
 
Аналіз наукової та професійної активності 

Бакіна Павла Ілліча 
старший викладач кафедри 

кафедра будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою 
за 2015-2020 рр.  

 
№ 
з/п 

Показник Фактичні дані 

8 виконання функцій наукового 
керівника або відповідального 
виконавця наукової теми 
(проекту), або головного 
редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, 
включеного до переліку наукових 
фахових видань України, або 
іноземного рецензованого 
наукового видання 

Відповідальний виконавець наукової теми "Загальні 
принципи забезпечення надійності та конструктивної 
безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій 
та основ. Безвипалювальні стінові матеріали з 
глинистої сировини в Україні" 

 

13 наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників 
для самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування 

1) Методичні рекомендації  для практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Виробнича база 
будівництва» зі студентами  спеціальності  
192«Будівництво та цивільна інженерія». за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. Богомолова В.П., Бакін П.І. 
Старобільськ:ЛНАУ, 2020.-17с.  
 
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1629 
 
2) Методичні рекомендації для практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Будівельна 
техніка» зі студентами спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. В.П. Богомолова, П.І. Бакін. 
Старобільськ: ЛНАУ,2020.-39с.  
 
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1628 
 
3) Методичні вказівки до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Залізобетонні та 
кам’яні конструкції». спеціальності 192 «Будівництво 
та цивільна інженерія» за освітнім рівнем «бакалавр» 
/  укл. В.П. Богомолова, П.І. Бакін. Старобільськ: 
ЛНАУ,2020. – 43 с. 
 
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1627 
 

14 керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 

Постійно діючий студентський науковий гурток 
«Сучасні будівельні матеріали та вироби» 

http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1629
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1628
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1627


конкурсу студентських наукових 
робіт), або робота у складі 
організаційного комітету/журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом 
Міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера 
національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу 

15 наявність науково-популярних 
та/або консультаційних 
(дорадчих) та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти 
публікацій 

1) Модифікація акрилових клейових композицій для 
з'єднання будівельних конструкцій / О.М. 
Пустовойтова, Хусаїн Каїс, П.І. Бакін // Матеріали IV 
Міжнароодної науково-технічної конференції 
"Ефективні технології в будівництві". - Київ: 
КНУБА, 2019. - с. 108-109. 

2) Практична реалізація уточнених методів 
розрахунку будівельних конструкцій на 
вогнестійкість Фесенко О. А., Байтала Х. З., Бакін П. 
І., Донець Т. П. Збірник тез доповідей ІІ міжнародної 
науково-практичної конференції "Агроінженерія: 
сучасні проблеми та перспективи розвитку" (7–8 
листопада 2019 року) присвячена 90-й річниці з дня 
заснування механіко-технологічного факультету 
НУБіП України, м.Київ -238 с. 



3) Розрахунок залізобетонної плити перекриття на 
вогнестійкість уточненими методами Х.З. Байтала, 
П.І. Бакін, Т.П. Донець, О.А. Фесенко 8-а 
Міжнародна науково-технічна конференція 
«Проблеми надійності та довговічності інженерних 
споруд і будівель на залізничному транспорті», 
Харків, 20-22 листопада 2019 р.: Тези доповідей. Ч.2. 
- Харків: УкрДУЗТ, 2019. - с 25.  

4) Теплофізичні характеристики бетону / П. І. Бакін // 
Збірник матеріалів науково-практичної конференції 
Луганського національного аграрного університету 
(26 лютого 2020 р.) / Луганський національний 
аграрний університет. – [Харків : ФОП Бровін О. В., 
2020] . –  c. 70-74. 

5) Усадочно-температурні характеристики бетону / 
П. І. Бакін, А. В. Бутенко   // Збірник матеріалів 
науково-практичної конференції Луганського 
національного аграрного університету (м. Харків, 28 
лют. – 1 берез. 2019 р.) / Луганський національний 
аграрний університет. – Х.: ФОП Бровін В. П., 2019. 
– c. 53-55. 

18 наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом 
не менше двох років 

Наукове консультування ТОВ «БК УКРПРОМБУД» в 
термін с 01.09.2017 по 01.10.2019 року в області 
захисту будівельних конструкції. 
Наукове консультування ПП «Луганськ-
Елітєврострой» (м. Сєвєродонецьк) в термін с 
01.09.2017 по 01.10.2019 року в області захисту 
будівельних конструкції. 

 
 



 
Аналіз наукової та професійної активності 

Березенко Катерина Сергіївна 
старший викладач кафедри 

кафедра екології та безпеки життєдіяльності 
за 2016-2021 рр.  

 
№ 
з/
п 

Показник Фактичні дані 

1 наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема 
Scopus або Web of Science Core 
Collection 

The influence of environmental factors on the 
structure and formation of inflorescences of the 
representatives of the genera Matthiola W.T. Aiton, 
Hesperis L., Lunaria L. and Lobularia Desv. of the 
Brassicaceae Burnett family under conditions of 
natural and artificial biocenoses / K.S. Berezenko, 
A.P. Palii, S.V. Chuhaiev, O.I. Shkromada, I.V. 
Yatsenko/ Ukrainian journal of ecology. – № 9 (1) – 
2019. – С. 144-152. (Web of Science Core 
Collection) 
https://www.ujecology.com/articles/the-influence-of-
environmental-factors-on-the-structure-and-
formation-of-inflorescences-of-the-representatives-
of-the-ge.pdf   

URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/
1625 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/
1625 
 

10 організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділе
ння (наукової установи)/ 
філії/кафедри або іншого 
відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної комісії та 
його заступника 

1) заступник начальника департаменту 
міжнародного співробітництва та ринку праці 
Луганського національного аграрного 
університету 2011 р. – 2014 р.); 

2) виконуючий обов’язки декана факультету 
харчових технологій (2015 – 2019 р.) 

3) виконуючий обов’язки декана факультету 
біологічних і харчових технологій (травень 2019 
– січень 2020) 

4) виконуючий обов’язки директора навчально-
наукового інституту біологічних і харчових 
технологій (січень 2020 вересень 2020) 

 

https://www.ujecology.com/articles/the-influence-of-environmental-factors-on-the-structure-and-formation-of-inflorescences-of-the-representatives-of-the-ge.pdf
https://www.ujecology.com/articles/the-influence-of-environmental-factors-on-the-structure-and-formation-of-inflorescences-of-the-representatives-of-the-ge.pdf
https://www.ujecology.com/articles/the-influence-of-environmental-factors-on-the-structure-and-formation-of-inflorescences-of-the-representatives-of-the-ge.pdf
https://www.ujecology.com/articles/the-influence-of-environmental-factors-on-the-structure-and-formation-of-inflorescences-of-the-representatives-of-the-ge.pdf
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1625
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1625
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1625
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1625


13 наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників 
для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування 

1) Методичні рекомендації для практичних занять 
з дисципліни «Цивільний захист»  для студентів 
спеціальності 192 Будівництво та цивільна 
інженерія ступеня вищої освіти магістр/ 
Кирпичова І. В., Березенко К. С.- Слов’янськ: 
ЛНАУ, 2021. - 75 с. 

2) Методичні рекомендації для практичних занять 
з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 
студентів спеціальності 208 Агроінженерія 
ступеня вищої освіти бакалавр/ Кирпичова І. В., 
Березенко К. С.- Слов’янськ: ЛНАУ, 2021. - 45 с. 

3) Методичні рекомендації для практичних занять 
з дисципліни «Екобіобезпека» для студентів усіх 
спеціальностей/ Кирпичова І. В., Березенко К. С.- 
Слов’янськ: ЛНАУ, 2021. - 50 с. 

4) Методичні вказівки для лабораторних занять та 
самостійної  роботи з дисципліни «Органічна 
хімія» для студентів  спеціальності 211 
Ветеринарна медицина освітнього рівня 
«магістр» / Гончаренко Я. М., Березенко К. С.- 
Харків: ЛНАУ, 2018. -55с. 

http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/601 

16 участь у професійних об’єднаннях 
за спеціальністю 

Член громадської організації «Збалансований 
розвиток - Схід». 

17 досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років 

досвід практичної роботи за спеціальністю 15 років 

 
 

 

http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/601


Наукова та професійна активність 
Доктора технічних наук професора Гук Валерій Іванович 

професора кафедри Будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою 
за 2015-2020 рр.  

 
№ Тип 

(відповідно до пункту 30 
Ліцензійних умов) 

Інформація 

3 наявність виданого 
підручника чи 
навчального посібника або 
монографії 
(надати повні вихідні дані) 
 

Гук В.И. Интеграция региональных и межрегиональных транспортных 
систем./ Учеб. Пособие на русск. и агл. яз. для дизайнеров //инженерная и 
транспортная инфраструктура региона: – Харьков. «Оперативная 
полиграфия». 2016. - 120 с 
 
Valeriy Guk Теория измерителей транспортных потоков / Параметры 
трафика // монография Германия. Изд. Palmarium Academic Publishing. 2017. 
- 162 с. 

4 наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який одержав 
документ про 
присудження наукового 
ступеня 
(Прівище, ім’я, по 
батькові здобувача; тема 
дисертації, спеціальність; 
номер та дата видачі 
диплому кандидата 
(доктора) наук 
 

Запорожцева О. В.  Удосконалення принципів визначення пропускної 
спроможності багато смугових автомагістралей»05.22.11-Автомобільні 
шляхи та аеродроми.Диплом ДК 037555 від 1 липня 2016р 
Благовестова Олена Олександрівна 
«Принципи формування архітектурно-планувальної структури 
екопоселень»18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. 
Захист відбувся 17.11.2020. Затврджено 

5 участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії” 

Участь у Європейському проєкті програми TEMPUS № 5436651-Tempus-1-
2013-1-AT-TEMPUS-JPCR 

7 робота у складі 
експертних рад з питань 
проведення експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних рад 
Національного агентства 
із забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної комісії, 
або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної 
ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, 
або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти 
МОН 

Голова Акредитаційної комісії  МОН: 

в Луганському технічному університеті ім..Даля, 

в Київському національному університеті будівництва та архітектури, член 
комісії МОН 

 в Полтавському національному технічному університеті 

 

8 виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального 
виконавця наукової теми 

1. Науковий керівник держбюджетної теми кафедри «Розвиток теорії 
містобудування та урбаністики» 
2. Член редакційної колегії науково-технічного збірника «Містобудування та 
територіальне планування» -К.КНУБА 



(проекту), або головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання; 

 

10 організаційна робота у 
закладах освіти на посадах 
керівника (заступника  
керівника) закладу 
освіти/інституту/факульте
ту/відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри 
або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншо
го навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідальног
о секретаря приймальної 
комісії та його заступника; 
 

Завідувач кафедри містобудування та урбаністики ХНУБА з 2014 по 2018 

 

11 участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена  спеціалізована 
постійної спеціалізованої 
вченої ради (не менше 
трьох разових 
спеціалізованих вчених 
рад); 
 

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.056.02 при ХНУБА 
Член спеціалізованої вченої ради Д.64.059.01 при ХНАДУ 
Офіційний опонент в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 при КНУБА 
Опонував 3 докторські дисертації та 2 кандидатські 

15 наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше п’яти 
публікацій; 

1) Участь у програмі 7-го каналу «Діалог» 
https://lgnau-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/o_ovcharenko_lgnau_edu_ua/EYRSXaEqwklK
nYhRDB6JdfcBHxgOgI_NIzajBvATx-_-Dw?e=bCucax  

Публікація у газеті Вечірній Харків: 
 2) «В Харькове изобрели новый вид транспорта» 
(https://vecherniy.kharkov.ua/news/30538/amp/) 
3) «В Харькове могут появиться «косые зебры» 
(https://vecherniy.kharkov.ua/news/156348/) 
4) «Как избавить Харьков от пробок и вредных выхлопов?» 
(https://vecherniy.kharkov.ua/news/84831/amp/) 
5) «Харьковчане предлагают изменить транспортную систему» 
(https://vecherniy.kharkov.ua/news/161646/) 

6) Гук В.І. Узагальнена оцінка комфортності вулиць доріг // Проблеми 

https://lgnau-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/o_ovcharenko_lgnau_edu_ua/EYRSXaEqwklKnYhRDB6JdfcBHxgOgI_NIzajBvATx-_-Dw?e=bCucax
https://lgnau-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/o_ovcharenko_lgnau_edu_ua/EYRSXaEqwklKnYhRDB6JdfcBHxgOgI_NIzajBvATx-_-Dw?e=bCucax
https://lgnau-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/o_ovcharenko_lgnau_edu_ua/EYRSXaEqwklKnYhRDB6JdfcBHxgOgI_NIzajBvATx-_-Dw?e=bCucax
https://vecherniy.kharkov.ua/news/30538/amp/
https://vecherniy.kharkov.ua/news/156348/
https://vecherniy.kharkov.ua/news/84831/amp/
https://vecherniy.kharkov.ua/news/161646/


теории и истории архитектуры Украины. - Одесса: Астропринт, 2019 - C. 83-
89; 

7)  Huk V.I. The principle of generalized potential and capacity of traffic lanes 
and roads at cross-sections at different levels / V.I. Huk // Науковий вісник 
будівництва – Х.: ХНУБА, 2018. - Том 94, №4.  - C.15-18  

8) Гук В.И Динамика транспортного потока //Совершенствование 
организации дорожного движения (Сб. наук. трудов).  - Минск: БНТУ, 2018. 
- C. 58-63; 

9) Гук В.І. Проблеми просторової композиції пішохідних просторів 
//Проблеми теории и истории архитектуры Украины. - Одесса: Астропринт, 
2018. - C. 262-267 

17 досвід практичної роботи 
за спеціальністю не менше 
п’яти років; 
(вказати стаж роботи за 
спеціальністю) 

Інститут ХАРКІВПРОЕКТ. Керівник групи транспорту 1964-1968. 

Інститут Автоматики старший науковий співробітник. 1972-1976 

Науково-педагогічний стаж 44 роки 

18 наукове консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом не 
менше двох років. 

Консультації ГОРСТРОЙПРОЕКТУ. Архітектурного бюро «МИР». 
ХАРКІВПРОЕКТУ та інші. 

 

 
 

 



Таблиця відповідності п. 30 ЛУ 
Старший викладач кафедри загальноосвітньої підготовки 

Карпіцького Миколая Миколайовича  
 

№ Тип 
(відповідно до 

пункту 30 
Ліцензійних умов) 

Інформація 

 30.1. 
наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема 
Scopus або 
WebofScienceCoreCo
llection 
(надати повні 
вихідні дані) 

Філь Ю.С., Карпіцький М.М. Захист вайшнавами ISKCON 
власної ідентичності в контексті дискусій про індуїзм // 
Східний світ. 2021. №1. С.102-117 (Scopus) 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1660  
http://oriental-world.org.ua/uk/archive/2021/1/10  
 

 30.3 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 

Карпицкий Н.Н., Тарнапольская Г.М. Личность в 
современной практике образования. Рига: Изд-во «Cita 
Eiropa», 2015. 142 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/195  
Колективна монографія 
Problem space of modern society: philosophical-communicative 
and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. 
Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/95  
Агарна освіта і наука: соціально-філософське осмислення : 
монографія / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; [О. 
В. Борисова, М. М. Карпіцький та ін.]. – Харків : ФОП Бровін 
О. В., 2020. – 348 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/971 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/970  
Гореньков Д., Карпицкий Н., Матюхин Д., Мелешко А., 
Тетерятников К. Целостная миссия в условиях войны. Пакет 
идей (Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы 
евангельских церквей. Часть 5). Исследовательская 
инициатива «Re-Vision» / ред. М. Черенков. Киев, 2017. 116 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/158  
 

 30.5 
участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 

Співпраця з американським професором за редагуванням і 
виданням монографії: Ґупта Р. М. Чайтанья-вайшнавська 
веданта Джіві Ґосвамі: коли знання зустрічає відданість / під 
ред. М.М. Карпіцького, пров. з англ. О. Ю. Кухарука, Ю.Ю. 
Завгородній. - Луцьк: Друкмаркет, 2017. 256 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1659  

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1660
http://oriental-world.org.ua/uk/archive/2021/1/10
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/195
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/95
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/971
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/970
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/158
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1659


експертизи, 
наявність звання 
“суддя міжнародної 
категорії” 

Додаткова інформація: Раві Моґан Ґупта є доктором 
філософських наук, професором кафедри релігієзнавства 
Чарльз Ред університету та керівником релігієзнавчої 
програми в Університеті Юта. Джерело: 
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-oblastej-2017-
03-13-dlya-studentiv-dnu-lekcziyu-z-indijskoyi-filosofiyi-
prochitav-profesor-universitetu-yuta 
Участь в Участь в дослідницькому проекті міжнародного 
фонду "Місія Євразія": Дослідницька ініціатива «Re-Vision»  
https://lgnau-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/Ed
CTf93nm39OrPYvLXlSvkQBRLquzxUwrQQc_MW55EkudQ?e
=0BovCF 
Звітні публікації за проектом: 
Karpitsky Nikolai. Persecution of Christians in the Donbas 
(Eastern Ukraine, 2014). Kyiv: Mission Eurasia, 2015. 20 p. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/203  
Карпицкий Н.Н. Миссия в условиях войны // Гореньков Д., 
Карпицкий Н., Матюхин Д., Мелешко А., Тетерятников К. 
Целостная миссия в условиях войны. Пакет идей (Миссия в 
Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. 
Часть 5). Исследовательская инициатива «Re-Vision» / ред. М. 
Черенков. Киев, 2017. С. 33-41. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/161  
Карпицкий Н.Н. Прифронтовое богословие и служение 
христиан на востоке Украины // Гореньков Д., Карпицкий Н., 
Матюхин Д., Мелешко А., Тетерятников К. Целостная миссия 
в условиях войны. Пакет идей (Миссия в Евразии: опыт и 
новые инициативы евангельских церквей. Часть 5). 
Исследовательская инициатива «Re-Vision» / ред. М. 
Черенков. Киев, 2017. С. 43-65. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/158  
Карпицкий Н.Н. Евангельская церковь и «русский мир». 
Гонения на Донбассе // Свобода вероисповедания и 
юридическое сопровождение церквей (Миссия в Евразии: 
опыт и новые инициативы евангельских церквей. Часть 8). 
Исследовательская инициатива «Re-Vision» / ред. А. 
Мелешко, М. Черенков. Киев, 2018. С. 43-62. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/117  

 30.8 
виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 

Відповідальний виконавець наукової теми кафедри 
Методологія викладання дисциплін історичного та 
філософського напряму в аграрному ЗВО (2017–2019 рр.). 

https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-oblastej-2017-03-13-dlya-studentiv-dnu-lekcziyu-z-indijskoyi-filosofiyi-prochitav-profesor-universitetu-yuta
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-oblastej-2017-03-13-dlya-studentiv-dnu-lekcziyu-z-indijskoyi-filosofiyi-prochitav-profesor-universitetu-yuta
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-oblastej-2017-03-13-dlya-studentiv-dnu-lekcziyu-z-indijskoyi-filosofiyi-prochitav-profesor-universitetu-yuta
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EdCTf93nm39OrPYvLXlSvkQBRLquzxUwrQQc_MW55EkudQ?e=0BovCF
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EdCTf93nm39OrPYvLXlSvkQBRLquzxUwrQQc_MW55EkudQ?e=0BovCF
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EdCTf93nm39OrPYvLXlSvkQBRLquzxUwrQQc_MW55EkudQ?e=0BovCF
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EdCTf93nm39OrPYvLXlSvkQBRLquzxUwrQQc_MW55EkudQ?e=0BovCF
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/203
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/161
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/158
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/117


України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання 

 30.13 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібникі
в для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною 
кількістю три 
найменування 

Карпіцький М.М. Введення в філософію. Ч. 1. Поняття 
філософії. Філософія та наука. Навчальний посібник. Харків: 
ЛНАУ, 2016. 40 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/194 
 
Методичні рекомендації для проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Філософія» з аспірантами 
за освітнім рівнем «доктор філософії» спеціальностей 073 
Менеджмент, 133 Галузеве машинобудування, 211 
Ветеринарна медицина / укл. Карпіцький М.М. – Харків : 
ЛНАУ, 2018. –  
23 с. 
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1673  
 
Методичні рекомендації для проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Філософія» зі студентами 
за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальностей 051 Економіка, 
071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 193 Геодезія 
та  
землеустрій, 101 Екологія, 181 Харчові технології, 208 
Агроінженерія, 211 Ветеринарна медицина / укл. Карпіцький 
М.М. – Харків : ЛНАУ, 2017. – 16 с. 
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1672  

 30.14 
керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 

керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком "Методологія наукової творчості" з жовтня 2020. 
https://lgnau-
my.sharepoint.com/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/_layouts
/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgna
u%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%
20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%
D0%B8%2F%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%2
0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%E2%84%96%201
%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%822%2Epdf
&parent=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5
Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA
%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8&origi
nalPath=aHR0cHM6Ly9sZ25hdS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvb
S86YjovZy9wZXJzb25hbC9tX2thcnBpdHNreWlfbGduYXVfZW
R1X3VhL0VUUUNfSTJ1Sk1aRGtjaTRLNUY5dUlNQm9vMHp
nZWp4Y0Q2WUt4ckx1UVBfS0E_cnRpbWU9TjQ1eWdqejQyR
Wc  

 30.15 
наявність науково-

Карпіцкій Ніколай. Свобода від совісті // Український 
тиждень № 25 (397). 2015. С. 30-33. 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/194
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1673
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1672
https://lgnau-my.sharepoint.com/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%2F%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%E2%84%96%201%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%822%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8&originalPath=aHR0cHM6Ly9sZ25hdS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9tX2thcnBpdHNreWlfbGduYXVfZWR1X3VhL0VUUUNfSTJ1Sk1aRGtjaTRLNUY5dUlNQm9vMHpnZWp4Y0Q2WUt4ckx1UVBfS0E_cnRpbWU9TjQ1eWdqejQyRWc
https://lgnau-my.sharepoint.com/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%2F%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%E2%84%96%201%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%822%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8&originalPath=aHR0cHM6Ly9sZ25hdS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9tX2thcnBpdHNreWlfbGduYXVfZWR1X3VhL0VUUUNfSTJ1Sk1aRGtjaTRLNUY5dUlNQm9vMHpnZWp4Y0Q2WUt4ckx1UVBfS0E_cnRpbWU9TjQ1eWdqejQyRWc
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https://lgnau-my.sharepoint.com/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%2F%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%E2%84%96%201%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%822%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8&originalPath=aHR0cHM6Ly9sZ25hdS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9tX2thcnBpdHNreWlfbGduYXVfZWR1X3VhL0VUUUNfSTJ1Sk1aRGtjaTRLNUY5dUlNQm9vMHpnZWp4Y0Q2WUt4ckx1UVBfS0E_cnRpbWU9TjQ1eWdqejQyRWc
https://lgnau-my.sharepoint.com/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%2F%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%E2%84%96%201%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%822%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8&originalPath=aHR0cHM6Ly9sZ25hdS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9tX2thcnBpdHNreWlfbGduYXVfZWR1X3VhL0VUUUNfSTJ1Sk1aRGtjaTRLNUY5dUlNQm9vMHpnZWp4Y0Q2WUt4ckx1UVBfS0E_cnRpbWU9TjQ1eWdqejQyRWc
https://lgnau-my.sharepoint.com/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%2F%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%E2%84%96%201%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%822%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8&originalPath=aHR0cHM6Ly9sZ25hdS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9tX2thcnBpdHNreWlfbGduYXVfZWR1X3VhL0VUUUNfSTJ1Sk1aRGtjaTRLNUY5dUlNQm9vMHpnZWp4Y0Q2WUt4ckx1UVBfS0E_cnRpbWU9TjQ1eWdqejQyRWc


популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з 
наукової або 
професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій; 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/208  
Karpitskiy Nikolay. Freedom of Belief no More // The Ukrainian 
Week. 2015. № 7 (89). July, P. 36-39 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/209  
Карпицкий Н.Н. Рене Декарт – мыслитель у истоков Нового 
времени // Рене, Декарт. Сомневайся во всем: с 
комментариями и объяснениями / Рене Декарт; сост., 
предисл., коммент. Н. Карпицкого; пер. В. Пикова, С.Я. 
Шейнман-Топштейн. – М: Издательство АСТ, 2019. – С. 5-14. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/121  
Карпіцький М.М. Духовна практика буддизму як зміна 
первинно очевидного досвіду життя. Тези доповіді // Інститут 
філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Семінар 
дослідників східних філософій (31 січня 2017). 
URL: http://www.tdsf.kiev.ua/news/seminar102.pdf  
Сенека, Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию / 
Луций Анней Сенека; сост., предисл., коммент. Н. 
Карпицкого; пер. П. Краснова, С. Ошерова. Москва: 
Издательство АСТ, 2020. 320 с.  
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/345  
Карпицкий Н.Н. Рене Декарт – философ и ученый у истоков 
Нового времени // Сомневайся во всем: хрестоматия / Рене 
Декарт; сост., предисл., коммент. Н. Карпицкого; пер. В. 
Пикова, С.Я. Шейнман-Топштейн. М: Издательство АСТ, 
2021. С. 5-28. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1369  

 30.16 
участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 

Участь в міжнародній школі: Міжнародна релігієзнавча 
школа «Вайшнавська традиція крізь століття» 
Сертифікат 
https://lgnau-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/E
QaLHBLTx_5OgWjlPTmJhQUBmu5m00ND3D_QCfT1kPY0rg?
e=ZvFGrc 
https://lgnau-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/Ed
iVmOQ3iCZOh_UrSbRRxXsBf6YjzG19oSK1yp71uStntA?e=0H
uvx1 
Публікації 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/144  
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1505 
 

 30.17 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 

Науково-педагогічний стаж – 27 років 

   Миколай Карпіцький 
 

 

 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/208
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/209
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/121
http://www.tdsf.kiev.ua/news/seminar102.pdf
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/345
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1369
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EQaLHBLTx_5OgWjlPTmJhQUBmu5m00ND3D_QCfT1kPY0rg?e=ZvFGrc
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EQaLHBLTx_5OgWjlPTmJhQUBmu5m00ND3D_QCfT1kPY0rg?e=ZvFGrc
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EQaLHBLTx_5OgWjlPTmJhQUBmu5m00ND3D_QCfT1kPY0rg?e=ZvFGrc
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EQaLHBLTx_5OgWjlPTmJhQUBmu5m00ND3D_QCfT1kPY0rg?e=ZvFGrc
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EdiVmOQ3iCZOh_UrSbRRxXsBf6YjzG19oSK1yp71uStntA?e=0Huvx1
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EdiVmOQ3iCZOh_UrSbRRxXsBf6YjzG19oSK1yp71uStntA?e=0Huvx1
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EdiVmOQ3iCZOh_UrSbRRxXsBf6YjzG19oSK1yp71uStntA?e=0Huvx1
https://lgnau-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/EdiVmOQ3iCZOh_UrSbRRxXsBf6YjzG19oSK1yp71uStntA?e=0Huvx1
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/144
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1505


 
Аналіз наукової та професійної активності 

Лугова Тетяна Миколаївна 
старший викладач  

кафедра загальноосвітньої підготовки 
за 2015-2020 рр.  

 
№ 
з/
п 

Показник Фактичні дані План 
професійного  
та науково-

педагогічного 
зростання 

викладача на 
2021 рік 

2 наявність не менше п’яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України 

1. Загородня О.Ф., Лугова Т.М., 
Михайлюк М. І. Автентичний текст – 
невід’ємний компонент формування 
комунікативної іншомовної компетенції 
студентів закладів вищої освіти / Збірник 
наукових праць «Сучасні дослідження з 
іноземної філології» (м. Ужгород). № 19, 
2021 (подано до друку, виходить у травні 
2021 р.) 
 
2. Перспективи екологічної оптимізації 
сільськогосподарського 
землекористування в Луганській області / 
Сопова Н. В., Сопов Д. С., Хайнус Д. Д., 
Бузіна І. М., Кирпичова І. В., Лугова Т. 
М. // Вчені зап. Таврійськ. нац. ун-т імені 
В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 
- 2021. - Т. 32 (71), ч. 2., № 1. – С. 164-
169. 
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123
456789/1540?show=full  
 
3. Лугова Т.М. Понятійний апарат М.С. 
Грушевського-літературознавця / Т.М. 
Лугова // Буття канону : зб. наук. пр. / 
Відділ слов’янських літератур Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України ; упор. Н. М. Сквіра ; відп. ред. 
П. В. Михед. – Ніжин : ФОП «Лук’яненко 
В. В.», 2016. – С. 198-209. 

 

Публікація 2 
статей у 
виданнях , 
включених до 
переліку 
наукових 
фахових видань 
України 
до 05.10.2021 р 

13 наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи 
студентів та дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методич

1. Методичні рекомендації для 
проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Ділова 
іноземна мова» для студентів денної та 
заочної форми навчання освітнього рівня 
«Магістр» денної та заочної форми 

 

http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1540?show=full
http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1540?show=full


них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування 

навчання / Укл. Лугова Т.М. – 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020. – 48 с. 
2. Методичні рекомендації для 
практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» для 
студентів економічних спеціальностей 
денної та заочної форми навчання за 
освітнім рівнем «бакалавр» / Укл. Лугова 
Т.М. – Старобільськ: ЛНАУ, 2020 – 40 с. 
3.Методичні рекомендації для проведення 
практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Наукова іноземна мова» для 
аспірантів денної та заочної форми 
навчання / Укл. Лугова Т.М. – 
Старобільськ: ЛНАУ, 2020. – 120 с. 
 

15 наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій 

1. Лугова Т.М. Понятійний апарат 
М.С. Грушевського-літературознавця / 
Т.М. Лугова // Буття канону : зб. наук. пр. 
/ Відділ слов’янських літератур Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України ; упор. Н. М. Сквіра ; відп. ред. 
П. В. Михед. – Ніжин : ФОП «Лук’яненко 
В. В.», 2016. – С. 198-209. 
2. Сопова Н.В., Сопов Д.В., Хайнус Д.Д., 
Бузіна І.М., Кирпичова І.В., Лугова Т.М. 
Перспективи екологічної оптимізації 
сільськогосподарського 
землекористування в  Луганській області / 
Вчені записки Таврійського 
національного університету ім. 
В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 
Том 32 (71). № 1, 2021. C. 164-169. 
3. Загородня О.Ф., Лугова Т.М., 
Михайлюк М. І. Автентичний текст – 
невід’ємний компонент формування 
комунікативної іншомовної компетенції 
студентів закладів вищої освіти / Збірник 
наукових праць «Сучасні дослідження з 
іноземної філології» (м. Ужгород). № 19, 
2021 (подано до друку, виходить у травні 
2021 р.) 
4. Лугова Т. М. Сучасна організація 
дистанційного навчання в закладах вищої 
освіти України / The 1st International 
scientific and practical conference “Results 
of modern scientific research and 
development” (April 4-6, 2021) Barca 
Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. 
531 p. 
 

 

2 публікації до 
30.06.2021 року 



17 досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше 
п’яти років 

21 рік  

 
Працює в ЛНАУ з 06.10.2020 року, відповідно до контракту наданий час до 05.10.2021 року 
досягти відповідності ліцензійним вимогам 
 
Підвищення кваліфікації*: 
1. Харківський національний аграрний університет ім. В. Докучаєва, Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПК 870021 тема: «Особливості дистанційного навчання іноземним мовам в 
аграрних вишах», від 11 грудня 2020 року.  
2.  Сертифікат про успішне закінчення курсу «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в 
закладах освіти,», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus (19.03.21) (80 год - 2,6 кредитів ЄКТС). 
3. Сертифікат про успішне закінчення курсу «Зміцнення викладання,та організаційного управління 
в університетах», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів 
Prometheus (22.01.21). 
4. Certificate for The 1st International scientific and practical conference “Results of modern scientific 
research and development” (April 4-6, 2021) Barca Academy Publishing, 



 
Аналіз наукової та професійної активності 

 
Платков Валерій Якович 

професор 
кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою 

за 2015-2020 рр.  
 

№ 
з/п 

Показник Фактичні дані 

1 наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection 

1. O. B. Kaliuzhnyi, V. Ya. Platkov. Formation of Porous 
Poly(tetrafluoroethylene) Using a Partially Gasified 
Porogen // Iranian Journal of Materials Science & 
Engineering Vol. 17, No. 2, 2020. - p. 13-19. DOI: 
10.22068/ijmse.17.1.13 (Scopus) 
2. Dislocation hysteresis in mixed state of superconductor 
II type. Biloshapka V., Semenova K., Platkov V. et al. 
Journal of Nano- and Electronic Physics (2018) 10(4) DOI: 
10.21272/jnep.10(4).04018 (Scopus) 

2 наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових 
фахових видань України 

1. Калюжний О.Б., Платков В.Я., Калюжная О.С. 
Структура і фізико-механичні властивості пористого 
(полі)тетрафторетилена / Калюжний О.Б., Платков В.Я., 
Калюжная О.С. // Техничний сервіс агропромислового 
лісового та транспортного комплексів, №17,  2019. -  с. 
92-97. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1616  
2. Определение размеров поровых каналов 
фильтрующих материалов. Калюжный  А.Б., Платков  
В.Я.,  Маковецький  Д.О. Технічний сервіс 
агропромислового, лісового та транспортного 
комплексів №16, 2019. – с. 70-77. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/260  
3. Калюжный А. Б., Платков В. Я. Распределение 
проницаемых поровых каналов пористой среды по 
размерам из пневматических характеристик / А. Б. 
Калюжний, В. Я. Платков // Техничний сервіс 
агропромислового лісового та транспортного 
комплексів, №14,  2018. -  с. 112-116. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/259  
4. Калюжний О. Б., Калюжный Б.Г., Платков В.Я. КЛТР 
пористых материалов на основе фторопласта-4 //  
Науковий  журнал «Технічний сервіс 
агропромислового,  лісового та транспортного 
комплексів» №11. - Харків, 2018. - с. 291-295. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/255  
5. Калюжный А. Б., Платков В. Я. Исследование 
структуры пористого материала методом графического 
компьютерного моделирования / А. Б. Калюжний, В. Я. 
Платков // Техничний сервіс агропромислового лісового 
та транспортного комплексів, №9, 2017. - с. 74-77. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/254  

10 організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного 
управління 

1. Завідувач кафедрою "Фізики та електроніка" 
Харківського національного економічного 
університету, 
2. Завідувач кафедрою "Природничих наук" 
Харківського національного економічного 
університету. 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1616
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/260
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/259
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/255
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/254


(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника 

13 наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування 

1. Платков В. Я. Конспект лекцій з дисципліни 
"Прикладна механіка" для студентів спеціальності 181 
«Харчові технології» освітнього рівня бакалавр / В. Я. 
Платков. – Харків: ЛНАУ, 2020. – 82 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1719  
2. Платков В. Я. Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи студентів з 
дисципліни "Прикладна механіка" для студентів 
спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього 
рівня бакалавр / В. Я. Платков. – Харків: ЛНАУ, 2020. – 
55 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1720  
3. Методичні рекомендації для лабораторних і 
практичних занять з дисципліни «Фізика» за освітнім 
рівнем «бакалавр» / укл. Платков В.Я., Рощупкіна Л.Л. 
– Харків: ЛНАУ, 2017. – 129 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1718  

14 керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких 
конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів; керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної 
збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу 

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни «Нарисна геометрія та комп’ютерна 
графіка» 

17 досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років 

1. 5 років на посадах інженер-конструктор, ведучій 
інженер-конструктор, нач. сектора, начальник відділу 
ООКБ ФТІНТ НАНУ ім. Б.І.Веркіна 
2. 45 років науково-педагогічного стажу. 

 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1719
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1720
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1718


 
Аналіз наукової та професійної активності 

 
Овчаренко Олексій Анатолійович 
(П.І.Б. науково-педагогічного працівника) 

Кафедра будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою 
(кафедра) 

за 2015-2020 рр.  
 

№ 
з/п 

Показник Фактичні дані 

1 наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection 

A. Petrov, And. Paliy, M., M. Pavliuchenkov, H. 
Tsyhanenko , N. Khobot, I. Vysochin , O. Yurchenko, О. 
Ovcharenko, D. Sopov, A. Paliy. Construction of an 
Algorithm for the selection of rigid stops in steelconcrete 
beams under the action of a distributed load // Eastern-
European Journal of Enterprise Technologies, Vol 3, No 7 
(105), 2020. – p. 27-35.  
DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.204251  
(Scopus) 

3 наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії 

Valeriia Tupchenko, Oleksii Ovcharenko. Modern 
pedagogical technologies as psychological and pedagogical 
problem // Modern Technologies of Society Development. 
Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of 
Management and Administration in Opole, 2019, P. 346-
356 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/107  

8 виконання функцій наукового 
керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, включеного 
до переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного рецензованого 
наукового видання 

Керівництво науковою темою "Розробка методу оцінки 
роботи ґрунтообробних робочих органів на основі 
використання сучасних моделей ґрунтового 
середовища" (2014-2018 рр.) 

10 організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти 
підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового (інноваційного) 
структурного підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника 

1. на посаді заступника керівника закладу освіти – 
проректора з навчально-наукової роботи ЛНАУ (2016-
2018рр.), 
2. на посаді керівника факультету – декана 
будівельного факультету ЛНАУ (2014-2016рр.) 

13 наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування 

1. Методичні рекомендації для практичних зайняти та 
самостійної роботи з дисципліни «Інформатика та 
програмування» зі студентами спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» за освітнім рівнем 
«бакалавр» / укл. О. А. Овчаренко - Харків: ЛНАУ, 
2019. - 29 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1633  
2. Методичні вказівки для проходження навчальної 
практики з дисципліни «Інформатика та 
програмування» зі студентами спеціальності 192 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.204251
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/107
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1633


«Будівництво та цивільна інженерія» за освітнім рівнем 
«бакалавр» / укл. О. А. Овчаренко – Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. – 60 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1632  
3. Овчаренко О. А. Методичні матеріали до практичних 
занять та самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Опір матеріалів» / О. А. Овчаренко – Старобільськ: 
ЛНАУ, 2019. – 30 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1631  
4. Методичні рекомендації для практичних зайняти та 
самостійної роботи з дисципліни «Теорія механізмів і 
машин» зі студентами спеціальності 208 
«Агроінженерія» за освітнім рівнем «бакалавр» / Укл. О. 
А. Овчаренко - Старобільськ: ЛНАУ, 2019. - 31 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1717  
5. Конспект лекцій з дисципліни «Опір матеріалів» / 
Укл. О. А. Овчаренко - Старобільськ: ЛНАУ, 2018. - 
125 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1715  
6. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія механізмів і 
машин» / Укл. О. А. Овчаренко – Харків: ЛНАУ, 2018 – 
57 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1716  
7. Методичні рекомендації для практичних занять з 
дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» зі 
студентами напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» та спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. 
О. А. Овчаренко – Харків: ЛНАУ, 2017. – 52 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1634  
8. Методичні рекомендації для практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Будівельна механіка 
(спеціальний курс). Розрахунок нерозрізної балки» зі 
студентами напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» та спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» за освітнім рівнем «бакалавр» / 
укл. О. А. Овчаренко – Харків: ЛНАУ, 2017. – 25 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1635  

15 наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій 

1) Овчаренко О. А. Моделювання суцільного 
середовища системою стрижнів // Тези доповідей ІІ 
Міжнародної науково-технічної конференції 
«Динаміка, міцність, та моделювання в 
машинобудуванні» (Харків 05-08 жовтня 2020 р.). – 
Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А. М. 
Підгорного НАН України, 2020. – с. 255-258. 
2) Овчаренко О. А., Ращупкіна Л. Л. Узагальнення і 
впровадження у виробництво метода оцінки роботи 
ґрунтообробних робочих органів / О. А. Овчаренко, Л. 
Л. Ращупкіна  // Збірник матеріалів науково-практичної 
конференції Луганського національного аграрного 
університету (м. Харків, 28 лют. – 1 берез. 2019 р.) / 
Луганський національний аграрний університет. – Х.: 
ФОП Бровін В. П., 2019. – c. 30-32. 
3) Овчарено О.А. Метод оцінки роботи ґрунтообробних 
робочих органів / О. А. Овчаренко // Збірник матеріалів 
звітної науково-практичної конференції Луганського 
національного аграрного університету (м.Харків. 20-23 
лютого 2018 р.).- Х.: Видавництво «Стильна 
типографія», 2018. – с. 65-67. 
4) Овчарено О.А. Визначення складових розрахункової 
схеми для отримання ефективних результатів 
теоретичного дослідження взаємодії робочого органу з 
ґрунтом / О. А. Овчаренко // Збірник матеріалів звітної 
науково-практичної конференції Луганського 
національного аграрного університету (м.Харків. 21-23 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1632
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1631
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1717
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1715
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1716
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1634
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1635


лютого 2017 р.).- Х.: Видавництво «Стильна 
типографія», 2017. – с. 65-66. 
5) Овчарено О.А. Создание и классификация расчетных 
схем взаимодействия грунтообробных рабочих органов 
с грунтами/ О. А. Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна // 
Збірник матеріалів звітної науково-практичної 
конференції Луганського національного аграрного 
університету (м.Харків. 29 січня 2016 р.).- Х.: 
Видавництво «Стильна типографія», 2017. – с. 45-47. 
 

17 досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років 

20 років – Луганський національний аграрний 
університет (науково-педагогічний стаж) 

 
 
_________________  _______________  _____________________ 
Дата      Підпис    ПІБ 
 



Додаток 1 
 

Аналіз наукової та професійної активності 
Сопова Надія Валеріївна 

(П.І.Б. науково-педагогічного працівника) 
будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою 

(кафедра) 
за 2015-2020 рр.  

 
№ 
з/
п 

Показник Фактичні дані 

1 наявність за останні п’ять 
років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які 
включені до наукометричних 
баз, рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection 

1. Sopov Dmitry, Sopova Nadiia, Dankeyeva Olha, Chuhaiev Serhii. Natural-historical and ecological analysis of 
land resources and land use in Lugansk region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. №27(2). С. 
357-367. DOI: 10.15421/111860 (Web of Science Core Collection) 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/127/Днепр_СОПОВ_СОПОВА_357-367-186-
196.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 

13 наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методичн
их вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування 

1. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Геологія і 
геоморфологія» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / укл. Сопов Д.С., Сопова Н.В. – 
Харків: ЛНАУ, 2018. – 28 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1620/п.13_geol_i_geomorf.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y  
2. Методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Геоінформаційні 
системи і бази даних» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» та 
спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / укл. Сопов Д.С., Сопова Н.В. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 20 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1619/п.13_gis.i.bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
3. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтознавство» 
для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / укл. Сопов Д.С., Сопова Н.В. – Харків: ЛНАУ, 
2018. – 11 с. 

https://clarivate.com/products/web-of-science/web-science-form/web-science-core-collection/
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/127/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92_%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%90_357-367-186-196.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/127/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92_%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%90_357-367-186-196.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1620/%D0%BF.13_geol_i_geomorf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1620/%D0%BF.13_geol_i_geomorf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1619/%D0%BF.13_gis.i.bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y


http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1618/п.13_landshaftoznavstvo.pdf?sequence=1&isA
llowed=y  
4. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Топографічне, землевпорядне та 
комп’ютерне креслення» зі студентами спеціальності  193 «Геодезія та землеустрій» / укл. Сопова Н.В., 
Сопов Д.С. – Харків: ЛНАУ, 2017. – 16 с. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1621/п.13_top.kresl.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

15 наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій 

1. Сопова Н. В., Сопов Д. С. Ландшафтне середовище Луганщини. Деградаційні тенденції. Збірник 
матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету, 
(м. Харків, 28 лют. – 1 берез. 2019 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. Харків. 2019. С. 33-34. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/369/Сопов.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
2. Сопов Д. С., Сопова Н. В. Рекомендації щодо проведення заходів з оптимізації сільськогосподарського 
землекористування на Луганщині. Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського 
національного аграрного університету, (26 лют. 2020 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. Харків. С. 58-62. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1213/Сопов.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
3. Сопов Д. С., Сопова Н. В. Класифікація антропогенно змінених земель Луганщини. Збірник матеріалів 
Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету, (26 лют. 2020 
р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. Харків. С. 63-65. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/718/Сопов2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
4. Сопов Д.С., Сопова Н.В. Районування території північної частини Луганської області (Україна) за 
ознаками екологічності землекористування. Norwegian Journal of development of the International Science. 
2020. №39(vol.3). С. 12-15. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/233/Норвегия_Сопов_Сопова_12-
15%20%281%29-012-015.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
5. Сопов Д. С., Сопова Н. В., Скнипа Н. Л., Сучасна структура та проблеми землекористування в 
Луганській області. Modern scientific researches. Issue №11. Part 3. March 2020. Yolnat PE. Minsk. Belarus. 
2020. P. 56-59. 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/492  

16 участь у професійних 
об’єднаннях за спеціальністю 

1. Член Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії», протокол №28 від 26 вересня 
2019 року. Посвідчення №81. 

17 досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше 
п’яти років 

 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1618/%D0%BF.13_landshaftoznavstvo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1618/%D0%BF.13_landshaftoznavstvo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1621/%D0%BF.13_top.kresl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/369/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1213/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/718/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B22.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/233/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_12-15%20%281%29-012-015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/233/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_12-15%20%281%29-012-015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/492


18 наукове консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом не 
менше двох років 

Наукове консультування ПП «СХІДГЕОЛЕНД» з 2015 року по теперішній час. 

 
 
 
 

          Надія СОПОВА 


