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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 

Біобібліографічний покажчик укладено до 55-річчя від дня 

народження завідувача кафедри журналістики, української 

словесності та культури, доктора наук із соціальних комунікацій 

Зикун Наталії Іванівни. 

У біобібліографічному покажчику представлена бібліографія 

наукових праць, опублікованих від 1998 до 2020 роки. До збірника 

ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, 

статті з наукових збірників і періодичних видань, свідоцтва про 

реєстрацію авторського права на твір та добірка фотографій з її 

особистого архіву. 

Основний матеріал видання структуровано за розділами:  

– біографічний нарис; 

– хронологічний покажчик друкованих праць; 

– алфавітний покажчик назв праць; іменний покажчик. 

Праці в покажчику розташовано у хронологічній послідов-

ності, у межах року – в алфавітному порядку. Відбір матеріалу до 

біобліографічного покажчика завершено у грудні 2020 року. 

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання». Бібліографічний опис джерел виконано 

мовою видання. Опис відповідає правилам сучасного українського 

правопису. Під час укладання цього видання використано фонди, 

каталоги, картотеки, електронні бази даних Наукової бібліотеки 

Університету державної фіскальної служби України, ресурси 

мережі Інтернет, а також матеріали, надані Н. І. Зикун. 
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НАТАЛІЯ ІВАНІВНА ЗИКУН: 

БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 

 

Наталія Іванівна Зикун (Мандебура) народилася 25 серпня 

1966 року на мальовничій Хмельниччині – у селі Пеньки 

Старокостянтинівського району. Мама, Світлана Іванівна, 

працювала секретарем сільської ради, пізніше – економістом у 

місцевому колгоспі. Батько, Іван Степанович, усе життя працював 

у колгоспі – економістом, заступником голови колгоспу.  

1983 року закінчила середню школу із золотою медаллю. Із 

величезною вдячністю й повагою згадує першу свою вчительку 

Віру Никанорівну Новосад, яка стала для неї взірцем людяності, 

щирості й відповідальності на все життя. 1983 року Наталія 

Іванівна вступила на філологічний факультет Кам’янець-

Подільського педагогічного інституту імені В. П. Затонського. Там 

активно займалася науковою і громадською діяльністю, була 

старостою групи. Закінчила інститут 1987 року з дипломом з 

відзнакою. Отримала направлення на роботу на кафедру російської 

мови цього ж інституту. Того самого року почала працювати над 

кандидатською дисертацією на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук, будучи прикріпленою у статусі 

стажиста-дослідника до кафедри російської мови Київського 

державного педагогічного інституту імені О. Горького. Канди-

датську дисертацію з теми «Лексика домашнего обихода в русской 

письменности XVII века (наименование убранств жилых помеще-

ний, мебели, средств освещения)» під науковим керівництвом 

доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри 

М. Я. Брицина захистила у березні 1990 року. Родина М. Я. Брицина, 

його дружина Ольга Іванівна, ставали рідними для багатьох 

аспірантів Михайла Якимовича, які вдячні їм не лише за акаде-

мічну науку, а й за школу життя. 

З 1990 до 1997 років працює асистентом, старшим 

викладачем, доцентом кафедри російської мови Київського 

державного педагогічного інституту ім. О. Горького. 1995 року їй 
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було присвоєно вчене звання доцента кафедри російської мови. 

Паралельно навчається на факультеті перепідготовки кадрів за 

спеціальністю «Українська мова і література» того самого 

університету. Після отримання диплома їй пощастило викладати 

на кафедрі української мови в цьому ж університеті, яку очолював 

науковець і інтелігент професор А. П. Грищенко.  

1997 року на запрошення ректора Українського фінансового 

економічного інституту П. В. Мельника переходить на роботу в 

м. Ірпінь. Тут на базі циклової комісії мови і літератури 

створюється кафедра мови і літератури, першим завідувачем якої 

призначається Н. І. Зикун. Її творча і сумлінна праця була належно 

оцінена колективом і керівництвом навчального закладу – 

1998 року Наталія Іванівна була нагороджена Почесною грамотою 

ДПА України, а 1999 року – нагрудним знаком «Відмінник освіти 

України». Того самого 1999 року Н. Зикун було присвоєно 

спеціальне звання «Радник податкової служби І рангу».  

2001 року Н. Зикун закінчує з відзнакою Академію державної 

податкової служби України, здобувши кваліфікацію «фінансист».  

Під час роботи в навчальному закладі, який неодноразово 

змінював свій статус і назви (Університет державної податкової 

служби України; Академія державної податкової служби України; 

Національна академія державної податкової служби України) була 

членом редакційної колегії та автором багатьох матеріалів 

університетської газети «Податкова академія». Писала про 

формування іміджу податкової служби України і роль ЗМІ у цьому 

процесі, співпрацювала з редакцією журналу «Вісник податкової 

служби України».  

З 2007 року Н. І. Зикун працює заступником директора 

Інституту психології і соціально-політичних наук у Київському 

міжнародному університеті, з 2008 р. – заступником директора 

Інституту журналістики і кіно-, телемистецтва, а з березня 

2009 року – директором цього Інституту й одночасно завідувачем 

кафедри теорії та історії журналістики. Науковці Інституту 

(зокрема, професори С. І. Горевалов, О. М. Холод, О. В. Безручко, 

О. Н. Мушкудіані, І. П. Ющук, В. І. Шульгіна та інші) випускають 

науковий журнал «Світ соціальних комунікацій» (заступником 
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головного редактора якого була Н. Зикун), видають ряд 

монографій з актуальних проблем журналістикознавства й 

соціальних комунікацій, проводять щорічні наукові конференції та 

симпозіуми. Н. І. Зикун працює над докторською дисертацією. У 

цей час вона була членом Науково-методичної комісії з 

журналістики, до якої входили керівники всіх журналістських 

інститутів і факультетів. За сумлінну працю, великий особистий 

внесок у підготовку студентської молоді Наталія Іванівна 2009 р. 

нагороджена Подякою міського голови Києва. 

2014 року Н. І. Зикун повертається в Національний універ-

ситет ДПС України. З серпня 2014 року працює заступником 

начальника Центру з питань телебачення Видавничо-інформа-

ційного центру Національного університету ДПС України. У 

листопаді 2014 року її переводять на посаду начальника Центру 

інформаційно-видавничих технологій та міжнародних зв’язків 

Національного університету ДПС України. А з травня 2015 року 

вона починає працювати професором кафедри української 

словесності та культури. Бере участь у конкурсі на заміщення 

вакантних посад і з вересня 2015 року призначається на посаду 

завідувача кафедри української словесності та культури на 

контрактних умовах як обрана за конкурсом.  

2016 року Н. Зикун захистила докторську дисертацію на тему 

«Сатирична публіцистика Наддніпрянщини в інформаційному 

просторі України: становлення, розвиток, жанрово-тематичні 

форми», виконану під науковим консультуванням Івана 

Васильовича Крупського, доктора історичних наук, професора, 

декана факультету журналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Це визначило новий напрям 

активності не лише Н. Зикун, а й очолюваної нею кафедри. 

Діяльна натура та великий науковий і педагогічний досвід сприяли 

реорганізації кафедри у випускову кафедру журналістики, 

української словесності та культури.  

2017 року було отримано ліцензію на підготовку бакалаврів 

спеціальності 061 «Журналістика», що стало відправною точкою 

нового етапу розвитку кафедри. Того самого року було здійснено 

перший набір журналістів в Університеті державної фіскальної 
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служби України. Символічно, що перший випуск відбуватиметься 

в рік сторіччя навчального закладу – 2021.  

Нестандартне мислення, творча активність, науковий 

потенціал Наталії Іванівни реалізуються у новітніх методиках 

викладання: майстер-класи, тренінги, кейси тощо. До співпраці 

активно залучаються відомі журналісти, телеведучі, майстри 

слова, науковці різних ЗВО України й інших країн.  

Наталія Іванівна Зикун щороку залучає студентську молодь 

до участі у міжнародних фестивалях, конкурсах із журналістики, 

де вони постійно здобувають перемоги. 

Наталія Іванівна – член постійних Спеціалізованих вчених 

рад із захисту дисертацій: К 26.807.04 (Київський національний 

університет культури і мистецтв); К 17.127.05 із захисту 

кандидатських дисертацій зі спеціальностей 27.00.01 «Теорія та 

історія соціальних комунікацій» і 27.00.04 «Теорія та історія 

журналістики» (наказ МОН України від 11.07.2019 № 975) 

(Класичний приватний університет, м. Запоріжжя); член редколегії 

у фаховому виданні «Держава і регіони» (серія «Соціальні 

комунікації», Запоріжжя, Класичний приватний університет), 

науковому виданні «Ірпінський гуманітарний часопис». Член 

Національної спілки журналістів України.  

Наталія Іванівна здійснює керівництво науковою роботою 

студентів, які стають переможцями у всеукраїнських конкурсах 

наукових студентських робіт, беруть участь у міжнародних конфе-

ренціях. Вона є автором більше ніж 160 наукових праць, серед 

яких монографії, навчальні посібники, статті з проблем 

журналістикознавства, соціальних комунікацій, медіаосвіти й 

медіаграмотності; робочих програм і методичних рекомендацій, 

курсів лекцій з ряду навчальних дисциплін для журналістів 

(«Вступ до спеціальності», «Теорія журналістики», «Журналістські 

жанри», «Міжнародні стратегічні комунікації»).  

Наталія Іванівна є активним учасником університетських, 

міжвузівських і міжнародних науково-практичних конференцій, 

зокрема у Болгарії, Хорватії, Угорщині, Білорусі. Вона є  

членом організаційного комітету з проведення міжнародних, 
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всеукраїнських та вузівських конференцій з актуальних проблем 

соціальних комунікацій, мовно-культурологічної проблематики.  

Н. Зикун – член Науково-методичної ради та Вченої ради 

Університету, Голова постійної комісії з гуманітарних питань та 

етики, міжнародного співробітництва Вченої ради Університету. 

Цілеспрямованість, творча активність, наполегливість Наталії 

Іванівни, конструктивний підхід до викликів, які ставить життя, 

варті наслідування; приклад, який мотивує, надихає колектив 

кафедри Навчально-наукового інституту гуманітарних наук 

навчального закладу. 2017 року вона стала переможцем конкурсу 

«Найкращий науково-педагогічний працівник Університету 

державної фіскальної служби України» у номінації «Найкращий 

професор», 2020 року посіла друге місце в цій номінації. 

Очолювана нею кафедра журналістики, української словесності та 

культури, виконуючи важливі завдання становлення нової 

спеціальності й загалом напряму в Університеті, 2017 року стала 

найкращою кафедрою ННІ гуманітарних наук, 2018, 2019 років 

посідала третє місце в загальноуніверситетському рейтингу, а 2020 

року стала переможцем у номінації «Найкраща кафедра 

Університету». 

Н. І. Зикун користується повагою у колег та студентів, 

скромна у побуті. За багаторічну сумлінну та віддану працю, 

особистий внесок у справу підготовки кваліфікованих спеціалістів 

нагороджувалася рядом відомчих та урядових нагород.  

 

 

Кафедра журналістики,  

української словесності та культури 
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З НАГОДИ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 

 

Євген Миколайович Суліма, 

доктор філософських наук, професор, 

директор ННІ гуманітарних наук,  

член-кореспондент НАПН 

 

 

 

Шановна Наталіє Іванівно! 

 

Сердечно вітаю Вас з ювілеєм! Ваше сповнене творчими 

здобутками і перемогами життя нагадує політ птаха, який бажає 

осягнути світ і прагне досягнути нових обріїв. Вам властива велика 

життєва мудрість, яка стала запорукою Ваших успіхів і досягнень. 

Ваш високий професіоналізм, широка ерудиція, відданість своїй 

роботі, відкритість людям, великий творчий потенціал, Наталіє 

Іванівно, – це гарний приклад для багатьох Ваших колег.  

Мені надзвичайно приємно з Вами працювати. Ви завжди на 

висоті поставлених цілей. Завдяки Вашим ініціативам і зусиллям 

кафедри журналістики, української словесності та культури, якою 

Ви успішно керуєте, колектив уже багато років є одним з най-

кращих в університеті. Ви – наша гордість, і ми пишаємося Вами! 

Щиро вірю, що сьогодні ми святкуємо лише етап на довгій 

ниві Вашого життя. Ви ще довгий час будете на вершині успіху і 

неодноразово порадуєте колектив своїми досягненнями. Від усього 

серця хочу побажати Вам міцного здоров’я, щастя, миру, 

безмежної енергії та сили реалізовувати усі Ваші мрії, підкорю-

вати все нові вершини у своєму житті!!! 
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Геннадій Володимирович Христокін, 

доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії, політології 

та глобальних міжнародних процесів 

 

 

 

Я знаю Наталію Іванівну Зикун більше 15 років. 

Для мене вона є уособленням справжнього фахівця, обдарованого 

викладача, вмілого керівника кафедри і Людини з великої літери, 

що реалізує своє покликання педагога. Скромна, чемна, порядна 

людина, яку, мабуть, ніхто не бачив у поганому настрої, вона 

завжди усміхнена, виважена і мудра у відносинах зі студентами, 

колегами і керівництвом. Спілкування з Наталією Іванівною 

завжди приносить велике задоволення, а почуття гумору, гострий 

розум і велика ерудиція, одразу ставлять її в центр уваги, нікого не 

залишають байдужим. Складається враження, що Наталію Іванівну 

неможливо вивести з рівноваги, вона завжди знаходить спільну 

мову з людьми різних характерів і вдач.  

Наталію Іванівну серед інших вирізняє велика працелюб-

ність, вміння мотивувати колектив і показувати приклад 

самовідданої праці. Вражаюча результативність властива не лише 

особисто Наталії Іванівні, доктору наук, одному з кращих 

професорів університету, але й колективу кафедри журналістики, 

української словесності та культури, якою вона успішно керує. 

Кафедра заслужено стала кращою у виші за всіма показниками 

навчальної, наукової, методичної та виховної роботи.  

Знана як фахівець Наталія Іванівна користується великою 

шаною серед науковців та колег за журналістським цехом. Вражає 

результативність і плідність наукових та навчальних здобутків 

колеги. Вона – постійний учасник наукових конференцій, 

публічних захистів дисертацій, міжнародних стажувань. Особливу 

увагу Наталія Іванівна приділяє роботі зі студентами − майбутніми 

журналістами. Наполеглива робота з молоддю, вміння бачити і 
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розвивати юні таланти завжди приносять плідні результати: 

перемоги в студентських конкурсах, олімпіадах та проєктах.  

Шановна Наталіє Іванівно! Прийміть щиросердні вітання з 

нагоди Вашого ювілею! Ваша особистість, життєва вдача, 

наполегливість і талант надихають колег на нові звершення на 

благо кафедр, інституту та університету! Від усього серця, Наталіє 

Іванівно, зичу Вам міцного здоров’я, добра, миру, енергії та 

творчої наснаги. Бажаю особистого щастя, тепла і затишку Вашій 

родині! Великих Вам досягнень для втілення всіх Ваших планів і 

реалізації задумів та сподівань!!! 
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Висловлюємо подяку та щиру повагу чудовій привітній жінці, 

компетентній людині, професіоналу своєї справи 

Наталії Іванівні Зикун та вітаємо її з Днем народження! 

 

Шановна Наталіє Іванівно! 
 

Бажаємо щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-

яких починаннях. Бути професіоналом своєї справи – це справжній 

талант. Тому і надалі залишайтеся такою ж креативною, 

тактовною і цілеспрямованою. Ми відзначаємо Вашу безвідмов-

ність і готовність допомогти словами щирої вдячності. 

Нехай Ваш життєвий і професійний шлях буде наповнений 

новими злетами та досягненнями, а зерно знань, яке Ви щедро 

засіваєте, проросте паростками чеснот у душах та серцях Ваших 

вихованців!  

 

Вас щиро з Днем народження вітає 

Бібліотеки дружній колектив! 

Хай цвітом весняним життя розквітає, 

А в серці лунає щасливий мотив! 
 

Хай легко працюється, гарно живеться, 

Все вміється, множиться і удається! 

Здоров’я міцного, щастя без краю, 

Усього найкращого ми Вам бажаєм! 
 

Хай радість приносить Вам кожна година, 

Від горя хоронить молитва свята, 

Щасливою буде життєва стежина 

Для Вас і родини на довгі літа! 



14 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 

 

 

Ольга Кацан, 

студентка групи ЖБ-17-1 

ННІ гуманітарних наук 

 

 

Вона вірить у зірочку кожного 

 

Чи знаєте ви неймовірних людей? Я так. І це – Наталія 

Іванівна Зикун. Знавчиня життєвої магії, чемпіонка з ходи на 

підборах, повелителька помилок-у-текстах-звітів-з-практики-та-

інших-студентських-катастроф – я переконана: кожен з нас має 

власну особливу історію, пов’язану з Наталією Іванівною, від якої 

на душі весніється. На карті мого світу таких енциклопедичних 

моментів кілька десятків – і кожен щось змінив, допоміг поглянути 

на звичне під іншим кутом або ж одягнув незримий німб 

упевненості й змусив повірити у свою потрібність.  

Ця дивовижна жінка з пронизливим поглядом, жаринками з-під 

вій і невидимими крилами за спиною плекає таку любов до своєї 

справи і до тих, хто її оточує, від якої прагнеться ставати більш 

впевненою, завзятою, щирою, доброю, чесною (із собою стовід-

сотково!). Є місце в цьому асорті й вимогливості та прямолінійності 

(а іноді й трохи «обпекти» може) – тож не дивно, що все, за що 

береться Наталія Іванівна (чи кожен під її керівництвом), – на висоті.  

У компанії з цією людиною-світлячком кожна хвилина – як 

ковток світла, від якого довго сяється зсередини й виникає 

бажання обійняти, якщо не Всесвіт, то того, хто поруч з тобою, 

дійсно. Тож хіба не квітуватимеш рясно, купаючись у цій любові? 

А ще мене завжди вражала легкість і виваженість у спілкуванні, 

уміння прислухатися до того, що поміж рядками «читати» своїх 

візаві і щедро зусібіч розсипати добро й усмішку – мов конфеті. 

До кожного із студентів Наталія Іванівна ставиться як до 

Особистості, допомагаючи не заблукати у лабіринтах буденності з 
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усіма її викликами і перешкодами, помічаючи сильні сторони й 

нерозкриті таланти, даючи легкого мотиваційного штурханця і вели-

ку надію, що все – можливе і досяжне. Варто лише цього захотіти.  

Наталія Іванівна стала для нас не просто чудовим куратором, 

завідувачем кафедри, зразковою викладачкою, а й нашою універ-

ситетською матусею і гарним другом. Так виховувати, повчати, 

допомагати виплутуватися з авантюр й берегти таємниці можуть 

люди, які стали рідними. Енциклопедія «про все на світі», пункт 

першої допомоги, бюро порад, школа професійної майстерності – 

усе це поєднує в собі одна тендітна жінка.  

Наталія Іванівна, безумовно, стала важливою в житті 

кожного, чиї студентські долі перепліталися з нею в нашому 

ірпінському Гоґвортсі чи поза ним. І які б не вирували пристрасті, 

не охоплювали сумніви чи хвилювання, не панував би хаос, вона 

завжди вміє заспокоїти, надати впевненості й уміло вивести 

ситуацію із стану шторму до абсолютного штилю.  

Ще одна особливість Наталії Іванівни – уміння помічати дріб-

ниці, надавати важливості й сенсу простим речам, перетворюючи їх 

на щось унікальне, світлоносне, особливе. Її мотиваційними думка-

ми можна ілюструвати банери, листівки й глянцеві журнали. Вдихну-

ти життя в сухий фактаж, торкнутися значущого, знайти «горішок» у 

будь-якій ідеї та перетворити її у щось фантастичне – це про неї.  

Крім диплома, конспектів і чернеток з дослідницькими робо-

тами, помережаних правками, переступивши поріг дорослості, я 

залишу собі для щоденного користування знання про те, як це – 

залишатися собою і бути гарною Людиною, дарувати щастя, давати 

(і собі, й іншим) шанс стати кращим. Хоча маю ще багато чому в неї 

повчитися. І знаю, що час від часу прилітатиму до Наталії Іванівни, 

щоб обійняти, подякувати за все і напитися сонця, аби далі 

втілювати омріяне, пам’ятаючи: «Без любові нічого не вийде».  

І нехай я ще не взяла інтерв’ю, яке розтиражували 

найвідоміші медіа, не потрапила до списку «Честі професії» (що 

вже казати про Пулітцера!), не намагалася врятувати світ, але я 

знайома з людиною, яка вірить у мою зірочку, в успіх кожного 

свого студента, чиєї любові (помітьте!) вистачає на всіх. І вона – 

неймовірна! Навіть не намагайтеся у цьому сумніватися. 
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НАГОРОДИ. ПОЧЕСНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗВАННЯ  

І ВІДЗНАКИ Н. І. ЗИКУН 

 

 Почесна грамота ДПА України (1998) 

 Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1999) 

 Спеціальне звання «Радник податкової служби І рангу» 

(1999) 

 Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2021) 

 Нагрудний знак «Почесний працівник податкової служби» 

(2006) 

 Подяка міського голови Києва «За сумлінну працю, 

великий особистий внесок у підготовку студентської молоді» 

(2009) 

 Переможець конкурсу «Кращий науково-педагогічний 

працівник Університету державної фіскальної служби України» у 

номінації «Кращий професор» (2017) 

 Почесна грамота Київської обласної державної адміні-

страції (2017) 

 Почесні грамоти ректора Університету ДФС України 

(2017; 2018; 2019) 

 Грамота Виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

(2019) 

 Наказом ректора від 13.04.2018 № 472 занесена до Золотої 

книги пошани Університету ДФС України – за особливий особис-

тий внесок у розвиток і забезпечення діяльності Університету, за 

відмінні успіхи у навчанні, активну участь у науковій, гро-

мадській, спортивній діяльності Університету 

 Член Національної спілки журналістів України 

 Член Міжнародної Федерації Журналістів 

 Член Науково-методичної комісії з журналістики та 

інформації МОНМС України 
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ФОТОФАКТИ 
 

                   

 

 
З мамою Світланою Іванівною 

 

 

Тато Іван Степанович під час служби у Москві, 1966 рік 

Село Левада на Хмельниччині, у бабусі, 

серпень, 1967 рік 
Коли дерева були великими…  

село Левада, 1967 рік 
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З братиком Леонідом, 1970 рік  
Перший дзвоник. Пеньківська середня школа, 1973 рік. 

Уже першокласниця, позаду –  

перша вчителька Віра Никанорівна 

Під час навчання в Кам’янець-Подільському 

педуніверситеті ім. В. П. Затонського.  

З подругами Н. Книш, В. Галаманджук, 

А. Бобровник, 1986 рік 

Київський міжнародний університ, 2011 р. 

Учениця сьомого класу, 1980 рік  Всесоюзна олімпіада з російської мови.  

Вороніж, 1986 рік 
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З 25 групою,  

Київський національний  

педуніверситет  

ім. М. П. Драгоманова,  

листопад 1995 р.  

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. 

Кафедра української мови, 1996 рік (перша праворуч) 

Український фінансово- 

економічний інститут,  

березень 1997 року 

Український фінансово-економічний інститут, 1999 р. 
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Київський міжнародний університет, 

31.08.2007 

Київський міжнародний університет, засідання ДЕК.  

З проф. Гореваловим С. І. і Холодом О. М., 2012 рік 

Київський міжнародний університет,  

випуск магістрів, 2012 рік 

Ірпінь, 2015 рік  
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Кафедра української словесності та культури,  

Університет ДФС України, 2015 рік 

Випуск Клубу економічної журналістики, 2016 рік 

Під час захисту докторської дисертації, м. Запоріжжя,  

15 грудня 2016 рік 

З науковим консультантом  

докт. іст. наук, проф. І. В. Крупським  
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Зі студентами спеціальності «Журналістика», перший набір, 2017 рік 

ІІ Міжнародний науково-практичний форум 

«Інновації в науці: виклики сучасності»,  

10–16 вересня 2017 р., Варна, Болгарія 

Під час закордонного стажування для викладачів  

у Варненському вільному університеті  

імені Чорноризця Храбра  

(Varna Free University «Chernorizets Hrabar»  

(Варна, Болгарія), 10–16 вересня 2017 року 

Учасники Міжнародного наук.-практ. семінару, присвяченого 

питанням функціонування професійного мовлення, 

лінгвокультурологічного та соціокультурного аспектів філології,  

Університет ДФС України, травень 2017 р. 
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Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» 

18.05.2018 

І місце у номінації «Друковані ЗМІ» на 26-му Міжнародному 

фестивалі дитячої демократії, телебачення, преси та творчості  

«Золота осінь Славутича», 2019 рік 

Під час онлайн-фестивалю «Золота осінь Славутича-2020» 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ 

Н.І. ЗИКУН 

 

1988 

1. Из наблюдений над лексикой домашнего обихода в 

русской и украинской письменности ХVІІ века / Н. И. Мандебура 

[Н. И. Зыкун] // Двуязычие в советском обществе. – Винница, 

1988. – С. 121–123. 

2. Несколько замечаний о лексике домашнего обихода в 

русской и украинской письменности / Н. И. Мандебура 

[Н. И. Зыкун] // Актуальные проблемы исторической лексикологии 

и лексикографии восточнославянских языков : тезисы Второй 

Всесоюзн. конф. – Днепропетровск, 1988. – Ч. 1. – С. 121–123. 

 

1989 

3. Лексико-семантическая характеристика некоторых наиме-

нований ковров в русской письменности ХVІІ века / Н. И. Манде-

бура [Н. И. Зыкун] // Синхронический и диахронический анализ 

языковых единиц русского языка : сб. науч. труд. – К. : КПИ, 

1989. – С. 78–88. 

 

1990 

4. Использование материалов исторической лексикологии 

при изучении русского языка в школе / Н. И. Мандебура 

[Н. И. Зыкун] // Актуальные вопросы изучения в вузе курса 

методики преподавания языка и литературы в школе : тезисы 

докладов и выст. на республ. науч.-практ. конф., 15–16 мая 1990 г., 

Нежин. – Нежин, 1990. – С. 63. 

5. Лексика домашнего обихода в русской письменности 

XVII века (наименование убранств жилых помещений, мебели, 

средств освещения) : автореферат дисс. на соискание науч. степени 

канд. филол. наук : 10.02.01 – Русский язык / Наталия Ивановна 

Мандебура [Н. И. Зыкун] ; науч. рук. М. А. Брицын ; Киевский гос. 

пед. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1990. – 21 с. 
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6. Лексика домашнего обихода в русской письменности 

XVII века (наименование убранств жилых помещений, мебели, 

средств освещения) : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01 – 

Русский язык / Наталия Ивановна Мандебура [Н. И. Зыкун] ; науч. 

рук. М. А. Брицын ; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – 

К., 1990. – 237 с. 

 

1993 

7. Назви столової білизни в писемності ХVІІ ст. / Н. І. Зикун // 

Актуальні питання мовознавства у світлі праць Б. Ларіна і 

Ф. Філіна : тези наук. конф. мовознавців України, 21–23 вересня 

1993 р., Київ / Укр. держ. педагог. ун-ту імені М. Драгоманова. – 

К., 1993. – С. 60–62. 

8. Федот Петрович Філін (1908–1982) / М. Бріцин, О. При-

скока, Н. І. Зикун // Актуальні питання мовознавства у світлі праць 

Б. Ларіна і Ф. Філіна : тези наук. конф. мовознавців України, 21–

23 вересня 1993 р., Київ / Укр. держ. педагог. ун-ту імені 

М. Драгоманова. – К., 1993. – С. 6–7. 

9. З історії лексики засобів освітлення / Н. І. Зикун // Наукові 

записки. – 1993. – (Матеріали звітно-наукової конференції викла-

дачів Укр. держ. педагог. ун-ту імені М. Драгоманова за 1992 р.). 

 

1994 

10. Праслов’янська і запозичена лексика в словниковому 

складі давньоруської мови / К. Паршак, Н. Зикун // Актуальні 

питання мовознавства у світлі праць О. О. Шахматова : тези наук. 

конф. мовознавців України, 13–14 грудня 1994 р., Київ / Укр. держ. 

педагог. ун-ту імені М. Драгоманова. – К., 1994. – С. 44–46. 

11. Словниковий склад мови російської народності ХІV–

ХVІ стст. (загальна характеристика) / Н. Зикун, К. Паршак // 

Актуальні питання мовознавства у світлі праць О. О. Шахматова : 

тези наук. конф. мовознавців України, 13–14 грудня 1994 р., Київ / 

Укр. держ. педагог. ун-ту імені М. Драгоманова. – К., 1994. – 

С. 34–35.  
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1995 

12. Дієслово. Дієслівна фразеологія. Дієприкметник. Кон-

трольні завдання : метод. вказ. / уклад. : А. Григораш, Н. Зикун, 

Н. Ляшенко, К. Паршак. – К., 1995. − 48 с. 

13. Із історії однієї лексико-семантичної групи слів / 

К. Паршак, Н. Зикун // Наукові записки : матеріали звітно-наукової 

конференції викладачів Укр. держ. педагог. ун-ту імені 

М. Драгоманова. за 1994 рік. – К., 1995.  

14. Іменник. Іменна фразеологія. Прикметник. Числівник : 

методичні вказівки / А. Григораш, І. Зикун, Н. Ляшенко, 

К. Паршак. − Ірпінь, 1995. – 72 с.  

 

1997 

15. Методичні вказівки і рекомендації до розділу 

«Дидактика» випускної (кваліф.) роботи бакалавра / уклад. : 

Л. Журавська, Н. Зикун. – Ірпінь, 1997. – 72 с. 

16. Методичні вказівки та рекомендації для проведення 

педагогічної практики студентів IV курсу / уклад. : Л. Журавська, 

Н. Зикун. – Ірпінь, 1997. – 72 с. 

 

2000 

17. Посібник з української мови для абітурієнтів / Н. Зикун, 

А. Денисенко, Л. Горюнова. – Ірпінь, 2000. – 89 с. 

 

2001 

18. Організація діловодства в органах державної податкової 

служби України : навч. посіб. / В. В. Коваленко, О. Ф. Савченко, 

Н. І. Зикун, О. В. Цимбалюк. – Ірпінь : АДПСУ, 2001. – 105 с. 

19. Систематизація термінології – необхідна умова забезпе-

чення ефективності нормативних актів з проблем оподаткування / 

Н. І. Зикун // Податкова політика в Україні та її нормативно-

правове забезпечення : в 2 ч. : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. 

конф., 1–2 грудня 2000 р. – Ірпінь, 2001. – Ч. 2. – С. 152–155.  
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20. Формування мовної компетенції студентів – необхідна 

умова ефективності освіти у вищій школі / Н. І. Зикун // Всебічний 

розвиток особистості студента : матер. наук.-практ. конф., жовтень 

2001 р., Ірпінь / Наук.-метод. центр вищої освіти, Академія держ. 

податкової служби України, Нац. педаг. ун-т ім. М. П. Драго-

манова ; за ред. Д. О. Тхоржевського. – Ірпінь, 2001. – С. 359–366. 

 

2002 

21. Безпека інформаційних систем та проблема розкриття 

комп’ютерних злочинів у практичній діяльності оперативних 

підрозділів по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелекту-

альної власності та високих інформаційних технологій / 

І. Афанасьєв, А. Жаров, Н. Зикун // Правове, кадрове та методичне 

забезпечення діяльності ОВС у боротьбі із злочинністю у сфері 

інформаційних технологій. – Донецьк, 2002. – 48 с. 

22. З думкою про Україну / В. Шелест, Н. Зикун // 

Повертаючись до духовних святинь: літературно-критичні нариси і 

дослідження. – Ірпінь, 2002. – С. 4–6. 

23. Завдання формування мовного іміджу працівника 

податкової сфери / Н. І. Зикун // Бюджетно-податкова політика в 

Україні (проблеми та перспективи розвитку) : зб. наук. праць за 

матер. наук.-практ. конф., 20–22 груд. 2001 р., Ірпінь / Держ. 

податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України, Ін-т 

екон. прогнозування НАН України. – Ірпінь, 2002. – С. 523–525. 

24. Зв’язки з громадськістю як важливий аспект діяльності 

податкових органів / Н. І. Зикун // Структура и содержание связей 

с общественностью в современном мире : матер. Междунар. 

семинара. – Луганск–Цюрих–Женева, 2002. – Вып. ІІІ : Социаль-

ные науки. – С. 55–64. 

25. Інформаційна зброя і захист персональних даних пра-

цівників державної податкової служби / А. І. Жаров, Н. І. Зикун // 

Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : 

доп. III Міжнар. наук.-практ. конф., травень 2002 р., Ірпінь / Акад. 

держ. податк. служби України, Київ. нац. екон. ун-т, Нац. техн.  

ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; відп. ред. : П. В. Мельник. – 

Ірпінь, 2002. – С. 496–498. 
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26. Мовленнєва компетенція податківців – важлива складова 

їх успішної професійної діяльності / Н. І. Зикун // Мова і культура. 

Серія «Філологія». – 2002. – Вип. 5, т. 1, ч. 1 : Філософія мови і 

культури. – С. 121–127. 

27. Оптимізація професійної фізичної та спеціальної 

підготовки – важливий фактор безпеки співробітника силових 

структур / Н. Зикун, А. Жаров, А. Суббот, С. Щербак // Вісник 

Технологічного у-ту Поділля. Серія : Соціально-гуманітарні 

науки. – 2002. – Ч. 3. – С. 174–177. 

28. Організація роботи органів державної податкової служби 

із засобами масової інформації : навч.-метод. матер. / Н. Зикун, 

В. Сисоєв, Ю. Сільницький. – Ірпінь, 2002. – 60 с.  

29. Основи термінознавства : метод. вказівки для організації 

самостійної роботи студентів усіх форм навчання за напрямом 

«Право» спеціальності 7.060101 «Правознавство» / Н. Зикун. – 

Ірпінь, 2002. – 52 с. 

30. Роль мовної підготовки у структурі професійної 

податкової освіти / Н. Зикун, О. Чорна // Науковий вісник 

Національної академії державної податкової служби України 

(економіка, право). – 2002. – № 4 (18). – С. 221–222. 

 

2003 

31. Інформаційна безпека та безпека особистості податківця 

основа національної безпеки України / Н. Зикун, О. Пустовойт, 

А. Жаров // Проблеми впровадження інформаційних технологій в 

економіці : тези доп. ІV Міжн. наук.-практ. конф., 15–17 травня 

2003 р., Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Академія держ. 

податкової служби України, Київський нац. економічний ун-т, 

Нац. технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т» ; гол. 

оргком. В. М. Росоловський ; члени оргком. : В. Т. Білоус [та ін.]. − 

Ірпінь, 2003. – С. 649–651.  

32. Керівник і молодий фахівець податкової міліції: управ-

лінський аспект проблеми / Н. Зикун // Управління розвитком 

соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, 

стале економічне зростання : праці ІV Міжнар. наук. конф. 
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студентів та молодих учених / голов. ред. О. Б. Ступін ; Донец. 

нац. ун-т, Рада молодих учених екон. ф-ту, НАН України, Ін-т 

економіки пром-сті, Донец. обл. держ. адмін. – Донецьк, 2003. – 

Ч. 4. – С. 104–105. 

33. Комунікативна компетентність і її значення для 

професійної діяльності податківця / Н. І. Зикун // Мультиверсум. 

Філософський альманах. – 2003. – С. 244–252. 

34. Культура спілкування як засіб гуманізації підготовки 

особистості податківця / В. Шамрай, А. Жаров, Н. Зикун // 

Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі 

освіти : матер. Перших Ірпін. наук.-пед. читань, 22–23 травня 

2003 р., Ірпінь / АПН України, Акад. держ. податк. служби 

України. – Ірпінь, 2003. – С. 69–77.  

35. Українознавство як важлива компонента ідеології 

сучасної освіти / Н. Зикун, І. Зайцева // Українознавство. – 2003. – 

№ 1 (6). – С. 167–169. 

36. Українська мова : посіб. для абітурієнтів / Н. Зикун, 

Л. Горюнова, С. Супрун. – Ірпінь, 2003. – 144 с. 

37. Фізичне виховання податківців жінок на кафедрі бойової 

та спеціальної фізичної підготовки / Н. Зикун, А. Жаров, 

С. Щербак // Фізичне виховання – здоров’я студентів : матер. 

наук.-метод. конф., 27–28 березня 2003 р., Донецьк / Ін-т проблем 

штучного інтелекту. – Донецьк, 2003. – С. 52–53. 

38. Формування комунікативних здібностей особистості як 

один із шляхів гуманізації професійної освіти / А. Жаров, 

Н. Зикун // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому 

закладі освіти : матер. Перших Ірпін. наук.-пед. читань, 22–

23 травня 2003 р., Ірпінь / АПН України, Акад. держ. податк. 

служби України. – Ірпінь, 2003. – С. 111–117.  

39. Формування мовної компетенції майбутніх юристів / 

Н. Зикун, С. Щербак // Право і лінгвістика : матер. Міжнар. наук.-

практ. конф., 18–21 вересня 2003 р., Сімферополь – Ялта : у 2 ч. / 

голова редкол. В. С. Венедиктов [та ін.] ; Національний ун-т 

внутрішніх справ, Кримський юридичний ін-т. – Сімферополь : 

Доля, 2003. – Ч. 2. – С. 190–194.  
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40. Формування податкової культури як завдання процесу 

модернізації ДПС України / А. Суббот, Н. Зикун, А. Жаров // 

Науковий вісник Національної академії державної податкової 

служби України (економіка, право). – Ірпінь, 2003. – № 4 (22). – 

С. 62–69. 

 

2004 

41. До питання про іміджеве забезпечення ДПС як одне із 

завдань удосконалення бюджетно-податкової політики / Н. І. Зикун // 

Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми : мате-

ріали наук.-практ. конф., 18–19 груд. 2003р. / Держ. податк. адмін. 

України, Нац. акад. держ. податк. служби України, Н.-д. фін. ін-т, 

НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – Ірпінь : Нац. акад. 

ДПСУ, 2004. – Ч. II. – С. 395–399. 

42. Ефективне спілкування податківця як запорука 

гуманізації професійної діяльності / Н. І. Зикун, О. В. Цимбалюк // 

Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі 

освіти : матер. Других Ірпін. Міжнар. наук.-педаг. читань, 21–

22 травня 2004 р., Ірпінь / АПН України, Національна академія 

державної податкової служби України ; гол. ред. ради П. В. Мель-

ник. – Ірпінь, 2004. – Ч. 2. – С. 337–342. 

43. Інформаційний процес спілкування і гуманізація 

підготовки податківця у вищій школі / А. Жаров, Н. Зикун, 

В. Ананьїн // Проблеми гуманізації навчання та виховання у 

вищому закладі освіти : матер. Других Ірпін. наук.-пед. читань, 21–

22 травня 2004 р., Ірпінь / АПН України, Національна академія 

державної податкової служби України ; гол. ред. ради П. В. Мель-

ник. – Ірпінь, 2004. – Ч. 1. – С. 123–131.  

44. Культура мовлення – складова загальної культури 

людини : матер. на допомогу куратору студентської групи та 

курсантського взводу / Н. І. Зикун. – Ірпінь, 2004. – 36 с. 

45. Теоретико-методологічні засади психолого-педагогічних 

аспектів фізкультурно-спортивної діяльності курсантів-податків-

ців / Н. І. Зикун // Фізичне виховання і спорт у сучасних умовах : 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 вересня – 1 жовтня 2004 р., 
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