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Форма 2 

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

Факультет____________ природничо-географічної освіти та екології  

Кафедра_______ іноземних мов  

 

ПІБ викладача Холоденко Олена Віталіївна 

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

статтях 

Olena Kholodenko 

Посада, штатний чи сумісник 
доцент, штатний 

Науковий ступінь, рік захисту дисертації, 

наукова спеціальність та її шифр (на 

момент захисту) 

кандидат педагогічних наук, 2011, 13.00.05 

Індекс Хірша за наукометричною базою 

Google Scholar * 

(електронна адреса облікового запису);  

H= 2 (https://scholar.google.com.ua/citations? =bU_pKFcAAAAJ&hl=uk) 
  

 

 

індекс Хірша за наукометричною базою 

Scopus** (електронна адреса облікового 

запису) 

 

H=1 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224313101)  

 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричної бази даних Scopus 

5 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричної бази Web of Science 

- 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричної бази Google Scholar 

23 

Вчене звання, рік присвоєння 
Доцент, 2015 

Навантаження на навчальний рік 
600 годин 

Підвищення кваліфікації (останнє)  
Квітень-травень 2018 р. —  Cambridge Club 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bU_pKFcAAAAJ&hl=uk
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224313101
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Тема науково-дослідної роботи 

Науковий напрям: "Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів " 

Проблема: "Формування професійно-комунікативної компетентності студентів немовних 

спеціальностей" 

Тема: "Міжкультурна комунікація в сучасному соціокультурному середовищі" 

Перелік публікації за рік ( у відповідності 

до додатків 1.1., 1.2, 1.3) 

1. Tetiana Holinska, Mariia Soter, Tetiana Strohal, Olena Kholodenko and Sergiy Babiy.  Features of 

the Part of a Competent Approach to Teaching Physicists Based on the use of Songs in Learning 

English. AIP Bublishing Conference Proceedings, Volume 2647, Issue 1, Published online: 01 

November 2022. – Режим доступу https://doi.org/10.1063/5.0104169  (стаття у Scopus) 

2.  Холоденко О. В. Теоретичні аспекти професійної іншомовної підготовки у закладах вищої 

освіти в умовах міжкультурної інтеграції. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2022. Вип.13(81).С.240–

243.–Режим доступу: DOI: 10.25264/2519-2558-2022-13(81)-240-243  (стаття у фаховому виданні) 

3. Холоденко О.В. Педагогічні аспекти формування іншомовної компетенції у закладах вищої 

освіти / Зб. матеріалів   

Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції 2-3 грудня 2022 року / укл. С. М. 

Іваненко, К. Компе,  

О.В. Холоденко, О. О. Яременко-Гасюк. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. 

– С.145-148 

Режим доступу:  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/38434  (тези конференції) 

 

Участь у конференціях ( у відповідності до 

додатку 2) 

Організовано конференцій: 

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 2-3 грудня 2022 року «Навчання і викладання у 

цифровому форматі в контексті наукової доброчесності у багатомовному світі» 

 

Наукова участь у конференціях: 

1. Щорічна звітно-наукова конференція  «Єдність навчання і наукових досліджень – головний 

принцип університету» НПУ імені М.П. Драгоманова 2022рік 

2. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 2-3 грудня 2022 року «Навчання і 

викладання у цифровому форматі в контексті наукової доброчесності у багатомовному світі». 

 

Участь у виставках  ( у відповідності до 

додатку 2.1) 

Організовано виставок: 

 

Взято участь: 

 

https://doi.org/10.1063/5.0104169
https://doi.org/10.25264/2519-2558-2022-13(81)-240-243
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/38434
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Участь у підготовці кадрів вищої 

кваліфікації 

Кількість: аспірантів 

                 докторантів 

Опонування: кандидатських 

                       докторських 

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:  ___10.12.2022________                                        ___Холоденко О.В._____________                                           

_______________________ 
                             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 _______ природничо-географічної освіти та екології _____________________________________________ 

Кафедра_________ іноземних мов __________________________________________________________________ 

 
ПІБ (укр. мовою) Холоденко Олена Віталіївна 

Surname, first name Kholodenko Olena 

Посада, штатний чи сумісник доцент, штатний 

Науковий ступінь, рік захисту 

дисертації 

кандидат педагогічних наук, 2011 

Вчене звання, рік присвоєння Доцент, 2015 

Підвищення кваліфікації (останнє)  Квітень-травень 2018 

Тема науково-дослідної роботи, 

результати 

"Міжкультурна комунікація в сучасному соціокультурному середовищі", публікації статтей і тез у 

збірниках матеріалів конференцій 

Заплановані публікації на рік  
Заплановано дві публікації   

Запланована участь у конференціях ( у 

відповідності до додатку 2) 

Заплановано участь у двох конференціях 

Запланована участь у виставках  ( у 

відповідності до додатку 3) 

 

Заплановано отримати охоронні 

документи (патенти, авторські 

свідоцтва ….) 

 

Плани по розвитку науково-технічної 

творчості студентів 

 

 

Виконавець:  __10.12.2022_________                                        __Холоденко О.В.______________                                           

_______________________ 
                             дата                                                                              підпис                                                                                                 ПІБ 
 

Ухвала кафедри про затвердження плану НДР на  2023 рік  

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

Завідувач кафедри _____________________________ 


