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Обов’язки: 

Зав. секцією німецької мови, член Ради факультету природничо-географічної 

освіти та екології, член спеціалізованої вченої ради Д26.053.26 з спеціальностей 

10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство та 10.02.21 - структурна, 

прикладна та математична лінгвістика, член спеціалізованої вченої ради ЗНУ 

Д17.051.02, спеціальність 10.02.04 – германські мови 

Дисципліни, що викладає:

● «Теорія та практика перекладу»,  

● «Аналіз речення»,  

● «Лексикологія»,  

● «Фонетика»,  

● «Практичний курс іноземної мови»,  

● «Іноземна мова»,  

● «Іноземна мова для аспірантів»

Біографічні дані 

− 1979 р. – закінчила Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Німеччина), 

отримала кваліфікацію «філолог, викладач німецької та англійської мов». 

− з 1979 р. - працювала у Київському педагогічному інституті іноземних мов. Зараз 

Київський національний лінгвістичний університет. 

− 1987 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міжстильовий жанр 

«комюніке» та його лінгво-текстові характеристики (на матеріалі текстів 

німецькою мовою)» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. 

− 1994 р. - отримала звання доцента. 

− з 2005 р. - працює на кафедрі іноземних мов НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Google: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MXc5e24AAAAJ&hl=uk&oi=ao 

 

Репозитарій НПУ імені М. П. Драгоманова: 
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value

=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0

%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%

B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

 

ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-1855-2888 



− 2010 р. – захистила докторську дисертацію «Поліфонія ритмотональної будови 

тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови)» - спеціальність 

10.02.04 – германські мови. 

− 2013 р. - отримала вчене звання професора. 

Стаж трудової діяльності – 41,5 років. 

Професійний і науковий інтерес 

Іваненко С.М. фахівець з стилістики тексту, порівняльної стилістики, 

комунікативної прагматики, С.М. Іваненко друкується у відомих фахових виданнях за 

кордоном: журнал «Стилістика» (Польща), журнал «Стил» (Сербія), наукові збірки 

Німеччини, Італії, Бєларусі, має 146 публікацій, доповідає на конференціях (Україна, 

Польща, Італія, Фінляндія, Бєларусь, Угорщина, Німеччина). 

Її найвагоміші роботи: підручник з грифом Міністерства освіти України 

«Лінгвостилістична інтерпретація тексту» (1998) і посібник «Інтеркультурна стилістика 

німецької та української мов» (2011); монографія «Поліфонія тексту» (1999), 

монографія «Textpolyphonie aus psychologisch fundierter kommunikativ-pragmatischer 

Sicht», Франкфурт на Майні (Німеччина) (2005), монографія «Жанр «глоса» в німецькій 

газетній публіцистиці» (2017 р.), співавтор її учень, доц. к. філол. н. В.І. Павлик, одна з 

останніх статей опублікована в знаному видавництві Петер Ланг (Німеччина) 

«Sprachliche Besonderheiten manipulativer Strategien in den Streitschriften von Martin 

Luther // Die vielen Gesichter der Germanistik.» (2019 р.), у співавторстві з колегами 

кафедри Ковальчук Н.Д. і Галай О.П. підготувала навчальний посібник для студентів 

спеціальності «Туризм» «Deutsch für Tourismusstudenten“ (2020). 

З 2006 р. С.М Іваненко - Голова комісії Всеукраїнського туру МАН з німецької 

мови, нагороджена трьома Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, 

має Грамоту Верховної Ради України. 

З 2006 р. – керівник Центру Тест-ДаФ НПУ імені М.П. Драгоманова, виконує 

також роботи з апробації новітніх розробок ТестДаФ-Інституту. 

З 2014 р. – президент ГО «Європейська освіта і наука в Україні» (AEDE), 

віцепрезидент Української спілки германістів вищої школи, член Спілки германістів 

Центральної Європи. 

з 2020 Почесний Голова і член правління ГО «Європейська освіта і наука в 

Україні» (AEDE). 

Голова наукової ініціативної групи кафедри «Комунікативно-прагматичний 

аспект порівняльно-історичних досліджень в галузі стилістики німецької і української 

мов» (Реєстраційний номер 0118U100581) 

 


