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2. Освіта та кваліфікація  В 2001 р. закінчила Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова і 

література та англійська мова». 

В 2005 р. закінчила аспірантуру Вінницького 

державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки. 

В 2006 р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня педагогічних наук в 

спеціалізованій вченій раді 14.053.01 

Житомирського державного університету імені 

Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки, тема дисертації 

«Концепції морального виховання учнів у сучасній 

педагогічній науці США».  

Науковий керівник: п.психол.н., доцент Галзяк В.М. 

В 2009 році закінчила Інститут післядипломної 

освіти Вінницького національного аграрного 

університету за спеціальністю «Менеджмент 

організацій».  

3. Підвищення кваліфікації Підвищення кваліфікації у Вінницькому 

національному  медичному університеті  імені 

Миколи Пирогова на кафедрі іноземних мов  

(свідоцтво 402/1-ПКВ) в період 12.10.2015-

23.10.2015. 

4. Міжнародний досвід - 

5. Особисті нагороди Грамота Верховної Ради країни (2016 р.) 
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США: теорія і практика [Монографія]. Вінниця: 

ВДАУ, 2009.  234 с.  

2. Навчальні посібники: 

 Тимощук Н. М., Довгань Л.І., Тимкова В. А. 

Лазоренко Н.Л.  English: Fundamentals of 

Management (Англійська мова: Основи 

менеджменту): навчальний посібник для 

студентів спеціальності «Менеджмент 

організацій» / [. Вінниця: ВНАУ, 2011.  232 с. 

Рекомендовано МОН України   (лист №1/11-

4707 від 09.06.11) 

 Тимкова В.А, Довгань Л.І, Черниш Л.А. 

Англійська мова: Життя та сільське 

господарство: Навчальний посібник. Вінниця: 

ВНАУ, 2011.  368 с. Рекомендовано МОН 

України  (лист №1/11-6342 від 19.07.11)  

 Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Дакалюк О.О. 

English (Англійська мова): Навчальний 

посібник для студентів спеціальності 

„Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва”.- Вінниця: „ 

Едельвейс”, 2010.  204 с. Рекомендовано МОН 

України  (лист № 1/11-4623 від 01. 06. 2010) 

 English: Fundamentals of Finance (Англійська 

мова:  Довгань Л.І., Тимощук Н.М., Тимкова 

В.А. Основи фінансів): Навчальний посібник з 

англійської мови для студентів спеціальності 

„Фінанси та кредит”. Вінниця: ВДАУ, 2010. 243 

с. Рекомендовано МОН України  (лист № 

1/11-7926 від 17.08.10) 

 Лазоренко Н.Л.,  Довгань Л.І.,Осаульчик О.Б. 

О. Б. Deutsch. Buchführung und Audit (Німецька 

мова. Бухгалтерський облік та аудит): 

Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 

2010.180 с. Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-10305 від 09.11.10) 

 Довгань Л.І. English for Ecologists: Навчальний 

посібник для студентів заочної форми навчання 

спеціальності «Екологія». Вінниця, 2014.  71 c. 

 Матієнко О.С. English for Agronomists. 

Навчальний посібник для студентів 

агрономічних спеціальностей. Вінниця: ВНАУ, 

2015.  274 с. 

 Довгань Л.І. English for researchers: Навчальний 

посібник з англійської мови для підготовки 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня. Вінниця, 2016.  102 с. 

3. Статті  фахових виданнях:  

 Довгань Л.І. History of the development of moral 

education in the USA in the second half of XX 

centurу. Збірник наукових праць «Педагогіка 



формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах». 2019. № 62. С.5-10 

(фахова стаття). 

 Довгань Л.І. Система неформальної освіти 

дорослих у сільській місцевості. Науково-

педагогічний журнал “Молодь і ринок”. 2019. 

№3(170). С. 108-113 (фахова стаття, "Index 

Copernicus") 

 Довгань Л.І. Роль сільськогосподарського 

дорадництва у досягненні цілей політики 

сталого розвитку. Інфраструктура ринку. 2018. 

№ 25. С.92-97 (фахова стаття, "Index 

Copernicus") 

 Довгань Ю.В. Система сільськогосподарського 

дорадництва як інструмент покращення 

добробуту сільського населення. 

Інфраструктура ринку.  Київ, 2018.  №17.  

С.40-45 (фахова стаття, "Index Copernicus") 

 Довгань Л.І. Філософські засади теорій 

морального виховання у педагогіці США. 

Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. 

пр. Випуск 47. Київ  Вінниця, 2016.  С. 21-25. 

(фахова стаття). 

7. Досвід роботи липень 2001 року – червень 2003 року – викладач 

кафедри іноземних мов ВДАУ; 

червень 2003 року – грудень 2005 року – викладач 

кафедри української та іноземних мов ВДАУ; 

грудень 2005 року – листопад 2007 року –  старший 

викладач кафедри української та іноземних мов 

ВДАУ; 

листопад 2007 року – серпень 2019 року доцент 

кафедри української та іноземних мов ВНАУ; 

з серпня 2019 року –  доцент кафедри іноземної 

філології та перекладу  
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