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ПІБ 

стейкхолдера  
Категорія  

(НПП, 

робото- 
давець,  
здобувач  

освіти, 

випускник)  

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, 

займана  
посада (місце 

роботи)  

До якого 

розділу  
ОНП  

пропо 

нуються 

зміни  

Попередня 

редакція 

розділу  

Зміни, що 

пропонуються  
Нова редакція 

розділу ОНП  
При-

мітки   

Романюк 

Ю.В.  
Робото-

давець  
канд. філол. 

наук, старший 

науковий 

співробітник 

Інституту 

української 

мови, відділу 

лексикології, 

лексикографії 

та структурно-

математичної 

лінгвістики 

Без змін      

Кондратенко 

Н.В. 

Робото-

давець  

д-р філол. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

прикладної 

лінгвістики 

Одеського 

національного 

університету 

імені 

І.І.Мечникова 

Без змін     



Левченко 

О.П. 

Робото- 

давець 

д-р філол. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

прикладної 

лінгвістики 

Інституту 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій 

Національно 

го 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

Без змін     

Загнітко 

А.П. 

НПП д-р філол. 

наук, член-кор. 

НАН України, 

професор, 

декан 

філологічного 

факультету, 

професор 

кафедри 

загального та 

прикладного 

мовознавства і 

слов’янської 

філології 

Без змін     

Ситар Г.В.  НПП д-р філол. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

загального та 

прикладного 

мовознавства і 

слов’янської 

філології 

Без змін     

Оленяк М.Я.  НПП канд. філол. 

наук, доц., 

декан 

факультету 

іноземних мов 

Без змін     

Залужна 

О.О.  

НПП канд. філол. 

наук, доцент 

кафедри 

англійської 

філології 

факультету 

іноземних мов 

Без змін     

Грабович 

М.В. 

Здобувач 

освіти 

Аспірант 2 

року навчання 

Без змін     

Стрюк Н.В. Здобувач 

освіти 
Аспірант 3 

року навчання  
Без змін     

Хаджинов 

І.В. 

НПП д-р економ. 

наук, 

професор, 

проректор з 

НП ОК «Іноземна 

мова 

професійного 

ОК «Іноземна 

мова 

викладача-

ОК «Іноземна 

мова 

викладача-

Врахова

но в 

ОНП 

2021 



наукової 

роботи 

спілкування» 

(4,5 кредити)  

 

 

 

ОК 

«Філософія 

науки»  

(5 кредитів) 

 

ОК 

«Методологія 

наукових 

досліджень 

(включаючи 

модуль 

«Academic 

Writing»)»  

(4,5 кредити) 

дослідника (6 

кредитів) 

 

 

 

ОК 

«Філософія 

науки»  

(4 кредити) 

 

 

ОК 

«Методологія 

наукових 

досліджень 

(включаючи 

модуль 

«Academic 

Writing»)»  

(4 кредити) 

дослідника (6 

кредитів) 

 

 

 

ОК 

«Філософія 

науки»  

(4 кредити) 

 

ОК 

«Методологія 

наукових 

досліджень 

(включаючи 

модуль 

«Academic 

Writing»)»  

(4 кредити) 

 

 

 

 

 

Врахова

но в 

ОНП 

2021 

 

Врахова

но в 

ОНП 

2021 

Голова                                                                          Ситар Г.В. 

Секретар                                                            Вакар В.В. 


