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Робочі групи освітніх програм  

факультету іноземних мов 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

 

1.  Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Англійська мова та література і переклад та 

друга іноземна мова», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, МАТЮХІНА Юлія 

Володимирівна, доцент кафедри англійської філології, канд. філол. наук. 

1.2.  Члени робочої групи: 

1) ЛОБОВА Оксана Костянтинівна, доцент кафедри англійської філології, канд. 

філол. наук; 
2) НАБОКОВА Ірина Юріївна, доцент кафедри англійської філології, канд. філол. 

наук; 
3) МАРТИНЮК Алла Петрівна, професор кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша, д-р філол. наук, проф.; 
4) ФРОЛОВА Ірина Євгенівна, професор кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша, д-р філол. наук, доц. 

 

2.  Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Англійська мова та література і переклад та 

друга іноземна мова», другий (магістерський) рівень вищої освіти 

2.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, РЕБРІЙ Олександр 

Володимирович, завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, д-р 

філол. наук, проф. 

2.2. Члени робочої групи: 

1) ЧЕРНОВАТИЙ Леонід Миколайович, професор кафедри перекладознавства 

імені Миколи Лукаша, д-р пед. наук, проф.; 
2) ТАЩЕНКО Ганна Володимирівна, доцент кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша, канд. філол. наук, доц.; 
3) БОНДАРЕНКО Євгенія Валеріївна, професор кафедри англійської філології, д-

р філол. наук, проф.; 
4) СОЛОЩУК Людмила Василівна, професор кафедри англійської філології, д-р 

філол. наук, проф. 
 

3.  Спеціальність 035 Філологія 
Освітньо-професійна програма «Англійська мова та література і переклад», 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
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3.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  БАЙБЕКОВА Людмила 

Олександрівна доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, 

канд. пед.  наук, доц. 

3.2. Члени робочої групи: 

1) КОЛТУНОВА Олена Ігорівна, доцент кафедри методики та практики 

викладання іноземної мови, канд. філол. наук, доц.; 
2) ЯЗЛОВИЦЬКА Олена Володимирівна, доцент кафедри методики та практики 

викладання іноземної мови, канд. філол. наук, доц. 

 

4.  Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Німецька мова та література і переклад та 

англійська мова», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

4.1.  Гарант освітньої програми – керівник  робочої групи, МАЛАЯ Олеся Юліївна, 

доцент кафедри романо-германської філології, канд. філол. наук, доц. 

4.2.  Члени робочої групи: 

1) КАРПУСЕНКО Наталія Вікторівна, доцент кафедри романо-германської 

філології, канд. філол. наук; 
2) ПАНЧЕНКО Ірина Михайлівна, доцент кафедри романо-германської філології, 

канд. філол. наук. 

 

5.  Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Німецька мова та література і переклад та 

англійська мова», другий (магістерський) рівень вищої освіти 

5.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  БЕЗУГЛА Лілія 

Ростиславівна, професор кафедри романо-германської філології, д-р філол. наук, 

проф. 

5.2.  Члени робочої групи: 

1) КАРПУСЕНКО Наталія Вікторівна, доцент кафедри романо-германської 

філології, канд. філол. наук; 
2) ПАНЧЕНКО Ірина Михайлівна, доцент кафедри романо-германської філології, 

канд. філол. наук. 

 

6.  Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Німецька мова і література та переклад», 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

6.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ПІХТОВНІКОВА Лідія 

Сергіївна, професор кафедри романо-германської філології, доктор філологічних 

наук, професор.  

6.2.  Члени робочої групи: 
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1) ОНІЩЕНКО Наталія Анатоліївна, доцент кафедри романо-германської 

філології, кандидат філологічних наук, доцент;  
2) СОТНИКОВА Світлана Іванівна, доцент кафедри романо-германської 

філології, кандидат філологічних наук, доцент.  

 

7.  Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Французька мова та література і переклад та 

англійська мова», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

7.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, БЄЛЯВСЬКА Марія 

Юріївна, доцент кафедри романо-германської філології, канд. філол. наук. 

7.2.  Члени робочої групи: 

1) ПЕСОЦЬКА Діана Леонідівна, доцент кафедри романо-германської філології, 

кандидат філософських наук;  
2) РУДНЄВА Ірина Станіславівна, доцент кафедри романо-германської філології, 

кандидат педагогічних наук, доцент.  

 

8.  Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Переклад (іспанська та англійська мови)», 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

8.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ПЕСОЦЬКА Діана 

Леонідівна, доцент кафедри романо-германської філології, кандидат 

філософських наук;  

8.2  Члени робочої групи: 

1) ОРЖИЦЬКИЙ Ігор Олександрович,  професор кафедри романо-германської 

філології, д-р філол. наук, доц. 
2) РУДНЄВА Ірина Станіславівна, доцент кафедри романо-германської філології, 

кандидат педагогічних наук, доцент.  

 

9.  Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Французька мова та література і переклад та 

англійська мова», другий (магістерський) рівень вищої освіти 

9.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  РУДНЄВА Ірина 

Станіславівна, доцент кафедри романо-германської філології, кандидат 

педагогічних наук, доцент.  

9.2.  Члени робочої групи: 

1) ПЕСОЦЬКА Діана Леонідівна, доцент кафедри романо-германської філології, 

кандидат філософських наук;  
2) ЧЕРКАШИНА Тетяна Юріївна, професор кафедри романо-германської 

філології, доктор філологічних наук, доцент.  
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10.  Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Переклад (іспанська та англійська мови)», 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

10.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ОРЖИЦЬКИЙ Ігор 

Олександрович,  професор кафедри романо-германської філології, д-р філол. 

наук, доц.; 

10.2.  Члени робочої групи: 

1) РУДНЄВА Ірина Станіславівна, доцент кафедри романо-германської філології, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
2) СКРИПНІК Ірина Юріївна, доцент кафедри романо-германської філології, 

кандидат філологічних наук, доцент 
 

11. Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Переклад (китайська та англійська мови)», 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

11.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ЛАХМОТОВА Юлія 

Валеріївна, в.о. завідувача кафедри східних мов та міжкультурної комунікації, 

доцент кафедри східних мов та міжкультурної комунікації, канд. пед. наук, доц. 

11.2.  Члени робочої групи: 

1) ВІРОТЧЕНКО Світлана Андріївна, в.о. декана факультету іноземних мов, 

доцент кафедри східних мов та міжкультурної комунікації, канд. філол. наук, 

доц.;  
2) ОЛЬХОВСЬКА Алла Сергіївна, професор кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша, д-р пед. наук, доц. 

3) МОРОЗОВА Ірина Ігорівна,  в.о. завідувача кафедри англійської філології та 

методики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук, доцент 
 

12. Спеціальність 035 Філологія 

 Освітньо-професійна програма «Переклад (китайська та англійська мови», 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

12.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ВІРОТЧЕНКО Світлана 

Андріївна, в.о. декана факультету іноземних мов, доцент кафедри східних мов та 

міжкультурної комунікації, канд. філол. наук, доц. 

12.2. Члени робочої групи: 

1) ЛАХМОТОВА Юлія Валеріївна, в.о. завідувача кафедри східних мов та 

міжкультурної комунікації, доцент кафедри східних мов та міжкультурної 

комунікації, канд. пед. наук, доц.; 
2) МОРОЗОВА Ірина Ігорівна,  в.о. завідувача кафедри англійської філології та 

методики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук, доцент; 
3) ОЛЬХОВСЬКА Алла Сергіївна, професор кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша, д-р пед. наук, доц. 
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13. Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-професійна програма «Переклад (арабська та англійська мови)», 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

13.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, НЕФЬОДОВА Олена 

Дмитрівна, доцент кафедрм англійської філології, кандидат філологічних наук , 

доцент 

13.2.  Члени робочої групи: 

1) ВІРОТЧЕНКО Світлана Андріївна, в.о. декана факультету іноземних мов, 

доцент кафедри східних мов та міжкультурної комунікації, канд. філол. наук, 

доц; 
2) ГАРІБО Ахмад Гарібо, старший викладач кафедри східних мов та 

міжкультурної комунікації; 
3) МОРОЗОВА Ірина Ігорівна,  в.о. завідувача кафедри англійської філології та 

методики викладання іноземної мови,  кандидат філологічних наук, доцент. 
 

14.  Спеціальність 035 Філологія 
Освітньо-наукова програма Філологія (германські мови, література зарубіжних 

країн та перекладознавство), третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 
14.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ШЕВЧЕНКО Ірина 

Семенівна, завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу, д-р філол. наук, 

професор 
14.2. Члени робочої групи: 

1) ОНІЩЕНКО Наталія Анатоліївна, доцент кафедри романо-германської 

філології, кандидат філологічних наук, доцент;  

2) РЕБРІЙ Олександр Володимирович, завідувач кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша, д-р філол. наук, проф. 

3) ЧЕРКАШИНА Тетяна Юріївна, професор кафедри романо-германської 

філології, доктор філологічних наук, доцент; 

4) МОРОЗОВА Ірина Ігорівна, в.о. завідувача кафедри англійської філології та 

методики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук, доцент. 

 

 


