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ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ Гомон Наталія Михайлівна 
 

 

 Проспект Глушкова 2, Київ, 03022, Україна 

  

   gomonn@ukr.net 
 

Стать Ж | Дата народження 18/01/1949  | Громадянство  Українa   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) - 

Вчене звання  - 

Посада Асистент 

Кафедра Кафедра мовної підготовки 

Факультет/інститут Навчально-науковий центр "Інститут біології та 
медицини" Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

Навчальні дисципліни, у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1. Іноземна мова (англійська) – 1курс, «Maгістр» 

(222 «Meдицина»), ОП “Медицина”,  практичні 

заняття. 

2. Іноземна мова (англійська) (за професійним 
спрямуванням)– 1 курс, «Maгістр» (222 

«Meдицина»), ОП “Медицина”,  практичні заняття. 

3. Іноземна мова (англійська) (за професійним 

спрямуванням)– 3 курс, «Maгістр» (222 

«Meдицина»), ОП “Медицина”,  практичні заняття. 

4. Біологія у світовому просторі (англійською)– 5 

курс, “Maгістр” (091“Біологія”), практичні заняття. 

5. Іноземна мова (англійська) – 1 курс, “Бакалавр”, 

224 «Лабораторна діагностика»  (ОП 

"Лабораторна діагностика"), практичні заняття.  

 

У попередні періоди 1. Іноземна мова (англійська) – 1курс, «Maгістр» 

(222 «Meдицина»), ОП “Медицина”,  практичні 

заняття. 

2. Іноземна мова (англійська) (за професійним 

спрямуванням)– 1 курс, «Maгістр» (222 

«Meдицина»), ОП “Медицина”,  практичні заняття.  

mailto:gomonn@ukr.net


3. Іноземна мова (англійська) (за професійним 
спрямуванням)– 2 курс, «Maгістр» (222 

«Meдицина»), ОП “Медицина”,  практичні заняття. 

4. Іноземна мова (англійська) (за професійним 

спрямуванням)– 3 курс, «Maгістр» (222 

«Meдицина»), ОП “Медицина”,  практичні заняття. 

5. Біологія у світовому просторі (англійською)– 5 

курс, “Maгістр” (091“Біологія”), практичні заняття. 

6. Іноземна мова (англійська) – 1 курс, “Бакалавр”, 

224 «Лабораторна діагностика»  (ОП 

"Лабораторна діагностика"), практичні заняття.  

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 
(З червня 2018 до сьогодні) Асистент кафедри мовної підготовки 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, адреса (Київ, проспект Глушкова, 2, 

http://biology.univ.kiev.ua/) 
Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука 

з 01.2010 до 06.2018 Асистент (кафедра іноземних мов природничих факультетів) 

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, http://philology.knu.ua/) 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  
 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

(З 1968 до 1973) Студентка Київського ордена Леніна державного університету ім. Тараса 
Шевченка 

Отримана кваліфікація (філолог, викладач англійської мови; диплом  Я № 
906356) 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Англійська 

Іноземна мова 2 Французька 

Області професійних інтересів Іноземна мова (англійська), Методика викладання іноземних 

мов(англійська),  Іноземна мова (англійська) (за професійним 

спрямуванням), Експериментальна фонетика, Теоретична фонетика. 

 
 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації Основні публікації: 

 1. Гомон Н.М., Курдіш О.К., Луценко О.В. «Динаміка розвитку медичної термінологічної 
системи та її віддзеркалення в лексикографічних джерелах».  Міжкафедральний збірник 
наукових праць «Лінгвістичні та методологічні проблеми вивчення іноземних мов на 
природничих факультетах». ВПЦ «Київський університет», 2019- вип. 7-c.5-17 

 

        2.    Курдіш О.К., Гомон Н.М., Снопченко В.І. Від біології і генної інженерії до біотехнології 

(посібник з англійської мови для студентів 2–3 курсів біологічного факультету) // ВПЦ «Київський 
університет», 2010. –207 с. 

 

http://biology.univ.kiev.ua/


 3. Гомон Н.М., Курдіш О.К., Снопченко В.І., Шкелебей І.І.  Англійська мова “Biology. 

Biotechnology”. Посібник для студентів І та ІІ курсів біологічного  факультету.- 

К.:2006.- 118с. 

 
Конференції 1. Семінари «New Generation Education: Informed Teaching, Enhanced Learning» (листопад, 

2017);  

2. «How to Create a Motivating Learning Environment. The Art of Developing the Speaking Skills» 

(січень, 2018); 

3.  «Exams and Grades are Temporary, but Education is Permanent» (березень, 2018). 

 

Членство в 

організаціях 

- 

Цитування - 

 
 

 


