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Н

ародилася 11 січня 1977 р. в м. Запоріжжі в ро- з усного та письмового перекладу, співавтор двох колективдині військового — полковника Віктора Воло- них монографій.
димировича Іваніна. Мати, Ніна Іванівна,
Час навчання в Запорізькому національному універприсвятила себе вихованню дітей і створенню сімей- ситеті Тетяна Вікторівна вважає одним із найкращих
ного затишку.
періодів свого життя, а знання, які здобула в стінах альмаПрофесійним вибором Тетяна Вікторівна значно за- матер, — надійним фундаментом, першоосновою всієї
вдячує вчителеві англійської мови Запорізької ЗОШ № 34 подальшої професійної діяльності. Зі щирим теплом і не(згодом — Запорізького ліцею № 34) Світлані Володими- змінною вдячністю згадує вона викладачів кафедри англійрівні Тищенко, яка мала неперевершений дар передавати ської філології: чудового фахівця та керівника Людмилу
учням не тільки досконалі знання зі своєї дисципліни, але Михайлівну Латун, яка завжди палко відстоювала права
й щиру любов до неї.
студентів, викладача «Теоретичної граматики» Семена ЯкоСаме тому, закінчивши із золотою медаллю ліцей, вича Литвака, якого обожнюють випускники всіх поколінь,
у 1994 р. Тетяна Іваніна стала студенткою факультету ро- Юрія Антоновича Зацного, Елеонору Андріївну Шаму та
мано-германської філології Запорізького державного багатьох-багатьох інших талановитих педагогів і науковуніверситету за спеціальністю «Англійська мова та літера- ців, справжніх професіоналів своєї справи. Нині Т. В. Моітура». Навчання закінчила з відзнакою у 1999 р.
сеєнко підтримує постійний міцний зв’язок із колективом
Упродовж 1999–2000 рр. Тетяна Вікторівна працю- рідного вишу, бере активну участь у щорічних наукових
вала вчителем англійської мови в Запорізькій ЗОШ № 3. конференціях.
Відтак у 2000 р. була призначена на посаду викладача каВипускником ЗНУ є й брат Тетяни Вікторівни Вадим
федри англійської філології Гуманітарного університету Вікторович Іванін, він закінчив юридичний факультет.
«Запорізький інститут державного та муніципального
Одружена. Чоловік, Денис Юрійович Моісеєнко, — юрист
управління» (нині — Класичний приватний універси- за освітою. Подружжя виховує трьох дітей: синів Віктора
тет). Із 2003 р. — старший викладач, із 2006 р. — заступ- (1997 р. н.) та Нікіту (2012 р. н.) і донечку Дар’ю (2014 р. н.).
ник завідувача кафедри, а з 2007 р. — завідувач кафедри Віктор, за прикладом матері, із золотою медаллю закінчив Затеорії та практики перекладу Клапорізький ліцей № 34, а сьогодні здобусичного приватного університету.
ває вищу освіту в Київському
З 2010 р. дотепер Т. В. Моісеєнко є дополітехнічному інституті.
центом кафедри теорії та практики
Тетяна Вікторівна вбачає найвиперекладу Інституту іноземної філощий сенс свого життя в тому, щоб вилогії КПУ.
ховати дітей добрими, щасливими та
У червні 2007 р. в Харківському
гідними людьми, ненастанно спринаціональному університеті імені
яти їхньому творчому розвитку, дати
В. Н. Каразіна захистила дисертацію
їм гарну освіту та допомогти знайти
на здобуття наукового ступеня кансвоє місце в світі, аби вони раділи
дидата філологічних наук на тему
кожній прожитій миті. Бо життя — чу«Малоформатний англомовний полі
дова річ, а перешкоди та труднощі,
тико-біографічний текст: структурякі трапляються на життєвому шляху,
ний і прагматичний аспекти» за
тільки додають йому смаку та барв:
спеціальністю 10.02.04 «Германські
жодні перепони не страшні, якщо ти
мови». У 2008 р. їй присвоєно вчене
вмієш ставити перед собою мету і, що
звання доцента кафедри теорії та
б не трапилося, ніколи не відступати
практики перекладу.
від неї. Життєве кредо Тетяни ВіктоАвтор понад 42 наукових праць,
рівни Моісеєнко: «Вір у себе — і ти все
Мої діти — моє багатство
методичних рекомендацій, посібника
зможеш!».
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