
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

___________101Екологія_________ 

(код та найменування спеціальності) 

на рівні фахової передвищої освіти 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, що 

працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

якийзакінчивпедагогічнийпра

цівник (рікзакінчення, 

спеціальність, 

кваліфікаціязгідно з 

документом про вищуосвіту)* 

Категорія, 

педагогічне звання 

(в разі наявності 

науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування закладу, 

вид документа, тема, дата видачі, 

кількість навчальних  кредитів 

(годин) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Культурологія Войновська 

Тетяна 

Миколаївна 

викладач Переяслав-

Хмельницький 

державний педагогічний 

університетім. 

Г.Сковороди, 2004, 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія. 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра етики, естетики та 

культурології Філософського 

факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 06.03.2018 р. 

№041-27/26 

 

Історія України Філіпенко 

Ольга 

Григорівна 

викладач КДУ, 1973. Історія. 

Історик Викладач історії 

і суспільство-знавства 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра новітньої історії 

України КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 03.12.2015 р. 

№046/307-27 

 



Економічна теорія Войновська 

Тетяна 

Миколаївна 

викладач Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет ім. 

Г.Сковороди, 2004, 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра етики, естетики та 

культурології Філософського 

факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 06.03.2018 р. 

№041-27/26 

 

Основи правознавства Войновська 

Тетяна 

Миколаївна 

викладач Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університетім. Г.Сковоро 

ди, 2004,Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Історія 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра етики, естетики та 

культурології Філософського 

факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 06.03.2018 р. 

№041-27/26 

 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

Потапенко 

Наталія 

Олександрівна 

викладач Ніжинський Державний 

педагогічний інститут, 

1997 Українська мова, 

література, зарубіжна 

література, історія. 

Вчитель української 

мови, літератури, 

зарубіжної літератури, 

історії 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра сучасної української 

мови та прикладної 

лінгвістики КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 16.11.2020 р. 

№044/34-26 

 

Основи філософських 
знань 

Забродська 

Анна 

Олександрівна 

викладач НТУ України "Київський 

політехнічний інститут, 

2013 Адміністративний 

менеджмент Менеджер з 

адміністративної 

діяльності 

спеціаліст І 

категорії 

Кафедра філософії та 

методології науки 

Філософського факультету 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

дов. 17.12.2015 р. №041-224/26 

 

Соціологія Забродська 

Анна 

Олександрівна 

викладач НТУ України "Київський 

політехнічний інститут, 

2013 Адміністративний 

менеджмент Менеджер з 

адміністративної 

діяльності 

спеціаліст І 

категорії 

Кафедра філософії та 

методології науки 

Філософського факультету 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

дов. 17.12.2015 р. №041-224/26 

 



Іноземнамова (за 
професійним 
спрямуванням) 

Головська 

Оксана 

Євгенівна 

викладач КДУ, 1982. 

Курси іноземних мов 

„Інтерлінгва”, 1998. 

Англій-ськамова. 

Викладач англійської 

мови 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра іноземн-их мов 

природ-ничих факультетів  

Інституту філології, КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

07.03.2019 р. №044/25-26 

 

Іноземнамова (за 
професійним 
спрямуванням) 

Орехова  

Світлана  

Микитівна 

викладач Київський педагогічний 

інститут іноземних мов, 

1962. Англійська та 

німецька мова, Вчитель 

англійської та німецької 

мов 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра англійської мови 

природничих факультетів 

Інституту філології КНУ імені 

Тараса Шевченка, сертиф. 

056/125 

 

Фізичне виховання Скорпаков  

Олександр 

Володимирович 

викладач Київський державний 

інститут фізичної 

культури, 1980 Фізична 

куль-тура і спорт. 

Викладач фізичного 

виховання 

спеціаліст вищої 

категорії 

ННІ неперервної освіти 

Національ-ного педагогіч-ного 

університету ім. М.П. 

Драгоманова Свід. 

12СС02125295/039714-17 від 

06.11.2017р. 

 

Фізичне виховання Юрченко  

Анатолій  

Миколайович 

викладач, 

керівник  

фізвиховання 

Київський 

державний інститут 

фізичної 

культури, 1979 Фізична 

культура 

і спорт, Викладач 

фізичного виховання 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України МОН України за 

категорією «вик-ладачі 

фізичного виховання І-ІV р.а.». 

Свід. 12СПВ170279 від 

21.11.2016р. 

 

Вища  математика Решетняк 

Оксана 

Валентинівна 

викладач Ужгородський 

національний 

університет, 2002, 

Математика, Математик,  

викладач 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра інформа-ційних 

технологій і математичних 

дисциплін ф-ту Інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін КУ ім. Б.Гринченка, 

дов.від 13.01.2017 №5-н 

 

Метеорологія і 
кліматологія 

Уманець 

Людмила 

викладач Київський університет  

ім. Тараса Шевченка, 

1995. Гідрогеологія та 

спеціаліст вищої 

категорії 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 

еконо-міки і торгівлі» СВ. № 

 



Іванівна інженерна геологія, 

Інженер-гідрогеолог 

ПК 0159799700637-18  

27.072018 №637 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 17.11.2019 р. 

№036/316 

Загальна хімія Даценко 

Галина  

Євгенівна 

викладач Ужгородський 

державний університет, 

1990, Хімія-органічна 

хімія. Хімік, викладач 

спеціаліст вищої 

категорії 

ХімічнийфакультетКНУіменіТ

арасаШевченка, дов.№18, 

01.07.2017 

 

Аналітична хімія Остроух 

Оксана 

Анатоліївна 

Завідувач 

лабораторії 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2010, 

Гідрогеологія магістр 

гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

кандидат 

геологічних 

наук,04.00.06. 

Гідрогеологія 

2016,Закономір-

ності формування 

хімічного складу 

ґрунтових вод 

Чоп-

Мукачівського 

басейну, 

Харківский НУ 

імені Каразіна ДК 

№040087 

Відділ геоінформаційних 

систем та цифрового 

геокартування ДНВП 

«Картографія» 

 

Фізико-хімічний аналіз Остроух 

 Оксана 

Анатоліївна 

Завідувач 

лабораторії 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2010, 

Гідрогеологія магістр 

гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

Відділ геоінформаційних 

систем та цифрового 

геокартування ДНВП 

«Картографія» 

 



кандидат 

геологічних наук, 

Закономірності 

формування 

хімічного складу 

ґрунтових вод 

Чоп-

Мукачівського 

басейну04.00.06. 

Гідрогеологія 

2016Харківский 

НУ імені Каразіна 

ДК №040087 

Загальна 
екологія 

Уманець 

Людмила 

Іванівна 

викладач Київський університет 

ім. Тараса Шевченка, 

1995. Гідрогеологія та 

інженерна геологія, 

Інженер-гідрогеолог 

спеціаліст вищої 

категорії 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 

еконо-міки і торгівлі» СВ. № 

ПК 0159799700637-18  

27.072018 №637 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 17.11.2019 р. 

№036/316 

 

Інформатика Соколовська 

Аліса 

Борисівна 

завідувач 

лабораторії 

 спеціаліст вищої 

категорії, 

кандидат техн. 

наук 

05.13.06. 

Інформаційні 

технології 

Автоматизована 

інформаційна 

Катедра автоматизації та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології транспорту 

Державного університету  

Інфраструктури та технології, 

дов. від 16.11.2020 №062-27/62  

 



система 

забезпечення 

контролю 

екологічних 

водонебезпечних 

процесів, НТУУ 

«КПІ», 2002 

Основи охорони  праці Лузан  

Володимир 

Васильович 

викладач КДУ, 1978. Геофізичні 

методи пошуку і 

розвідки РКК.  Інженер 

геофізик 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

ДГП «Укргеофізика», дов. 

15.02.2021р. №02/01 

 

Безпека життєдіяльності Міцней 

Ірина  

Федорівна 

викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2008, 

Гідрогеологія. Спеціаліст 

з гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 10.11.2020 р. 

№036/281 

 

Геологія  з  основами  
геоморфології 

Москаленко 

Ольга 

Іванівна 

викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 1996, Геологі-

чна зйомка, пошуки і 

розвідка родо-вищ 

корисних копалин. 

Геолог 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра загальної та 

історичної геології, геохімії 

мінералогії та петрографії ННІ 

«Інститут геології» КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

13.12.2016 №049/12-66 

 

Гідрологія  з  основами  
гідрогеології 

Сита  

Людмила 

Миколаївна 

завідувач 

лабораторії 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2007, 

Гідрогеологія. Спеціаліст 

з гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Департамент інженерних 

вишукувань ТОВ «Основа», 

2020р., дов. 16.12.2020р №782 

 

Ґрунтознавство Міцней 

Ірина  

Федорівна 

викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2008, 

Гідрогеологія. Спеціаліст 

з гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Катедра еколо-гії та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 10.11.2020 р. 

№036/281 

 



Геохімія довкілля Міцней 

Ірина  

Федорівна 

викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2008, 

Гідрогеологія. Спеціаліст 

з гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Катедра еколо-гії та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 10.11.2020 р. 

№036/281 

 

Методи вимірювання 
параметрів НПС 

Остроух  

Оксана 

Анатоліївна 

завідувач 

лабораторії 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2010, 

Гідрогеологія магістр 

гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

кандидат 

геологічних наук, 

Закономірності 

формування 

хімічного складу 

ґрунтових вод 

Чоп-

Мукачівського 

басейну2016Харкі

вский НУ імені 

Каразіна ДК 

№040087 

Відділ геоінформаційних 

систем та цифрового 

геокартування ДНВП 

«Картографія»,  

 

Охорона 
навколишньогосередови
ща 

Уманець 

Людмила 

Іванівна 

викладач Київський університет 

ім. Тараса Шевченка, 

1995Гідрогеологія та 

інженерна геологія, 

Інженер-гідрогеолог 

спеціаліст вищої 

категорії 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 

еконо-міки і торгівлі» СВ. № 

ПК 0159799700637-18  

27.072018 №637 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 17.11.2019 р. 

№036/316 

 

Заповідна справа Уманець 

Людмила 

Іванівна 

викладач Київський університет 

ім. Тараса Шевченка, 

1995 Гідрогеологія та 

спеціаліст вищої 

категорії 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет еко-

номіки і торгівлі» СВ. № ПК 

 



інженерна геологія, 

Інженер-гідрогеолог 

0159799700637-18  27.072018 

№637 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 17.11.2019 р. 

№036/316 

Основи стандартизації та 
метрології 

Мальований 

Сергій 

Іванович 

викладач Київський державний 

університет 

ім.Т.Г.Шевченка, 1986, 

Пошуки та розвідка 

геофізичними методами, 

Інженер 

спеціаліст вищої 

категорії 

Інститут геофізики ім. 

С.І.Субботіна НАНУ, дов. 

26.10.2020 р. №204/05 

 

Екологічне 
законодавство 

Міцней 

Ірина 

Федорівна 

викладач Київський 

Національний 

Університет 

імені Тараса Шевченка, 

2008, Гідрогеологія. 

Спеціаліст з гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 10.11.2020 р. 

№036/281 

 

Збалансоване 
природокористування 

Міцней 

Ірина 

Федорівна 

викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2008, 

Гідрогеологія. Спеціаліст 

з гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 10.11.2020 р. 

№036/281 

 

Моніторинг довкілля Уманець 

Людмила 

Іванівна 

викладач Київський університет 

ім. Тараса Шевченка, 

1995 Гідрогеологія та 

інженерна геологія, 

Інженер-гідрогеолог 

спеціаліст вищої 

категорії 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет еко-

номіки і торгівлі» СВ. № ПК 

0159799700637-18  27.072018 

№637 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 17.11.2019 р. 

№036/316 

 



Топографія з основами 
картографії 

Карпенко 

Галина 

Олексіївна 

викладач Національнийуніверсите

т біоресурсів і 

природокористування, 

2009. Геодезія, 

картографія та 

землевпорядкування. 

Землевпоряд-кування та 

кадастр. 

спеціаліст вищої 

категорії 

Катедра геодезії та картографії 

Географічного факультету 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

дов. 16.12.2020 р. №050-112 

 

Екологія геологічного 
середовища 

Міцней 

Ірина 

Федорівна 

викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2008, 

Гідрогеологія. Спеціаліст 

з гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 10.11.2020 р. 

№036/281 

 

Методи еколого-
геологічних досліджень 

Сита  

Людмила 

Миколаївна 

завідувач 

лабораторії 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2007, 

Гідрогеологія. Спеціаліст 

з гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Департамент інженерних 

вишукувань ТОВ «Основа», 

2020р., дов. 16.12.2020р №782 

 

Еколого-геологічне 
картування 

Міцней 

Ірина 

Федорівна 

викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2008, 

Гідрогеологія. Спеціаліст 

з гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 10.11.2020 р. 

№036/281 

 

Економіка та організація 
еколого-геологічних 
робіт 

Івасенко 

Наталія 

Михайлівна 

викладач, 

завідувач 

лабораторією 

Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом», 2015, 

магістр з економіки та 

управління бізнесом 

спеціаліст вищої 

категорії 

Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 

Свідоцтво ПК01597997/01896-

19 від 08,11,19 

 

Радіоекологія Тонконоженко 

Леся 

викладач, 

завідувач 

лабораторією 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

спеціаліст вищої 

категорії 

  



Юріївна 2006Геофізика, 

спеціаліст 

Екологія міських систем Уманець 

Людмила 

Іванівна 

викладач Київський університет 

ім. Тараса Шевченка, 

1995Гідрогеологія та 

інженерна геологія, 

Інженер-гідрогеолог 

спеціаліст вищої 

категорії 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет еко-

номіки і торгівлі» СВ. № ПК 

0159799700637-18  27.072018 

№637 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 17.11.2019 р. 

№036/316 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Фізика Шатковська 

Галина 

Іванівна 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист,доцент 

катедри фізики, 

ф-т біо-технології 

та екологічного 

контролю НУХТ 

Київський ордена Леніна 

державний університет 

ім. Т.Г.Шевченка, 1980, 

Оптичні прилади і 

спектроскопія, фізик-

оптичні прилади і 

спектроскопія 

Кандидат 

педагогічних 

наук 13.00.02 

Теорія та 

методика 

навчання (фізика) 

«Науково-

методичні засади 

інтеграції знань з 

фізики і хімії 

студентів вищих 

навчальних 

закладів I-II 

рівнів акредитації 

технічно-

технологічного 

профілю», ДК № 

043476, НПУ 

імені 

М.П.Драгоманова

Асоціація «Європейський 

Союз Академічної мобільності 

і Міжнародного 

співробітництва» (Прага) за 

темою: Проблеми та пер-

спективи сучасної 

європейської освіти: актуаль-

ний європейський досвід», 

сертифікат №0000830 від 

31.10.2018 

 



прот.№6-06/9 от 

08.11.2007,  

доцент кафедри 

фізики 

12ДЦ№044764 

15.12.2015  

Загальна біологія Настека 

Тетяна 

Миколаївна 

доцент катедри 

біології НПУ ім. 

М.П.Драгоманова

, 2016 

Київський державний 

педагогічний інститут ім. 

М.Горького, 1985. 

Географія-біологія, 

вчитель географії і 

біології середньої школи 

кандидат 

біологічних наук 

03.00.05 ботаніка 

«Види роду 

ArmeniacaMill. у 

Лісостепу 

України (біолого-

екологічні та 

морфологічні 

особливості, 

використання)», 

ДК 

№005047,Націона

льний ботанічний 

сад імені М.М. 

Гришка НАНУ 

17.02.2011 

доцент кафедри 

зоології, 

19ДЦ№03968 

прот.№6/02Д от 

23.09.2014 

Національний ботанічний сад 

імені М.М. Гришка НАН 

України, відділ акліматизації 

плодових рослин, 2017 

 

Ландшафтна екологія 
 
 
Комп’ютерна обробка  
екологічної  інформації 
 
 
Екологічна експертиза 

Купач  

Тетяна 

Генадіївна 

Спеціаліст вищої 

категорії, доцент 

катедри географії 

України 

географічний ф-т 

КНУ ім. Тараса 

Київський університет 

ім. Тараса Шевченка, 

1995. Географія, геолог-

геоеколог, менеджер, 

викладач 

Кандидат 

географічних 

наук, Географічні 

науки.11.00.11 - 

Конструктивна 

географія і 

Практичний курс 

«ArcGISforDesktop 10.X для 

картографів» та робота в 

проекті по створенню 

цифрових топографічних карт 

масштабу 1:50 000 в 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=11.00.11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=11.00.11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=11.00.11


Шевченка,  раціональне 

використання 

природних 

ресурсів  

«Методика 

географо-

топонімічного 

аналізу території 

України (на 

приклад 

іойконімів)», 

ДК№047940 КНУ 

ім. Тараса 

Шевченка,2008, 

доцент 

каф.географії 

України 

12ДЦ№043689 от 

29.09.2015 

середовищі ArcMap10.X, 

GEONIX, 07-11. 2020 р.; 

Online course authorized by 

University of California, Davis / 

offered through Coursera 

«Geospatial and Environmental 

Analysis», 04-05. 2020 р., 

Online course «The use of 

Geographic Infor-mation 

Systems (GIS) in the 

establishment of Allocated 

Zones for Aquaculture 

(AZA)запідтримкиFAO таGIS 

Association of Ukraine, 11-

12.2020Університет Collegium 

Civitasум. Варшава, Польща, 

червень-липень 2020 року, 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=11.00.11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=11.00.11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=11.00.11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=11.00.11

