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Форма 2 

Індивідуальний звіт викладача про науково-дослідну роботу за 2022 р. 
 

Факультет Природничо-географічної освіти та кології_________________________ 

Кафедра__іноземних мов_________________________________________________________________________________________ 

 

ПІБ викладача Кузьменко Раїса Іванівна 

Surname(прізвище), first name (ім’я)  
Так як використовується автором в англомовних 

статтях 

Raisa Kuzmenko 

Посада, штатний чи сумісник 
штатний 

Науковий ступінь, рік захисту дисертації, 

наукова спеціальність та її шифр (на 

момент захисту) 

Доктор філософії. Рік захисту дисертації 2020. Наукова спеціальність 033 

Індекс Хірша за наукометричною базою 

Google Scholar * 

(електронна адреса облікового запису);  

H=3 https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=FhrLCWEAAAAJ 

 

індекс Хірша за наукометричною базою 

Scopus** (електронна адреса облікового 

запису) 

 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричної бази даних Scopus 

 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричної бази Web of Science 

 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричної бази Google Scholar 

 

Вчене звання, рік присвоєння 
 

Навантаження на навчальний рік 
600 

Підвищення кваліфікації (останнє)  
Навчання в аспірантурі 2016-2020 НПУ імені М.П. Драгоманова 

К-ра культурології та філософської антропології 
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Тема науково-дослідної роботи 

Науковий напрям: 

Проблема: 

Тема: Толерантність в людському бутті:екзистенціальні та гендерні виміри 

Перелік публікації за рік ( у відповідності 

до додатків 1.1., 1.2, 1.3) 

Kobal, V.,  Kuzmenko, R., Voropayeva, T., Lukse,l G., Stepanenko, O. (2022). Educational and scientific 

potential of the XXI century. Challenges and prospects. Revista de Tecnología de Información  y 

сomunicación en Educación. Revista Eduwe. № 16. (2). 95-106- WoS 

 

 

  

Участь у конференціях ( у відповідності до 

додатку 2) 

Організовано конференцій: 
Міжнародна науково-практична онлайн конференція  «Навчання і викладання у цифровому форматі в контексті наукової 

доброчесності у багатомовному світі», НПУ імені М.П. Драгоманова  2.12.-3.12.2022 

 

Наукова участь у конференціях:  
Kuzmenko R. Developing Communicative Competence during Learning a foreign Language at high Education institutions.II 

Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Корпус та дискурс», Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 29 листопада 2022  
 
Кузьменко Р.І. Оcобливості вивчення та викладання іноземних мов під час дистанційного навчання. Міжнародна 

науково-практична онлайн конференція  «Навчання і викладання у цифровому форматі в контексті наукової 

доброчесності у багатомовному світі», НПУ імені М.П. Драгоманова  2.12.-3.12.2022 

 

1.  

Участь у виставках  ( у відповідності до 

додатку 2.1) 

Організовано виставок: 

 

Взято участь: 

 

Участь у підготовці кадрів вищої 

кваліфікації 

Кількість: аспірантів 

                 докторантів 

Опонування: кандидатських 

                       докторських 
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Експертиза: кандидатських 

                     докторських 

рецензування дисертацій: кандидатських 

                                             докторських 

Керівництво підвищенням кваліфікації:  

 

Подано заявок та отримано охоронних 

документів (копії свідоцтв) 

 

Основні результати діяльності по розвитку  

науково-технічної творчості студентів 

(окремо необхідно заповнити додаток 4) 

 

 

Опис конкретних результатів отриманих протягом 2022 року (на окремому аркуші) 
 

Виконавець:  ___________                                        ________________                                           _______________________ 
                             дата                                                                              підпис                                                                                                 ПІБ 

Ухвала кафедри про виконання НДР за 2022рік ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Протокол № _4__ від «_24__» ______11_______ 2022___ р. 
 

 

Завідувач кафедри _____________________________ 

Пропозиції ______________________________________________________________________________________________ 
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Форма 2.1 

Індивідуальний план на НДР на 2023 р. 

Факультет ________________________________________________________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________________________________________________ 

 
ПІБ (укр. мовою)                 Кузьменко Раїса Іванівна 

Surname, first name                 Raisa Kuzmenko 

Посада, штатний чи сумісник  

Науковий ступінь, рік захисту 

дисертації 

               Доктор філософії   2020 

Вчене звання, рік присвоєння  

Підвищення кваліфікації (останнє)                 Аспірантура 2016-2020 

Тема науково-дослідної роботи, 

результати 

               Толерантність в людському бутті: екзистенціальні та гендерні виміри 

Заплановані публікації на рік  
  

Запланована участь у конференціях ( у 

відповідності до додатку 2) 

Міжнародні, всеукраїнські 

Запланована участь у виставках  ( у 

відповідності до додатку 3) 

 

Заплановано отримати охоронні 

документи (патенти, авторські 

свідоцтва ….) 

 

Плани по розвитку науково-технічної 

творчості студентів 

 

 

Виконавець:  ___________                                        ________________                                           _______________________ 
                             дата                                                                              підпис                                                                                                 ПІБ 
 

Ухвала кафедри про затвердження плану НДР на  2023 рік  

Протокол № _4__ від «_24__» ______11_______ 2022___ р. 
 

Завідувач кафедри _____________________________ 


