
_     Родзінська Ольга Юріївна      

викладачка  

У 2018 р. закінчила з Київський національний лінгвістичний університет, за 

спеціальністю філологія, філолог-дослідник, викладач японської і англійської мов і 

зарубіжної літератури. 

 

1) Підвищення кваліфикації: Японський університет економіки, сертифікат, 

«Програма підвищення кваліфікації викладачів японської мови від ЯУЕ», 

22.07.2021 р., 0,27 кред. (8 год.) 

2) Пройшла курс підвищення кваліфікації з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за 

програмою «Сучасні технологі та засоби навчання іноземних мов і культур! 

Обсягом 90 годин (3кредити ЄКТС) ПК№0493 від 22 грудня 2022 р. 

Родзінська О.Ю. має 4 публікації: 

 

1) Англомовні запозичення в японському рекламному дискурсі // “Ad  orbem per 

linguas.  До світу через мови”: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

відеоконференції, 20-22 березня 2019 року. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2019.   С. 

295-297. 

2) Лексичні та граматичні зміни у сучасній розмовній японській мові, обумовлені 

впливом інформаційних технологій // “Ad  orbem per linguas.  До світу через мови”: 

Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції "Світ як 

інтертекст", 17-18 червня 2020 року. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2020.   С. 267-268. 

3) Специфіка японського мовного спілкування в соціальних мережах, чатах та 

електронне листування // “Ad  orbem per linguas.  До світу через мови”: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у 

світі», 13-14 ТРАВНЯ 2021 року. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2021.  С. 328-330. 

4) Особливості використання звуконаслідувальної лексики в японському 

рекламному дискурсі. // “Ad  orbem per linguas.  До світу через мови”: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Україна у транскультурному 

й мультимодальному світі», 25 травня 2022 року. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2022.  

С. 221-223. 

 

Програми: 

 

1. Програма співбесіди з японської мови для осіб, які у 2021 р. переводяться / 

поновлюються до Київського національного лінгвістичного університету на 

вакантні місця на навчання на II курс (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти) Факультет сходознавства Освітньо-професійна програма: Японська мова і 

література та переклад, західноєвропейська мова Спеціальність 035 Філологія 

Спеціалізація 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – 

японська / Укладач: Родзінська О. Ю. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2021. – 9 с. 

2. Програма співбесіди з японської мови для осіб, які у 2021 р. переводяться / 

поновлюються до Київського національного лінгвістичного університету на 

вакантні місця на навчання на ІІІ курс (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти) Факультет сходознавства Освітньо-професійна програма: Японська мова і 



література та переклад, західноєвропейська мова Спеціальність 035 Філологія 

Спеціалізація 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – 

японська / Укладач: Родзінська О. Ю. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2021. – 8 с. 

3. Програма співбесіди з японської мови для осіб, які у 2021 р. переводяться / 

поновлюються до Київського національного лінгвістичного університету на 

вакантні місця на навчання на IV курс (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти) Факультет сходознавства Освітньо-професійна програма: Японська мова і 

література та переклад, західноєвропейська мова Спеціальність 035 Філологія 

Спеціалізація 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно) / Укладач: 

Родзінська О. Ю. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2021. – 9 с. 

4. Програма співбесіди з теорії і практики перекладу з японської мови  для осіб, які 

у 2021 р. переводяться / поновлюються до Київського національного 

лінгвістичного університету на вакантні місця на навчання на IІ курс (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти) Факультет сходознавства Освітньо-

професійна програма: Галузевий переклад: японська мова, англійська мова 

Спеціальність: 035 Філологія Спеціалізація: 035.069 Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша – японська / Укладач: Родзінська О. Ю. Київ : Вид. 

центр КНЛУ, 2021. – 10 с. 

5. Програма фахового іспиту з (арабської,  мови гінді,  китайської,  корейської, 

турецької,  перської,  японської) мови для  вступників  на  навчання  за всіма 

освітньо-професійними програмами спеціальності 035 Філологія. Спеціалізації 

035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська, 035.062 

Східні мови та літератури (переклад включно), перша – гінді, 035.065 Східні мови 

та літератури  (переклад включно), перша – китайська, 035.066  Східні мови та 

літератури  (переклад включно), перша – корейська, 035.067 Східні мови та 

літератури (переклад включно), перша – перська, 035.068  Східні  мови  та  

літератури (переклад  включно),  перша – турецька, 035.069 Східні мови та 

літератури  (переклад включно), перша – японська. Другий (магістерський) рівень 

вищої освіти. Денна/ заочна форма здобуття освіти. / Уклад.: проф. Сорокін С.В., 

доц. Охріменко М.А., доц. Пілик В.В., доц. Рибалкін С.В., ст.викл. Реутов Є.А., 

ст.викл. Мерзлюк Д.О., викл. Тогобицька А.І., викл. Родзінська О.Ю. – К.: КНЛУ, 

2022. – 21с.  

 

Родзінська О.Ю. викладає дисципліни: Японська мова, Практична граматика, Основи 

фразеології в японській мові, керування курсовими роботами  

 

 


