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ародилася 5 червня 1970 р. у м. Києві.
Після закінчення у 1987 р. середньої школи № 159
із викладанням низки предметів англійською
мовою, стала студенткою філологічного факультету Київського державного педагогічного інституту
імені О. М. Горького. Студентські роки співпали
із часом перебудови, — коли ламалися виплекані
десятиліттями історичні й світоглядні стереотипи,
відкриваючи суспільству нові, а, насправді, добре
замовчувані імена та уявлення, що стало справжнім
клондайком для допитливої юної дівчини зі схильністю до нестандартного мислення.
Інститут запам’ятався не тільки неоціненним
вкладом у скарбницю знань, отриманих під час лекцій знаних в Україні й у всьому світі викладачів:
Б. Б. Шалагінова, М. М. Пилінського, С. М. Руссової, Г. В. Крюкової, О. М. Кінщака, але й спілкуванням із такими непересічними особистостями як Юрій
Андрухович та Дмитро Бураго, котрі навчалися на
декілька курсів раніше й були кураторами молодших
груп, а ще участю у постановках студентського театру
під керівництвом С. М. Руссової. Саме тоді була прищеплена любов до професії викладача, закладені підвалини багатьох наукових розробок.
Після закінчення інституту у 1992 р., Оксана
Григорівна розпочала свою педагогічну діяльність
у Київській середній школі № 86 на посаді вчителя
англійської мови, одночасно навчаючись у аспірантурі Інституту літератури Національної академії наук
України. У 1997 р. під керівництвом видатного вченогофілолога акад. І. О. Дзеверіна захистила дисертаційне
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дослідження на тему «Поезія М. Реріха та її місце у
російській філософській ліриці», здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «Російська література». У своїй науковій роботі
О. Г. Шостак вперше знайомить наукове товариство
із літературною спадщиною відомого російського
художника і філософа-гуманіста Миколи Реріха, аналізуючи зв’язок між його поетичними візіями, художньою діяльністю та філософським світосприйняттям.
Завдяки віднайденим архівним матеріалам дослідниця прослідковує витоки його творчості із романтичною традицією ХХ ст. та поезією Срібної доби, а також
розглядає вплив представників української національної культури на філософські переконання сім’ї Реріхів.
Прізвище Оксани Григорівни включено до міжнародного довідника «Російські та закордонні дослідники
спадщини Реріхів» (Москва, 2015 р.).
З 2000 р. О. Г. Шостак працює у Національному
авіаційному університеті: спочатку на посаді доцента
кафедри іноземних мов, а з 2001 р. очолює кафедру
іноземних мов і прикладної лінгвістики. У 2003 р. їй
присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних
мов. Під її керівництвом кафедра проводить ефективну роботу з інтенсифікації навчання професійним іноземним мовам майбутніх фахівців технічного спрямування, зокрема англійській, німецькій,
французькій та іспанській. За останнє десятиліття на
кафедрі розроблено принципово нове забезпечення
курсів, що викладаються, реалізується інноваційний
проект англомовної освіти в університеті, надається
практична допомога у перекладі на англійську мову
та редагуванні англомовних рукописів навчальнометодичних посібників зі спеціальних дисциплін.
Щорічно на кафедрі проводяться міжнародні наукові конференції та симпозіуми з тематик, присвячених британським та американським студіям, до участі
у яких залучаються провідні науковці США, Великої
Британії, Німеччини, Канади, Росії, Польщі, Казахстану, Йорданії, Кувейту, Естонії, Білорусії та багатьох інших країн.
У 2001–2002 рр. Оксана Григорівна стала учасником програми обміну молодих вчених, що була ініційована урядом Сполучених Штатів Америки. Вона
проходила стажування у Державному університеті
штату Вашингтон та Гарвардському університеті.
Саме під час цієї подорожі розпочалося її захоплення
літературою та культурою корінних народів Північної
Америки. І вона знову взяла на себе обов’язок торувати нові шляхи української науки, знайомлячи науковий загал із розмаїттям допоки широко невідомої
нам культури.
О. Г. Шостак — автор і співавтор понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, десять з них —
навчальні підручники й посібники з професійного
вивчення англійської мови, що мають грифи Міністерства освіти і науки України. Є членом редакційної ради наукових часописів «Гуманітарна освіта в
технічних вищих навчальних закладах» і «Мова та
історія». Нагороджена нагрудним знаком Національного авіаційного університету «За сумлінну працю»
(2013).

