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2. Освіта та кваліфікація У 2000 р. закінчила Вінницький державний педагогічний 

інститут імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 

«Англійська мова і література та німецька мова» та здобула 

кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та 

зарубіжної літератури. 

У 2004 р. закінчила магістратуру при Вінницькому 

державному педагогічному університеті імені 

М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула 

кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача мови і 

літератури (англійської). 

У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика 

виховання, тема дисертації: «Формування творчого 

потенціалу студентів аграрного університету в процесі 

позааудиторної виховної роботи»  

Науковий керівник: д. пед. наук, проф. Пустовіт Г. П. 

3. Підвищення кваліфікації Підвищення кваліфікації у Вінницькому національному 

медичному університеті імені М.І. Пирогова (2013 р.). 

Підвищення кваліфікації у Вінницькому державному 

педагогічному університеті імені М. Коцюбинського 

(2018 р.). 
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Осаульчик О.Б. Розвиток творчого потенціалу 

майбутніх фахівців аграрної галузі: теорія та практика. 

Монографія. Вінниця: ПП, ВНАУ, ТОВ «МЕРКЬЮРІ 

ПОДІЛЛЯ» 2014. 216 с.  
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 Осаульчик О.Б. Інноваційні можливості 

особистісного типу спілкування у вивченні 

іноземних мов. Сучасні інформаційні технології 

та інноваційні методики навчання у підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 
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орієнтованої іноземної мови. Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 43. 2015. С. 

268-271.  

 Осаульчик О.Б. Виховання «відповідального 

громадянина» в процесі оволодіння іншомовною 

мовленнєвою компетенцією. Науковий вісник 

Мелітопольського державного педагогічного 

університету. Серія : Педагогіка. 2015. С. 51-55. 

 Осаульчик О.Б. Організація співпраці в системі 

«викладач-студент» у сучасних умовах. Актуальні 

питання гуманітарних наук : Випуск 21. Том 2. 

2018 р. С. 123-127. (Index Copernicus International, 

Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Open 

Academic Journals Index, Scientific Indexing 

Services, Inno Space, Cite Factor). 

 Осаульчик О.Б. Використання карт розуму як 

основи презентації в процесі навчання іноземних 

мов у вищій школі. Інноваційна педагогіка : 

науковий журнал Причорноморського науково-

дослідного інституту економіки та інновацій. 

Випуск 8. Одеса, 2018 р. С. 96-100. (Index 

Copernicus International). 

7. Досвід роботи   З 2019 р. працює на посаді доцента кафедри іноземної 

філології та перекладу  ВТЕІ КНТЕУ 

 


