
Рівень наукової та професійної активності Саєнко Наталії Віталіївни за 5 років 

у відповідності до п. 30 Постанови КМУ №1187 від 30 грудня 2015 р. (із змінами) 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

 
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. Saienko N. V. Exploring Students’ Perception and Efficiency of 

Technology-Mediated ESP Teaching / N. V. Saienko, Dinara G. 

Vasbieva // X Linguae, Volume 11 Issue 1XL, January 2018, P. 127–137. 

2. Saienko N. A stage-by-stage approach to utilizing news media 

in foreign language classes at higher educational institutions / 

N. Saienko, O. A. Kalugina, T. A. Baklashova, R. G. Rodriguez // 

X Linguae, Issue n 1, January 2019, P. 91–102. 
2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України; 

1. Саєнко Н.В. Інформаційна культура як елемент базової культури 

майбутнього інженера Новий колегіум: зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т 

радіоелектроніки. – Х., 2015. – Вип. 3 (81) – C. 41–45. 

2. Саєнко Н.В. Розвиток духовності та моральності студентів через 

використання іносказань на заняттях з іноземної мови. Проблеми 

інженерно-педагогічної освіти. – УІПА, 2016. – № 50–51. – 363–368. 

3. Напрями формування комунікативної культури майбутніх 

інженерів. Народна освіта. – Електронне наукове фахове видання. – 

2017. – Вип. 1 (31). 

4. Саєнко Н.В. Потенціал гейміфікації як сучасної освітньої 

технології в умовах ЗВО. Вісник національного університету імені 

Т.Г. Шевченка «Чернігівський колегіум». Серія : Педагогічні науки. 

2019 р. Вип. 5 (161). Чернігів : НУЧК. С. 187–193. 

5. Саєнко Н. В. Перспективи використання змішаного навчання у 

викладанні іноземної мови у ВНЗ / Н. В. Саєнко // Теорія та 

методика навчання та виховання : збірник наукових праць 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди. –2017. – Вип. 41. – С. 108–116. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 
1. Созикіна Г.С., Попова О.В., Саєнко Н.В. Соціальна 

відповідальність майбутніх інженерів автомобільно-дорожньої 

галузі: педагогічний аспект: монографія. Харків, ХНАДУ, 2020. 166 

с. 

2. Саєнко Н. В.  English Grammar and Everyday Speaking Course 

начальний посібник / Н. В. Саєнко, С. В. Понікаровська, 

Є. Б. Новікова. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 232 с. 

3. Саєнко Н.В Science and Technology: навчальний посібник. – 

ХНАДУ, 2015. – 190 с. 

4. Саєнко Н.В., Понікаровська С.В., Литвиненко О.В. Cross-Cultural 

Communication. навчальний посібник. – ХНАДУ, 2015. – 200 с. 

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;  

1. Науковий керівник держбюджетної науково-дослідної роботи 

кафедри іноземних мов. 

2. Член редакційної колегії наукового видання «Вестник ХНАДУ» 



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 іноземних мов 

11) участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових 

спеціалізованих вчених рад);  

1. Офіційний опонент на засіданні спеціалізованої вченої ради на 

захисті докторської дисертацій Ісаєвої О. С. 

2. Офіційний опонент на засіданні спеціалізованої вченої ради на 

захисті докторської дисертацій Ткаченко Л. П. 

12) наявність не менше п’яти авторських 

свідоцтв та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення; 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. науково-

практичного характеру: 1.«Automation and Computer-Integrated 

technologies" № 52280, дата реєстрації: 22.11.2013р.  

2. Навчальний посібник «English for Metrology Students",  № 55451; 

дата реєстрації: 25.06.2014 р. 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування; 

1. Саєнко Н. В.  English Grammar and Everyday Speaking Course 

начальний посібник / Н. В. Саєнко, С. В. Понікаровська, 

Є. Б. Новікова. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 232 с. 

2. Саєнко Н.В Science and Technology: навчальний посібник. – 

ХНАДУ, 2015. – 190 с. 

3. Саєнко Н.В., Понікаровська С.В., Литвиненко О.В. Cross-Cultural 

Communication. навчальний посібник. – ХНАДУ, 2015. – 200 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; 

1. Балбєкін Іван Анатолійович –Диплом переможця І ступеня 

Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідних робіт 

іноземними мовами за підтримки Харківської міської ради «Якими 

культурними здобутками може пишатися Європа?», 01.10-

31.10.2018, Харків 

2. Чупета Дар’я Олександрівна –Диплом переможця І ступеня 74-ї 

студентської наукової конференція Харківського національного 

університету будівництва та архітектури, м. Харків, 27-28 лютого 

2019 року  

3. Дорошенко Микита Андрійович – Диплом переможця ІІІ ступеня 

Міжнародного конкурус студентських науково-дослідних робіт 

іноземними мовами “Information Technologies in Education: Good or 

Evil?” («Інформаційні технології в освіті: добро чи зло?») 

31.10.2017, Харків 

4. Комарова Катерина Олегівна –Диплом переможця І ступеня 

Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідних робіт 

іноземними мовами «За що ми відповідальні?», 26.09-1.11.2016, 

Харків 

5. Дроботова І.А. Диплом І ступеня Міжнародного конкурсу 

студентських науково-дослідних робіт іноземними мовами “What 

inventions does the future have in store?” 01.10-31.10.2019, Харків. 

 

 

15) наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

1. Saienko N.V. Using parables during the English language classes / 

Saienko N.V. // Проблеми і перспективи навчання іноземних мов у 



публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

ВНЗ: електр. сб. матер. семінару (Харків, 18 листопада 2016 р.). – 

Харків, ХНАДУ. – С. 135-140. 

2. Saienko N.V. Possibilities of foreign language blended learning / 

Saienko N.V. // Проблеми і перспективи мовної підготовки 

іноземних студентів : тези доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (6–7 жовтня 2016 р., Харків  ). – Х.: 

ХНАДУ.  – С. 279–282. 

3. Саєнко Н.В. Забезпечення морального розвитку студентів 

засобами іноземної мови / Созикіна Г.С., Саєнко Н.В. // Іноземні 

мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та 

методичні перспективи : сб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-

конференції (Харків, 16 листопада 2016 р.). / Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 2016. – С. 243–247. 

4. Saienko N.V. Creative activity as a component of the future 

specialists’ professional competence / N. V. Saienko // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів, 

студентів і молодих вчених вищих навчальних закладів «Технічні 

науки та інформаційні технології: актуальні проблеми і перспективи 

розвитку. – Х. ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2018. – С. 199–201. 

5. Saienko N. Stimulating students’ creative activity during foreign 

language classes as a factor of enhancing their competitiveness in the 

labour market / N. Saienko, O. Ilienko // ELT in Ukraine : New Ways to 

Success : Book of Convention Papers. Comp. A. Radu. Eds. A. Radu, L. 

Kuznetsova. – Lviv: ПП «Марусич», 2018. – P. 132–134 

7. Kalugina O. A., Saienko N. V., Novikova Ye. B., Alipichev A. Yu. 

Development of students’ spirituality and morality through allegoric tales 

when teaching English as a foreign language. New Trends and Issues 

Proceedings on Humanities and Social Sciences. 6 (1). 2019.  P. 269–

276. https://doi.org/10.18844/prosoc.v6i1.4178 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; (не обмежується 5-ма роками) 

Член міжнародної організації TESOL 

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років; (не обмежується 5-ма 

роками) 

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років. 

 

 

 

 


