ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ЗДОБУВАЧА
1. Єлісеєнко Анна Павлівна, 1988 року народження.
2. Закінчила у 2011 році з відзнакою Харківський національний
педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і
методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула
кваліфікацію викладача англійської мови. Диплом ХА №40518269 від 9 червня
2011 р.
3. Кандидат філологічних наук з 2016 р. Дисертацію захищено
01.07.2016 у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровському
національному університеті ім. Олеся Гончара, отримала диплом ДК №
038644.
4. Немає.
5. Призначена на посаду старшого викладача кафедри іноземних мов з
01.03.2018 року. Наказ №56-к від 28.02.2018.
Призначена на посаду старшого викладача, завідувача кафедри
іноземних мов, як обрана за конкурсом з укладенням контракту терміном на
п’ять років з 01.09.2019. Наказ № 276-к від 28.08.2019.
Призначена на посаду доцента, завідувача кафедри іноземних мов з
01.10.2020 р. (протокол №9 засідання Вченої ради академії від 24.09.2020 р.).
Наказ № 296-к від 30.09.2020.
6. Стаж науково-педагогічної роботи – 5 років 8 місяців.
7. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Харківській
державній зооветеринарній академії:
З 19.11.2013 - 28.02.2018 – викладач кафедри іноземних мов.
З 01.09.2018 – 28.08.2019 – старший викладач кафедри іноземних мов.
З 01.09.2019 – 30.09.2020 – старший викладач, завідувач кафедри
іноземних мов.
З 01.10.2020 по теперішній час займає посаду доцента, завідувача
кафедри іноземних мов.
8. Основні навчальні курси, які веде здобувач:
- на факультеті ветеринарної медицини курс для студентів 1 курсу, 1-6
груп «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (180 годин, у т.ч. 90
годин семінарських занять);
- на факультеті біотехнології та природокористування для студентів 1
курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (90 годин, у т.ч. 52
години семінарських занять);
- на факультеті технологій продукції тваринництва та менеджменту
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» (90 годин, у т.ч. 52 години
семінарських занять).
Середньорічне педагогічне навантаження здобувача становить 600
годин (семінарські заняття).
Здобувач є автором і співавтором методичних розробок до аудиторної та
самостійної роботи студентів для вивчення дисциплін, що викладаються на
кафедрі.

Здобувач брала участь у розробці типових програм, силлабусів та
робочих програм з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямування»
для студентів факультетів ветеринарної медицини, технологій продукції
тваринництва та менеджменту, біотехнології та природокористування.
Здобувач бере активну участь у розробці та удосконаленні
тестових завдань для проведення поточного та підсумкового контролю.
Для дистанційного навчання за допомогою платформи Moodle здобувач
розробила цикл занять з дисциплін «Іноземна мова за науковим професійним
спрямуванням» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та тести для
проведення поточного та підсумкового контролю.
9. Наукова робота здобувача. Здобувач є автором та співавтором 29
наукових праць, 14 з яких були опубліковані після захисту дисертації.
10. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.
В 2017 році виступала офіційним опонентом на здобуття наукового
ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.01.02. – російська
література) Є.І. Вишинської на тему: «Малая проза» Н.Н. Берберовой:
проблема жанрового своеобразия».
11. Участь у виконанні науково-технічних програм та в роботі науковометодичних та технічних рад.
Єлісеєнко А.П. є членом науково-методичної ради факультету
ветеринарної медицини ХДЗВА; членом наукової організації «Центр
українсько-європецського співробітництва»; членом громадської організації
«Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ» та
редактором англомовної версії науково-практичного журналу ХДЗВА
«Ветеринарія,
технології
тваринництва
та
природокористування»
(категорія Б).
12. Здобувач отримала:
- сертифікат Goethe-Zertifikat у 2016 році, який підтверджує рівень
володіння німецькою мовою В2.
- сертифікат FCE у 2018 році, який підтверджує рівень володіння
англійською мовою В2.
- В 2017 році пройшла стажування в Барселоні в “ESEI International
Business School” (108 годин) на тему: «Підготовка висококваліфікованого
персоналу, організація навчального процесу та інноваційні методи навчання»
(Experience in preparation of highly qualified personnel, organization of educational
process and innovative teaching methods at ESEI International Business School
Barcelona).
Основні навчально-методичні та наукові публікації
Має 29 публікацій, з них 25 наукових та 4 навчально-методичного
характеру, у тому числі 17 наукових праць, опубліковані у вітчизняних і
міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 14 праць, з них 10
наукових та 4 навчально-методичного характеру, у т.ч. 1 публікація у
періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus.
Основні праці
1.
Елисеенко А.П. О некоторых особенностях проблематики рассказа
Б. Садовского «Стрельчонок» // Наукові праці Кам’янець-Подільського
національного університету ім. І. Огієнка: Філологічні науки, 2018, с. 17-21.
Фахове видання.
2.
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3.
Елисеенко А.П. Садовской в оценках и воспоминаниях
современников // Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди – Харків: ППВ
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8.
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Х.: РВВ, ХДЗВА, 2018.
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Дані апробації професійної діяльності
Відкрите семінарське заняття на тему «Famous scientists in Veterinary
Medicine» («Відомі науковці в ветеринарній медицині») було проведене для
студентів 7 групи 1 курсу факультету ветеринарної медицини Харківської
державної зооветеринарної академії 15 лютого 2021 року. Семінарське заняття
було обговорене на засіданні кафедри іноземних мов. Дана позитивна оцінка.
Протокол № 7 від 16.02.2021 року.
Брала участь у 5 конференціях за профілем кафедри, у тому числі:
1. Integration of distance learning at higher educational establishments of
Ukraine // II International education forum “Best educational practices: Ukraine,
Europe, World”, January, 24, 2021. (тези).

2. Деякі особливості використання прийменників в офіційно-діловому
стилі мовлення // Науково-методична конференція ХДЗВА, 27 січня, 2019.
3. Ieliseienko A.P. Online learning as a non-traditional form of the modern
education on the example of the Moodle platform // Educators and scholars’
international foundation, November, 16, 2020.
Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засідання
кафедри іноземних мов. Дана позитивна оцінка.
Рекомендовано присвоїти вчене звання доцента на засіданні кафедри 16
лютого 2021 року, протокол №7.
На підставі результатів голосування вчена рада прийняла рішення про
присвоєння Єлісеєнко Анні Павлівні вченого звання доцента по кафедрі
іноземних мов.
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