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Форма 

надання інформації  

про кваліфікацію, наукові досягнення  і досвід роботи (Curriculum Vitae)  

науково-педагогічних  працівників  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 

     Curriculum Vitae    Коломицева М.О. 

 
 

ОСОБИСТА 
ІНФОРМАЦІЯ 

   Коломицева Марія Олександрівна  

  
 

(фотографія)  

 Службова адреса (назва вулиці, номер будинку, місто, код міста, країна ) 

Службовий  телефон    
 mariya.kolomytseva@knu.ua 

Особиста веб сторінка  (за наявності) 
Соціальні мережі/чати  фейсбук 
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних   

Стать Ж | Дата народження  04/08/1976 | Громадянство  України   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат філологічних наук 10.01.07 - 
фольклористика  

Вчене звання  - 

Посада Асистент 

Кафедра Кафедра мовної підготовки 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 

 

 

 

1. Foreign language(Ukrainian) /Іноземна мова  (Українська 
мова), магістр 2016 222 Медицина, 1 курс, практичні 
заняття. 
2. Foreign language(Ukrainian) (for professional 
purposes)/Іноземна мова (Українська мова) (за 
професійним спрямуванням), магістр 2016 222 Медицина, 
2-4 курси, практичні заняття. 
3. Foreign language(Ukrainian) (for professional 
purposes)/Іноземна мова (Українська мова) (за 
професійним спрямуванням), магістр 2016 222 Медицина, 
1 курс, практичні заняття. 



 

  

 
 

 

У попередні періоди  

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2005 по 2018) Посада провідний спеціаліст 

Назва підприємства Інституту філології Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка та адреса (булв. Тараса Шевченка, 14) 

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

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З 2002 по 2005) Посада _лаборант 

Назва підприємства Інституту філології Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка та адреса (булв. Тараса Шевченка, 14) 

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

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  
 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(2016) Інститут філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

(бульв. Тараса Шевченка, 14) 

 
Назва навчального закладу, місцезнаходження (країна, якщо доречно) 

Отримана кваліфікація: кандидат філологічних наук 10.01.07 - фольклористика 
, назва дисертації: „ Фольклористична спадщина Григорія Нудьги” 

(З 1993 по 1998) Філологічний факультет Київський університет імені Тараса Шевченка 

(бульв. Тараса Шевченка, 14) 
 

 

Отримана кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури і 

фольклористики 

 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 російська 

Іноземна мова 2 німецька 

Іноземна мова 3 англійська 

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 Назва, контекст здобуття (наприклад:  використання програмного 
забезпечення для редагування фотографій (фотограф-аматор)) 

(до 200 знаків) 

Професійні навики (із числа Будь-які професійні навички, не зазначені вище, із вказівкою контексту їх 



   

не зазначених вище)  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) 

Публікації 

 

1. Коломицева М., Марчун О., Шталь І. Теоретичні засади дослідження Григорія 

Нудьги пісенного фольклору // SWorld journal International periodic scientific 

journal ONLINE D.A.Tsenov Academy of Economics - Svishtov (Bulgaria) Issue №12 

Part1March2022.С.64-76 

https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj12-01-007 DOI: 

10.30888/2663-5712.2022-12-01-007 (Фахове видання ) (Збірник індексується в 

міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Болгарія) 

0.  Коломицева М.О. Трансформаційний характер фольклору в контексті 

ідеології доби» // Науковий журнал «Мова. Література. Фольклор.» Зб. наук. пр.; 

Запорізький національний університет, – № 2/2021р. – С. 166-173  

http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/issue/view/144 Фахове видання категорії "Б" 

Index Copernicus).  

3. Коломицева М.О. Контент-аналіз польового матеріалу, зібраного Г. Нудьгою у 30-х 

рр. ХХ ст. (завод ім. Дзержинського, м. Київ). Література. Фольклор. Проблеми поетики; Зб. 

наук. пр.; КНУ імені Тараса Шевченка – Вип. 47-48. – К., 2020. – С. 31-47 Фахове видання 

2. Коломицева М.О. Фольклор 1937 р.: на матеріалі експедицій Г. Нудьги / 
М.О. Коломицева // Література. Фольклор. Проблеми поетики; Зб. наук. пр.; КНУ імені 
Тараса Шевченка – Вип. 43-44. – К., 2018. – С. 53-62 . Фахове видання 

3. Коломицева М.О. Взаємозв’язок фольклору і літератури в наукових студіях 
Г.Нудьги / М.О. Коломицева // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Літературознавство. 
Мовознавство. Фольклористика. – №1 (26). – К., 2016. – С. 41 – 44. 

4. Коломицева М.О. Польові фольклористичні дослідження Г.Нудьги 30-х 
років ХХ століття на матеріалах архівних фондів / М.О. Коломицева // Вісник КНУ імені 
Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – №1 (25). – К., 
2014. – С. 50 – 52. 

5. Коломыцева М.А. Народный эпистолярий в научном осмыслении 
Г. Нудьги. / М.А. Коломыцева // Молодой ученый. Научный журнал. – №19 (78) часть VІ. – 
Казань, 2014. – С. 651 – 656.  

6. Коломицева М.О. Історіософські погляди Г.Нудьги (на матеріалі повісті-есе 
«Не бійся смерті») / М.О. Коломицева. // Література. Фольклор. Проблеми поетики [Зб. 
наук. пр.] ; МОН України ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Вип. 38. – К., 2013. – С. 395 – 400. 

7. Коломицева М.О. «Повій, вітре, на Вкраїну» Степана Руданського як 
феномен світової культури / М.О. Коломицева // Народна культура Поділля в контексті 
національного виховання: Зб.наук. праць ; Вінниц.держ.пед.ун-т ім. М.Коцюбинського. 
Народозн.центр;  Вінниц. обл. ін.-т післядиплом. освіти пед. Працівників. – Вінниця, 2004. 
– С. 21–25. 

8. Коломицева М.О. Г.Нудьга – послідовник М.Максимовича і пропагандист 
української народної пісні / М.О. Коломицева // Літературознавчі студії : [Зб. наук. пр.] ; 
КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2004. – Вип. 11. – С. 207 – 211. 

9. Луцишина М.О. «Народні варіанти» листування у дослідженнях Г.Нудьги / 
М.О. Луцишина // Література. Фольклор. Проблеми поетики ; Зб. наук. пр. ; КНУ імені 
Тараса Шевченка – Вип. 12. – К., 2001. – С. 127 – 131. 

10. Луцишина М.О. Українська народна балада в науковому висвітленні. / 
М.О. Луцишина // Література. Фольклор. Проблеми поетики ; Зб. наук. пр. ; КНУ імені 
Тараса Шевченка – Вип. 7. – К., 2000. – С. 41 – 47.  
 

Презентації  Якщо доречно (список, до 300 знаків) 

Проекти  Список (починати з останнього) 

http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/issue/view/144


 

  

Конференції 

 

Фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (К., 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021);  «Фольклор і література в історичному розвитку та 
державотворенні України», (Бориспіль, 22 лютого 2008 р.); «Наукова та літературна 
спадщина Павла Чубинського у державотворчих процесах України» (К., 28 лютого 
2006 р.);  «Київські філологічні школи: історико-теоретичний спадок і сучасність» (К., 11 
жовтня 2005 р.);  «Фольклор і література в історичному розвитку та державотворенні 
України» (Бориспіль, 28 січня 2005 р.); «Філологія в Київському університеті: історія та 
сучасність» (К., 12 жовтня 2004 р.); «Павло Чубинський і сучасність. Проблеми 
інтерпретації творчої спадщини» (Бориспіль, 29 січня 2004 р.).  

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 Якщо доречно 

Курси Курси з підвищення кваліфікації «Діяльність педагогічних працівників закладів 
вищої освіти в світлі запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти». 
(Центр підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти з 20 по 27 червня 2019 
року).  

-  11-22 січня 2021 року у IСenter Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка пройшла курс тренінгів і отримала сертифікат з опанування сучасними інструментами 
та програмами інтерактивної візуалізації даних та здобула навички з: 

01 Використання он лайн-сервісу «CANVA»; 
02 Візуалізації даних; 
03 Стильового оформлення; 
04 Типографіки та інфографіки; 
05 основ підбору тематичного фото- та відео-контенту. 

- KNU TEACH WEEK 
Сертифікат виданий 01.03.2021 року про курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних 
компетентностей викладачів. Обсяг – 1 кредит. Курс розроблений UGEN, НМЦОНП відділ 
забезпечення якості освіти, сектор працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка. За підтримки: 

JTI, KPMG. 
 

 (крім зазначених вище) 

Сертифікати (крім зазначених вище) 

  
 

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

Найменування  Посилання 

Дипломи  
Сертифікати  Сертифікат, рівень В2, №4060, виданий Центром іноземних мов Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 22.04.2019 

Публікації Навчальний посібник у співавторстві «Жанрова параметризація дитячого фольклору» 
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – К., – 2019 . – 203 с. 

Проекти  

Дослідження   

 

 

 
Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 

 
 
 


