
 

 

ВИПУСКНИКИ АСПІРАНТУРИ 

Освітньо-наукова програма «Сучасні освітні студії: педагогіка, 

методика навчання іноземних мов і культур, наукова англійська мова» 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки  

ПІБ, 

контакти 

Кафедра, за якою був 

закріплений аспірант 

Науковий 

керівник 

Форма 

навчання  

Бюджет / 

контракт 

Дата 

закінчення 

аспірантури 

Захист 

дисертації 

ЗВО, кафедра,  

на якій працює 

Міцай  

Євгенія Павлівна 

 

yevheniia.mitsai 

@knlu.edu.ua 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 

Бігич О. Б. 

Заочна Контракт 31.08.2020 ‒ Київський національний 

лінгвістичний 

університет, методист 

вищої категорії 

навчально-методичного 

відділу 

 

Паленчук 

Таміла Дмитрівна 

 

 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 

Черниш В. В. 

Заочна Контракт 31.08.2020 ‒ ‒ 

Рубцова  

Світлана Вячеславівна 

 

rubtsova.svitlana 

@gmail.com 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 

Черниш В. В. 

Денна Бюджет 31.08.2020 ‒ Київський національний 

університет будівництва  

і архітектури, кафедра 

мовної підготовки  

і комунікації 

 

Бойко  

Ганна Анатоліївна 

 

anaboyko84@gmail.com 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. наук, проф. 

Ніколаєва С. Ю. 

Денна Контракт 30.09.2020 25.02.2021 Національний університет 

харчових технологій, 

кафедра іноземних мов 

професійного 

спрямування 

 

Голос  

Ганна Анатоліївна 

 

h.holos@kubg.edu.ua 

Кафедра психології, 

педагогіки і туризму 

к. пед. н., доц. 

Кудіна В. В. 

Денна Контракт 30.09.2020 14.04.2021 Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

кафедра германської 

філології  



 

 

Кузьмицька Маргарита 

Олександрівна 

 

marharyta.kuzmytska 

@knlu.edu.ua 

 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 

Бориско Н. Ф. 

Денна Бюджет 30.09.2020 ‒ Київський національний 

лінгвістичний 

університет,  

кафедра іноземних мов 

Матковська  

Наталія Вікторівна 

 

nataliia.matkovska 

@knlu.edu.ua 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 

Черниш В. В. 

Денна Бюджет 11.09.2021 ‒ Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря 

Сікорського, 

Факультет Лінгвістики, 

Кафедра англійської мови 

технічного спрямування 

№2 

 

Плотніков Євген 

Олександрович 

 

yevhen.plotnikov 

@knlu.edu.ua 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 

Бігіч О. Б. 

Денна Бюджет 11.09.2021 ‒ Ніжинський державний 

університет імені Миколи 

Гоголя, кафедри 

прикладної лінгвістики  

та англійської мови  

і методики викладання 

 

Прилипко Дар'я 

Олегівна 

 

dariia.prylypko 

@knlu.edu.ua 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., доц. 

Майєр Н. В. 

Денна Бюджет 11.09.2021 ‒ Київський національний 

лінгвістичний 

університет, кафедра 

романської і новогрецької 

філології та перекладу 

(Сумісник) 

 

Сідляренко (Хасанова) 

Тетяна Рафаїлівна 

 

Кафедра психології, 

педагогіки і туризму 

к. пед. н., доц. 

Кириленко В. Г. 

Заочна Контракт 11.09.2021 ‒ ‒ 

Стельмах Діана 

Олександрівна 

 

diana.stelmakh 

@knlu.edu.ua 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. наук, проф. 

Ніколаєва С. Ю. 

Денна Бюджет 11.09.2021 ‒ ‒ 



 

 

Щербина Мадіна 

Баталівна 

 

madina.shcherbyna 

@knlu.edu.ua 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 

Бігіч О. Б. 

Денна Бюджет 11.09.2021 29.12.2021 Київський національний 

лінгвістичний 

університет, кафедра 

методики викладання 

іноземних мов  

й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Юхименко (Лузан) 

Віолетта 

Олександрівна 

 

violetta.yukhymenko 

@knlu.edu.ua 

Кафедра методики 

викладання іноземних 

мов й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., доц. 

Майєр Н. В. 

Заочна Контракт 11.09.2021 ‒ ‒ 

Котковець  

Аліна Леонідівна 

 

alina.kotkovets 

@knlu.edu.ua 

Кафедра педагогіки, 

методики викладання 

іноземних мов та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., доц. 

Майєр Н. В. 

Денна Бюджет 09.09.2022 ‒ ‒ 

Ящук  

Ольга Вікторівна 

 

Кафедра педагогіки, 

методики викладання 

іноземних мов та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 
Матвієнко О.В. 

Денна Бюджет    

Кучер Наталія 

Василівна 

 

Кафедра педагогіки, 

методики викладання 

іноземних мов та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

 

 

 

 

д. пед. н., проф. 

Матвієнко О.В. 

Заочна Контракт    



 

 

Мельник  

Катерина Олегівна 

 

Кафедра педагогіки, 

методики викладання 

іноземних мов та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 

Черниш В. В. 

Денна Бюджет    

Коваль  

Софія Віталіївна 

 

Кафедра педагогіки, 

методики викладання 

іноземних мов та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

д. пед. н., проф. 

Бігич О.Б. 

Вечірня Бюджет    

 


