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2005 – магістр з гідроаеродинаміки, СНУ ім. В. Даля.
2006 – магістр державної служби, СНУ ім. В. Даля.
2005-2006 – інженер-конструктор 3 категорії ЦКБ
ВАТ ХК «Луганськтепловоз».
2009-2010 – асистент кафедри «Організація перевезень і
управління на транспорті», СНУ ім. В. Даля.
2010-2011 – старший викладач кафедри «Організація
перевезень і управління на транспорті», СНУ ім. В. Даля.
2011 – по теперішній час – доцент кафедри «Логістичне
управління та безпека руху на транспорті» (до 2014 року
кафедри «Організація перевезень і управління на
транспорті»), СНУ ім. В. Даля.
Логістика, Проектний аналіз, Управління вантажною та
комерційною роботою і вантажознавство, Транспортний
маркетинг та логістика.
1. Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання
СНУ ім. В. Даля, свідоцтво про підвищення кваліфікації
12СПК 920080, «Розробка дистанційного курсу в системі
Moodle», 2014
2.
Навчально-науковий
інститут
інформаційних
та
комунікаційних технологій Університету "КРОК", курси
сертифікації викладачів дистанційного навчання "e-Tutor", з
03.10.2015 по 26.12.2015, Сертифікат № 103/15
3. Національний універсітет «Києво-Могілянська академія». ГО
«Прометеус» Навчальний курс «Наукова комунікація в цифрову
епоху» на платформі масових відкритих онлайн-курсів
Prometheus. Ідентифікаційний номер сертифікату:

0e44e1bb37c44e3f936fa81730cfadc3.
Сертифікат
виданий
22.10.2020
4. СНУ ім. В. Даля, курси підвищення кваліфікації за програмою
«Сучасні інформаційні технології у транспортно-логістичних
системах»,
з
02.11.20
по
02.12.20.
Свідоцтво
№
ПК02070714/001327-20 від 02.12.20
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наукових журналів
Володіння іноземними Англійська мова
мовами
Інша діяльність
Член Всеукраїнської громадської організації «Українська
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професійних
об’єднаннях тощо)

Основні публікації
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Ліцензійних умов)

1) Публікації – Scopus
1. Chernetskaya-Beletskaya N. Improving industrial pipeline
transport using research of regularities of flow of mixtures in material
pipeline / Chernetskaya-Beletskaya N., Guschin O., Shvornikova A.,
Baranov I., Miroshnikova M. // Eastern-European Journal of
Enterprise Technologies. – 2017. - (№4/7(88).
2. Chernetskaya-Beletskaya N. Study on the coal-water fuel pipeline
transportation taking into account the granulometric composition
parameters / N Chernetskaya–Beletskaya, A Rogovyi, A
Shvornikova, I Baranov, M Miroshnikova, N Bragin // International
Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 240-245.
3. Chernetskaya-Beletskaya N. The solid ingredient properties
influence on the energy characteristic of the coal-water slurry fuel
flow / N. Chernetska–Biletska, H. Shvornikova, K. Podoliak, S.
Kyrychko, M. Miroshnykova // E3S Web of Conferences 109, 00014
(2019), Essays of Mining Science and Practice 2019.
2) Публікації – фахові видання
1. Шворнікова Г.М. Спрощення митних формальностей як
необхідна умова євроінтеграції України / Шворнікова Г.М.,
Барабаш В.В., Марченко А.В. // Вісник Східноукраїнського
національного університету ім. В.Даля. – 2017. – № 3(233). – С.
224-228.
2. Барабаш В.В. Термінальні комплекси як умова впровадження
логістичної комплексної системи на залізниці / Барабаш В.В.,
Шворнікова Г.М., Медведєв Є.П. // Вісник Східноукраїнського
національного університету ім. В. Даля. – 2016. – № 1(225). – С.
26-30
3. Шворнікова Г.М. Дослідження аспектів використання
аутсорсингу в управлінні логістичними проектами / Шворнікова
Г.М. // Вісник Східноукраїнського національного університету
ім. В. Даля. – 2018. – № 1(242). – С. 165-169.
4. Шворнікова Г.М. Управління проектами у галузі міжнародних
залізничних перевезень / Шворнікова Г.М., Сорока С.І. // Вісник
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. –
2019. – № 2(250). – С. 120-124

5. Шворнікова Г.М. Вплив маркетингової діяльності на якість
транспортно-логістичного сервісу / Шворнікова Г.М., Сорока
С.І. // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.
В. Даля. – 2020. – № 5(261). – С. 86-91.
3) Підручники, навчальні посібники або монографії
1. Чернецька-Білецька Н.Б. Транспортно-експедиторська робота
на залізничному транспорті: Навчальний посібник / Н.Б.
Чернецька-Білецька, О.В. Кущенко, Г.М. Шворнікова //
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 247 с. (навчальний
посібник з грифом МОН, лист № 1/11-16503 від 23.10.12, ISBN
978-966-590-997-2)
2. Рисухин Л.И. Рациональный выбор оборудования и
проектирование промышленных гидротранспортных систем:
монография / Л.И. Рисухин, Н.Б. Чернецкая, А.А. Коваленко,
А.М. Шворникова, Д.А. Капустин // Луганск: изд-во ВНУ им. В.
Даля, 2010. – 92 с.
3. Андрийчук Н.Д. Гидравлические системы для ВУТ:
моделирование, оптимизация: монография / Андрийчук Н.Д.,
Пилавов М.В., Коваленко А.А., Шворникова А.М., Калюжный
Г.С., Капустин Д.А. // Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. –
239 с.
13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо
1. Конспект лекцій з дисципліни «Основи організації
міжнародних перевезень на залізничному транспорті» (для
студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні
технології (за видами)» всіх форм навчання) / Уклад.: Г.М.
Шворнікова, Є.П. Медведєв. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.
Даля, 2017. – 90 с. (Свідоцтво №7466, від 29.05.2017)
2. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
«Логістика» (для студентів, які навчаються за спеціальністю 275
«Транспортні технології (за видами)» всіх форм навчання /
Уклад.: Г.М. Шворнікова, Є.П. Медведєв. – Сєвєродонецьк: видво СНУ ім. В. Даля, 2017. – 58 с. (Свідоцтво №7467, від
29.05.2017)
3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для
студентів всіх форм навчання за спеціальністю 275 «Транспортні
технології (за видами)») / Уклад.: Н.Б. Чернецька-Білецька, Г.М.
Шворнікова, М.І. Брагін, Є.П. Медведєв. – Сєвєродонецьк: видво СНУ ім. В.Даля, 2017. – 55 с. (Свідоцтво №7497, від
16.06.2017)
4. Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-експедиторська
діяльність» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю
275 «Транспортні технології (за видами)») / Уклад.: Н.Б.
Чернецька-Білецька, Г.М. Шворнікова, М.І. Брагін, Є.П.
Медведєв. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. – 95 с.
(Свідоцтво №7498, від 16.06.2017)
5. Конспект лекцій з дисципліни «Управління вантажною та
комерційною роботою і вантажознавство» (для студентів, що
навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за
видами)», для всіх форм навчання) / Уклад.: Г.М. Шворнікова. –
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 160 с.
(Свідоцтво №8204, від 09.12.2019)
6. Конспект лекцій з дисципліни «Транспортний маркетинг і
логістика» (для студентів усіх форм навчання, які навчаються за
спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)») /
Уклад.: Г.М. Шворнікова, С.І. Сорока. – Сєвєродонецьк: вид-во

СНУ ім. В. Даля, 2018. – 118 с. (Свідоцтво №7862, 22.08.2018)
7. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
«Транспортний маркетинг і логістика» (для студентів, що
навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за
видами)» для всіх форм навчання / Уклад.: Г.М. Шворнікова,
Є.П. Медведєв. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018.
– 43 с. (Свідоцтво №7863, 22.08.2018)
8. Конспект лекцій з дисципліни «Проєктний аналіз» (для
здобувачів вищої освіти спеціальностей 275 «Транспортні
технології (за видами)», 273 «Залізничний транспорт»)
(Електронне видання) / Уклад.: Г.М. Шворнікова. –
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. – 100 с. (Свідоцтво
№8435, від 13.10.2020)
9. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Проєктний аналіз» для здобувачів вищої освіти спеціальностей
275 «Транспортні технології (за видами)», 273 «Залізничний
транспорт») (Електронне видання) / Уклад.: Г.М. Шворнікова. –
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. – 40 с. (Свідоцтво
№8476, від 27.11.2020)
10. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни
«Проєктний аналіз» для здобувачів вищої освіти спеціальностей
275 «Транспортні технології (за видами)», 273 «Залізничний
транспорт») (Електронне видання) / Уклад.: Г.М. Шворнікова. –
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. – 39 с. (Свідоцтво
№8477, від 27.11.2020)

