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2. Освіта та кваліфікація (із 

зазначенням року, закладу вищої 

освіти, спеціальності, у тому числі 

наукової) 

У 1989 році закінчила Вінницький 

державний педагогічний інститут імені М. 

Островського за спеціальністю «Англійська 

мова, німецька мова», здобула 

кваліфікацію «Учитель англійської і 

німецької мов». 

У 2009 році закінчила Вінницький 

соціально-економічний Інститут ВНЗ 

Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» за 

спеціальністю «Психологія», здобула 

кваліфікацію «Спеціаліст з психології». 

У 2014 році закінчила Вінницький 

торговельно-економічний інститут за 

спеціальністю «Фінанси і кредит», здобула 

кваліфікацію «Спеціаліст з фінансів і 

кредиту». 

У 2005р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидат педагогічних 
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тему «Формування комунікативних умінь 

майбутніх менеджерів у процесі вивчення 
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Атестат  12 ДЦ № 020393 

3. Підвищення кваліфікації Підвищення кваліфікації у Вінницькому 

національному аграрному університеті на 

кафедрі української та іноземної мов з 

дисципліни «Англійська мова» 
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МОН України  
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аудиту та фінансів. Mastering English in 
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посібник. Вінниця: Меркьюрі Поділля, 

2013. – 295с. Рекомендовано МОН 

України  
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1. Сікорська Л.О. Комунікативний підхід у 

навчанні іноземній мові. Теоретичні 

питання культури, освіти та виховання. 

2002. Випуск 19. С.78-81 (фахове 
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4. Сікорська Л.О. Комунікативний підхід 

до навчання іноземної мови майбутніх 

менеджерів. Імідж сучасного педагога. 

2003. №5-6. С. 112-115 (фахове 

видання) 

5. Сікорська Л.О. Шляхи реалізації 

 



принципу комунікативності у вивчені 

менеджерами іноземної мови.  

Теоретичні питання культури, освіти 

та виховання. 2004. Випуск 28. С.161-

166 (фахове видання) 

6. Сікорська Л.О. Контекстно-

комунікативний підхід до вивчення 

менеджерами іноземної мови. 

Гуманізація навчально-виховного 

процесу. 2004. Випуск XXII. С. 148-155 

(фахове видання) 

7. Сікорська Л.О. Іноземна мова як 

інструмент формування комунікативних 

якостей майбутніх менеджерів.  

Теоретичні питання культури, освіти 

та виховання. 2006. Випуск 31. С.164-

168 (фахове видання) 

8. Сікорська Л.О. Механізми формування 

іншомовної компетенції у студентів-

менеджерів.  Наукові записки. Серія: 

Педагогіка і психологія. 2007. № 20. 

С.151-156 (фахове видання) 

9. Сікорська Л.О. Шляхи подолання 

труднощів аудіювання на початковому 

етапі навчання іноземній мові.  

Гуманізація навчально-виховного 

процесу. 2008. Випуск XXХІХ. С. 148-

154 (фахове видання) 

10. Сікорська Л.О. Теоретичні аспекти 

формування розвитку комунікативної 

компетентності студентів економічних 

спеціальностей на заняттях з іноземної 

мови.  Наукові записки. Серія: 

Педагогіка і психологія. 2010. № 30. 

С.375-381 (фахове видання) 

11. Сікорська Л.О. Формування 

комунікативної культури майбутніх 

менеджерів як педагогічна проблема.  

Наукові записки. Серія: Педагогіка і 

психологія. 2010. № 33. С.334-337 

(фахове видання) 

12. Сікорська Л.О., Калініченко А.І. 

Організація самостійної роботи з 

іноземної мови студентів вищих 

економічних навчальних закладів. 

Сучасні інформаційні технології та 



інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців: методологія, 

теорія, досвід, проблеми. Київ-Вінниця. 

Випуск 31. 2012. С. 352-357 (фахове 

видання) 

13.   Сікорська Л.О., Хоменко Т.В. 

Проблеми формування іншомовної 

компетентності майбутніх менеджерів.  

Гуманізація навчально-виховного 

процесу. 2012. Випуск LІХ. Ч. ІІ. С. 41-

48 (фахове видання) 

14.  Сікорська Л.О., Калініченко А.І. 

Організація системи моніторингу 

професійної підготовки у вищих 

навчальних закладах України. Вища 

освіта України у контексті інтеграції 

до європейського освітнього простору. 

2012. Додаток 1 до Вип. 27. Т. ІІ (35). 

С.492-498 (фахове видання) 

15.  Сікорська Л.О.,  Калініченко А.І., 

Хоменко Т.В. Інтерактивне навчальне 

середовище як чинник оптимізації 

навчання іноземній мові.  Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми. Випуск 35. 2013. С. 445-450 

(фахове видання) 

16.  Сікорська Л.О. Формування 

комунікативної компетентності 

майбутніх економістів засобами 

інтерактивного навчання. Проблеми та 

перспективи формування національної 

гуманітарно-технічної еліти. 2015. Вип. 

43 (47). С. 288-296 (фахове видання, 

Ulrisch’s Periodicals Directory, New 

Jersey, USA) Index Copernicus 

17.   Сікорська Л.О. Іноземні мови як засіб 

формування інформаційної культури 

майбутніх економістів.  Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми. Київ-Вінниця. Випуск 47. 

2016. С. 256-259 (фахове видання) 

18.   Сікорська Л.О. Організація самостійної 



роботи з іноземної мови в контексті 

основних вимог Болонського процесу. 

Гуманітарний вісник ДВНЗ. К. 2017. 

Вип. 37-1. Том VI (74). С. 272-281 

(фахове видання) 

19.   Сікорська Л.О., Андрущенко Н.О. 

Вдосконалення системи 

комунікативного менеджменту на 

підприємстві. Інфраструктура ринку. 

2018. Вип. 19. С. 76-80 (фахове 

видання) 

20.   Сікорська Л.О. Проблеми іншомовної 

компетентності студентів економічних 

ВНЗ.  Вища освіта України у контексті 

інтеграції до європейського освітнього 

простору. 2018. № 6. Кн.2. Т. І (79). 

С.423-430 (фахове видання) 

21.  Сікорська Л.О., Бучацька С.М. 

Психолого-педагогічні механізми 

оволодіння іноземним мовленням.  Вища 

освіта України у контексті інтеграції 

до європейського освітнього простору. 

2019. № 4. Кн.1. Т. І (83). С.161-169 

(фахове видання) 

7. Досвід роботи 09.1989 – 12.1989 – старший лаборант 
кафедри російської мови підготовчого 
факультету для іноземних громадян ВМІ 
ім. М.І. Пирогова; 
12.1989 – 02.1993 - викладач кафедри 
російської мови ПФІГ; 
02.1993 – 08.1994 – перекладач деканату 
ПФІГ; 
08.1994 – 08.2001 – асистент кафедри 
іноземних мов Вінницького державного 
педагогічного університету; 
09.2001 – 09.2003 – асистент кафедри  

гуманітарних наук  ВТЕІ КНТЕУ; 

09.2003 – 09.2006 – старший викладач 

кафедри гуманітарних наук ВТЕІ КНТЕУ; 
09.2006 – і по теперішній час – доцент  
кафедри іноземної філології та перекладу 
ВТЕІ КНТЕУ 

 



 


