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І.   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до звіту про науково-дослідну діяльність за 2020 рік 

1. Загальні відомості про проблеми і теми, які виконували на 

кафедрі у звітному році: 

а) теми згідно Плану НДР на 2016-2020 роки: 

Згідно зі Зведеним планом НДР на 2016 – 2020 роки основною темою 

кафедри є “Інноваційні методи навчання мовам та професійному перекладу у 

закладі вищої освіти спортивного профілю” (№ держ. реєстрації  

0164001617), керівники – Кудря М. М. та Лук’янець Т. Г. 

На кафедрі розробляються такі три підтеми: 

– “Унормування української наукової спортивної термінології” 

(відповідальна особа – ст. викладач Назаренко Н.Г.), 

– “Інноватика у формуванні іншомовної комунікативної компетенції у 

студентів немовних ЗВО” (відповідальна особа – канд. пед. наук, доцент 

Шестопалова І.О.).  

– “Реалії та перспективи розвитку фахової підготовки іноземних громадян в 

Україні” (відповідальна особа – ст. викладач Бардіна Л.М.). 

 

б) на кафедрі немає тем, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету; 

в) на кафедрі немає госпдоговірної теми; 

г) на кафедрі немає ініціативних тем. 

 

2. Оцінка виконання плану НДР 

План НДР за 2020 рік виконано. 

 

3. Кількість викладачів і співробітників, які брали участь у 

виконанні плану НДР 

Загальна кількість співробітників кафедри – 28 осіб  

з них: штатні працівники – 21 осіб 

сумісники – 7 осіб  

Загальна кількість виконавців НДР – 20 осіб 

з них: штатні працівники – 18 осіб  

сумісники – 2 особи 

здобувачі -  

аспіранти - 
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Список виконавців НДР 

 

№ 

п \п 
ПІБ 

Вчене звання, 

ступінь 
Посада 

Штатні 

/ 

сумісни

ки 

1.  Лук'янець Т.Г. к. філол. н., 

доцент 

доцент 
штат. 

2.  Алексєєнко О.П. к. філол. н. ст. викладач штат. 

3.  Бардіна Л.М.  ст. викладач штат. 

4.  Вятчаніна С.В.  ст. викладач штат. 

5.  Грищук І.А.  викладач штат. 

6.  Коробова І.О.  ст. викладач штат. 

7.  Доценко Л.З.  ст. викладач штат. 

8.  Кудря М.М. к.п.н., доцент доцент штат. 

9.  Кулаєва З.А.  викладач штат. 

10.  Литвиненко С.Г.  ст. викладач штат. 

11.  Мартіросова Т.В.  ст. викладач штат. 

12.  Марусяк В.В.  викладач штат. 

13.  Назаренко Н.Г.  ст. викладач штат. 

14.  Хоружева Л.Є.  ст. викладач штат. 

15.  Шепелюк В.Л.  ст. викладач штат. 

16.  Шестопалова І.О. к.п.н.  доцент сумісн. 

17.  Шматюк А.І.  викладач штат. 

18.  Юнак В.Г.  ст. викладач штат. 

19.  Ткаченко Т. І. к.філол.н. доцент штат. 

20.  Овчаренко Л. М.  викладач сумісн. 

Всього 20    
 

4. Кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій 

Кількість захищених у спеціалізованих вчених радах університету, з них: 

докторських дисертацій – немає  

кандидатських дисертацій – немає  

 

Кількість захищених у спеціалізованих радах інших ЗВО, з них:  

докторських дисертацій – немає 

кандидатських дисертацій – немає  
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5. Основні наукові досягнення за звітний рік 

Основні результати НДР кафедри за 2020 рік 

Тема НДР: “Інноваційні методи навчання мовам та професійному перекладу 

у закладі вищої освіти спортивного профілю”. 

№ державної реєстрації – 0164001617 

Керівники теми: Кудря М.М., Лук’янець Т. Г. 

Результати роботи: Робота з вищезазначеної теми передбачає отримання 

практичного результату – створення навчальних програм, методичних 

розробок та навчально-методичних матеріалів до окремих тем дисциплін, що 

викладаються на кафедрі з урахуванням фаху студентів, а також освітньої 

специфіки дистанційного навчання. 

Опубліковано та/або розміщено на платформі дистанційного навчання 

вищезазначені матеріали загальним обсягом понад 10 др.арк. 

 

6. Інші важливі досягнення у науково-дослідній діяльності 
Кафедра надає перекладацькі послуги іншим кафедрам університету, 

ректорату, збірним командам України, спортивним та міжнародним 

організаціям, федераціям, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту 

України. Всього перекладено понад 700 сторінок, відредаговано понад 1200 

сторінок, відредаговано матеріали сайту НУФВСУ українською мовою – 60 

сторінок. 

 

7. Недоліки в роботі та пропозиції щодо їх усунення 

Недоліком у науково-дослідній роботі кафедри є недостатня кількість 

наукових публікацій у збірниках, що входять до науко-метричних баз. 

Усунути цей недолік планується шляхом створення авторського колективу 

науково-педагогічних працівників кафедри, які спільно готуватимуть статті 

до публікації  у наукометричні бази Scopus, Web of Science. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ У 2020 РОЦІ 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 

1 Кількість співробітників кафедри, з них: 28 

штатних 21 

сумісників 7 

2 Кількість виконавців НДР, з них: 20 

штатних 18 

сумісників 2 

здобувачів - 

аспірантів - 

докторантів - 

студентів 57 

4 Загальна кількість тем, які розробляє кафедра, з них: - 

- за спеціальністю   

5 Загальний обсяг фінансування, тис.грн.  
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6 Кількість дисертацій, захищених співробітниками, аспірантами/докторантами 

та здобувачами кафедри, з них: 

 

- за спеціальністю   

7 Кількість опублікованих наукових праць, з них: 16 

- підручників   

- навчальних посібників  - 

- методичних посібників 3 

- монографій  - 

- статей у зарубіжних виданнях 5 

- статей у фахових виданнях  12 

- статей в інших виданнях 12 

- тез доповідей 4 

- опублікованих у міжнародній науковометричній базі Scopus  2 

 - опублікованих у міжнародній науковометричній базі Web of science - 

 - опублікованих у міжнародній науковометричній базі Copernicus - 

8 Кількість присвоєних вчених звань  

9 Кількість наукових розробок, підтверджених актами впровадження - 

10 Кількість авторських свідоцтв  - 

11 Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 

 

  – патентів на винаходи в Україні - 

  – патентів на винаходи за кордоном - 

12 Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:  

 – патентів на винаходи в Україні - 

 – патентів на винаходи за кордоном - 

13 Кількість договорів про творчу співпрацю (країни, організації, інститути)  

14 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, 

симпозіумів): 

5 

 з них: – всеукраїнських 2 

  – міжнародних 3 

   в тому числі: – які зареєстровані у МОН  

15 Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), 

усього 

18 

 з них: – всеукраїнських 10 

  – міжнародних 8 

16 Загальна кількість співробітників кафедри, які беруть участь у НМЗ - 

- збірних команд України - 

- збірних команд областей - 

- ШВСМ - 

- інших команд - 

17 Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і 

техніки   

- 

18 Кількість лауреатів  - 

19 Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами - 

20 Кількість молодих вчених  працює на кафедрі  (до 35 років) 

 (Лук’янець Т. Г.) 

1 

20.1 Кількість науковців до 35 років, що отримували премії, з них: - 

 – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених 

- 

 – гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових 

досліджень 

- 
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 – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді - 

 – щорічні премії Президента України для молодих учених - 

 – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 

у галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних 

розробок 

- 

 – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 

- 

 – стипендії Верховної Ради України - 

 – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених - 

20.2 Кількість наукових праць, конференцій, у яких брали участь молоді вчені: 

Лук’янець Т. Г. – 6, з них – 3 статті, 3 - участь у конференціях.  
 

20.3 Опубліковано монографій, з них:  

  – за кордоном  

20.4 Опубліковано підручників, навчальних посібників 

(Доценко Л. З., Шепелюк В. Л., Хоружева Л. Є.) 

3 

20.5 Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 16 

  – статей у зарубіжних виданнях, у тому числі: 

(Лук’янець Т. Г., Ткаченко Т. І., Шестопалова І. О.) 

5 

  – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web 

of science для соціогуманітарних Copernicus) 

(Лук’янець Т. Г., Шестопалова І. О.) 

2 

 - опублікованих у міжнародній науковометричній базі Scopus 

(Лук’янець Т. Г., Шестопалова І. О.) 

2 

 - опублікованих у міжнародній науковометричній базі Web of science   

 - опублікованих у міжнародній науковометричній базі Copernicus  

20.6 Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), 

усього, з них: 

 

  – всеукраїнських 

(Марусяк В. В., Лук’янець Т. Г., Ткаченко Т. І., Шестопалова І. О., Вакулович 

Л. Л., Вятчаніна С. В., Овчаренко Л. М., Назаренко Н. Г.) 

10 

  – міжнародних 

(Шестопалова І. О., Лук’янець Т. Г., Кулаєва З. А., Марусяк В. В.) 

8 

21 Подано проектів наукових робіт на конкурс молодих учених - 

22 Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих 

органах  

- 
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ІІІ.   ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО 

ВИКОНУВАЛАСЯ НА КАФЕДРІ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ 

 

1. Відомості про теми та їх етапи, які виконували на кафедрі у поточному 

році 
Ш

иф

р 

те

ми 

Назва теми Керівник 

теми 

Етапи 

виконання у 

поточному 

році 

Термін виконання Кошто-

рисна 

вартість, 

тис. грн. 

Початок 

робіт по 

темі 

Закінчення 

по 

плану 

факти-

чно 

 Унормування 

української 

наукової 

спортивної 

термінології 

Назаренко 

Н.Г. 
Розробка 

української 

спортивної 

термінології 

згідно 

стандартів 

перекладу і 

трансалітерац

ії  

14.01. 

2020 

24.12. 

2020 

24.12. 

2020 

 

 Інноватика у 

формуванні 

іншомовної 

комунікативної 

компетенції у 

студентів 

немовних ЗВО 

Шестопалова 

І.О. 

Обґрунтування 

ефективності 

застосування 

інноваційних 

комунікативни

х засобів на 

заняттях 

української та 

іноземних мов 

за професійним 

спрямуванням 

14.01. 

2020 

24.12. 

2020 

24.12. 

2020 

 

 Реалії та 

перспективи 

розвитку 

фахової 

підготовки 

іноземних 

громадян в 

Україні 

Бардіна Л. 

М.  

Відбір, 

організація та 

презентація 

навчального 

матеріалу для 

навчальних 

посібників з 

іноземної мови 

за професійним 

спрямуванням 

для іноземних 

громадян 

14.01. 

2020 

24.12. 

2020 

24.12. 

2020 

 

 

2. Перелік тем, що були припинені у поточному році, переведені до 

розряду пошукових чи основних 
№ 

з/п 

Шифр 

і назва 

теми 

ПІБ 

керівника 

теми 

Термін і 

початок 

роботи 

Фактичні 

витрати на 

момент 

припинення 

теми 

Підстава для 

припинення 

розробки теми 

(№ і дата 

документу) 

Пропозиції щодо 

використання 

проміжних 

результатів 

1. немає  

 



 8 

3. Вчені звання, присуджені викладачам, співробітникам у поточному 

році 
№ з/п Прізвище, імя, по-батькові Звання Номер і дата диплому 

1.  немає 

 

4. Перелік наукових розробок, впроваджених у поточному році та 

запропонованих до впровадження на державному рівні 
№ 

з/п 

Назва та 

автори 

розробки 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; переваги 

над аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримано 

ЗВО/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи тощо) 

 немає 

 

5. Відомості про винахідницьку та раціоналізаторську діяльність 

кафедри у поточному році 
№  

з/п 

Найменування 

винаходів, 

пропозицій 

№ авторського 

посвідчення 

Авторський 

колектив 

У якому році 

розроблено 

Очікуваний чи 

отриманий 

ефект 

1. немає 

 

6. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що 

здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії 

наук України та національних галузевих академій наук  

Кафедра не здійснювала наукову та науково-технічну діяльність спільно з 

науковими установами Національної академії наук України та національними 

галузевими академіями наук. 

 

7. Заходи, здійснені спільно з Київською міською державною 

адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи 

науковців для вирішення регіональних потреб 

Кафедра не співпрацювала з Київською міською державною 

адміністрацією. 
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8. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, молодих учених  
 Протягом 2020 року на кафедрі української та іноземних мов працював 

студентський науковий гурток з поглибленого вивчення української мови та 

українознавства (30 студентів).  

Мета: поглиблення знань студентів з української мови, літератури, 

історії України та країнознавства. 

Завдання: сформувати навички обробки літературних джерел, 

оформлення рефератів та доповідей за темами, ведення діалогу зі слухацькою 

аудиторією. 

Очікуваний результат: опанування студентами уміння опрацьовувати 

літературні джерела, оформлювати реферати, виступати з доповіддю за 

темою дослідження та уміння вести діалог зі слухацькою аудиторією. 

На кафедрі також працював студентський науковий гурток з іноземної 

мови (англійської) та іноземної мови за професійним спрямуванням (27 

студентів).  

Мета: удосконалення умінь студентів, магістрів і аспірантів НУФВСУ 

щодо опанування іноземної мови для використання в професійній сфері. 

Завдання: навчання навичкам володіння усним монологічним і 

діалогічним мовленням, розвиток здібностей виступати з повідомленням 

іноземною мовою за темою наукових досліджень та брати участь в дискусіях. 

Очікуваний результат: опанування студентами умінням вести бесіду 

іноземною мовою в межах своїх професійних інтересів, а також виступати з 

доповіддю по темі досліджень і написати тези іноземною мовою. 

 

Науково-дослідна робота студентів та молодих учених 

кафедри за звітний період 
Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових дослідженнях 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

працюють на 

кафедрі 

Кількість молодих учених, 

які залишилися на кафедрі 

після закінчення 

аспірантури 

К-ть ПІБ К-ть ПІБ К-ть ПІБ 

2020 1.  Дяченко Ольга     

 2.  Омоленко Софія     

 3.  Мрачко Валерія     

 4.  Андрієць Єва     

 5.  Онікієнко Ольга     

 6.  Білик Софія     

 7.  Васіна Ольга     

 8.  Кліваденко Вадим     

 9.  Собко Вікторія     

 10.  Чеснокова Валерія     

 11.  Зінчук Євген     

 12.  Медведєв Сергій     

 13.  Лахман Юлія     
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 14.  Петронюк Анастасія     

 15.  Кравець Олександр     

 16.  Божко Денис     

 17.  Михайленко Вікторія     

 18.  Ящук Катерина     

 19.  Пастушок Катерина     

 20.  Прима Антон     

 21.  Височін Філіп     

 22.  Мостафіна Заріна     

 23.  Маханов Богдан     

 24.  Горадзе Ганна     

 25.  Компанієць Мілана     

 26.  Спічак Вікторія     

 27.  Іванко Вікторія     

 28.  Хома Тетяна     

 29.  Волощук Назарій     

 30.  Пархоменко Анна     

 31.  Співак Олександра     

 32.  Мельниченко Юлія     

 33.  Тютюник Яна     

 34.  Постова Анна     

 35.  Савченко Вероніка     

 36.  Василик Мар’яна     

 37.  Путінцева Поліна     

 38.  Болотіна Альона     

 39.  Карпішина Катерина     

 40.  Ткаченко Анна     

 41.  Цулуйко Вікторія     

 42.  Литвинова Катерина     

 43.  Колесник Анастасія     

 44.  Шишкіна Анна     

 45.  Мрочко Валерія     

 46.  Бугайова Анна     

 47.  Шпильовий Андрій     

 48.   Рачинська Катерина     

 49.  Проценко Валерія     

 50.  Базалук Аліна     

 51.  Давиденко Аліна     

 52.  Давидюк Юлія     

 53.  Лазорко Богдана     

 54.  Хіміч Олена     

 55.  Тиндик Юлія     

 56.  Мамедова Олександра     

 57.  Хлань Наталія     
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Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах) 
Всеукраїнських 

№ з/п Назва наукового заходу Кількість студентів-учасників  

1. Студентська науково-практична 

конференція “Лінгвістичні та країнознавчі 

аспекти вивчення української мови” 

Мрочко Валерія 

Бугайова Анна 

Шпильовий Андрій 

 Рачинська Катерина 

Проценко Валерія 

Базалук Аліна 

Давиденко Аліна 

Давидюк Юлія 

2. Науково-практична конференція НУФВСУ 

«Студент та олімпійський спорт» серед 

студентів таких спеціальностей: 017 

«Фізична культура і спорт», 014 «Середня 

освіта (фізична культура)», 227 «Фізична 

реабілітація»  

У зв’язку із запровадженням  

карантину для всіх типів закладів 

вищої освіти згідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211 «Про 

запобігання поширенню на 

території України коронавірусу 

СОУГО-19» та відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки 

України від 1 1.03.2020 № 1/9-154 

науково-практичних конференцій, 

заплановані у березні та травні 

2020, були скасовані. 

3. Відкрита олімпіада з англійської мови 

"Студент та олімпійський спорт" у галузі 

фізичного виховання та спорту ( НУФВСУ). 

У зв’язку із запровадженням  

карантину для всіх типів закладів 

вищої освіти згідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211 «Про 

запобігання поширенню на 

території України коронавірусу 

СОУГО-19» та відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки 

України від 1 1.03.2020 № 1/9-154 

науково-практичних конференцій, 

заплановані у березні та травні 

2020, були скасовані. 

Міжнародних 

№ з/п Назва наукового заходу Кількість студентів-учасників  

1. 
Міжнародний мовно-літературний конкурс 

імені Тараса Шевченка, м. Київ 

Савченко Вероніка Ігорівна 

Василик Мар’яна Павлівна 

Путінцева Поліна Дмитрівна 

2. 

Міжнародний мовно-літературний конкурс 

імені Петра Яцика, м. Київ 

Співак Олександра Олегівна 

Мельниченко Юлія Володимирівна 

Тютюник Яна Богданівна 

Постова Анна Вадимівна 
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Участь студентів у конференціях, студентських олімпіадах та конкурсах 

у поточному році 
№ 

з/п 

Олімпіада, конкурс Місце 

проведе-

ння 

Дата 

проведе-

ння 

К-ть 

студентів-

учасників з 

кафедри 

ПІБ 

студентів- 

перемож-ців 

Приз

ові 

місця 

1.  Студентська науково-

практична конференція 

“Лінгвістичні та 

країнознавчі аспекти 

вивчення української 

мови” 

НУФВСУ 16.04.2020 8 -  

2.  Науково-практична 

конференція НУФВСУ 

«Студент та 

олімпійський спорт» 

серед студентів таких 

спеціальностей: 017 

«Фізична культура і 

спорт», 014 «Середня 

освіта (фізична 

культура)», 227 

«Фізична реабілітація» 

НУФВСУ - - -  

3.  Відкрита олімпіада з 

англійської мови 

"Студент та 

олімпійський спорт" 

серед ЗВО спортивного 

профілю у НУФВСУ. 

НУФВСУ - -   

4.  Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

імені Тараса Шевченка, 

м. Київ 

м. Київ 20.02.2020 3   

5.  Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

імені Петра Яцика, 

м. Київ 

м. Київ 07.02.2020 4   

 

9. Список наукових праць, опублікованих у поточному році 

співробітниками, аспірантами, здобувачами та студентами кафедри 
Підручники 

№ 

з/п 

Автори Назва  Назва видання, 

місто, де 

опубліковано 

роботу 

Рік 

видання, 

кількість 

сторінок 

1.   немає   

 

Навчальні посібники 

№ 

з/п 

Автори Назва  Назва видання, 

місто, де 

опубліковано 

Рік 

видання, 

кількість 
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роботу сторінок 

1.   немає   

Методичні посібники 

№ 

з/п 

Автори Назва  Назва видання, 

місто, де 

опубліковано 

роботу 

Рік 

видання, 

кількість 

сторінок 

1.  Доценко Л. З., 

Шепелюк В. Л., 

Хоружева Л. Є. 

Методичні рекомендації з англійської 

мови для студентів заочної форми 

навчання, які здобувають освітній 

ступень магістра “Rehabilitation 

techniques in sport medicine”, 

(спеціалізація - Фізична терапія). 

НУФВСУ,  

м. Київ 

40 с. 

2020 р. 

2.  Доценко Л. З., 

Шепелюк В. Л., 

Хоружева Л. Є. 

Методичні рекомендації з англійської 

мови для студентів, які здобувають 

освітній ступень магістра заочної форми 

навчання “Serious training for serious 

athletes” (спеціалізація – Олімпійський 

спорт). 

НУФВСУ,  

м. Київ 

40 с. 

2020 р. 

3.  Доценко Л. З., 

Шепелюк В. Л., 

Хоружева Л. Є. 

Методичні рекомендації з англійської 

мови для студентів, які здобувають 

освітній ступень магістра заочної форми 

навчання “Sport management and 

marketing”, (спеціалізація - Менеджмент і 

маркетинг у спорті). 

НУФВСУ,  

м. Київ 

40 с. 

2020 р. 

 

Монографії (вказати які з них оформлені відповідно до вимог МОН України) 

№ 

з/п 

Автори Назва  Назва видання, місто, де 

опубліковано роботу 

Рік видання, кількість 

сторінок 

1.   немає   

 

 

Кількість публікацій, які надруковані науково-педагогічними 

працівниками кафедри у 2020 році 

 

№ 
з/п 

ПІБ посада 

М
о
н

о
г
р

а
ф

ії
  

П
ід

р
у
ч

н
и

к
и

  

Н
а
в

ч
а
л

ь
н

і 
п

о
сі

б
н

и
к

и
  

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

п
о
сі

б
н

и
к

и
 

Т
ез

и
 

С
т
а
т
т
і 

 

Н
а
у
к

о
в

о
м

ет
р

и
ч

н
а
 б

а
за

, 
 

в
 я

к
ій

 з
а
р

еє
ст

р
о
в

а
н

е 
 

в
и

д
а
н

н
я

 (
S

co
p

u
s,

  
W

eb
 o

f 

sc
ie

n
ce

, 
In

d
ex

 C
o
p

er
n

ic
u

s 
т
а
 

а
н

а
л

о
г
іч

н
о
г
о
 р

ів
н

я
) 

ШТАТНІ 

 

1. 
Лук’янець Т. Г. 

в.о.зав. 

каф., 

доцент 
- - - - 3 3 SCOPUS 
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2. 
Кудря М.М. доцент 

- - - - - -  

3. 
Алексєєнко 

О.П. 

ст. 

викладач - - - - - -  

4. 
Бардіна Л.М. ст. 

викладач - - - - - - 
 

 

5. 
Вятчаніна 

С.В. 

ст. 

викладач - - - - - 1  

6. 
Грищук І.А. викладач 

- - - - - - 
 

 

7. 
Коробова 

І.О. 

ст. 

викладач - - - - - -  

8. 
Доценко Л.З. ст. 

викладач - - - 3 - - 
 

 

9. 
Кулаєва З.А. викладач 

- - - - - -  

10. 
Литвиненко 

С.Г. 

ст. 

викладач - - - - - -  

11. 
Вакулович Л. 

Л. 

ст. 

викладач - - - - - 2  

12. 
Мартіросова 

Т.В. 

ст. 

викладач - - - - - -  

13. 
Марусяк В.В. викладач 

- - - - - 2  

14. 
Назаренко 

Н.Г. 

ст. 

викладач - - - - - 1  

15. 
Хоружева 

Л.Є. 

ст. 

викладач - - - 3 - -  

16. 
Шепелюк 

В.Л. 

ст. 

викладач - - - 3 - -  

17. 
Шматюк А.І. викладач 

- - - - - -  

18. 
Юнак В.Г. ст. 

викладач - - - - - -  

19. 
Ткаченко Т. 

І. 

доцент 
- - - - - 3  

  

Всього публікацій 

   3 3 11  

СУМІСНИКИ 

1. Шестопалов

а І.О. 

доцент 
- - - - - 1  
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       Список науково-педагогічних працівників кафедри, які не мають 

публікацій у  2020 році 
№ 

з/п 

ПІБ Причина 

1. Алексєєнко О.П. Розробка «Методичних вказівок до самостійної роботи 

здобувачів 2-го магістерського рівня вищої освіти 

(спеціалізація «Екологія спорту»)», які автор планує видати 

на початку 2021 року. 

2. Бардіна Л.М. Стаття подана до друку в збірнику статей за результатами 

конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку: 

філософсько-теоритичні контексти» (м. Дніпро, 4 грудня 2020 

року). 

3. Грищук І.А. Стаття подана до друку в збірнику статей за результатами 

конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку: 

філософсько-теоритичні контексти» (м. Дніпро, 4 грудня 2020 

року). 

4. Коробова І.О. Розробка «Методичних вказівок до самостійної роботи 

здобувачів 2-го магістерського рівня вищої освіти 

(спеціалізація «Менеджмент у спорті»)», які автор планує 

видати на початку 2021 року. 

5. Кулаєва З.А. Розробка комплексу тестових завдань (збірник тренувальних 

тестів) для складання ЄВІ здобувачами 2-го магістерського 

рівня вищої освіти, які автор планує розмістити на 

університетській платформі на початку 2021 року. 

6. Литвиненко С.Г. Стаття подана до друку в збірнику статей за результатами 

конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку: 

філософсько-теоритичні контексти» (м. Дніпро, 4 грудня 2020 

року). 

7. Мартіросова Т.В. Звільнення з посади у зв’язку з виходом на пенсію  

8. Шматюк А.І. Стаття подана до друку в збірнику статей за результатами 

конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку: 

філософсько-теоритичні контексти» (м. Дніпро, 4 грудня 2020 

року). 

9. Юнак В.Г. Стаття подана до друку в збірнику статей за результатами 

конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку: 

філософсько-теоритичні контексти» (м. Дніпро, 4 грудня 2020 

року). 

 

Список науково-педагогічних працівників кафедри, які не мають 

наукового ступеня (віком до 40 років) 
№ 

з\п 

ПІБ 

1 Алексєєнко О.П. 
2 Шматюк А.І. 

 

2. Овчаренко 

Л. М. 

викладач 
- - - - 1 -  

 Всього публікацій     1 1  
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10. Список статей, що підготовлені співробітниками, аспірантами, здобувачами, студентами кафедри, які 

надруковані та прийняті до друку у поточному році 

Надруковані статті 

№ 

з/п 
Автор 

Назва 

роботи 

Назва 

видання, 

номер випуску 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

то
р

ін
о

к
 

п
у

б
л
ік

ац
ії

 

 

В
и

д
 п

у
б

л
ік

а
ц

ії
 

(с
та

тт
я
, 

те
зи

 т
а 

ін
.)

 

Вид 

видання 

Науково-метрична 

база, 

в якій 

зареєстроване 

видання (Scopus, 

Web of science та 

аналогічного 

рівня) 

ф
ах

о
в
е 

за
р

у
б

іж
н

е
 

ін
ш

і 

 

1.  

 

Лук’янець Т. Г. 

 

Transition from XX Century 

Concrete Poetry to XXI 

Century Digital Poetry as a 

New Step of Genre 

Evolution 

 

The Scientific Heritage. – Hungary, 

2020. – № 43, Vol. 5. – P. 29-32. – 

ISSN 9215-0365 

 

 

3 

 

 

Ст. 

  

 

+
    +
  

 

2.  

 

Лук’янець Т. Г 

 

Multimodal Poetry: 

Intersemiotic Aspect of Its 

Creation and Functioning  

 

Scientific Discussion. – Prague, Czech 

Republic, 2020. – № 39, Volume 2. – 

P. 14-17. – ISSN 3041-4245 

 

 

3 

 

 

Ст.  +
 

+
  

 

3.  

 

Лук’янець Т. Г 

 

Global Communication 

Competence: a Framework 

of Intercultural Skills 

Development in Sport and 

Tourism Higher Education 

 

Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo 

Vihovannâ, 20(2), 2020. – P. 77-85. 

https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.0

3 

https://tmfv.com.ua/journal/article/vie

w/1352 

 

 

8/2 

 

 

Ст.  

+
 

+
  

 

 

SCOPUS 

https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.03
https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.03
https://tmfv.com.ua/journal/article/view/1352
https://tmfv.com.ua/journal/article/view/1352
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4.  

 

Лук’янець Т. Г 

 

Спортивний дискурс: 

досвід міжнародної 

наукової комунікації у 

ВНЗ спортивного профілю 

 

Наука – основа розвитку світу, LІ 

Міжнародна інтернет-конференція. 

– м. Ужгород, 1 вересня 2020 року. 

– Ч.1, С. 43-48 

 

4 

Тези 

доп. 

 +
  

 

5.  

 

Лук’янець Т. Г 

 

Learning Foreign 

Languages by Means of 

Project Approach in Higher 

Sports Educational 

Establishments 

 

Abstracts of I International Scientific  

and Practical Conference Great 

Britain, Liverpool,  September, 9 – 10, 

2020, Vol.: 1, P. 43-45. 

 

4 

 

Тези 

доп. 

      

+
  

 

6.  

 

Лук’янець Т. Г 

 

Досвід написання 

методичних рекомендацій 

з дисципліни «Професійно 

орієнтована іноземна 

мова» 

у ЗВО спортивного 

профілю 

 

Людина та соціум: сучасні 

проблеми взаємодії 

(психологічні та педагогічні 

аспекти): матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 25 

– 26 вересня, 2020 р. – Львів: ГО 

«Львівська педагогічна спільнота». 

– С. 48-52. 

 

5 

 

Тези 

доп. 

 

+
  

 

7.  

 

Вятчаніна С.В. 

Назаренко Н.Г 

 

До питання розвитку 

навичок самостійної 

роботи іноземних 

студентів 

 

Збірник наукових праць “Освіта і 

наука у мінливому світі: проблеми 

та перспективи розвитку. ”  –     

Частина І. / Наук. ред. 

О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД 

«Охотнік», 2020. – С.135-137   

 

2 

 

Ст. 

+
 

+
  

 

8.  

 

Ткаченко Т. І. 

 

Архітектонічна специфіка 

збірки Марії Людкевич 

"Спів пташки на 

фруктовому дереві" 

 

Актуальні проблеми 

літературознавчої термінології : 

наук. збірник. Рівне, 2020. Випуск 

3. С.148–152. 

 

3 

 

Ст. 

+
 

+
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9.  

 

Ткаченко Т.І. 

 

The Reinterpretation of 

Biblical Images in Katrya 

Grynevycheva’s «“On the 

Way to Sykhem” and Other 

Stories» 

 

Perspektywy Kultury. Perspectives on 

Culture. Czasopismo naukowe 

Akademii Ignatium w Krakowie, 

Institutu Kulturoznawstwa / Łukasz 

Burkiewicz. Kraków, 2020. No.1 (28) 

2020. S.25–36. 

 

4 

 

Ст. 

 +
 

+
  

 

10.  

 

Ткаченко Т.І. 

 

Мала проза П. Куліша: 

індивідуально-ментальний 

вимір 

 

Літературознавчі студії / Відп. ред. 

Г.Ф. Семенюк. Київ: ВПЦ 

«Київський університет», 2020. 

Випуск 1(59). С. 189–200. 

 

2 

 

Ст. 

+
 

+
  

 

11.  

 

Шестопалова І.О. 

(у співавторстві) 

 

Building research work 

skills in students as a 

component of their 

professional training. / 

 

Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems 

(ISSN1943023X-United States-

Scopus) 2020.  / Volume 12, 04 - 

Special Issue, pp. 840-848. 

DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/2020

1554 

 

3 

 

Ст. 

+
 

+
  

 

SCOPUS 

12.  

 

Марусяк В.В. 

 

Переваги та елементи 

використання групових 

технологій для активізації 

навчального процесу у 

закладах вищої освіти 

 

 

Міжкафедральний збірник наукових 

праць Лінгвістичні та методичні 

проблеми вивчення іноземних мов 

на природничих факультетах -- 

Випуск 6.–К.: ПП АЗІАЗ, 2020. –

235с. (c. 168-174) 

 

4 

 

Ст. 

+
   

 

http://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP4/20201554
http://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP4/20201554
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13.  

 

Марусяк В.В. 

 

Можливості опрацювання 

письмових робіт студентів 

за допомогою текстового 

процесору Microsoft Word 

 

Сучасні тенденції іншомовної 

професійної підготовки майбутніх 

фахівців немовних спеціальностей в 

полікультурному просторі / За заг. 

ред. Ю.О.Волошина, Н.В. 

Гончаренко-Закревської, Н.М. 

Василишиної. – – К.: ФМВ, НАУ, 

2020. – 561 (с. 280-286) 

 

4 

 

Ст. 

+
 

+
  

 

14.  

 

Вакулович Л.Л. 

 

Мова ЗМІ та її вплив на 

формування  культури 

мовлення сучасного 

українця 

 

 

Таврійські філологічні наукові 

читання. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 25-

26 лютого 2020 р., м. Київ, 

Таврійський національний 

університет імені  В.І. 

Вернадського, 2020. - Ч.II, 172 с., 

стор. 132. 

 

2 

 

Ст. 

+
   

 

15.  

 

Вакулович Л.Л. 

 

Спортивна термінологія – 

основа професійного 

мовлення фахівців галузі 

фізичної культури і 

спорту 

 

 

Соціально-гуманітарні дослідження 

та інноваційна освітня діяльність» 

.Матеріали ІІ Міжнародної наукової

 конференції. 26-27 червня 2020 р., 

м. Дніпро. Частина І. / Наук. 

ред. О.Ю. Висоцький. –Дніпро: 

СПД «Охотнік», 2020. – 400 с., 

 

3 

 

Ст. 

+
   

 

16.  

Овчаренко Л. М. Сучасні проблеми мовної 

міжкультурної комунікації 

та шляхи їх вирішення 

Матеріали  Міжнародної науково-

практичної конференції світ як 

інтертекст. 17-18 червня 2020року., 

сторінки 215-217. Київ. Видавничий 

центр КНЛУ, 2020. 544с. 

2 Тези 

доп. 

+
   

 

 Scopus 
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1. 

 

Лук’янець Т. Г. 

(у співавторстві) 

 

Global Communication 

Competence: a Framework 

of Intercultural Skills 

Development in Sport and 

Tourism Higher Education 

 

Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo 

Vihovannâ, 20(2), 2020. – P. 77-85. 

https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.0

3 

    

2. 

 

Шестопалова І.О. 

(у співавторстві) 

 

Building research work 

skills in students as a 

component of their 

professional training. / 

 

Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems 

(ISSN1943023X-United States-

Scopus) 2020.  / Volume 12, 04 - 

Special Issue, pp. 840-848. 

DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/2020

1554 

    

 Web of science Core Collection 

        

 

Статті, подані до друку 

№ 
з/п 

Автор Назва  

роботи 

Назва 

 видання,  

номер випуску 

Кі

ль

кіс

ть 

сто

рін

ок  

пу

блі

ка

ції 

 

Вид 

публік

ації  

(статт

я, тези 

та ін.) 

Вид  

видання 

Науково-

метрична 

база,  

в якій 

зареєстров

ане  

видання 

(Scopus, 

Web of 

science та 

аналогічн

ого рівня) 

Наявніст

ь імпакт 

фактору 

Штат

ні/ 

суміс

ники 

 

https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.03
https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.03
http://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP4/20201554
http://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP4/20201554
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ф

а
х
о
в

е
 

за
р

у
б
іж

н
е 

ін
ш

і 

   

 Статті 

1. Литвиненко 

С.Г.,  

Шматюк А.І. 

Про найбільш вишукані 

лінгвістичні прийоми 

англійського 

футбольного дискурсу 

 

Збірник статей за 

результатами 

конференції 

«Неперервна 

освіта для сталого 

розвитку: 

філософсько-

теоритичні 

контексти» (м. 

Дніпро, 4 грудня 

2020 року) 

 стаття + - - - - штат. 

2. Бардіна Л. М.,  

Шепелюк В. Л. 

Рольові та ділові ігри як 

форма активізації 

навичок професійного 

спілкування 

Збірник статей за 

результатами 

конференції 

«Неперервна 

освіта для сталого 

розвитку: 

філософсько-

теоритичні 

контексти» (м. 

Дніпро, 4 грудня 

 стаття + - - - - штат. 
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2020 року) 
3. Доценко Л. З.,  

Грищук І.А. 

Про організацію 

самостійної роботи при 

навчанні іноземній мові 

 

Збірник статей за 

результатами 

конференції 

«Неперервна 

освіта для сталого 

розвитку: 

філософсько-

теоритичні 

контексти» (м. 

Дніпро, 4 грудня 

2020 року) 

 стаття + - - - - штат. 

4. Хоружева Л. 

Є.,  

Юнак В. Г. 

Робота над 

професійною лексикою 

при навчанні 

вивчалньому виду 

читання іноземних 

студентів 

Збірник статей за 

результатами 

конференції 

«Неперервна 

освіта для сталого 

розвитку: 

філософсько-

теоритичні 

контексти» (м. 

Дніпро, 4 грудня 

2020 року) 

 стаття + - - - - штат. 

 Тези 

1.          

 Статті Scopus 

1.          

 Статті Web of science Core Collection 

1.          
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11. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша та 

остання сторінки роботи) 

Статті 

1  немає   

Статті, прийняті редакцією до друку 

1  немає   

 

12. Інформація щодо реєстрації науково-педагогічних працівників кафедри в науковометричних базах 

 
 ПІБ Адреса бібліометричного профілю в 

GoogleАкадемія 

Індекс h 

за даними GoogleАкадемія 

Індекс цитування 

за даними Google 

Академія 

1.  Лук'янець Т.Г. =user?citations/com.google.scholar://https

ru=hl&ahigjwAAAAJ6  
1 10 

2.  Алексєєнко О.П. -   

3.  Бардіна Л.М. https://scholar.google.com.ua/citations?use

r=gX4Ao-MAAAAJ&hl=ru 

 

2 7 

4.  Вятчаніна С.В. 
=hl?citations/ua.com.google.scholar://https

ZmbRFegAAAA=user&uk  

2 7 

5.  Грищук І.А. http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&us

er=YtqRqd8AAAAJ&view_op=list_works

  

0 0 

6.  Коробова І.О. https://sholar.google.com/citations?hl＝ru

&use＝wFVEXsEAAAAJ 

0 0 

7.  Доценко Л.З. https://scholar.google.ru/citations?view_op

=list_works&hl=ru&authuser=2&user=9g

Pb0hgAAAAJ 

0 0 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gX4Ao-MAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gX4Ao-MAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZmbRFegAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZmbRFegAAAAJ
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=YtqRqd8AAAAJ&view_op=list_works
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=YtqRqd8AAAAJ&view_op=list_works
https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=2&user=9gPb0hgAAAAJ
https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=2&user=9gPb0hgAAAAJ
https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=2&user=9gPb0hgAAAAJ
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8.  Кулаєва З.А. -   

9.  Кудря М.М. https://scholar.google.com.ua/citations?use

r=T_qtvsMAAAAJ&hl=uk 
0 4 

10.  Литвиненко С.Г. http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&us

er=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_work

s&gmla=AJsN-

F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ion

STYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD

28TJB-

4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LN

WXssALnBU9hGFDOPi0znvip-

7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUi

gNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw  

0 0 

11.  Мартіросова Т.В. http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&us

er=eSNPcCwAAAAJ&view_op=list_work

s  

0 0 

12.  Марусяк В.В. https://scholar.google.com.ua/scholar?scili

b=2&hl=uk&as_sdt=0,5&scioq=Marusiak

+Valentyna 

0 0 

13.  Назаренко Н.Г. https://scholar.google.com.ua/citations?vie

w_op=list_works&hl=ru&user=30PihSM

AAAAJ 

1 5 

14.  Хоружева Л.Є. http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&us

er=UxTRKRAAAAAJ&view_op=list_wor

ks&gmla=AJsN-

F71DypnlDTKWX9vw3VXKAVGQK7lY

pDBG0uwtVIyf9662DCF7y7mIpZ6-

kh88SWSMEAMW4YbTMfCQ2M8H1K3

adMHkb3abQr_shBqoGsTBTAouLOd2na

wffYaxy6iRRbqf_DIIpgiPwR77Y63iz9zyt

-yqCi1ZLrfECrwXCTZo1GT32Rssi4 

0 0 

15.  Шепелюк В.Л. https://scholar.google.ru/citations?view_op

=list_works&hl=ru&authuser=1&user=G2
0 0 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=T_qtvsMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=T_qtvsMAAAAJ&hl=uk
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=DZoaVG0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5UsOVVawL0zTYwluLMRpOG7G1ionSTYhF0A_4aWPhBxeK42yigqETyKmLD28TJB-4SiYWTJjeTplcjwqoFFhhLtkSFkIY3LNWXssALnBU9hGFDOPi0znvip-7gwusInjpw126A1yCnqvhyTorG3kVI7IUigNlMKGsF151ApDgLwAlKKgw
http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=eSNPcCwAAAAJ&view_op=list_works
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