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Таблиця 1 

Монографії (розділи в колективних монографіях) 
 і підручники (окрім навчально-методичних посібників),  

які видані (або у друці) за період після 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року  
 
Кафедра 
____________________________________________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

 

№ 
n\n ПІБ Назва  

Видавництво і всі 
вихідні дані 
продукції, виданої в 
Україні (із 
зазначенням 
сторінок) 

Видавництво і всі 
вихідні дані  
продукції,  

виданої  
за кордоном (із 

зазначенням 
сторінок) 

Співавтори 
К-ть  

облік.  
видавн. арк. 

Одноосібна                
(-ий) / 

колективна               
(-ий) 

МОНОГРАФІЇ 
1.1 Потапенко С.І.  Когнитивная медиа-

риторика: бытование 
конфликта-кризиса в 

англоязычных 
интернет-новостях 

Когнитивная медиа-
риторика: бытование 
конфликта-кризиса в 

англоязычных 
интернет-новостях 

[монография]. Киев: 
Изд. центр КНЛУ. 

(2021). 

- - 15 др. арк. Одноосібна   

 Ваховська О.В. IMPERATIVES OF 
TODAY AND 
TRANSLATION: 
FROM A 
TRANSLATION 
THEORY TO THE 
UNIVERSITY 
TRANSLATION 
CLASSROOM 

 INNOVATIVE 
PATHWAY FOR 

THE 
DEVELOPMENT 

OF MODERN 
PHILOLOGICAL 

SCIENCES IN 
UKRAINE AND EU 
COUNTRIES, 2022. 

 1,3 колективна 
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№ 
n\n ПІБ Назва  

Видавництво і всі 
вихідні дані 
продукції, виданої в 
Україні (із 
зазначенням 
сторінок) 

Видавництво і всі 
вихідні дані  
продукції,  

виданої  
за кордоном (із 

зазначенням 
сторінок) 

Співавтори 
К-ть  

облік.  
видавн. арк. 

Одноосібна                
(-ий) / 

колективна               
(-ий) 

р 242-267 

 Ізотова Н.П. UNCONVENTIONALI
TY IN 
CONTEMPORARY 
NARRATIVE: A LUDIC 
MODE 

 INNOVATIVE 
PATHWAY FOR 

THE 
DEVELOPMENT 

OF MODERN 
PHILOLOGICAL 

SCIENCES IN 
UKRAINE AND EU 
COUNTRIES, 2022. 

р 82-110 

 1,3 колективна 

 Стефанова Н.О. Асоціативна 
етносеміометрія 
ціннісних інтересів 
сучасних британців і 
українців.  

 Modern Aspects of 
Science: 10-th 
volume of the 
international 

collective 
monograph. Ceska 

republica: 
Mezinarodni 

Ekonomicky Institut, 
2021, p. 377-389. 

 0,5 колективна 

ПІДРУЧНИКИ 
2.1 Кириченко І. С. Reading and Discussing 

Non-fiction Texts: a 
Practical Manual 

Reading and Discussing 
Non-fiction Texts: a 
Practical Manual. 
Читання та 
обговорення 
нехудожніх текстів. 
Навч. практикум для 
студентів І курсу 
другого 

- - 5,3 Одноосібна   
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№ 
n\n ПІБ Назва  

Видавництво і всі 
вихідні дані 
продукції, виданої в 
Україні (із 
зазначенням 
сторінок) 

Видавництво і всі 
вихідні дані  
продукції,  

виданої  
за кордоном (із 

зазначенням 
сторінок) 

Співавтори 
К-ть  

облік.  
видавн. арк. 

Одноосібна                
(-ий) / 

колективна               
(-ий) 

(магістерського) рівня 
вищої освіти (англ. 
мовою) / Укл.:               
Кириченко І.С. – Київ: 
Видавничий центр 
КНЛУ, 2021. – 116 с. 

 

        
 
 
Завідувач кафедри   ПІБ                                   Підпис 
 
 

Примітка: Для обчислення кількості обліково-видавничих аркушів у колективних працях потрібно скористатися формулою Z•
У
Х

, 

де    Х – загальна кількість сторінок у всьому виданні; 
У – загальна кількість обліково-видавничих аркушів у виданні (ця інформація міститься у вихідних даних на останній сторінці); 
Z – кількість сторінок у розділі співавтора колективної праці. 
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Таблиця 2 
Список наукової продукції у виданнях,  

що індексуються в наукометричних базах даних,   
за період після 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року 

 
 

Кафедра ______________________________________________________________________________________________________________________ 
(назва кафедри) 

 

№ n/n Автор/автори Назва статті 

Назва видання, 
 де опубліковано роботу, том (випуск, 

номер), рік видання,  
перша-остання сторінки 

Назва міжнародної наукометричної  
бази даних, до якої входить журнал  

Web-сторінка 
публікації  

(або журналу) 

І. Статті, опубліковані в наукових виданнях, що індексуються в наукометричній базі даних Scopus 
1 Kushch E., 

Bialyk V., 
Zhykharieva O.,  

Stavtseva V., 
Taran S. 

Lexical Quantors: From Term to 
Discursive Practice 

Theory and Practice in Language 
Studies, Vol 12, No 1, 2022. P. 
75-85. 

 

Scopus  https://tpls.aca
demypublicati
on.com/index.
php/tpls/issue/

view/170 
2 Olesia Lazer-Pankiv 

Nataliia Korolova 
Nataliia Stefanova 

Functional, semantic and linguistic 
features of Latin text on vanitas works 

of fine art 

Scientific journal WISDOM 3 
(19), 2021,  
p. 228-242 

 

Scopus  https://www.
wisdomperiod
ical.com/inde
x.php/wisdom
/article/view/5

27/340 
ІІ. Статті, опубліковані в наукових виданнях, що індексуються в наукометричній базі даних Web of Scіence 

1 Izotova, N., Polishchuk, M. & 
Taranik-Tkachuk, K. 

Discourse analysis and digital 
technologies: (TikTok, hashtags, 
Instagram, YouTube): universal and 
specific aspects in international 
practice.  

 

Amazonia Investiga, 10(44), 
198-206. 

 

 (WoS) https://amazo
niainvestiga.i
nfo/index.php
/amazonia/arti
cle/view/1724

/1873 
2 Vakhovska, O.V., & Isaienko, 

O.M.  
Language, culture, and image-driven 
interpretations in translation: a case for 
the university translation classroom in 

Amazonia Investiga, 10(47), 
240–249 

 (WoS) https://amazo
niainvestiga.i
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Ukraine.  nfo/index.php
/amazonia/arti
cle/view/1825 

3 Potapenko, S. & Izotova, N. Cognitive rhetoric of effect: 
Responsibility impression in Russian 
and Ukrainian presidents' inaugurals.  

Lege artis. Language yesterday, 
today, tomorrow. The journal of 
University of SS Cyril and 
Methodius in Trnava. Trnava: 
University of SS Cyril and 
Methodius in Trnava, 2021, VI 
(2), December 2021, p. 165-
201. 

 (WoS) https://lartis.s
k/issues/ 

4 Lykina, V., &  
Potapenko, S 

 

Rhetoric of direct and indirect notation 
of concepts: the procedure of  
transformation of an idea into an effect 
.  

Amazonia Investiga , 11 (50), 
152–160.  

 Web of Scіence https://doi.org/
10.34069/AI/20

22.50.02.15 

5 Vitaliy Matveev 
Nataliia Stefanova 
Svitlana Khrypko 

Alla Ishchuk 
Katerina Pasko 

Cybercrime as a discourse of 
Interpretations: the semantics of speech 
silence vs psychological motivation for 

actual trouble 

International Journal of 
Computer Science and Network 
Security, volume 21, № 8, 2021, 
p. 203-211 
 

 Web of Scіence http://paper.ij
csns.org/07_b
ook/202108/2
0210827.pdf 

ІІІ. Статті, прийняті редакцією до друку, в наукових виданнях, що індексуються в наукометричній базі даних 
Scopus  

1       

       

ІV. Статті, прийняті редакцією до друку, в наукових виданнях, що індексуються в наукометричній базі                   
даних Web of Scіence 

1       
       

 

Завідувач кафедри     __________________________    ____________________ 
 
Примітка: Видану продукцію вказують також аспіранти і докторанти кафедр. 
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Таблиця 3 
Показники НДР  

 за період після 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року  
Кафедра  

 
1. Участь у виконанні наукових (міжнародних та вітчизняних) проєктів за грантової підтримки, а також тих НДР, що фінансуються за 
рахунок видатків фонду Державного бюджету України 

Діючі наукові проєкти 

№ 
n/n Назва проекту Установи-учасники 

проекту 
Учасники від  

КНЛУ 
Термін виконання 

проєкту (роки) 
Організація, що здійснює 

фінансування проєкту 
Примітки 

1.     3   
       
       
1.1. Проєкти/гранти, які подані/планують подаватися для участі в конкурсах за вказаний період  

№ 
n/ Назва проєкту/гранту Назва конкурсу Організатор 

конкурсу 
Організації 

співвиконавці 

Організація,  
що здійснює фінансування 

проекту/гранту  
 

Примітки  

       
       
       
       

2.  Результати діяльності освітньо-наукових та освітньо-культурних центрів  

Назва центру ПІБ керівника Основні результати роботи  
за вказаний період Примітки  

  Гостьова лекція представників компанії Grammarly: UA-GEC: 
Перший анотований корпус для виправлення граматики і стилю 

української мови,  

08 жовтня 2021 року 
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3. Форми і результати наукового та міжнародного співробітництва із закордонними організаціями (закладами освіти та іншими 
установами) 

 
Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:  

Країна партнер  
 Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво,  
термін його дії 

Практичні результати  
від співробітництва 

1 2 3 4 5 
Німеччина Рейнсько-Вестфальський 

технічний університет 
Аахена 

Когнітивні та емпіричні 
студії художнього дискурсу, 

Неконвенційні наративи, 
Мультимодальні студії 

Індивідуальні контакти 1. Проведення та участь у 
гостьових лекціях, 
вебінарах, воркшопах. 

2. Спільне наукове 
керівництво 
студентськими 
науковими роботами. 

3. Заплановано спільні 
публікації. 

Азербайджан Азербайджанський 
університет мов 

Когнітивні  студії 
художнього тексту 

Двостороннній договір між 
КНЛУ та АУЯ 

1. Стажування в межах 
підвищення кваліфікації 

2. Проведення гостьових лекцій. 
3. Спільне наукове керівництво 

аспірантами. 
4. Участь у редколегії 
наукового журналу. 

 
Польща Люблінський університет 

ім. Марії Склодовської-
Кюри 

Когнітивні аспекти 
лінгвокультурології і 

медіастудій, когнітивна 
риторика 

Індивідуальні контакти 1. Участь у конференціях. 
2. Спільні публікації. 

3. Членство у редколегіях 
журналів. 

4. Міжнародне рецензування 
наукових статей. 

 
Польща Ягеллонський університет, 

Краків 
Інтермедіальність і 

інтерсеміотичність у 
філологічному висвітленні 

Двостороннній договір між 
КНЛУ та Ягеллонським 

університетом 

1. Спільна організація та 
проведення наукових 

конференцій. 
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2. Спільні доповіді на 
міжнародних наукових 

конференціях. 
3. Спільні публікації у 
міжнародних наукових 

виданнях. 
4. Спільне редагування 

міжнародної англомовної 
монографії, виданої у 
монографічній серії, 

індексованій у НБ SCOPUS. 
5. Членство у редколегіях 

наукових журналів та 
монографічних серій, 

індексованих у НБ SCOPUS. 
6. Міжнародне рецензування 

наукових статей. 
 

 
4. Заходи, здійснені спільно з Київською міською державною адміністрацією та представниками Посольств, які спрямовані на 
підвищення рівня ефективності наукової та міжнародної діяльності  
 
5. Членство у складі громадських організацій (зокрема і тих, що функціонують на базі КНЛУ), у складі міжнародних організацій, 
професійних асоціацій, спілок, редколегій видань, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science  
 
 
№ 
n/n 

ПІБ  Статус організації, асоціації, спілки, 
редколегії, видання 

 

Назва організації, асоціації, спілки, редколегії, 
видання 

Примітки 

 Маріна О.С. Міжнародна організація Міжнародна асоціація лінгвістики і поетики 
(PALA) 

 

   наукове періодичне видання  Науковий вісник Київського університета імені 
Бориса Гринченка Studia Philologica, 

Член 
редколегії 

  журнал категорії Б Науковий вісник Херсонського державного 
університету: Серія «Перекладознавство та 

міжкультурна комунікація». 

Член 
редколегії 

  Журнал індексується у Web of Science Науковий журнал Lege artis. Language yesterday, Член 
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(Словакія) today, tomorrow, м. Трнава,  редколегії 
  Член Наукової Ради МОН Член Наукової Ради МОН, секції 21 

"Літературознавство, мовознавство та 
мистецтвознавство" 

 

  Провідний науковий співробітник та 
відповідальний виконавець держбюджетної 

наукової теми 

Провідний науковий співробітник та 
відповідальний виконавець держбюджетної 

наукової теми «Лінгвістика інтермедіальності у 
викликах сучасності: полімодальність мислення, 

інтерсеміотичність тексту, полілог культур» (2019 
– 2021 рр.) 

 

 Терехова Д.І. Громадська організація  «Всеукраїнська організація психолінгвістів»  
 Потапенко С.І. Міжнародна організація Societas Linguistica Europaea  
  міжнародна організація International Pragmatics Association  
  всеукраїнська організація Українська асоціація когнітивної лінгвістики і 

поетики 
 

  Журнал категорії Б Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія: Філологія 

 

 

  Журнал категорії Б Вісник Київського національного лінгвістичного 
університету. Серія Філологія 

 

  Журнал університету імені Марії Кюрі-
Склодовської, м. Люблін, Польща 

New Horizons in English Studies  

 Маріна О.С.,  
Бондаренко Я.О., 
Ваховська О.В., 
Жихарєва О.О., 
Ізотова Н.П., 
Кириченко І.С., 
Любимова С.А., 
Потапенко С.І. 
Терехова Д.І., 
 
 

 

Громадська організація 
 
 

Українська асоціація когнітивної лінгвістики і 
поетики 

 

     
 

6. Інноваційна спрямованість результатів НДР 
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 Подано заявок на видачу 
охоронних документів 

Отримано  
охоронних документів 

Отримано авторських свідоцтв Примітки 

В Україні      
За кордоном     

 
Завідувач кафедри    
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Таблиця 4 
 

Участь науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів  
у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і школах (лише за кордоном)  

за період після 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року 

 
Кафедра ________________________________________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

 
Взято участь у наукових заходах 

№ n/n 
ПІБ учасника  

закордонного заходу 

Назва і тип заходу  
(семінар, конференція симпозіум 

тощо),  
тема виступу (чи інше) 

Назва країни 
Назва установи,  
де відбувся захід 

Дата 
проведення 

заходу 
Примітка  

1 

Маріна О.С. Міжнародна конференція 
асоціації художньої 
семантики (IALS) "Гра 
теорій" COVID-19 in 
Transdisciplinary Focus:  
Games of Methodological and 
Empirical Fusion. 

Вільнюс, Литва Вільнюський 
університет 

20-24 
жовтня, 2021 

 

2 

Маріна О.С. Міжнародна конференція 
"Теоретичні та аналітичні 
мультимодальні студії". 
Anglophone Installtion, Viral, 
and Science Poetry: 
Multimodality and 
Transmediality Issues 

Вроцлав, Польща Вроцлавський 
університет, 
Польща 

09-10 грудня, 
2021 

 

3 
Потапенко С.І. 
 

Міжнародна конференція 
«Ключові слова 2021» 

Польща Варшавський 
університет, 
Варшава 

22-23 жовтня 
2021 р. 

 



13 
 

4 

Тихомірова О.В VIII Medieval Fantasy 
Symposium: “With Mirth and 
Laughter Let Wrinkles Come”: 
Тема доповіді: Humour and 
Britishness in Fantasy Fiction 

Poland, New Perspectives and 
Approaches to 
Humour in Medieval 
and Medieval-
Inspired Literature, 
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Таблиця 7 

 
Інформація науково-педагогічних працівників  

про наукометричні показники 
Кафедра _АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДУ І ФІЛОСОФІЇ 
МОВИімені професора О. М. Мороховського, 
_________________________________________________________________ 

 
Таблиця 1 

№ ПІБ Посада Науковий 
ступінь, 

вчене 
звання 

Штатний чи 
сумісник 

(внутрішній 
чи зовнішній) 

1. Веб-адреса авторського профілю у 
Google Scholar 

2. Author ID 
3. Researcher ID 
4. ORCHID 
5. h-index згідно з БД Scopus 
6. h-index згідно з БД Web of Science 
7. h-index згідно з БД Google Scholar 

Примі
тка  
(відпус
тка / 
молоди
й 
вчений 
тощо) 

  Маріна 
Олена 

Сергіївна 

завідувач 
кафедри 

доктор 
філологічних 

наук 
професор 

штатний 1. 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=llTK
odkAAAAJ&hl=uk  
    − (h-index  5) Цитування 119/15 (за 
останній рік) 
2. ScopusAuthorID: 57197708084 
3. http://www.researcherid.com/rid/F-4965-2019  
- 
 Web of Science h-index – (1) Цитування 4 
4. https://orcid.org/0000-0002-9079-5702  

 

 

  Алімова 
Анна 

Юріївна  

викладач  штатний немає молод
ий 

вчени
й 

  Андруще
нко 

Ірина 
Олексан
дрівна 

доцент  кандидат 
філологічних 

наук,  
доцент  

штатний 1.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&u
ser=wKDYaWAAAAAJ (2) 

 

 

  Бондаре
нко Яна 
Олексіїв

на  

доцент  кандидат 
філологічних 
наук, доцент  

штатний 1. https://scholar.google.com.ua/citations?hl
=ru&user=UfZ9448AAAAJ (h-index 4)  111/6 

 

 

  Ваховськ
а Ольга 

Володим
ирівна 

доцент кандидат 
філологічних 

наук 
 

штатний 1.https://scholar.google.com/citations?user=AZp3
QtIAAAAJ&hl=en   (h-індекс 4) 56/14 
цитувань 
3. U-9472-2017 
http://www.researcherid.com/rid/U-9472-2017   

2. 4. 0000-0002-7720-0970 
http://orcid.org/0000-0002-7720-0970  

 

  Град 
Наталя 

Ярославі
вна   

викладач  штатний 1. 
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=
_SJuXLUAAAAJ  (h-індекс 2) 28/6 цитувань 

 

7  Гринчук 
Таміла 

Валеріїв
на  

викладач  штатний немає  

8 Жихарєв
а Олена 
Олексан
дрівна 

доцент 
 

доктор 
філологічних 

наук  
доцент 

штатний 1. 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vf1f
AjwAAAAJ&hl=ru   – (h-індекс  3) 48/9 
3. http://www.researcherid.com/rid/T-8267-2017     
4. 0000-0002-1054-3725 http://orcid.org/0000-

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=llTKodkAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=llTKodkAAAAJ&hl=uk
http://www.researcherid.com/rid/F-4965-2019%20%20-
http://www.researcherid.com/rid/F-4965-2019%20%20-
https://orcid.org/0000-0002-9079-5702
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wKDYaWAAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wKDYaWAAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UfZ9448AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UfZ9448AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?user=AZp3QtIAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=AZp3QtIAAAAJ&hl=en
http://www.researcherid.com/rid/U-9472-2017
http://orcid.org/0000-0002-7720-0970
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_SJuXLUAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_SJuXLUAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vf1fAjwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vf1fAjwAAAAJ&hl=ru
http://www.researcherid.com/rid/T-8267-2017
http://orcid.org/0000-0002-1054-3725
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0002-1054-3725  
9 Ізотова 

Наталія 
Павлівна 

професор  
 

доктор 
філологічних 

наук 
доцент 

професор 

штатний 1. 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3EA
fLfcAAAAJ&hl=en (h-індекс   3) 52/5 
3. http://www.researcherid.com/rid/U-5764-2017  
4. 0000-0003-2098-4687 http://orcid.org/0000-
0003-2098-4687  

 

10 Киричен
ко Ірина 
Сергіївна 

доцент кандидат 
філологічних 

наук  
доцент 

штатний 1. 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rTd
W-XsAAAAJ&hl=ru − (0) 
 

 

11 Колєснік 
Ірина 

Олексіїв
на 

викладач  штатний немає  

12 Комісар 
Людмил

а 
Петрівна 

доцент кандидат 
філософськи

х наук  
доцент 

штатний 1. 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GAa
O5g0AAAAJ&hl=ru&oi=ao  (h-індекс  3) 25 
3.    S-8623-2017 
http://www.researcherid.com/rid/S-8623-2017 
4.  0000-0002-8971-4768 

 

13 Некряч 
Тетяна 

Євгенівн
а 

професор кандидат 
філологічних 

наук  
доцент 

штатний 1.  http://www.researcherid.com/rid/U-4258-2017  
4. 0000-0003-0918-8647 

 

14 Плахотн
юк Євген 
Ігорович 

викладач  штатний 1. https://scholar.google.com/citations?user
=68Br6B8AAAAJ&hl=uk (h-індекс 1) 8/2 
2. https://orcid.org/0000-0002-4413-1112 
 

 

 

15 Потапен
ко 

Сергій 
Іванович 

професор доктор 
філологічних 

наук 
професор 

штатний 1.https://scholar.google.com.ua/citations?user=ID
dOWE8AAAAJ&hl=uk    (h-індекс 13) 720/36 
3. http://www.researcherid.com/rid/S-6410-2017  
Web of Science h-index – (1) 
4. 0000-0001-8623-3240 https://orcid.org/0000-
0001-8623-3240 ( h-індекс 12) 5 

 

16 Раренко 
Наталя 

Вікторів
на  

викладач  штатний https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&us
er=Zo8ezO4AAAAJ (h-індекс 1) 3/2 

 

17 Саволай
нен  Інна 
Павлівна  

доцент кандидат 
філософськи

х наук  

штатний 1. 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&us
er=L-5GWksAAAAJ  (h-індекс 1) 15/1 
3. http://www.researcherid.com/rid/H-9911-2018  
4. http://orcid.org/0000-0001-5531-9770    

 

18 Ситенька 
Олена 

Віталіївн
а 

доцент на  кандидат 
філологічних 

наук 

штатний немає  

19 Стефано
ва 

Наталія 
Олексан
дрівна 

професор доктор 
філологічних 

наук 

 1.https://scholar.google.com.ua/citations?user=51
LSVxwAAAAJ&hl=ru (h-індекс 3) 44/2 
 https://orcid.org/0000-0002-8699-9219 (ORCID 
iD) ( h-індекс 1) 2 
3. T-4811-2018 (Researcher ID) 
4. h-index згідно з БД Google Scholar: 3 
 

 

20 Терехова 
Діана 

Іванівна  

професор 
на 
 

кандидат 
філологічних 

наук 
доцент  

штатний 1. 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3w9
4wGwAAAAJ&hl=ru (h-індекс 4) 105/7 

 

21 Тихомир
ова 

Олена 
Володим

доцент 
 

кандидат 
філологічних 

наук  
доцент 

штатний 1. 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kBV
nVUgAAAAJ&hl=en (h-індекс 4) 64/5 
3. http://www.researcherid.com/rid/V-4890-2017  

 

http://orcid.org/0000-0002-1054-3725
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3EAfLfcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3EAfLfcAAAAJ&hl=en
http://www.researcherid.com/rid/U-5764-2017
http://orcid.org/0000-0003-2098-4687
http://orcid.org/0000-0003-2098-4687
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rTdW-XsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rTdW-XsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GAaO5g0AAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GAaO5g0AAAAJ&hl=ru&oi=ao
http://www.researcherid.com/rid/S-8623-2017
http://orcid.org/0000-0002-8971-4768
http://www.researcherid.com/rid/U-4258-2017
http://orcid.org/0000-0003-0918-8647
https://scholar.google.com/citations?user=68Br6B8AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/citations?user=68Br6B8AAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-4413-1112
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IDdOWE8AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IDdOWE8AAAAJ&hl=uk
http://www.researcherid.com/rid/S-6410-2017
https://orcid.org/0000-0001-8623-3240
https://orcid.org/0000-0001-8623-3240
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Zo8ezO4AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Zo8ezO4AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=L-5GWksAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=L-5GWksAAAAJ
http://www.researcherid.com/rid/H-9911-2018
http://orcid.org/0000-0001-5531-9770
https://orcid.org/0000-0003-2915-038X
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3w94wGwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3w94wGwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kBVnVUgAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kBVnVUgAAAAJ&hl=en
http://www.researcherid.com/rid/V-4890-2017
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ирівна 4. 0000-0001-9607-9005 http://orcid.org/0000-
0001-9607-9005  

22 Цибка 
Володим

ир 
Володим
ирович 

старший 
викладач 

 штатний немає  

23 Чхетіані 
Тамара 
Дмитрів

на 

доцент кандидат 
філологічних 

наук  
доцент 

штатний немає  

 (назва кафедри) 
 

 

Виконавець:  ________________________________ 
  підпис ПІБ 

 
 

Завідувач кафедри:  ________________________________ 
  підпис ПІБ 

 
У випадку відсутності облікового запису науково-педагогічний працівник повинен терміново  створити його, 
використовуючи рекомендації, які розташовані за адресою https://www.youtube.com/watch?v=D9cLXf44mco 
 
Зразок оформлення даного пункту форми:   H = 5 
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=B5UMVb0AAAAJ&hl=uk&oi=ao) 
 
** Для знаходження індексу Хірша за Scopus та кількості цитувань за роками необхідно перейти на сторінку за 
адресою https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri;  ввести ПІБ науковця англійською мовою та вибрати 
зі списку вказаного науковця  
 
***       Для знаходження кількості цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази Web of Science 
необхідно: 

• Зайти на сайт   Web of Science за 
посиланням:http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do;jsessionid=84E7DD65648E9BE
2F7F2DFF12D129963?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E3qlYLA2H3WRC7Ssmdv&erro
rQid=2#searchErrorMessage  

• Ввести англійською мовою ПІБ науковця, в сусідній іконці обрати «автор» і натиснути «пошук» 
• Відмітити статті автора «v», потім у правому верхньому куті натиснути «Создание отчета по 

цитированию» 
 

 

http://orcid.org/0000-0001-9607-9005
http://orcid.org/0000-0001-9607-9005
https://www.youtube.com/watch?v=D9cLXf44mco
https://scholar.google.com.ua/citations?user=B5UMVb0AAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

