18в. – 30 год. 

(укр., ст) 
 

Ист. рус. лит. 

1. Поэтика рассказа Г. Газданова 
«Черная капля» / Е. А. Маханьков // Вiсн. 
Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразiна. Сер. : 
Філологія. – 2012. – № 1014, вип. 65. – С. 
135–139. 
2. «Губы как таковые»: поэтика 
визуальности в рассказах Г. Газданова 20-
х годов: «Гостиница грядущего» / 
Е. А. Маханьков // Вiсн. Харк. нац. ун-ту 
iмені В. Н. Каразiна. Сер. : Філологія. – 
2013. – № 1080, вип. 69. – С. 56–60. 
3. Малая проза Г. Газданова как 
объект литературоведческих 
исследований: некоторые итоги и 
перспективы / Е. А. Маханьков // Русская 
филология: Вестник Харьковского 
национального педагогического 
университета имени Г. С. Сковороды. – 
2014. – № 1–2 (51). – С. 120–125. 
4. Семантика и поэтика 
мифологических мотивов в рассказе Г. 
Газданова «Судьба Саломеи»/ Е. А. 
Маханьков // Вiсн. Харк. нац. ун-ту iмені 
В. Н. Каразiна. Сер. : Філологія. – 2014. – 
№ 1127, вип. 71. – С. 152–156. 
5. Динаміка авторських оповідних 
стратегій у малій прозі Гайто Газданова 
1920-х – 30-х років / Євген Маханьков // 
Journal of Philology, History, Social and 

Захист 
кандидатської 
дисертації за 
темою «Мала 
проза Гайто 
Газданова: 
поетика 
мотивних 
комплексів» 
(жовтень 2015) 
ХНУ імені 
В. Н. Каразіна 



(древн. и 18в.) – 
16 год. (рус., 

з/о) 
 
Оглядові лекції 

– 1 год. 
(рус.,з/о) 

Media Communication, Political Science, 
and Cultural Studies “Spheres of Culture” : 
Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-
Sklodovska University in Lublin. – 2015. – 
Volume 10. – P. 55–62. 
6. Поэтика аудиальности в повести 
Г. Газданова «Великий музыкант» / 
Н. П. Евстафьева, Е. А. Маханьков //  
Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. –
Сер.Філологія. – Вип. 73. – Харків, 2015. – 
С. 229–232. 
 
Виступив із доповідями на наукових 
конференціях: 
1. Міжнародній науковій конференції 
«Поетика інтермедіальності в літературі 
ХІХ–ХХІ століть» (Харків, 3–5 жовтня 
2013 року). 
2. ІІ Філологічних читаннях пам’яті 
професорів кафедри історії зарубіжної 
літератури і класичної філології 
Н. Г. Корж і Ф. Й. Луцької (до 20-річчя 
відновлення класичного відділення) 
(Харків, 3 жовтня 2014 року). 
3. Всеукраїнській науковій конференції 
«Література в контексті культури» 
(Дніпропетровськ, 23–24 квітня 2015 
року). 
4. Підсумковій конференції аспірантів та 
здобувачів філологічного факультету 
Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна (Харків, 17 березня 
2015 року). 

Дашкевич 
Михайло 

Генадійович 

Старший 
викладач 
кафедри 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

Диплом 

Кандидат 
філологічних 

наук 

Основы 
издательского 
дела – 26 год. 

Авангардистские интенции в 
агитационной литературе 1917 – 1920-х 
гг. // Русская филология. Украинский 

Захист 
кандидатської 
дисертації за 



історії 
російсько

ї 
літератур

и  
філологіч

ного 
факультет

у 

магістра ХА 
№ 32877642 
від 3 липня 
2007 року 

Спеціальність 
«Журналістик
а» (8.030201), 
кваліфікація 
журналіста 

(0302) 

Диплом ДК 
№013616 від 

25 квітня 2013 
року 

Спеціальність 
російська 
література 
(10.01.02) 

Тема 
дисертації 
«Естетика і 

поетика 
“зауму“ в 

російському 
літературному 

авангарді 
1910-1920-х 

років» 

(рус.ст) 
с/к Эстет. и 
поэтика рус. 

лит. авангарда 
1910-20х годов 

– 18 год. 
(рос.ст) 

Введ. в  лит-
вед. – 12 год 

(рус.,з/о) 
Ист. лит. и иск-

ва – 14 год. 
(филос.,з/о) 
Введ.  в лит-
вед. – 40 год. 

(рус.,ст.) 
Системы 
верстки и 

макетирования 
– 16 год. 
(рус.,ст.) 

Теория лит. – 
38 год. (рус., 

ст.) 
Ист. лит. и иск-

ва – 34 год. 
(культур., ст.) 

вестник. – 2011. – № 1 – 2 (44). – С. 108–
112. 
Виступив із доповідями на наукових 
конференціях: 
1. Итоговая конференция аспирантов 
филологического факультета Харковского 
национального университета имени 
В. Н. Каразина (Харков, 26 марта 2011 г.). 
2. Міжнародній науковій конференції 
«Поетика інтермедіальності в літературі 
ХІХ–ХХІ століть» (Харків, 3–5 жовтня 
2013 року). 
3. Международный научно-методический 
семинар «Проблемы изучения и 
преподавания русского языка и 
литературы в поликультурном 
пространстве ХХΙ века» (Луцк, 23 – 24 
ноября 2011 г.). 
 
Керівництво кваліфікаційними 
студентськими роботами: 
1. Мінь Цзя Фен. Поетика та 
проблематика літературних казок і легенд 
М. Горького. 
2. Вань Сяонань. Поетика сатиричних 
оповідань Пантелеймона Романова. 

темою «Естетика 
і поетика 
“зауму“ в 
російському 
літературному 
авангарді 1910-
1920-х років» 
ХНУ імені 
В. Н. Каразіна 
(2012 р.) 

 

Гарант освітньо-наукової програми______________Шевченко І.С.  

Декан факультету іноземних мов _______________ Пасинок В.Г. 

Декан філологічного факультету _______________ Безхутрий Ю.М 



Продовження Додатка 3 
до Ліцензійних умов 

 
6. Інформація про завідувачів випускових кафедр факультетів іноземних мов та філологічного факультету  

 із спеціальності 035 Філологія 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Найменування 
закладу, який 
закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 
згідно з 
документом 
про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і 
найменування 
наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 
кафедрою 
(спецільністю) 
присвоєно, 
категорія, 
педагогічне звання 

Педагогічний (науково-
педагогічний) стаж 
(повних років) 

Інформація про попередню 
роботу (період (років), 
найменування організації, 
займана посада) 

Примітка (з якого часу 
працює у закладі освіти 
за основним місцем 
роботи або 
сумісництвом) 

Кафедра романської філології та перекладу 

Криворучко 
Світлана 

Костянтиновна  

Харківський 
державний 
університет 

(1995, 
«Російська 

мова та 
література». 

Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 

російської 
мови та 

літератури) 

Доктор 
філологічних наук, 

10.01.04 – 
література 

зарубіжних країн 
(диплом 

ДД № 003348 від 
16 травня 2014 р.). 

Тема дис.: 
«Творчість Сімони 

де Бовуар у 
контексті 

літературного 

21 рік з 2008 р. – доцент кафедри 
історії зарубіжної літератури 

та класичної філології, 
доцент кафедри німецької 

філології та перекладу 
Харківського національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна 

з 1 вересня 1995 р. 



екзистенціалізму». 
Доцент кафедри 

історії зарубіжної 
літератури та 

класичної філології 
ХНУ імені 

В. Н. Каразіна 
(атестат 

12ДЦ № 026708 від 
20 січня 2011 р.) 

Кафедра теорії та практики перекладу англійської мови 
Ребрій Олександр 
Володимирович  

Харківський 
державний 
університет, 
«Англійська 
мова; 
перекладач-
референт, 
викладач 
англійської та 
німецької 
мов», 
01.07.1991. 
Диплом 
ТВ № 976521 

Доктор 
філологічних наук 
зі спеціальності 
10.02.16 – 
«Перекладознавств
о» (23.09.2014 р., 
Диплом ДД № 
003654); 
доцент кафедри 
перекладу та 
англійської мови 
(18.02.2003 р., 
Атестат 
ДЦ № 006905).  
Тема докт. дис.: 
«Теорія 
перекладацької 
творчості у 
мовному, 
текстуальному та 
діяльнісному 
вимірах» 

23 роки з 01.04.1998 р. – доцент 
кафедри перекладу та 
англійської мови (з 
01.12.2006 назву кафедри 
змінено на теперішню)  

з 1 вересня 1993 р. 

Кафедра англійської філології 
Самохіна Вікторія 
Опанасівна  

Харківський 
державний 

Доктор 
філологічних наук 

41 рік, стаж роботи в ХНУ 
– 34 роки 

- з 1 вересня 1982 р. 



університет 
ім. О.М. Горьк
ого,  
"Мова та 
література 
(англійська); 
філолог, 
викладач 
англійської 
мови та 
літератури, 
перекладач", 
01.06.1981 р., 
Диплом 
ЖВ – 1 № 
113111 

зі спеціальності 
10.02.04 
"Германські мови 
(англійська)", 
23.02.2011р. 
диплом 
ДД №009187,  
Жарт у сучасному 
комунікативному 
просторі Великої 
Британії і США: 
текстуальний та 
дискурсивний 
аспекти, професор 
кафедри 
англійської 
філології 
31.05.2013 р., 
Атестат 
12ПР №008736 
 

Кафедра історії російської літератури 
Московкіна 

Ірина 
Іванівна 

 

ХДУ імені О. 
М. Горького, 
1973 р., 
«Філолог. 
Викладач 
російської 
мови і 
літератури» 
мови та 
літератури 

Доктор 
філологічних наук 

10.01.02 – 
російська 

література; 
професор кафедри 
історії російської 

літератури; 
Тема дисертації: 
«Поетика прози 
Леоніда Андреєва. 
Жанрова система 
та художній 
метод» 

40 років 1973-1977 – ст. лаборант 
кафедри історії російської 
літератури філологічного 
факультету ХДУ 
ім. О. М. Горького; 
1974-1980 – викладач 
кафедри історії російської 
літератури філологічного 
факультету ХДУ  
ім. О. М. Горького на 
умовах погодинної оплати; 
1977-1980 – аспірантка 
кафедри історії російської 
літератури ХДУ 

Працює у закладі освіти 
за основним місцем  
роботи з 1973 року 



 

Гарант освітньо-наукової програми______________Шевченко І.С.  

 

Декан факультету іноземних мов _______________ Пасинок В.Г. 

 

Декан філологічного факультету _______________ Безхутрий Ю.М 

 

ім. О. М. Горького; 
1980-1984 – викладач  
кафедри історії російської 
літератури ХДУ 
ім. О. М. Горького; 
1984-1995 – доцент кафедри 
історії російської літератури 
ХДУ  ім. О. М. Горького; 
1995 – 1999 – професор  
кафедри історії російської 
літератури ХНУ ім. 
 В. Н. Каразіна; 
З 1994 і по цей час – 
завідувач кафедри історії 
російської літератури 
філологічного факультету 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна 
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