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Стать Ж | Дата народження ( 01/11/1963 | Громадянство  громадянка України )  

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат філологічних наук, Спеціальність - ―Українська 

мова та література‖, PhD (доктор філософії)  

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

Кафедра Мовної підготовки 

Факультет/інститут ННЦ ―Інститут біології та медицини‖ 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни, у викладанні яких  брала участь:  
У поточному році 1.Foreign language (Ukrainian) Теорія і практика 

професійної мовної комунікації 

У попередні періоди 1. Лексикологія та фразеологія. 1 курс, бакалаври 
 ―Лінгвістична емігрантологія‖ 4 курс, бакалаври 

2.Російсько-український переклад‖ 1 курс, магістри. 

3.Іноземна мова (українська) за професійним 
спрямуванням. І курс, Інститут біології та медицини. 

4.Поетика художнього тексту, 4 курс, бакалаври 
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5. Лексичні новотвори у сучасній українській мові, 
4 курс, бакалаври. 

 

6. Засоби виразності у художніх та публіцистичних текстах, 
1 курст, магістри 

Сучасна українська мова для іноземних студентів у 
стилістичному аспекті. (Університет м.Кіль, Німеччина. Для 

всіх курсів. Інститут славістики) 

7. Стилістика, 4 курс, магістри, славісти (Віденський 
університет, Інститут славістики) 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГіЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 
(З листопада 2017 року  по 

сьогодні) 
Посада ____Доцент___________________________________ 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Київ, в. Володимирська 70 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки - доцент 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

(З грудня 2014 по листопад 

2017) 

Посада ____Докторант___________________________________ 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Київ, в. Володимирська 70 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки — наукова робота 

Сфера діяльності або сектор Наука  

 (З 1996 по  2014)                         Посада ____ Доцент 
                                                        Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

                                                     Київ, в. Володимирська 70 

                                                    
(З 2002 по 2005 )                            Викладач (гастпрофесор) української та російської мов 

                                                     Віденський університет (Австрія)  
 

(1999)                                            Викладач (гастпрофесор) української мови 

                                                     Університет м.Кіль (Німеччина) 

(З 1992 по 1996 )                          Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

                                                   Київ, в. Володимирська 70 

                                                    Посада ____Асистент 
                                                    
                                                  

 (З 1889 по 1990)                            Викладач української та російської мов іноземним студентам   
                                                       Київський   их університет легкої промисловості 

 

(З 1986 по 1989)                            Викладач української мови та літератури 
                                                     Київське педагогічне училище N 1 

 
(З 1986 по 1986)                            Учитель української мови та літератури 

                                                   Київська сш N 58 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 
З грудня 2014  по листопад 

2017  
Назва навчального закладу, місцезнаходження: Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка  

Київ, в. Володимирська 60 
Докторантка. ―Методика викладання української мови в українських зарубіжних 
школах‖ 

З 1990 по 1992 Назва навчального закладу, місцезнаходження: Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка  
Київ, в. Володимирська 70 

Аспірантка 



   

 

Отримана кваліфікація назва дисертації (дипломної роботи/проекту) 

 
Кандидат філологічних наук. ―Епітет у творчості Олександра Олеся (семантика і 

функції)‖. 

 
 

З 1981 по 1986 Назва навчального закладу, місцезнаходження: Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка  
Київ, в. Володимирська 70 

Студентка.  
Філолог. Викладач української мови та літератури (диплом з відзнакою) 

З 1971 по 1981 Школа N58 м. Києва. Учениця. Атестат про середню освіту 
 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 
Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська      С2 
Іноземна мова 2 Англійська    В2 
Іноземна мова 3 Німецька      А1 

Комунікаційні компетентність  

Маю хороші навички комунікації, здобуті під час  роботи в системі освіти. 

Організаційна/управлінська 
компетентність 

 
Маю хороші організаційні навички, здобуті під час  роботи в системі освіти. Зокрема, 

протягом 2001-2003 року виконувала посадові обов‖язки вченого секретаря Вченої 
ради університету імені Тараса Шевченка. 

Цифрові компетенції Базовий рівень 
 

Інші комп’ютерні навички Користуюся програмами: MS Office (Word, Excel) та інш. для роботи з текстами. 
Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Добре обізнана із системами та методами викладання у зарубіжних вищих та 

середніх навчальних закладах. 
Сфери професійних інтересів Викладання української мови як іноземної, лексикологія, методика викладання мови, 

культура мови 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

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. FEATURES OF THE USE OF MEDIA IN TEACHING THE UKRAINIAN LANGUAGE . (у 
співавторстві) OPEN ACCESS journal. 11/02-XXIV 231 pages 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/papers/A_11.pdf 

2. Передмова до збірника ―Матеріали Х ювілейної науково-практичної конференції 
«Краса і сила рідної мови» – апробації науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» (відділення української 
філології та мистецтвознавства)‖. 

3. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Значення мовотворчості Лесі Українки в розвитку 

української літературної мови. Культура слова, 2020, 2 (93): 19–35. 
 

4. Olesja Sydorenko, Lubov Matsko. The Ukrainian language: origin, developmentand present-
day situation. Europa ethnica, 3/4 2020, p. 159 — 164.  

5. Olesja Sydorenko, History of the Ukrainian diaspora in Austria: Europa ethnica, 3/4 2020, p. 

165 — 166. 
6. Українсько-англійський, англо-український словник. 120 000 слів. Додатки. Словник ідіом 

і кліше. Акроніми. Укладачі СИДОРЕНКО Олеся Михайлівна, Тесленко Володимир 
Миколайович, Заворотна Анна Анатоліївна, Сидоренко Іван Сергійович. 2018, Харків., КСД.,   

640 c. 
7.Дискусія як методичний прийом при проведенні занять з української мови в українських 

зарубіжних школах// Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Volume 4, No 

2/2017. Koshice, Slovakia. ISSN 1338-9432 — C.132-135. 
8.Методичні підходи до збагачення мовлення учнів емоційно забарвленою лексикою на уроках 

української мови у зарубіжних школах// Наукові записки. Серія: «Філологічні науки» 
(мовознавство). – Вип. 123. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – С. 231–235.  

9.Лінгводидактичні основи методики навчання української мови в зарубіжних навчальних 

закладах//Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. Західноканадський збірник. Том XLVII. 
Ч.7. Едмонтон-Острог. Видавництво Національного університету ―Острозька академія‖, 2017. 

- С. 23-28. 
10.―Funktional-semantischen Ansatz Vokabular der ukrainischen Studenten in weiterführenden 

Klassen an Unterricht der Sprache in der Internationalen ukrainischen School ( SIU ) zum 
Lernen‖// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences (Austria, Vienna). – March – April 2017. – 

V.1. – P.25–28. 

11.Особливості формування лінгводидактичної компетентності вчителів закордонних українських 
навчальних закладів. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. 

Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 39. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 248–253. 
12. Використання інноваційних технологій під час вивчення української лексики на уроках 

української мови в зарубіжних навчальних закладах: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції: Львів, 13-14 листопада 2015 р. – Львів : ГО «Науково-філологічна 
організація «ЛОГОС», 2017. – С. 32-36. 

Та інші публікації (46). 

Презентації  Підготовлені презентації на теми: українство в світі, викладання української мови у зарубіжжі. 
Проекти  Мовне обличчя Києва (МАН) 
Конференції Учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій та форумів за тематикою: мова, 

культура, освіта, методика викладання, українство у світі. 
Семінари   

Премії та нагороди  ―Грамота Академії наук України за роботу із творчою молоддю‖, ―Грамота Київського міського 
голови за роботу із молоддю‖, Подяка  Президії національної  академії наук Укнаїни та 

Департаменту освіти і  науки КМДА ― За самовіддану роботу із творчо обдарованою 
молоддю та плідну співпрацю з Київською Малою академією наук на ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 

2020-2021 навч. Році, Почесна грамота департаменту освіти і науки Київської міської 
державної адміністрації за вагомий особистий вклад у розвиток столичної освіти, 

досягнення значних успіхів у професійній діяльності (№174 від 16 вересня 2021) 
Посилання  
Курси Іноземної мови (англ.) 
Сертифікати Сертифікати учасника наукових та науково-методичних конференцій, сертифікат В2 (англ.) 
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