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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 

The surname, first name 

Яременко-Гасюк Олена Олександрівна 

Посада, штатний чи сумісник 
Завідуюча кафедрою 

Науковий ступінь, рік захисту 

дисертації, наукова 

спеціальність та її шифр (на 

момент захисту) 

Кандидат педагогічних наук, 2004, 13.00.05 

Індекс Хірша за 

наукометричною базою 

Google Scholar * 

(електронна адреса облікового 

запису);  

 

H = 2 

F6hvUtQngBuC2a44_KJHolC3ouNykR_RXjcqzm_NiJeVe0HW7YEhdqQmHgwgq2nedTYq1Gp2HUs7mNS

9HXdNsrhIgqm05ZNnIXHqyrKkgx0AgjdelUqzp4DSeYLicrV2y2biuMMmaIqnge3jOAG2c64drSKkQ&use

r=i8UmrB8AAAAJ 

 

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 даних,Web of science 

 

Кількість цитувань у виданнях, 

що входять до наукометричної 

бази даних для соціо-

гуманітарних наук Copernicus 

6 

В інших наукометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
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Вчене звання, рік присвоєння 
доцент, 2006 

Навантаження на навчальний 

рік 

600 

Підвищення кваліфікації 

(останнє)  

2018 

Тема науково-дослідної 

роботи 

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

Проблема:Формування професійно-комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей 

Тема:Педагогічний дизайн освітнього середовища підготовки студентів немовних спеціальностей 

Перелік публікації за рік ( у 

відповідності до додатків 1.1., 

1.2, 1.3) 

 

1 тези на Міжнародній науково-практичній конференції  

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» 2-3 грудня 2022 року, м. Київ, Україна 

Наукова участь у конференціях: 

Тези «Вплив інформаційних технологій у процесі підготовки вчителя до професійної діяльності» 

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 

Експертиза: кандидатських 

                     докторських 

рецензування дисертацій: кандидатських 

                                             докторських 
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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) 

Див. Додаток 4 

 

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

Виконавець:  ___________                                        ________________                                           _______________________ 
                             дата                                                                              підпис                                                                                                 ПІБ 

Ухвала кафедри про виконання НДР за 2022 рік ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Завідувач кафедри _____________________________ 

Пропозиції _______________________________________________________________________________ 
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Форма 2.1 

Індивідуальний план на НДР на 2021р. 

Факультет _____природничо-географічної освіти та екології__________________________________________________ 

Кафедра____________іноземних мов_______________________________________________________________________ 

 
ПІБ 

The surname, first name 

Яременко-Гасюк Олена Олександрівна 

Посада, штатний чи сумісник Завідуюча кафедрою 

Науковий ступінь, рік захисту 

дисертації 

Кандидат педагогічних наук, 2004, 13.00.05 

Вчене звання, рік присвоєння Доцент, 2006 

Підвищення кваліфікації (останнє)  2017 

Тема науково-дослідної роботи, 

результати 

Педагогічний дизайн освітнього середовища підготовки студентів немовних спеціальностей 

Заплановані публікації на рік  
 2 статті у фахових науково метричних виданнях 

Запланована участь у конференціях ( у 

відповідності до додатку 2) 

Участь у міжнародній конференції 

Запланована участь у виставках  ( у 

відповідності до додатку 3) 

 

Заплановано отримати охоронні 

документи (патенти, авторські 

свідоцтва ….) 

 

Плани по розвитку науково-технічної 

творчості студентів 

Публікація тез зарубіжних конференцій зі студентами 3 БІ 

 

Виконавець:  ___________                                        ________________                                           _______________________ 
                             дата                                                                              підпис                                                                                                 ПІБ 
 

Ухвала кафедри про затвердження плану НДР на  2022 рік  

Протокол № _4__  від «_24__» ______11______________ 2022___ р. 
 

Завідувач кафедри _____________________________ 
 


