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кафедри мовної підготовки і комунікації за 2021-2022 навчальний рік 
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменуван-

ня посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив 

науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації 

(серія, номер, дата, 

ким виданий 

диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості 

про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку роботи 

на цій посаді (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий, 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection) 

протягом останніх п’яти років 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі і 

кількість 

навчальних  

кредитів 

(годин) 

підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно до 

пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

Дикарева  

Лариса  

Юріївна 

Професор 

кафедри 

мовної 
підготовки і 

комунікації 

Ніжинський 

державний 

педагогічний 
інститут 

ім. М.В.Гоголя, 

диплом – 

ЛВ ВЕ № 010407 
01.07.1997; 

спеціальність – 

російська мова, 
література та 

світова художня 

культура; 
кваліфікація - 

вчитель російської 

мови, літератури, 

зарубіжної 
літератури та 

світової 

Кандидат 

філологічних наук,  

диплом: 
ДК № 019700  

11.06.2003 

спеціальність: 

10.02.02 –  
російська мова;  

тема дисертації: 

«Міфопоетика 
метаморфози і 

способи її 

об’єктивації в 
художньому 

мовленні: 

лінгвосеміотичний 

аспект (на матеріалі 
прози М.В.Гоголя і 

М.О.Булгакова)» 

Участь у журі Міжнародних 

конкурсів з української мови 

ім. Петра Яцика 2020 р. та 2022 р. 

(сертифікати про участь у роботі 

журі). Участь у підготовці завдань до 

Мовного марафону (відділ 

організації масових заходів та 

інформаційно-аналітичної роботи 

ДНУ "Інститут модернізації змісту 

освіти").  
 

Тестові завдання ІІ Всеукраїнського 

відкритого марафону з української мови. 
-І етап. Культура слова (лексикологія, 

фразеологія, стилістика). – С. 185-190. 

-ІІ етап. Граматика (синтаксис, 

морфологія, словотворення). – С. 190-
195. 

Наказ ректора 

КНУБА про 

зарахування 
підвищення 

кваліфікації від 

11.07.2018 р. 

№285. 
1. КНУБА: 

з дисципліни - 

Іноземна мова 
(англійська),  

16.04.2018 –  

16.06.2018, 
Свідоцтво –  

СС №  02070909 

210-18; 

тема: «Переклад 
статті. Методика 

викладання 

пп. 3,4,10, 

11,14,19 

 

 



художньої 
культури 

 

 
вчене звання 

доцента присвоєно 

за кафедрою 

російської мови 
Київського 

національного 

університету  
ім. Т.Шевченка, 

атестат: 

12ДЦ № 022304 

19.02.2009 
 

-ІІІ етап. Правопис (орфографія, 
пунктуація, фонетика, орфоепія). – С. 

195-200. 

-ІV етап. Робота з текстом. «Перший 

українець, який здійснив навколосвітню 
подорож». – С. 200-205. 

Завдання розміщені на сайті: Державної 

наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти». – Київ, 2022 

(https://imzo.gov.ua/zahodi/konkursi-dlya-

uchniv-pto/vseukrains-kyy-vidkrytyy-

marafon-z-ukrains-koi-movy/ii-vseukrains-
kyy-vidkrytyy-marafon-z-ukrains-koi-

movy/ 

іноземної мови», 
140 годин. 

2. Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації: 
Certificate about 

the international 

skills 
development (the 

webinar). Lublin, 

Republic of 

Poland 
31.08.2020-

07.09.2020, 

свідоцтво -             
ES № 1161/2020 

07.09.2020,  

45 годин. 
3. Сертифікат 

№ 3 про участь у 

роботі журі 4-го 

(підсумкового) 
етапу ХХ 

Міжнародного 

конкурсу з 
української мови 

ім. П.Яцика, 

25 - 28.08.2020,  
32 години. 

 

 


