
Самоаналіз доцента Комісаренко Н. О. за 5 останніх років кафедра української та іноземних мов 
№ Назва пункту + або - Підтверджуючі дані 

1 2 3 4 

1. 

наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection; 

+ 

1. Natalia Komisarenko.  Oleh Lazariev, Yuliia Fernos, Liudmyla Neshchadym, Svitlana Tymchuk, 

Liudmyla Movchan. Methods for monitoring and analysis of the Holidaymakers’ Free Time in 

Tourism  Proceedings of the 33 International Business Information Management Association 

Conference (IBIMA) 10-11 April 2019. – Granada, Spain. – P. 7077. (Scopus) 

2. Natalia Komisarenko and others (2019). Definition of a Process of Forming Professional 

Communicative Competence of the Future Agrarian Experts. Vision 2025: Education Excellence and 

Management Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. Proceedings of the 

34-th IBIMA Conf. 13–14 Nov. 2019. Editor: Khalid S. Soliman. Madrid, Spain. P. 11099–11107. 

ISBN: 978-0-9998551-3-3. (Web of Science) 

3. Prokopchuk, O., Guzar, B., Komisarenko, N. & Melnyk K. Development of Insurance Services in the 

Agrarian Sector of Ukraine in the Context of Globalization Processes. Proceedings of the 34th 

International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education 

Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage: 

Vision 2025. 13-14 November 2019, Madrid, Spain, 2588-2604. ISBN: 978-0-9998551-3-3 (Scopus 

& Web of Science). 

 

2. 

наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України; 

+ 

1. Komisarenko N.O. Content, forms and methods of quality monitoring of organizing educational work 

in higher educational establishment / N.O. Komisarenko // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”  - Додаток 1 до 

Вип. 36, Том ІІ (62): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору”. К.: Гнозис, 2015. – С. 438-444. 

2. Комісаренко Н.О. Педагогічні умови виховання студентів вищих навчальних закладів на ідеях 

толерантності / Н.О. Комісаренко // Сборник научных трудов «Актуальные научные 

исследования в современном мире». – Выпуск 4(24). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – 

 С. 54-59.  

3. Комісаренко Н.О. Зміст, форми і методи моніторингу якості організації виховної роботи у 

вищому навчальному закладі / Н.О. Комісаренко // Вісник університету імені Альфреда 

Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. - №1(13). – Дніпро, 2017р. –  

С.106-111. 

4. Комісаренко Н.О. Шляхи удосконалення управління якістю навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах / Н.О. Комісаренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-

Вінниця: ТОВ «Планер», 2018. – Вип. 51. – С.59-63. 

5. Комісаренко Н.О. Вимоги до рівня формування професійної комунікації майбутніх фахівців 

немовного профілю. // Інноваційна педагогіка. – Випуск 17.  Одеса: ПУ «ПНДІЕІ», 2019. –  

С. 93-97 

 

3. 
наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії; 
+ 

Комісаренко Н.О. Англійська мова: навч. посіб. / Н. О. Комісаренко, Г. Л. Прокоф’єв. – Умань: 

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 267  

4. наукове керівництво (консультування) здобувача, який   



одержав документ про присудження наукового ступеня; 

5. 

участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

 

 

6. 

проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

 

 

7. 

робота у складі експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН; 

 

 

8. 

виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, 

або іноземного рецензованого наукового видання; 

 

 

9. 

керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук України”; участь 

у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”; 

 

 

10. 

організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря 

закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника; 

+ 

Завідувач кафедри української та іноземних мов 

11. 

участь в атестації наукових працівників як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад); 

 

 

12. 
наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю два досягнення; 
 

 

13. 
наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
+ 

1. Комісаренко Н.О. Англійська мова : посібник з розмовних тем / Н.О. Комісаренко, Я. В.Бечко, 

Л. В.Мовчан, Ю. І.Фернос, О.О.Олійник. – Умань: РВВ Уманського НУС, 2017. – 73 с. 



дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування; 

2. Комісаренко Н. О. Навчально-методичний посібник для виконання самостійної роботи з 

дисципліни “Ділова іноземна мова” для студентів ОКР “Магістр” / Н. О. Комісаренко. – Умань: 

ФОП “Масловатий”, 2018. – 43 с. 

3. Комісаренко Н. О. Англійська мова. Навчально-методичний посібник для студентів факультету 

менеджменту за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа» / Н.О. Комісаренко. – 

Умань, 2018. – 46 с. 

 

14. 

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з 

видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

+ 

Голова комісії I  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Іноземна 

мова». 

15. 

наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

+ 

1. Комісаренко Н.О. Забезпечення якості як визначальний принцип Європейського простору 

вищої освіти // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. – Gorzow Wielkopolski 2016. – C. 31-39 

2. Komisarenko N. Creative approaches and methods in English language teaching: a practical view / N. 

Komisarenko // Book of abstracts/  An international conference on teaching and learning English as 

an additional language. – Ephesus, Izmir. – Turkey, 2017. – P. 49 - 56 

3. Komisarenko N., Oliinyk O. Problem space of modern society: philosophical-communicative and 

pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 

4. Natalia Komisarenko. Liudmyla Movchan. Agricultural Higher Education and Training in Europe/ 

Proceedings of the International Conference on Advanced Research in Teaching and Education. – 

Rome, Italy. 10 May 2019. – P. 33-37 

5. Natalia Komisarenko , Mariia Kudla, Olena Kirdan. Transformation Of The Quality Assurance 

System Of Higher Education In Ukraine/ Proceedings of the International Conference of Education, 

Research and Innovation. – Seville (Spain). 11-13 November 2019. – P. 10289-10295 

16. 

участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

+ 

Член науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»: історія і 

традиції»  УДПУ імені Павла Тичини (наказ від 07.10.1996 року № 2-7/154). 

Член Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» з 28 



лютого 2020 р. 

17. 
досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років; 
+ 

Педагогічна діяльність із 1981 року 

18. 
наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років. 
  

 


