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(Українська мова), ОР «Магістр», спеціальність 

«Медицина», курс 1.  

2. Foreign language (Ukrainian) (for professional 

purposes) / Іноземна мова (Українська мова) (за 

професійним спрямуванням), ОР «Бакалавр», 

спеціальність «Медицина», курс 1. 

Дисципліни вільного вибору студента: 

Foreign language (Ukrainian) (for professional 
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професійним спрямуванням), ОР «Магістр», 

спеціальність «Медицина», курс 2. 
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З 2018 по цей час Доцент кафедри мовної підготовки 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Київ, проспект Глушкова, 2, 

http://biology.univ.kiev.ua/) 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно) 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

З 2017 по 2018 Професор кафедри української мови  

Державний університет телекомунікацій (Київ, вул. Солом’янська, 7, 

http://www.dut.edu.ua 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно) 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

З 2013 по 2017  доцент кафедри української та класичних мов 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

гуманітарно-педагогічний факультет (Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 

https://nubip.edu.ua) 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно) 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

З 2007 по 2010 старший викладач, доцент кафедри культурології  

Природничо-гуманітарного ННІ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 

https://nubip.edu.ua) 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно) 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

З 08 березня по14 березня 

2015 

Стажування (відвідування лекцій та практичних занять за програмою 

“Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до 

положень європейських кваліфікаційних рамок” 

Університет інформатики та вмінь (WSIiU, Лодзь, Польща)  



   

 

2010-2013  

 

Навчання у докторантурі Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Захист дисертації та присудження наукового ступеня “Доктор філологічних 

наук” (спеціальність: 10.01.07 – фольклористика), 2017. 

1999-2002  

 

Навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Захист дисертації та присудження наукового ступеня “Кандидат 

філологічних наук” (спеціальність: 10.01.07 – фольклористика), 2005. 

1993-1995 Навчання на філологічному факультеті Мелітопольського державного 

педагогічного інституту 

Кваліфікація: вчитель української мови і літератури та англійської мови і 

літератури (диплом з відзнакою). 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1  Англійська мова, рівень (B2) 

Комунікаційні 

компетентність 

Опис комунікаційних навичок із вказівкою контексту їх здобуття. 

Наприклад: «гарні навички  комунікації отримав під час роботи 

менеджером з продаж» 

(до 200 знаків) 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Опис організаційних/управлінських навичок із вказівкою контексту їх 

здобуття. Наприклад: «здійснюю керівництво науковим проектом. у якому 

працює 10 осіб» 

(до 200 знаків) 

Цифрові компетенції Обробка інформації: якщо доречно (вказується рівень - 

Базовий/Високий/Професійний і назва сертифікату) 

Комунікація: якщо доречно (-//-) 

Створення контенту (програм, сайтів): якщо доречно (-//-) 

Мережева та програмна безпека:  якщо доречно (-//-) 

Вирішення проблем:  якщо доречно (-//-) 

Інші комп’ютерні навички Досвідчений користувач. Володіюпакетом MS Office (Excel, Power Point, 

Word Оrigin), працюю з електронною поштою (Outlook Express), різними 

браузерами (Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer) та операційною 

системою Windows. 

Професійні навики (із 

числа не зазначених вище)  

Будь-які професійні навички, не зазначені вище, із вказівкою контексту їх 

набуття. Наприклад: «добре обізнаний з процесами контролю якості (в 

даний час відповідаю за перевірку якості)»  

(до 200 знаків) 

Області професійних 

інтересів 

(ключові слова, до 300 знаків) 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування 

нагород і премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 
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Ужгород, 2018. – С. 67-70 

5. Міжкультурна медіація у процесі вивчення української мови студентами-

іноземцями // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 

2017. Випуск 13. – С.9-14 

6. Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : Монографія. – VADEX, 

2015. – 270 с. 

7. Фольклоризація сучасної міжетнічної комунікації // Nowoczesna edukacja: 

filozofia, innowasja, doswiadczenie. Nr. 4 (2015). – Łodź : Wydawnitctwo Naukowe Wyźszej 

Szkoły Informatyki I Umiejętności, 2015. – S. 83-87. 

8. Молитва як етнорелігійний символ у системі народного кодування // Мова і 

культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – 

Т. ІI (177). – С. 162-171. 

9. Етномова як маркер Чужого у народній прозі України // Сборник научных 

трудов SWorld. – Вып. 1 (38). Том 15. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – С. 106-112. 

10. Проблема міжетнічного полілогу України у публікаціях видань  ХІХ – початку 

ХХ ст. (на матеріалах “Киевской старины”) // Наукові записки Бердянського 

державного педагогічного університету. Філологічні науки. Вип.  IV. – Бердянськ, 2014. 

– С. 230-235 

11. Інтерпретації українських фольклорних символів у творчості Тараса Шевченка 

// Сборник научных трудов SWorld. – Вып. 2. Том. 21. – Иваново : МАРКОВА АД, 2014. 

– С. 64-71. 

12. Концепт этнического “чужого” в фольклорной прозе // Этнокультурная 

идентичность как стратегический курс самосознания общества в условиях 

глобализации : материалы международной научно-практической конференции 28-29 

сентября 2013 года. – Прага : Vědesko vydavatelské centrum “Sociosféra-CZ”, 2013. – С. 

60-65. 

13. Сюжетика казок та анекдотів про інородців у записах фольклористів ХІХ ст. // 

Літературознавчі студії. – Вип. 37. – Ч. 1. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 

С. 186-191. 

14. Когнітивний потенціал фольклорної прози // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  Літературознавство. Мовознавство. 

Фольклористика. – К., 2013. – № 24. – С. 47-48. 

15. Когнітивний фольклорний концепт “сімейне щастя” у народній казці // 

Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство : 

міжвуз. зб. наук. ст. [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 

3. – С. 230-235. 

16. Проблема Інакшості у сучасному фольклорі // ІІІ. Internationale virtuelle 

Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus 

globaler Sicht" Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2012. 

17. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag 

Otto Sagner, München – Berlin, 2013. – Р. 594-599. 

18. Латеральне мислення трікстера у фольклорних казках-анекдотах про 

пошехонців// Българска украинистика. Брой 2. Софія, 2012. – С. 85-90. 

19. Фольклорний текст: когнітивний підхід // Література. Фольклор. Проблеми 

поетики. – Вип. 37. – Ч. І. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – С. 72-76. 



   

 

 20. Іноетнічна жінка у народній прозі. Специфіка фольклорного відображення // 

Вісник Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні 

науки». Дніпропетровськ, 2012. – С. 105-108. 

21. Теоретичний доробок Ю.Крістевої у дослідженні міжетнічного полілогу 

у народній прозі України // Сб. Време и история в славянските езици, литератури 

и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 

19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. Съст. Ани Бурова, Цветанка 

Аврамова и кол.: УИ "Св. Климент Охридски", София, 2012, с. 519-522.  

22. Специфіка суб’єкт-суб’єктного моделювання етнічного Інакшого у фольклорі // 

Наукові записки. Серія Культурологія. – Острог: Видавництво Національного 

університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 9. – С. 282-287. 

23. Когнітивний анти-патерн в народних казках про інородців  // Вісник 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 

–№ 3 (238) лютий. – Луганськ, 2012. – С. 11-17. 

24. Творче осмислення іноетнічного символу у поезії “У бога за дверима лежала 

сокира” Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць. Вип. 15. – К.: ВПЦ 

“Київський університет”, 2012. – С. 3-8. 

25. Етноконфесійна толерантність українців у фольклористичних дослідженнях 

Тадея Рильського // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 34. – К. : 

ВПЦ “Київський університет”, 2012.  – С. 66-71. 

26. Когнітивний патерн “Божої волі” в апокрифічних легендах про долю народів // 

Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 36. – К. :  ВПЦ “Київський 

університет”, 2012.  – С. 54-59. 

27. Концепція етнічного Інакшого у дослідженні міжетнічного полілогу в народній 

прозі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2012. – № 23. – С. 44-45. 

28. Дослідження української казки “Жидівська війна” у науковому доробку Івана 

Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Вип. 

55. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 123-129. 

29. Міжетнічний полілог у контексті наукових інтересів Павла Чубинського // 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Філологічні науки. –Ч. 1. – № 24 (235) грудень. – Луганськ, 2011. – С. 120-127. 

 30. Явище етноцентризму в українській фольклорній прозі // Вісник Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Ч. ІІ. – 

лютий № 3 (214) – Луганськ, 2011. – С. 15-20. 

Презентації  Якщо доречно (список, до 300 знаків) 

Проекти  Список (починати з останнього) 

Конференції Всеукраїнській науковій конференції «Літературно-мистецька генерація кін. ХІХ – поч. 

ХХ ст. Родина Рильських» (Київ, 2011), І Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному 

суспільстві» (Мелітополь – Мозир – Калуга, 2012), Единадесети национални 

славистични четения. 19-22 април 2012 г. «Време и история в славянските езици, 

литератури и култури» (София, 2012), Міжнародна наукова конференція «Проблеми 

культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (Острог, 2012), Шості 

всеукраїнські наукові фольклористичні читання (Київ, 2012), Третья международная 

научная конференция «Теоретические проблемы этнической и кросскультурной 

психологии» (Смоленск, 2012), Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 2014), Міжнародна наукова конференція 

Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства (Київ, 2014); 

Міжнародна наукова конференція «Українство в контексті світових цивілізаційних 

процесів» (Київ, 2015); Міжнародна науково-практична конференція «Дев’яті 

всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії 

Дунаєвській» (Київ, 2016) та ін. 



 

  

Семінари  Якщо доречно (список, починати з останнього, до 1000 знаків) 

Премії та 

нагороди  

Список (починати з останньої) 

Членство в 

організаціях 

Якщо доречно (список, до 500 знаків) 

Посилання Якщо доречно (до 300 знаків) 

Цитування h-index: 2 

 

 

Сертифікати 

Наукове стажування «Академічна доброчесність» (Польсько-українська фундація 

«Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» спільно із Вищим 

Семінаріумом Духовним університету UKSW у Варшаві), 16.05 – 24.06.2022, 180 годин 

/ 6 кредитів ECTS. 

English for Career Development (University of Pennsylvania and offered through Coursera), 

29.07.2022. 

Оnline course English for healthcare (King's college London), 29.12.2021. 

Підвищення кваліфікації «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» 

(Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова), 10 вересня - 28 вересня 2018. 

Підвищення кваліфікації НПП з ділової та професійної англійської мови тметоа дики 

викладання англійською мовою (Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

НУБіП України), 02 березня - 30 жовтня 2015.  

Підвищення кваліфікації з академічного письма англійською мовою для лінгвістів 

“English Research Writing in Linguistics” у Центрі післядипломної освіти та екстернату  

(Київський національний лінгвістичний університет), 22 червня -30 червня 2015 

 

 

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   

Публікації  

Проекти  

Дослідження   

 

 

 

Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 

 

 

 

 
 


