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Коротка біографія. 

Закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. 

(диплом спеціаліста «Англійська мова і література та італійська мова», кваліфікація вчитель 

англійської мови та італійської мови і зарубіжної літератури, 2010 рік). 

 

Педагогічна робота.  

Викладає наступні дисципліни: італійська мова за професійним спрямуванням, іноземна 

мова (італійська), стаж роботи 10 років. 

 

Наукові досягнення. 

 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СТАТЕЙ ТА ТЕЗ 

1. Боровенська  Т.О. Причини виникнення та методика роботи над російським акцентом в 

італійській мові. / Т.О. Боровенська // Zbior artykutöw naukowych z Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowniköw 

naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z panstw obszaru 

bytego Zwiqzku Radzieckiego oraz bytej Jugostawii. Science, Research, Development #14. 

Pedagogy. – Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» 2019. - str.6-12.  

2. Bоrоvenska T.O. L' insegnamento dell'italiano ai cantanti lirici di madrelingua Ucraina. 

Philological sciences, intercultural communication and translation studies: theoretical and 

practical aspects : conference proceedings, February 26-27, Vol. 1. Venice : Izdevnieciba 

"Baltija Publishing", 2021. P.154-156. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-039-1-40 

3. Боровенська Т.О. Диференційований підхід до організації аудиторної та самостійної 

роботи студентів під час вивчення іноземних мов.  / Т.О. Боровенська // Грааль науки, 

№12-13, 2022. С.481-489. DOI https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.087 

Indexed in ICI (World of Papers), CrossRef, OUCI, Google Scholar, ResearchGate, ORCID 

and OpenAIRE. 

 

 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Наука, дослідження, розвиток». Заочна 

участь (Лондон, Велика Британія, 27 -28 лютого 2019.) 

2. IV Міжнародний круглий стіл до XIX Тижня італійської мови у світі на базі ХНУ ім. 

Каразіна. Доповідь «Проблеми викладання італійської мови майбутнім вокалістам» (25 

жовтня, 2019) 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки, міжкультурна 

комунікація та перекладознавство: теоретичні та практичні аспекти», 26–27 лютого 2021 

року (м. Венеція, Італія). 
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4. VI Міжнародний круглий стіл до XIX Тижня італійської мови у світі «Данте. 

Італійська». 22 жовтня, 2021 р. ХНУ ім. Каразіна. 

5. III Міжнародній науково-практичній конференції «An integrated approach to science 

modernization: methods, models and multidisciplinarity», (29 квітня 2022 року м. Відень, 

Австрія).  

 

 

СТАЖУВАННЯ 

Міжнародне науково-педагогічне стажування «New and innovative teaching methods» на 

базі Економічного Університету у місті Краків, Польща (терміном 120 годин). 

(09 березня – 29 травня 2020). 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 

Боровенська Т.О. Benvenuto all’opera italiana: навчальний посібник з італійської мови для 

студентів спеціальності «Академічний спів»/Т.О.Боровенська. Харків: ФОП Панов А.М., 

2019. 142 с. 
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