
 

 

Curriculum Vitae 
                                                                 Гузовська Оксана Олегівна 

 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ Гузовська Оксана Олегівна 
 

 

 Проспект Глушкова 2, Київ, 03022, Україна 

  

   kssana.guzovska@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)– 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. 

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.  

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 09.2010 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  
з 09.1999 до 09.2010 Асистент (кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів) 

 Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

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

 Area of activity: Освіта/Наука 
 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

(З 1993 до 1999) Студентка Київського державного лінгвістичного університету  

Отримана кваліфікація (філолог, викладач англійської та іспанської мові і 
зарубіжної літератури; диплом  КВ № 11318309) 

 
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: 

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


 1. Підручник «Системний аналіз в екології» (у співавторстві) (англійською мовою)  (гриф 

Міністерства освіти та науки). 

 
Конференції 1. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції  «Лінгвіістичні  та методологічні 

аспектии викладння  іноземних мов професійного спрямування» 

25-26 березня 2020р.,  (НАУ), тези «ESP Vocabulary: Sources for Teaching and Use in 

Teaching. Types of Vocabulary» (у співавторстві),  

2. Семінари «New Generation Education: Informed Teaching, Enhanced Learning» 
(листопад, 2017);  
3. «How to Create a Motivating Learning Environment. The Art of Developing the 
Speaking Skills» (січень, 2018); 

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

5.  4 міжнародна науково-практична конференція «Психологічні та педагогічні проблеми 

формування сучасного спеціаліста»  Харків,  травень,  2018р.  

 

 

Членство в 

організаціях 

- 

Цитування - 

 
 


