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Онисенко С.В. 

 
 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ    Онисенко Світлана Володимирівна 
 
 

03127, проспект Академіка Глушкова, 2, ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 
(044) 521-35-98    
svitlana.onysenko@gmail.com 

Соціальні мережі/чати  Світлана Онисенко 

Стать Ж | Дата народження 13/11/1983 | Громадянство  Україна   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат філологічних наук 

Посада Асистент 

Кафедра Кафедра мовної підготовки 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

 

Навчальні дисципліни, у викладанні яких брала УЧАСТЬ:  

У поточному році 1. Іноземна мова (українська мова), І курс (2021-2022 

н. р.), практичні заняття.  
2. Іноземна мова (українська мова) (за професійним 

спрямуванням), І курс (2021-2022 н. р.), практичні 
заняття. 



 

  

3. Теорія і практика професійної мовної комунікації, ІІ курс 
(2021-2022 н. р.), практичні заняття. 

4. Культура мовлення, ІІ курс, 2020-2021 н. р., лекції. 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 
(З 2009 р. по 2018 р.) Провідний науковий редактор 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

http://www.ilnan.gov.ua/  

Сфера діяльності або сектор Наука  
 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 
(З 1.07.2022 р. по 7.07.2022 р.) Вроцлавський університет, Польща 

Міжнародне стажування за програмою Erasmus+  
(З 20.06.2019 р. по 

27.06.2019 р.) 
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Курс підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу "Науково-

педагогічні працівники як активні учасники внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти" 

(З 2007 р. по 2010 р.) Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Аспірантка кафедри фольклористики, дисертація «Інтертекстуальність у фольклорі: 
на матеріалі паремій у казках», захист 2013 р. 

(З 2002 р. по 2007 р.) Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 Студентка кафедри фольклористики 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 
Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Англійська, рівень C1, сертифікат міжнародного зразка IELTS (2020 р.)  
Іноземна мова 2 Польська, рівень А1, сертифікат  

Комунікаційні компетентність Навички пошуку інформації та аналізу експериментальних даних, творчий підхід, 
навички спілкування в межах професійної діяльності 

Області професійних інтересів Викладання української мови як іноземної, налагодження міжкультурного 

спілкування в межах навчального процесу, українська традиційна культура 

 
 
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. Українська мова як іноземна: робочий зошит / за ред. Л. Домилівської. К., 2022. 216 с. Автори: 

О. Векуа, С. Грицина, І. Грищенко, М. Коломицева, І. Линчак, С. Онисенко, О. Плахотнікова, 
О. Сидоренко. 
2. Онисенко С.В. Тема «Моя майбутня професія» в межах курсу «Іноземна мова (українська 

мова) за професійним спрямуванням» під час підготовки іноземних студентів медичних 
спеціальностей» // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету 
ім. І. Франка. – 2021. – № 45. – С. 155-161. 
3. Онисенко С.В. Формування навичок групової комунікації на заняттях з української мови 
як іноземної в умовах дистанційного навчання» // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – 

№ 18. – С. 79-84. 
4. Онисенко С.В. Особливості формування комунікативної компетенції в іранських студентів на 
заняттях з української мови як іноземної // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Філологія. – 2019. – № 40, Т. 1. – С. 85-87. 
5. Онисенко С.В. Особливості формування комунікативних навичок в іноземних студентів: 

ігровий аспект // Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної: 

Міжнародна науково-практична конференція (19 квітня 2019 р., Біла Церква). – 
Біла Церква, 2019. – С. 49-50. 

http://www.ilnan.gov.ua/


   

 

Конференції 1. І Літня науково-практична міні-конференція "Актуальні проблеми викладання української 

мови" (Вроцлав, Польща, 5 липня 2022 р.). 
2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Доуніверситетська 

підготовка: інновації, виклики, перспективи" (Київ, 21 травня 2019 р.). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання української 
мови як іноземної» (Біла Церква, 19 квітня 2019 р.). 

4. Перша міжнародна школа-конференція молодих учених з фольклористики, етнолінгвістики та 
культурної антропології «Фольклористика и культурная антропология сегодня» (Москва – 

Переславль-Зелеський, 28 квітня – 2 травня 2012 р.). 

5. VI Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені Лідії Дунаєвській (Київ, 12 
травня 2012 р.).  

 


