
Рівень наукової та професійної активності Нікуліної Нелі Василівни за 5 років 

у відповідності до п. 30 Постанови КМУ №1187 від 30 грудня 2015 р. (із змінами) 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

 
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; 

 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України; 

1. Нікуліна Н. В. Національно-культурна специфіка 

номенклатурних знаків (номенів) на позначення автобусної 

техніки українського виробництва/ Н.В.Нікуліна //  

Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць ХНПУ 

імені   Г.С.Сковороди. – Вип. 52. – Харків, 2020. – С. 73-80  

2. Нікуліна Н.В. Транспортна термінологічна мегасистема: 

огляд публікацій і тематика наукових розвідок // 

Термінологічний вісник: Зб. наукових праць. – К. : Інститут 

української мови НАНУ, 2019. – Випуск 5. – С.283-291. 

3. Нікуліна Н. В. та ін. Теоретичні й практичні основи для 

різноаспектного дослідження спеціальної лексики / 

Н.В.Нікуліна, Н.П.Книшенко //  Лінгвістичні дослідження: 

збірник наукових праць       ХНПУ імені   Г.С.Сковороди. – 

Вип. 47. – Харків, 2018. – С. 45-50  

4. Нікуліна Н.В. Відонімні моделі автомобільних номенів (на 

матеріалі назв японських марок, моделей і модифікацій 

автотранспортних засобів)// Термінологічний вісник: Збірник 

наукових праць. – К. : Інститут української мови НАНУ, 

2017. – Випуск 4. – С.167-173. 

5. Нікуліна Н.В.   Зв’язок терміна і поняття (на матеріалі 

транспортної термінологічної мегасистеми) / Н.В.Нікуліна 

// Лінгвістичні дослідження: [збірник наукових праць 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди]. – Харків, 2016. – Випуск 41. – С. 177–182. 

6. Нікуліна Н.В. Поняття «термінологічна мегасистема» в 

сучасному термінознавстві / Н.В.Нікуліна // Зб. наук. пр. : У 

2-х ч. – Київ:  Інститут української мови НАН України, 2015. 

–  Випуск 3 (2). –  С. 132 –140. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

1. Нікуліна Н.В. та ін. Російсько-українсько-англійський 

словник термінології і номенклатури автомобільного 

транспорту; за заг. ред. Н.В.Нікуліної / Н.В.Нікуліна, 

Л.В.Шулякова, О.П.Борзенко. — Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2018. – Том 2. — 516 с. 

2. Нікуліна Н.В. та ін. Російсько-українсько-англійський 

словник термінології і номенклатури автомобільного 

транспорту; за заг. ред. Н.В.Нікуліної / Н.В.Нікуліна, 

Л.В.Шулякова, О.П.Борзенко. — Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2016. – Том 1. — 468 с. 

3. Нікуліна Н.В. Російсько-український словник 

автотранспортної термінології і номенклатури / 

Н.В.Нікуліна. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2015. – 528 с. 

4) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної 

категорії”; 

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 

50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

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; 

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;  

1. Керівник комплексної теми філологів «Сучасна українська 

термінологія: теоретичні та прикладні проблеми»,  

2. Відповідальний иконавець розділу „Номен як спеціальна 

одиниця термінологічних систем  (на матеріалі транспортної 

термінологічної мегасистеми)” у комплексній темі філологів 

«Сучасна українська термінологія: теоретичні та прикладні 

проблеми». 

3. Керівник науково-дослідницького проєкту до 90-річчя ХАДІ-

ХНАДУ  «Палітра видатних науковців ХАДІ–ХНАДУ. Частина 1». 
9) керівництво школярем, який зайняв призове 

місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів, II—

III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру “Мала академія наук 

України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів 

“Мала академія наук України”; 

 

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; 

Завідувач кафедри українознавства 

11) участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових 

спеціалізованих вчених рад);  

1. Офіційний опонент на захисті кандидатської 

дисертації  «Логістична термінологія української мови» на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук КАРПЕНКО 

Галиною Петрівною в Інституті української мови НАН України 

(квітень 2019 року). 

2. Офіційний опонент на захисті кандидатської 

дисертації  «Метафора і метонімія як чинники творення та розвитку 

української технічної термінології» на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук КРИМЕЦЬ Оксаною Миколаївною в 

Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна 

(грудень 2010 року). 

3. Офіційний опонент на захисті кандидатської 

дисертації  «Формування  української  термінології  холодильної 

техніки» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук ЮЖАКОВОЮ Оленою Іванівною в Одеському національному 

університеті імені І.І. Мечникова (вересень 2009 року). 

 

12) наявність не менше п’яти авторських 

свідоцтв та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення; 

1. СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права № 72734 від 

07.07.2020 на твір науково-практичного характеру «Російсько-

український словник автотранспортної термінології і 

номенклатури». Авторські майнові права належать Нікуліній Нелі 

Василівні. 

2. СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права № 89800 від 

14.06.2019 на твір науково-практичного характеру «Російсько-

українсько-англійський словник термінології і номенклатури 

автомобільного транспорту. Том 2». Авторські майнові права 

належать на 2/3 змісту  Нікуліній Нелі Василівні.  

3. СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права № 76945 від 

19.02.2018 на твір науково-практичного характеру «Російсько-

українсько-англійський словник термінології і номенклатури 

автомобільного транспорту. Том 1». Авторські майнові права 

належать на 2/3 змісту  Нікуліній Нелі Василівні 

4. СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права № 72734 від 

07.07.2017 на твір науково-практичного характеру 

«Термінознавство: лінгвістичний опис української 

термінологічної системи автомобілебудування». Авторські 



майнові права належать Нікуліній Нелі Василівні. 

5. СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права № 60793 від 

23.07.2015 на твір науково-практичного характеру «Словник 

транспортних чужомовних запозичень». Авторські майнові права 

належать Нікуліній Нелі Василівні. 

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. Нікуліна Н.В. та ін. Зошит-конспект з дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для 

студентів  ХНАДУ/ Н.В.Нікуліна, Н.П.Книшенко. Видання 

3-е, доповн. й виправл. — Харків: Видавництво ХНАДУ, 

2020. — 192 с. 

2. Нікуліна Н.В. та ін. Зошит-конспект з дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для 

студентів  ХНАДУ/ Н.В.Нікуліна, Н.П.Книшенко. Видання 

2-е, доповн. й виправл. — Харків: Видавництво ХНАДУ, 

2019. — 185 с. 

3. Нікуліна Н.В. та ін. Зошит-конспект з дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» / 

Н.В.Нікуліна, Н.П.Книшенко. — Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2017. — 192 с. 

4. Нікуліна Н.В. Зошит-конспект з дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» (ІІ розділ навчальної 

дисципліни) для студентів  факультету транспортних систем  

/ Н.В.Нікуліна,— Харків: Вид-цтво ХНАДУ, 2016. — 120 с.  

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; 

1. Волинцев Олексій Михайлович (АА-11-19). Посів друге 

місце й отримав диплом ІІ ступеня Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка (м. Харків, 2020 р.). 

2. Член журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

 

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. Нікуліна Н.В. Українське термінознавство в іменах 

сучасників: Ірина Миколаївна Кочан / У вимірах слова : 

збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан // 

упоряд. Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна 

Фецко. – Дрогобич: «Посвіт». – 2019. – С. 22-29 

2. Нікуліна Н.В.  Палітра автофарбової номенклатури: 

структура, семантика і практика / Н.В.Нікуліна //  Вісник: 

Проблеми української термінології. — Львів: НУ„Львівська 

політехніка”, 2018. — № 890. — С. 62-66. 

3. Нікуліна Н.В. Явище полісемії в термінознавстві (на 

матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми) / 

Н.В.Нікуліна //  Вісник: Проблеми української термінології. 

— Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 

2016. — № 842. — С. 96–99. 

4. Нікуліна Н.В.  Термінологічна модернізація: поняття 

«транспортна термінологічна мегасистема» / Н.В.Нікуліна //  

Вісник: Проблеми української термінології. — Львів: 

Національний університет „Львівська політехніка”, 2015. — 



№ 797. — С. 85-92. 

5. Нікуліна Н.В. Метамова термінознавства: поняття 

«транспортна термінологічна система»/ Н.В.Нікуліна // 

Матеріали Міждисциплінарної науково-практичної 

конференції «Мова. Наука. Культура» (10 червня 2015 року,   

м. Харків). – Харків: Видавництво ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка, 2015. –  С. 109-116. 
16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; (не обмежується 5-ма роками) 

Член Харківського лексикографічного товариства при 

Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» (ХЛТ НТУ «ХПІ»), що об’єднує вчених, 

перекладачів, термінографів різних ВНЗ України, близького й 

далекого зарубіжжя, які працюють над створенням наукових 

довідкових видань, займаються словниковою теорією і 

методологією. 
17) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років; (не обмежується 5-ма 

роками) 

1. З 15 серпня 1989 року по 15 серпня 1999 року працювала 

вчителем української мови і літератури в середній загальноосвітній 

школі №118 Орджонікідзевського району міста Харків.  

2. З 1 вересня 1999 року по сьогодення  працює на кафедрі 

українознавства Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету, викладає дисципліни: «Українська мова 

(за професійним спрямуванням)» і «Ділова українська мова».  В 

аспірантурі ХНАДУ читала курс «Українська мова наукової 

діяльності». 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років. 

Мовно-стилістичні консультації й  редагування офіційних текстів 

Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань Міністерства юстиції, а також низки  

харківських ЗМІ. 

 

 

 


