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Додаток №1 до розділу «закордонні виїзди за 2015 рік» 

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СПІВРОБІТНИКІВ ОНУ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА 

№ Фак-

тет/Інсти

тут 

ПІБ, посада Тема (№ д/б теми кафедри) Країна 

виїзду 

1. 1

. 

БІО ГАЛКІН Микола 

Борисович , доц.  

 «Вивчити різноманітність та 

механізм взаємодії лактобацил з 

різних географічних зон з іншими 

організмами та розробити 

біопрепарати для стимуляції росту 

рослин та їх ферментування» 

(№543) в рамках проекту 

«Дніпро» 

 

Франція 

 

2. 2

. 

БІО ЧЕБОТАР 

Сабіна 

Віталіївна, зав. 

каф. 

«Генетичний поліморфізм і 

адвентивний потенціал за різних 

умов існування» (№128) 

Франція 

3. 3

. 

БІО ЗІНЧЕНКО 

О.Ю.,  доцент  

«Оцінка прогресу лікування 

туберкульозу та ВІЛ/туберкульозу 

шляхом аналізу малих молекул-

біомаркерів у пацієнтів з країн 

Східної Європи» у рамках проекту 

Марії Кюрі та FP7 №319007 

Швеція 

4. 4

. 

БІО  ЧЕБОТАР С.В., 

зав. кафедри 

«Генетичний поліморфізм і 

адвентивний потенціал за різних 

умов існування» (№128) 

Польща 

5. 5

. 

БІО ІВАНИЦЯ В.О., 

проректор, 

головн. Наук. 

співр. 

«Наукові основи вдосконалення 

санітарного контролю безпеки 

харчової сировини і продуктів її 

переробки» (№519) 

Польща 

6.  БІО ІВАНИЦЯ Т.В.,  

старш. наук. 

співр. 

«Вивчити різноманітність та 

механізм взаємодії тактобацил з 

різних географічних зон з іншими 

організмами та розробити 

біопрепарати для стимуляції росту 

рослин та їх 

ферментування»(№543) 

в рамках проекту IRSES 2012 

Іспанія 

7. 5

. 

ГГФ ЯНКО 

Валентина 

Венедиктівна, 

«Процеси формування та 

просторового розподілу метану в 

Чорному морі та теоретичне 

США, 

Росія, 

Франція 
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зав. каф. 2оц.2нтування його впливу на еко- 

та геосистеми басейну» (№539) 

8. 6

. 

ГГФ ТЮЛЄНЄВА 

Наталія 

Віталіївна, 2оц.. 

«Процеси формування та 

просторового розподілу метану в 

Чорному морі та теоретичне 

2оц.2нтування його впливу на еко- 

та геосистеми басейну» (№539) 

Італія 

9. 7

. 

ГГФ ТРИГУБ В.І., 

доцент 

«Обґрунтування системи заходів з 

раціонального використання та 

підвищення родючості чорноземів 

масивів зрошення півдня України 

на основі вивчення сучасних 

процесів» (№415) 

Польща 

10. 8
. 

ГГФ ТЮЛЄНЄВА 

Н.В. 

«Процеси формування та 

просторового розподілу метану у 

Чорному морі та теоретичне 

обґрунтування його впливу на 

еко-та геосистеми басейну» 

(№539) 

Австрія 

11. 9
. 

ГГФ ЯНКО В.В., зав. 

каф. 

Проект «ЮНЕСКО-МПГК (IGCP) 

610 «Від Каспійського моря до 

Середземного: зміни оточуючого 

середовища та реакція людини 

протягом четвертинного періоду» 

та «Геологія та корисні копалини 

Чорного моря та його узбережжя»  

Туреччина 

12. 1
0

. 

ЕПФ СТРЕЛЬЦОВА 

Євдокія 

Джонівна, 2оц.. 

«Особливості і тенденції 

правотворчості в умовах 

трансформації суспільства» 

(№249) 

Німеччина 

13. 1
1

. 

ІІПО ЯРЕМЧУК 

Оксана 

Василівна, проф. 

«Соціально-психологічні, 

політико-правові та культурні 

аспекти розвитку сучасного 

суспільства» (№125) 

Литва 

14. 1
2

. 

ІМЕМ КОРЕНОВСЬКИ

Й Анатолій 

Олександрович, 

зав. каф. 

«Дослідження вкладень класів 

функцій та їхнє застосування» 

(№226) 

Бруней 

15. 1
3

. 

ІМЕМ РОДІОНОВА 

Т.А., доцент 

«Стійкий розвиток національних 

економік в умовах нестабільності 

світової фінансово-валютної 

системи» (№220) 

США, 

Італія 

16. 1
4

. 

ІМЕМ КОРЕНОВСЬКИ

Й А.О., зав. каф. 

«Дослідження вкладень класів 

функцій та їх застосування» 

(№226)  

Швеція 
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17. 1
5

. 

ІМЕМ ЯКУБОВСЬКИ

Й С.О., зав. каф. 

«Стійкий розвиток національних 

економік в умовах нестабільності 

світової фінансово-валютної 

системи» (№220) 

Білорусь, 

Угорщина, 

Італія 

18. 1
6

. 

ІСН ПОПКОВ 

Василь 

Васильович, 

проф. 

«Дослідження політичних 

аспектів адаптаційних практик у 

перехідних суспільствах» (№ 222) 

Німеччина

, Китай 

19. 1
7

. 

ІСН ЛИЧКОВСЬКА 

О.Р., доцент 

«Тенденція змін соціальних 

зв’язків і соціальних відносин в 

сучасному суспільстві» (№101) 

Греція 

20. 1
8

. 

ІСН ГЛЄБОВ В.В., 

директор 

«Міжнародні відносини і політика 

держав в умовах глобальних 

трансформацій: концептуальні 

виміри та зовнішньополітична 

практика» 

Нідерланд

и 

21. 1
9

. 

ІСТ КУШНІР 

В‘ячеслав 

Григорович, 

проф.; 

ПЕТРОВА 

Наталія 

Олександрівна, 

доц.. 

«Локальна та регіональна 

специфіка традиційної культури 

українців Південно-Західної 

України» (№131) 

Польща, 

Вірменія 

22. 2
9

. 

МННФТ

Ц 

ТЕРЕЩЕНКО 

А. В., молод. 

наук. співр.  

«Дослідження поверхневих та 

об’ємних явищ в нестаціонарних 

умовах в наноструктурованих 

халькогенідах, оксидах металів та 

барвниках» (№ 528)  

Латвія, 

Швеція 

23. 2
0

. 

НДІ 

«АО» 

ЖУК Олександр 

Іванович, гол. 

Наук. співр. 

«Вивчення походження хімічних 

елементів, структури і еволюції 

зір, міжзоряного середовища, 

галактики та великомасштабної 

структури Всесвіту»(№526) 

Швейцарія

, 

Португалія 

24. 2
1

. 

НДІ 

«АО» 

ЧІНАРЬОВА 

Лідія Львовна, 

наук. співр. 

«Вивчення походження хімічних 

елементів, структури і еволюції 

зір, міжзоряного середовища, 

галактики та великомасштабної 

структури Всесвіту»(№526) 

Польща 

25. 2
2

. 

НДІ 

«АО» 

АНДРІЄВСЬКИ

Й С.М., 

директор 

«Оксиген в Галактиці: процеси 

нуклеосинтезу та розподіл в 

підсистемах» (№498) 

Бразилія, 

Литва 

26. 2
3

. 

Регіональ

ний 

центр 

МЕДІНЕЦЬ 

С.В., наук. співр. 

 «Вивчити кризові зміни 

екосистеми Куяльницького 

лиману та обґрунтувати заходи  

Португалія 
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інтегрова

ного 

монітори

нгу 

щодо стабілізації його 

екологічного стану» (№548) 

в рамках міжнародного проекту 

EC FP-7 ECLAIRE 

27. 2
4

. 

Регіональ

ний 

центр 

інтегрова

ного 

монітори

нгу 

МЕДІНЕЦЬ 

С.В., наук. співр. 

«Оцінити довгострокові зміни та 

обґрунтувати заходи  щодо 

стабілізації екологічного стану 

прибережних вод та берегової 

смуги острову Зміїний» (№506) 

в рамках міжнародного проекту 

EC FP-7 ECLAIRE та «ExpeER» 

 

 

Німеччина 

28. 2
5

. 

Регіональ

ний 

центр 

інтегрова

ного 

монітори

нгу 

МЕДІНЕЦЬ 

С.В., наук. співр. 

«Вивчити кризові зміни 

екосистеми Куяльницького 

лиману та обґрунтувати заходи  

щодо стабілізації його 

екологічного стану» (№548) 

в рамках проекту «EMBLAS-II 

EU-UNDP» 

Туреччина 

29. 2
6

. 

Регіональ

ний 

центр 

інтегрова

ного 

монітори

нгу 

КОНАРЬОВА 

О.П., 4оц.. наук. 

співр. 

«Дослідити стан типових водних 

об’єктів Причорномор’я та 

розробити  науково-методичні 

рекомендації для проведення їх 

екологічного моніторингу» 

(№550) 

в рамках проекту «EMBLAS-II 

EU-UNDP» 

Туреччина 

30. 2
8

. 

ФІЗ МАРСАКОВА 

В.І., доцент; 

ЧИНАРОВА 

Л.Л., наук. співр. 

«Вивчення походження хімічних 

елементів, структури та еволюції 

зір, міжзоряного середовища, 

галактик та великомасштабної 

структури Всесвіту» (№526) 

Польща 

31. 2
9

. 

ХІМ  КРАВЧЕНКО 

Ірина 

Анатоліївна, 

проф. 

«Пошук та вивчення нових 

природних та синтетичних 

речовин, що володіють 

протизапальними властивостями» 

(№237) 

Туреччина 

32. 3
0

. 

ХІМ ШМАТКОВА 

Наталя 

Володимирівна, 

доц. 

«Розвиток теорії і практики 

біокоординаційної 

супрамолекулярної хімії 

металокомплексів як спосіб 

вирішення медико-біологічних 

проблем» (№535) 

Росія 

 


