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Карапетян А.О. – досягнення у професійній діяльності: п. 1, 3, 4, 10. 

 

1. (наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection)  

2017 – 2 

Карапетян А. О. Аналіз SWOT  як інструмент оцінювання та розвитку «Soft Skills» студентів 

немовних спеціальностей у процесі навчання іноземній мові [Текст] / А. О. Карапетян // Наукові 

записки. - № 135. – K.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017, С. 102-112 URL: 

https://bit.ly/3JcBF3B   

Карапетян А. О. Метод комунікативних завдань як інструмент як інструмент особистісно 

орієнтованого навчання [Текст] / А. О. Карапетян // : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. – Полтава: 

АСМІ, 2017 URL: https://bit.ly/3LM9F8M 

Карапетян А. О. Компетентністний підхід як шлях до вирішення проблем працевлаштування 

випускників вищої школи [Текст] / А. О. Карапетян // Наукові записки.Серія: Педагогічні науки. – 

Кропивницький: : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020, Випуск 190, С.121-126 URL: 

https://bit.ly/36TLwyn 

Карапетян А. О. Creating ESP-Based Language Learning Environment to Foster Critical Thinking 

Capabilities in Students’ Papers European Journal of Educational Research, Volume 9, Issue 2, 2020. -  P. 

717 - 728.[Scopus] URL: https://bit.ly/37rtPpO 

Карапетян А. О. Особливості навчання представників покоління Z у вищій школі [Текст] / А. О. 

Карапетян // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2020, Випуск 186, С.115-120. URL: https://bit.ly/3r74vfA 

3. (наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

Посібник з письмової частини міжнародного іспиту IELTS Academic/ Упорядник: А.О. Карапетян. 

– Київ. - 2019. – 85с. 

4. (наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування)  

2020 – 5 дистанційних курсів на освітній платформі НаУКМА DistEdu 

Зокрема: 

Карапетян А.О. Business Communication Course. Дистанційний курс для студентів спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-науковий рівень «магістр». – Київ : 

НаУКМА, 2020. –  Освітня платформа НаУКМА DistEdu. URL: https://bit.ly/3KfoLTH  

Карапетян А.О. Public Speaking PA II term Дистанційний курс для студентів спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування», освітньо-науковий рівень «магістр». – Київ : 

НаУКМА, 2020. –  Освітня платформа НаУКМА DistEdu. URL: https://bit.ly/37msGiV   

2021  -  4 дистанційних курсів на освітній платформі НаУКМА DistEdu 

10. (участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”) 

Участь у міжнародному проєкті Erasmus+ “Структуризація співпраці щодо аспірантських 

досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні 

України” № 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP 
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