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Стать Ж | Дата народження 19/04/1989  | Громадянство  Українa   

 
 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – 

українська мова 

Вчене звання  - 

Посада Асистент 

Кафедра Кафедра мовної підготовки 

Факультет/інститут Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

Навчальні дисципліни, у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1. Іноземна мова (англійська) – 1 курс, освітній рівень 

«Бакалавр», спеціальність 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» за програмою підготовки 
«Лабораторна діагностика», практичні заняття. 

 

2. Іноземна мова для академічних цілей (викладається 

англійською мовою) – 1 курс, освітній рівень «Магістр», 

спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» за 
програмою підготовки «Біотехнологія», практичні заняття. 
3. Theory and Practice of Professional Language Communication 

– 2 курс, освітній рівень «Магістр», спеціальність 222 

«Медицина» за програмою підготовки «Медицина», 
англійська мова викладання, практичні заняття. 

4. Іноземна мова для академічних цілей (викладається 

англійською мовою) – 1 курс, освітній рівень «Магістр», 

спеціальність 091 «Біологія» за програмою підготовки 
«Біологія», практичні заняття. 
5. Іноземна мова (англійська) – 4 курс, освітній рівень 
«Бакалавр», спеціальність 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» за програмами підготовки 
«Лабораторна діагностика» і «Дієтологія», практичні заняття. 

 

У попередні періоди 1. Foreign language (Ukrainian) - 1 курс, освітній рівень 

«Магістр», спеціальність 222 «Медицина» за програмою 
підготовки «Медицина», англійська мова викладання,  
практичні заняття (2019-2021). 

2. Foreign language (Ukrainian) (for professional purposes) – 

2 курс, освітній рівень «Магістр», спеціальність 222 

«Медицина» за програмою підготовки «Медицина», 
англійська мова викладання, практичні заняття (2020-2021). 
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3. Іноземна мова (англійська) – 1 курс, освітній рівень 

«Бакалавр», спеціальність 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» за програмою підготовки 
«Лабораторна діагностика», практичні заняття (2020-2021). 

4. Foreign language (Ukrainian) (for professional purposes) – 

1 курс, освітній рівень «Магістр», спеціальність 222 

«Медицина» за програмою підготовки «Медицина», 
англійська мова викладання, практичні заняття (2019-2020). 

5. Українська мова (за професійним спрямуванням) – 1 курс, 
освітній рівень «Бакалавр», практичні заняття (2017). 

 

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

(З грудня 2019 до сьогодні) Асистент кафедри мовної підготовки 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, адреса (Київ, проспект Глушкова, 2, http://biology.univ.kiev.ua/) 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука 

(З січня 2017 по червень 2017) Викладач кафедри україністики (за сумісництвом) 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ, проспект 

Перемоги, 34, http://nmuofficial.com/) 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З серпня 2012 по листопад 
2019) 

Старший лаборант з вищою освітою  

навчальної лабораторії експериментальної фонетики 

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, http://philology.knu.ua/) 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  
 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

(З 2012 по 2017) Здобувач Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (кафедра української мови та прикладної лінгвістики) 

Отримана кваліфікація (кандидат філологічних наук зі спеціальності «Українська 
мова», диплом ДК № 048861), назва кандидатської дисертації: «Корпус українського 
усного мовлення: теоретичні засади побудови й основи практичного втілення» 
(2018, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). 

(З 2006 по 2012) Студентка Інституту філології  Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Отримана кваліфікація (магістр з української мови та літератури, викладач вищого 

навчального закладу з української мови та літератури, англійської мови; диплом з 

відзнакою КВ № 43692074) 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська (вільно) 

Іноземна мова 2 Англійська, рівень (С1), диплом магістра з відзнакою КВ № 43692074 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Іноземна мова 3 Німецька, рівень (С1), сертифікат Karl-Franzens-Universität, м. Ґрац, Австрія. 

Області професійних інтересів Українська мова як іноземна; Методика викладання української мови як іноземної; 

Українська мова за професійним спрямуванням; Англійська мова та методика її 

викладання; Методика викладання англійської мови за професійним спрямуванням; 

Експериментальна фонетика; Теоретична фонетика; Корпусна лінгвістика. 
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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 Основні публікації: 

 1. Українська мова як іноземна: робочий зошит / за ред. Людмили Домилівської. К., 2022. 

216 с. Автори: Оксана Векуа, Світлана Грицина, Ірина Грищенко, Марія Коломицева, 

Інна Линчак, Світлана Онисенко, Олена Плахотнікова, Олеся Сидоренко. 

 2. Плахотнікова О. Ю. Методика створення Учнівського підкорпусу українського 

транскрибованого усного мовлення. Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Харків, 2021. Вип. 

55. С. 164–174. DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.15  

 3. Плахотнікова О. Ю. Створення учнівського підкорпусу в межах Корпусу українського 

транскрибованого усного мовлення // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в 

Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної онлайн-конференції, 25-26 березня 2021 року (електронне видання). Біла 

Церква: БНАУ, 2021. С. 80-82. 

 4. Плахотнікова О. Ю. Дидактичний потенціал Корпусу транскрибованого українського усного 

мовлення // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. ‒ 

Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. ‒ Вип. 53. ‒ С. 254‒262.  

DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.23  

 5. Плахотнікова О. Ю. Корпус українського транскрибованого усного мовлення: засади 

створення / Плахотнікова О. Ю. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки”. Мовознавство: Збірник наукових 

праць. – №7. – Дрогобич, 2017. – С. 145–148 (Index Copernicus).  

 6. Програма навчальної практики для студентів ІІ курсу спеціальності “Прикладна лінгвістика та 

англійська мова” / Укладачі: Зубань О. М., Дудник З. В., Бас-Кононенко О. В., Плахотнікова О. Ю. 

– К. : ВЦ “Київський університет”, 2016. – 31 с. 

 7. Плахотникова Е. Ю. Особенности транскрибирования украинской устной речи в программе 

ELAN / Е. Ю. Плахотникова // Балтийский гуманитарный журнал. – 2015. – №4 (13). – С. 40–43. 

 8. Плахотнікова О. Ю. Сучасний стан корпусних досліджень в Україні / О. Ю. Плахотнікова // 

Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Острог 

: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – Вип. 56. – С. 242–244. 

 9. Плахотнікова О. Використання програми Elan в роботі зі звукозаписами корпусу українського 

усного мовлення / Олена Плахотнікова // Українське мовознавство. – Харків, 2014. – Вип. 44. – 

Част. 1. – С. 238–243. 

 10. Плахотнікова О. Ю. Сучасні підходи до створення електронних корпусів усного мовлення / 

Олена Плахотнікова // Українське мовознавство. – Харків : Цифра Прінт, 2013. – Вип. 43. – Част. 

1. – С. 419–424. 

 11. Плахотнікова О. Ю. Як ми говоримо? (експериментально-фонетичне дослідження мовлення 

українського студентства) / Плахотнікова О. Ю. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове 

видання. – К. : Київський університет, 2012. – Вип. 42. – Част. 1. – С. 365–371. 

 12. Плахотнікова О. Ю. Асиміляційні процеси в українському мовленні (на матеріалі виступів 

депутатів Верховної Ради України) / Плахотнікова О. Ю. // Мовні і концептуальні картини світу : 

наукове видання. – К. : Київський університет, 2011. – Вип. 37. – С. 191–195. 
Конференції 1. V Міжнародна наукова конференція «Мова: класичне – модерне – постмодерне» 

(11 листопада 2021 року). 
2. Всеукраїнська наукова конференція “Мова, література, переклад у комунікативному просторі 
сучасного світу” (4-5 листопада 2021 року). 
3. Alumni Network Ukraine-Germany Online Conference «Sustainability as a Cross-sectional Topic in 

the Humanities» (24-25 June 2021). 
4. ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання інтернаціоналізації 
вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти» (25-26 
березня 2021 року). 
5. Всеукраїнська конференція «Мова. Література. Реальність» (в онлайн-форматі, 29–30 жовтня 

2020 року, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 
6. Міжнародна наукова конференція «Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проекції (до 
100-річчя Акта злуки)» (03-04.12.2019, Інститут філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка). 

7. Щорічні міжнародні наукові конференції в Інституті філології Київського національного 

https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.15
https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.23


 

  

університету імені Тараса Шевченка “Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур” 
(м. Київ, листопад 2019 р.; листопад 2017 р., листопад 2016 р.; листопад 2015 р.; листопад 2014 
р.; листопад 2013 р.).  

8. IV Міжнародна наукова конференція “Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні 
та граматичні параметри” (м. Кривий Ріг, жовтень 2015 р.). 
9. IV Міжнародна науково-практична заочна конференція “Лінгвокогнітивні і соціокультурні 
аспекти комунікації” (м. Острог, червень 2015 р.). 
10. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених в Інституті філології 

Київського (м. Київ, квітень 2015 р.; квітень 2013 р.). 

 
 

 
 
 


