


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ 
ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри (інституту/коледжу) 
складається на підставі звітів кожного викладача кафедри (ФОРМА 1) за 
поточний рік та результатів діяльності кафедри (інституту/коледжу) у 
загальноуніверситетських, всеукраїнських та міжнародних заходах. 

УВАГА! Заповнені форми викладачів зберігати в архівах кафедри в 
паперовому та електронному вигляді протягом 10 років. 

При узагальненні інформації про наукову діяльність кафедри 
(інституту/коледжу) унеможливити подвійний підрахунок показників! 

1.  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
Коротка характеристика наукового колективу, напрями наукових досліджень 
кожного викладача та перспективи наукового зростання. Наявність наукових 
шкіл, їх наукова спрямованість та результативність (табл.1). 

Таблиця 1 
Науково-педагогічний склад 

Показники 
2020 р. 2021 р. 2022 р. 

Чисельність науково-
педагогічних 
працівників, всього: 

67 57 56 

з них:  докторів наук - - - 
кандидатів наук 14 9 8 
Докторантів - - - 
Аспірантів 4 2 1 

Таблиця 2 
Участь науковців в законотворчій діяльності 

№ ПІБ Назва документу, посилання 
на нормативну 

базу/електронний ресурс 

Форма залучення(розробка, 
обговорення, внесення змін та 

подання пропозицій до проєктів 
законів України, постанов 

Уряду тощо) 

Таблиця 3 
Входження до складу наукових та громадських рад, комісій, інших 

об’єднань 
№ ПІБ Країна, назва організації 

(об’єднання, ради, комісії) 
Форма залучення (постійне 
членство/разова співпраця) 

1 Петрань С.В. Фахове методичне 
об’єднання зі спеціальності 
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» НМЦ вищої та 
фахової передвищої освіти 

Постійне членство 



2 Тімошенко Н.М. Фахове методичне 
об’єднання зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» 
НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

Постійне членство 
  

3 Кислинська І.І. Фахове методичне 
об’єднання зі спеціальності 
071 «Облік і 
оподаткування» НМЦ 
вищої та фахової 
передвищої освіти 

Постійне членство 
  

Таблиця 4 
Входження до спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій 

№ ПІБ ЗВО/наукова установа Форма залучення (член 
постійно діючої ради/разової 

ради) 

    
Таблиця 5 

Членство в редколегіях, залучення до рецензування статей в журналах, що 
індексуються науко метричними базами даних Scopus або Web of Science 

 
№ ПІБ Країна, назва наукового 

журналу (із зазначенням їх 
індексування у науко 

метричних базах даних 
Scopus/Web of Science)  

Форма залучення (членство в 
редколегії, залучення до 

рецензування в журналах, що 
індексуються науко 

метричними базами даних 
Scopus/Web of Science) 

    

Таблиця 6 
Участь у грантах, що фінансуються 

№ ПІБ Назва гранту, 
документи, що 
підтверджують 

участь та 
посилання на 

електронний ресурс 

Місце 
стажування 

Термін 
стажування 

Фінансування, 
тис.грн. 

      
 

2.  КАФЕДРАЛЬНІ (ІНІЦІАТИВНІ) НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ ТА 
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

  
Таблиця 7 

Перелік ініціативних (кафедральних) науково-дослідних робіт  
№ Назва НДР, 

керівник, термін 
виконання 

Результат, наукова новизна, 
практичне значення (стисло) 

Впровадження 

1 2 3 4 



ЗАВЕРШЕНІ У 2022 р. 
1.  «Назва НДР» 

Керівник: ПІБ, 
науковий ступінь, 
посада 
Термін виконання: 
I кв. 20___ р. –  
IV кв. 20___ р. 
 

За результатами дослідження …. 
Наукова новизна полягає…. 
Практичне значення одержаних 
результатів ……  

 

Впроваджено в діяльність … 
(довідка від ___ №.____ ). 

Використано в навчальному 
процесі ДТЕУ при створенні ….. 
(Довідка ДТЕУ щодо 
впровадження науково-
дослідних робіт у навчальний 
процес від ____ №._____) 

Підготовлено та захищено 
___ дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
економічних наук: «назва» – 
ПІБ. 

Видано: __ монографію, 
__навчальний посібник, 
опубліковано __ статті у 
наукових виданнях, в т.ч. ___ 
статей у індексованих у 
міжнародних науково-
метричних базах даних,  __  
статей в інших виданнях, __ 
публікацій в матеріалах 
конференцій. 

 
 

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЯКА ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА 
РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО/ТА ЗА КОШТИ З 

ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
  
3.1. Важливі результати за закінченими у 2022 році дослідженнями і 
розробками (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування 
за повний період, зокрема на 2022 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його 
новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування, вказати довідки, акти 
впровадження). 
3.2. Найважливіші наукові результати, отримані в результаті 
виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового 
керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2022 рік; коротко описати 
одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне 
застосування, вказати довідки, акти впровадження). 

Таблиця 8 
Розробки, які впроваджено у 2022 році 

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори) 
№ 
з/п 

Назва та автори 
розробки 

Важливі 
показники, які 

характеризують 
рівень отриманого 

наукового 
результату; 

переваги над 
аналогами, 

економічний, 

Місце 
впровадження 

(назва організації, 
відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 
впровадження 

Практичні результати, 
які отримано від 
впровадження 

(обладнання, обсяг 
отриманих коштів, 

налагоджено 
співпрацю для 

подальшої роботи 
тощо) 



соціальний ефект 
1 2 3 4 5 6 
 - - - - - 

 
Таблиця 9 

Кількісні показники створених та впроваджених розробок 
№ 

з/п 
Найменування роботи 

(назва НДР) 
 

Створено 
 

Впроваджено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 

ІНІЦІАТИВНІ (КАФЕДРАЛЬНІ) 

 - - - - - - - - - - - - - - 

ЗА РАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 - - - - - - - - - - - - - - 

ЗА РАХУНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 - - - - - - - - - - - - - - 

*інше (надати стислу характеристику розробки) 
4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

  
Таблиця 10 

Співробітництво з партнерами 
(тільки ті, з якими укладено договори або отримано гранти) 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках 
якого здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 
- - -  

 
 
 



 
5. НАУКОВІ ЗАХОДИ 

 
5.1. Загальна інформація:  

36 викладачів коледжу брали участь в 19 конференціях (з них очно 2, 
заочно 17). За межами України____, міжнародних 12, всеукраїнських 7. 
____ викладачами зроблено 7 доповідей. За межами України____, 
міжнародних____, всеукраїнських 7. 

 
Опубліковано 69 тез. 

Таблиця 11 
Наукові заходи, в яких брали участь науковці кафедри у 2022 р.*  

№ 
з/п 

Повна назва заходу Дата та місце 
проведення 

ПІБ учасників від 
кафедри 

Форма участі 
кожного 
учасника 

1 2 3 4 5 
1.  Всеукраїнська науково-

практична інтернет-
конференція «Фінансовий 
ринок: сучасні тренди та 

нові виклики» 

31 жовтня 2022 р., 
ДТЕУ,  
м.Київ 

Тімошенко Н.М. заочна/тези 

2.  International scientific 
conference 

«Digitalization of the 
economy as a factor in the 

sustainable 
development of the state» 

23-24 вересня 2022 р., 
The Jan Kochanowski 

University, 
Kielce, Poland 

Тімошенко Н.М. заочна/тези 

3.  Міжнародна науково-
практична відеоконференція 

«До світу через мови» 

25 травня 2022 р., 
Київський 

національний 
лінгвістичний 
університет, 

м.Київ 

Савлук Л.І. заочна/тези 

4.  Всеукраїнська наукова 
конференція «Сучасні 

проблеми україністики та 
журналістики» 

26-27 травня 2022 р., 
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування 
м.Рівне 

Савлук Л.І. заочна/тези 



5. V Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Професійна 
компетентність 

педагога в умовах 
оновлення змісту 

освіти та вимог ринку 
праці» 

27 січня 2022 р. 
ВСП «ВТЕФК ДТЕУ», 

м.Вінниця 

Тімошенко Н.М. 
Гуменчук М.П. 
Грибанова О.О. 

Савлук Л.І. 
Сачок А.М. 

Савенко М.А. 
Бондарчук А.А. 
Радудік О.Є. 
Величко Л.В. 
Кавун Ж.А. 

Кублінська І.А. 
Матвієнко Л.А. 

Трубляк Г.М. 
Помазанова О.І. 

Телячук Н.В. 
Бабій Л.С. 

Бабійчук І.В. 
Мельник О.А. 

очна/доповідь 
заочна/тези 
заочна/тези 

очна/доповідь 
очна/доповідь 
заочна/тези 
заочна/тези 

очна/доповідь 
заочна/тези 
заочна/тези 

очна/доповідь 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

очна/доповідь 

6. Міжнародна науково-
практична онлайн-

конференція «Сфера 
обслуговування: виклики 

сьогодення та перспективи 
відновлення в Україні» 

25 травня 2022 р. 
ВСП «КТЕФК ДТЕУ», 

м. Київ 

Фадєєва Т.Ю. 
Трубляк Г.М. 
Мельник І.В. 

заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

7. VІІІ Всеукраїнська науково-
практична Інтернет-

конференція «Розвиток 
України та її регіонів: Реалії 

і перспективи» 

20 жовтня 2022 р. 
ВСП «ХТЕФК ДТЕУ»,  

м. Хмельницький 

Фадєєва Т.Ю. 
Кислинська І.І. 

Бабій Л.С. 
Бабійчук І.В. 
Лаврова О.Р. 
Мельник.О.А. 
Мельник О.В. 
Трубляк Г.М. 
Величко Л.В. 

Костенко О.І. 
Комаровська О.О. 
Помазанова О.І. 

Телячук Н.В. 
Сачок А.М. 

Космина О.Л. 
Савенко М.А. 
Марчук І.М. 

Безрученко О.М. 
Мельник І.В. 
Демчук К.І. 

Гриньова О.В. 
Кублінська І.А. 
Матвієнко Л.А. 

заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна /тези 
заочна/тези 
заочна /тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

8. Всеукраїнська інтернет-
конференція «Особистісно-

професійне становлення 
педагога в контексті 
інтеграції України в 

європейський освітній 
простір»  

29-30 листопада 2022 р. 
ВДПУ, м. Вінниця 

Фадєєва Т.Ю. 
 

заочна/тези 

9. ІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 

16 листопада 2022 р., 
ВСП «КТЕФК ДТЕУ», 

Дудник Л.В. заочна/тези 



«Маркетинг, реклама та PR-
новітні технології для 

бізнесу» 

м.Київ 

10. XXVII Міжнародна 
науково-практична 

інтернет-конференція 
«Сучасні виклики і 

актуальні проблеми науки, 
освіти та виробництва: 
міжгалузеві диспути» 

8 червня 2022 р. 
Наукова платформа 

Open Science Laboratory 
м. Київ 

Бабійчук І.В. 
Лаврова О.Р. 
Мельник.О.А. 
Мельник О.В. 

заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

11. Всеукраїнська науково-
практична онлайн 

конференція «Інклюзія в 
умовах воєнного часу» 

20-22 жовтня 2022р. 
Громадська організація 

«Соціальна 
перспектива» Фонд 

імені Фрідріха Еберта в 
Україні 

м. Вінниця 

Бабійчук І.В. 
Лаврова О.Р. 
Мельник.О.А. 
Мельник О.В. 
Костенко Н.І. 

заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

очна/доповідь 

12. Міжнародна науково- 
практична конференція 

«Сучасні тенденції розвитку 
науки та освіти в умовах 

євроінтеграції» 

29-30 березня 2022 р. 
Вінницький 

кооперативний 
інститут 

Горобець Л.В. 
 

 заочна/тези 

13. Міжнародна науково-
практична конференція 

«Молодь в науці: 
дослідження, проблеми, 

перспективи» 

22-23 листопада 2022р. 
Вінницький 

кооперативний 
інститут 

м. Вінниця 

Бондарчук А.А. 
Радудік О.Є. 

Мельник І.В.  

заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

14. ХVI Міжнародна науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
розвитку підприємництва» 

25 листопада 2022 р.,  
ХНАДУ,  
м.Харків 

Трубляк Г.М. заочна/тези 

15. Міжнародна науково-
методична конференція 

«Науково-методичні 
засади освітнього процесу 

у закладах фахової 
передвищої освіти» 

15 грудня 2022 р. 
Міжнародна 

Академія 
Прикладних Наук,  
м. Ломжа, Польща 

 Житомирський 
базовий 

фармацевтичний 
фаховий коледж 
Житомирської 
обласної ради 

Марчук І. М. заочна/тези 

16. Міжнародна науково- 
практична конференція 

“Інформаційно-ресурсне 
забезпечення освітнього 

процесу в умовах 
диджиталізації 
суспільства”. 

10 листопада 2022 р. 
Державна установа 

«Науково- 
методичний центр 
вищої та фахової 

перед вищої освіти» 
м.Київ 

Бас О.П. заочна/тези 



17. Scientific-practical 
conference «Service sector: 

challenges of the present 
and prospects of recovery in 

Ukraine» 

25 травня 2022р. 
ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ», 
м.Київ 

Безрученко О.М. 
Кублінська І.А. 
Матвієнко Л.А. 

заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

18. Міжнародна 
спеціалізована науково-
практична конференція 

«Здобутки та перспективи 
розвитку кондитерської 

галузі» 

15 листопада 2022 р. 
Національний 

університет харчових 
технологій,  

м.Київ 

Безрученко О.М. заочна/тези 
 

19. VІ Міжвузівська науково-
практична конференція 
«Готельно-ресторанний 

сервіс та регіональна 
кухня Поділля» 

12 квітня 2022 р. 
ВСП «ХТЕФК 

ДТЕУ»,  
м.Хмельницький 

Матвієнко Л.А. заочна/тези 

*Унеможливити подвійний підрахунок показників! 
Таблиця 12 

Перелік міжнародних та всеукраїнських галузевих виставок, фестивалів 
тощо, на яких репрезентовано здобутки науковців  

№ з/п Повна назва заходу Дата та місце 
проведення  

ПІБ учасників  Результат 
участі (диплом, 
сертифікат, 

інше) 
     

 
Таблиця 13 

Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою 
№ з/п Повна назва заходу Дата та місце 

проведення  
Співорганізатори 

1.   V Всеукраїнська науково-
практична конференція «Професійна 

компетентність педагога в умовах 
оновлення змісту освіти та вимог ринку 

праці» 

27.01.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», 
 м. Вінниця 

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної 

освіти 
ДЗВО 

«Університет 
менеджменту 

освіти» 
2.  Круглий стіл «Туризм в умовах війни» 30.09.2022 р. ВСП 

«ВТЕФК ДТЕУ», 
 м. Вінниця 

 

3.  Виховний захід до Дня героїв Небесної 
Сотні «Герої не вмирають» 

19.02.2022 р. 
 ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

4.  Захід до Дня Соборності України «В 
єдності наша сила» 

24.01.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

5.  Захід до річниці визволення від 18.03.2022 р.  



нацистських загарбників Вінниччини 
«Герої мого краю»  

ВСП «ВТЕФК 
ДТЕУ», м. Вінниця 

6.  Захід до Дня пам’яті жертв нацистських 
концтаборів  

12.04.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

7.  Захід до Дня пам’яті та примирення 
«Назавжди в наших серцях» 

04.05.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

8.  Захід до Дня Миру «Хай буде мир на 
всій землі» 

18.09.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

9.  Захід до річниці визволення України від 
нацистських загарбників «Стежками 

історії» 

28.10. 2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

10.  Інтелектуальна вікторина “Мистецтво 
бухгалтерії” 

20.04.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 
 

11.  Позанавчальний захід «Тренди ринку 
праці – офіс-менеджер», 

20.04.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця  

 

12.  Позанавчальний захід до Дня 
підприємця 

05.09.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця  

 

13.  Позанавчальний захід «Ефективний 
менеджер» 

17.10.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця  

 
 

14.  Міжнародний брифінг «Виробнича 
практика за кордоном у воєнний час» 

30.11.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ»,  
м.Вінниця  

Туристичні 
агенції: «На 
Канікули» 
Республіка 
Болгарія; 

«PERSONA HR» 
Німеччина; 

«LİDER İŞ GÜCÜ 
TEMİNİ YÖNETİM 

DANIŞMALIĞI 
ORGANİZASYON 

TURİZM 
TİCARET» 
Туреччина. 

15.  ІV міжвузівська науково-практична 
конференція «Інноваційні напрями 

розвитку вітчизняних харчових 
технологій та готельно-ресторанного 

бізнесу» 

29.11.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця 

 

16.  Інформаційний дайджест 
«Підприємництво України у воєнний 

час» 

08.09.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця  

 



17.  Бліц-інфо «Вінниччина – крок у 
Європу»  бліц-інфо 

19.10.2022 р. 
 ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця 

 

18.  Бліц-інфо «Споживаємо якісне та 
корисне», з метою профорієнтаційної 

роботи 

12.04.2022 р. 
 ЗОШ №31, 
 м.Вінниця 

 

19.  Майстер-клас: «Визначаємо якість та 
підробку шоколаду» 

28.05.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця 

 

20.  Майстер клас: «Визначаємо якість та 
підробку оливкової олії» 

16.06.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця 

 

21.  Майстер клас: як відрізнити срібло від 
білого золота 

  

28.05.2022 р. 
10.06.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця   

 

22.  Майстер -клас: «Шоколад-корисно чи 
шкідливо» 

21.02.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця  

 

23.  Бліц-інфо з теми «Торговельні 
маніпуляції під час воєнного стану в 

Україні» 

16.05.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця  

 

24.  Бліц-інфо «Про маркетинг повинен 
знати кожен!» 

25.10.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця  

 

25.  Бліц-інфо «Сучасні інноваційні методи 
конкурентоздатності роздрібного 

торговельного підприємства «Епіцентр» 
у м. Вінииця 

25.11.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м.Вінниця  

 

26.  Захід до Дня рідної мови «Рідна мова – 
серця мого подих» 

21.02.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

27.  Захід «Літературна хвилинка до Дня 
рідної мови» 

21.02.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

28.  Англомовний позанавчальний захід  
«I am an European»  

травень, 2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

29.  Захід до Дня філолога «Найцікавіші 
факти про англійську мову» 

25.05. 2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

30.  Захід «Святкові дні, пам’ятні дати та травень, 2022 р.  



традиції в Україні»  ВСП «ВТЕФК 
ДТЕУ», м. Вінниця 

31.  Онлайн-тренінг на тему: «Напиши, щоб 
я тебе побачив» 

09.09.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

32.  Захід до Дня Європейських мов 
«Єдність у різноманітті» 

26.09.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

33.  Захід «Видатні особистості Вінниччини: 
як добре ми знаємо Михайла 

Коцюбинського?» 

15.09.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

34.  Марафон: «Ми - нащадки козацької 
слави» 

14.10.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

35.  Інтерактивна гра «Що? Де? Коли?» до 
Дня української писемності та мови  

08.11.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», м. Вінниця 

 

36.  Онлайн-захід «Комп’ютер - друг чи 
ворог» 

11.02.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ» 

 

37.  Флешмоб до Дня безпечного інтернету 
2022 

08.02.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ» 

 

38.  Захід «Як козаки математику захищали» 25.10.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ» 

 

39.   Інтерактивна гра «Хто зверху?» 20.11.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ» 

 

40.  Майстер-клас «Виживання в критичних 
ситуаціях під час туристичних походів» 

04.10.2022 р.  
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ» 

 

41.  Позанавчальний захід до для 
Банківського працівника «Кредитний 

експрес» 

21.05.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ» 

 

42.  Позанавчальний онлайн-захід 
«Хімічний турнір» 

24.05.2022 р. 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ» 
м. Вінниця 

 

43.  Майстер-клас до «Міжнародного Дня 
кухаря» 

ВСП «ВТЕФК 
ДТЕУ» 

 м. Вінниця 

 



44.  Онлайн-захід «Україна смакує» ВСП «ВТЕФК 
ДТЕУ» 

 м. Вінниця 

 

45.  Онлайн-захід «Проєктую ресторан своєї 
мрії» 

ВСП «ВТЕФК 
ДТЕУ» 

 м. Вінниця 

 

46.  Круглий стіл з теми «Якби директором 
ресторану був я…» 

ВСП «ВТЕФК 
ДТЕУ» 

м. Вінниця 

 

 
Таблиця 14 

Інформація про проведені за ініціативи кафедри лекції, майстер-класи, 
тренінги за участю стейкголдерів 

 
№ 
з/п 

ПІБ 
(вчене звання, науковий 

ступінь, 
посада, місце роботи) 

Назва 
(лекції, майстер-класу, тренінгу) 

Дата проведення 

1 2 3 4 

1.  Синявська В.В., директор 
турагенції «NaChili» 

Лекція «Як відкрити туристичну 
агенцію: перетворення мрії на 

реальність» 

05.09.2022 р. 

2. Адамчук Людмила 
Леонтіївна,  

методист, психолог 
навчально-методичного 

центру психологічної служби 
системи освіти Вінницької 

області 

Тренінг «Методи вирішення 
конфліктів» 

04.04.2022 р. 

3. Шелест В.О., бухгалтер 
ресторану «Шахерезада» 

 

Тренінг фахівця-практика з 
дисципліни «Облік і звітність» для 

студентів випускних груп 
спеціальності «Харчові технології» 

11.11.2022 р. 

4. Баланюк Т.Б – начальник 
відділу Лівобережного центру 

зайнятості 

Лекція з теми « Ринок праці. 
Українські реалії» 

18.05.2022 р. 
 

 

5. Марина Скакодуб - 
Головний спеціаліст відділу 

Майнових питань та 
моніторингу публічних 
закупівель, управління 
розвитку підприємства, 

централізованих 
капіталовкладень та 

публічних закупівель 
Департаменту міжнародного 

Тренінг з дисципліни «Вступ  до 
фаху» для студентів  спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 
 

07.09.2022 р. 



співробітництва та 
регіонального розвитку 

Вінницької обласної 
державної адміністрації 

6. Олександр Іванович Плисюк - 
директор фірми “АЛМІРО-

АГРО” 

Тренінг «Електронний бізнес в 
умовах воєнного часу» для 

студентів спеціальності  
051 «Економіка» 

15.03.2022 р. 
 
 
 

7. Тетяна Брайлян - 
головний бухгалтер ПТУ-4 

 

Тренінг з фахівцем-практиком з 
дисципліни «Вступ  до фаху» для 

студентів спеціальності 071 «Облік 
і оподаткування» 

06.09.2022 р. 
 

8. Іванченко Галина Валеріївна, 
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту 
та адміністрування ВТЕІ 

ДТЕУ 

Семінар-тренінг «Методи 
менеджменту» 

03.05.2022 р. 

9. Журавський Владислав, 
приватний підприємець в 

сфері ресторанного сервісу 

Тренінг «Як знаходити ідеї та 
можливості – риси підприємливої 

людини» 

06.09.2022 р. 

10.  Ткаченко В. М., приватний 
підприємець в сфері прокату 

електротранспорту, 
обслуговуванні комп’ютерної  

техніки та мережевому 
маркетингу  

Лекція-тренінг: «Мотивація до 
підприємництва та визначення 

зовнішніх та внутрішніх ресурсів 
молодого підприємця» 

05.09.2022 р. 
  
  
  

11. Черемха Ірина Григорівна, 
начальник відділу «DEKA» 

ТЦ «Епіцентр»; 

Тренінг: «Реалії та  перспективи 
підприємливої особистості»; 

  

05.09.2022 р. 
  
  

12. Білик Юлія Василівна, 
начальник управління зі 
захисту прав споживачів 

Головного управління 
Держпродспоживслужби 

Онлайн-тренінг: «Знай та відстоюй 
свої права, як споживача» 

06.09.2022 р. 
 
 
 
 

13. Скоцька А.В., 
фахівець з 

закупівель товарів 
робіт послуг за 
державні кошти 

 

Лекція фахівця-практика з 
дисципліни «Облік і звітність в 

бюджетних установах» для 
студентів групи ОП- 101 
спеціальності «Облік і  

оподаткування» 

10.11.2022 р. 



14. Девдера Катерина 
Михайлівна, українська 

поетеса, перекладач, член 
НСПУ, Інститут літератури 

ім. Т.Г.Шевченка НАН 
України 

Майстер-клас: «Літературна 
діяльність. Особливості перекладу 

поезії» 

14.02.2022 р. 

15. Колтунова Т.Г., директор 
студії вивчення іноземних мов 

АМІ 

Тренінг «Мотивація студента до 
вивчення іноземних мов у 

сучасних реаліях» 

12.09.2022 р. 

16. Юдіна Тетяна Іллівна 
Д.т.н., професор кафедри 

технології і організації 
ресторанного господарства 

ДТЕУ 

Онлайн-лекція «Розвиток 
крафтових технологій в Україні» 

19.04.2022 р. 

17. Зубок О., 
Кондитер, 

кондитерська майстерня 
«ТерраМаре». 

Лекція «Шлях до успіху» 05.09.2022 р. 

18. Маринчук В., 
Шеф-кухар в ресторані при 
Hotel Grand City Wrocław 

(Польща) 

Лекція «Кар’єрне зростання 
майбутнього спеціаліста» 

06.09.2022 р. 

19. Дудник О.  
шеф-кухар в ресторані  Nova 

Kuchina 30 (Польща). 

Лекція «Практичні навички успіх 
шеф-кухаря» 

02.09.2022 р. 

20. Нітецька Любов Миколаївна 
Нач. відділення ДП 

«Вінницястандартметрологія 
центр» 

Лекція: «Державна стандартизація 
та управління якістю продукції 

ресторанного господарства» 

16.02.2022 р. 

21. Кравчук О.І. 
Су-шеф ресторану «Оптима» 

Лекція «Стейк: секрети 
приготування» 

19.03.2022 р. 

22. Артамонова Г.О. 
Керівник кефе «Fashion» 

Тренінг «Організація харчування 
ВПО під час воєнного стану в 

Україні» 

16.05 2022 р. 
 

24. Поліщук С.А. 
Керуючий ТОВ «ЛВМ 
Трейд», управляючий 

готельно-розважальним 
комплексом «Сафарі», 
рестораном «Т-BONE» 

Тренінг «Організація та 
моделювання процесу 

обслуговування споживачів у 
закладах ресторанного 

господарства» 

02.09.2022 р. 

25. Єгоров  С.В. 
CEO (керуючий) та Founder 

(засновник) в Ресторані м’яса 
«Mr. & Ms. Meat»,  CEO 

Лекція «Кадровий потенціал – 
основа прибутковості 

підприємства готельно-
ресторанного бізнесу» 

08.09.2022 р. 



(керуючий) та Founder 
(засновник) в Спорт барі 

«Ліга Бар» 
 

6. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ, 
ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Таблиця 15 
Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, 

опублікованих викладачами кафедри у 2022 році 
 Назва роботи Кількість Обсяг в 

друк. 
аркушах 

 Монографії   
в Україні   

за кордоном   
 з них офіційними мовами Євросоюзу   
 Розділів монографій 2 1,8 
 в Україні 1 0,9 
 за кордоном 1 0,7 
 з них офіційними мовами Євросоюзу   
 Статей, всього 4 2,4 
 у фахових виданнях України 4 2,4 
 з них проіндексованих в Scopus   
 з них проіндексованих в Web of Science   
 у зарубіжних виданнях   
 з них проіндексованих в Scopus   
 з них проіндексованих в Web of Science   
 Тез доповідей 69 13,7 
 Підручників   
 Навчальних посібників   
 Інших навчально-методичні розробки 5 32,85 
 Опубліковано робіт, всього: 80 50,75 
 

Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій, 
підручники, навчальні посібники) надати в звіті у вигляді бібліографічного 
списку:  

Розділи монографій: 
1. O.M. Веzruchenko Technology of gluten-free cake with buttermilk concentrate. 
Innovative technologies and equipment: development prospects of the food and 
restaurant industries : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 
Рр. 38-62. 
2. Фадєєва Т.Ю. Формування інформаційної основи діяльності менеджерів з 
туризму засобами телекомунікацій (Частина монографії) Інтеграція в 



європейський освітній простір: діалог зі стейкхолдерами: монографія / За заг. 
ред.: Акімова О.В., Фрицюк В.А. Вінниця: ТОВ «Друк», 2022. 372 с. С.302-319. 
 

Навчально-методичні посібники: 
1. Віниковецька Ж.С. Фінанси, гроші і кредит: Навчальний посібник.-Вінниця: 
ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2022.-174с. 
2. Величко Л.В. Збірник тестів. Товарознавство. Харчові продукти. Вінниця, 
ТОВ «Вінницька міська друкарня», - 2022 – 120 с. 
3. Бондарчук А.А., Радудік О.Є. Граматичні тестові завдання з англійської мови 
методичний посібник.-Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2022.-108 с. 
4. Морозюк Н.В. Робочий зошит з німецької мови Вінниця, ТОВ «Вінницька 
міська друкарня», - 2022 – 100 с. 
5. Петрань С.В. Навчальний посібник з біржової діяльності.-Вінниця: ТОВ 
«Вінницька міська друкарня», 2022.-151 с. 

 
Таблиця 16 

Перелік опублікованих статей/тез в журналах, що індексуються БД Scopus 
та/або Web of Science 

№ 
з/
п 

ПІБ автора(ів) 
публікації 

(якщо співавтор - 
студент, вказати 

факультет, курс, групу) 

Назва публікації Країна, видавництво, 
назва (журналу, збірки, 

тощо), 
рік, номер видання, перша-

остання сторінка 

Мов
а 
 

Імпак
т-

факто
р 

журн
алу 

1 2 3 4 5  
Scopus  

Статті  
1      

Тези  
      

Web of Science  
Статті  

1      
Тези  

      
Інші 

Статті 
2 Фадєєва Т.Ю. Особливості 

етапів професійної 
адаптації 
майбутніх 

фахівців сфери 
туризму 

Україна, Наукові записки 
Вінницького державного 

педагогічного університету 
ім. Михайла Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і 
психологія. - 2022.- Випуск 71. 

укр  



3 Бабійчук І.В. 
Лаврова О.Р. 
Мельник.О.А. 
Мельник О.В. 

Модель контролю 
знань в умовах 
інклюзивного 

навчання під час 
воєнного стану 

Україна, Науково-
практичний журнал 

“Подільський науковий 
вісник”. Рубрика:  Педагогіка 
та проблеми вищої освіти. - 
2022. Випуск. (Прийнято до 

друку) 

укр  

4 Тімошенко Н.М. Фінансовий 
моніторинг на 
ринку цінних 

паперів 

Україна, міжнародний 
науковий економічний 

журнал «Бізнес Інформ», 
2022, №10 (прийнято до 

друку) 

укр  

5 Юдіна Т.І.,  
Безрученко О.М. 

Технологічні 
властивості 

борошна 
круп’яних культур 
для виробництва 
безглютенових 

кексів 

Україна, Продовольчі ресурси 
№19, 2022р. 38-62 

 

укр.  

 
Таблиця 17 

Перелік статей в зарубіжних виданнях 
(лише ті статті, що не входять до табл.16) 

№ 
з/п 

Автори Назва роботи Країна, 
назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 

роботи 
     
УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення 

Таблиця 18 

Виконання перекладів наукових розробок викладачами 
№ 
з/п 

ПІБ викладача Вид та назва роботи (монографія, підручник, 
навчальний посібник, стаття, брошура, тези, інше) 

Обсяг в 
друк.арк. 

    

Таблиця 19 

Перелік об’єктів інтелектуальної власності 
№ 
з/п 

Автор(и)  
(ПІБ, науковий ступінь, 

посада) 
 

Назва об’єкту 
інтелектуальної 

власності 

Номер та дата видачі 
(подачі)  документу  

Особа або 
організація, на яку 
видано документ 

1     
УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення 

7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ 
 

Таблиця 20 



Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
№
 

з/
п  

ПІБ Тема дисертації Науковий 
керівник 

Початок 
роботи над 
дисертаціє

ю  
(місяць, 

рік) 

Фактично 
виконано 

Термін  
захисту 

дисертаці
ї 

1 2 3 4 5 6 7 
Аспірантами та здобувачами 

 Безрученко 
Ольга 

Миколаївна 

Технологія 
безглютенових 

кексів з молочно-
білковим 

концентратом 
сколотин 

Д.т.н., 
професор 
кафедри 

технології і 
організації 

ресторанного 
господарстваД

ТЕУ Юдіна 
Тетяна Іллівна 

10.2018 80% 10.2023 

Викладачами 
1.        
2.        

3.        

Випускниками аспірантури минулих років 
       

Здобувачами минулих років 
       

Таблиця 16 
Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук  

№ 
з/
п  

ПІБ, та 
посада 

дисертанта 

Тема дисертації Науковий 
консультант 

Початок 
роботи над 
дисертаціє

ю  
(місяць, 

рік) 

Фактично 
виконано 

Термін  
захисту 

дисертаці
ї 

1 2 3 4 5 6 7 
Докторантами 

       
Викладачами 

       
Випускниками докторантури минулих років 

       
 

8. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА 
ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 
Кількість опублікованих статей за участі студентів___/обсяг___; з них 
одноосібних___/обсяг___; тез доповідей 23/обсяг 1,84. 



27 студентів взяли участь в 13 конференціях, з них всеукраїнських 8, 
міжнародних 5 та за межами України_____. 
Зроблено ____доповідей, з них всеукраїнських____, міжнародних____ та за 
межами України_____. 
 

Таблиця 22 
Перелік наукових заходів, в яких брали участь студенти 

№ 
з/п 

Повна назва заходу Дата та місце 
проведення 

ПІБ студента Форма участі 
кожного 
учасника 

1 Міжнародна науково-
практична онлайн-

конференція «Сфера 
обслуговування: виклики 

сьогодення та перспективи 
відновлення в Україні» 

25.05.2022 р. 
ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ», м. Київ 

Войчишина Л.А. 
Молчанова А.С, 
Суперсон С.О. 

заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

2 Міжнародна наукова 
конференція «Готельно-

ресторанний та туристичний 
бізнес: реалії та 
перспективи» 

22.03.2022 р.  
ДТЕУ, м.Київ 

Гончар Д.В. заочна/тези 

3 Міжнародна науково-
практична конференція 

здобувачів освіти та молодих 
вчених «Молодь в науці: 
дослідження, проблеми, 

перспективи» 

22-23.11.2022 р. 
 ВКІ, м.Вінниця 

Навроцький А. А. 
Димнова А.Ю. 

заочна/тези 
заочна/тези 

4 VIII Всеукраїнська науково- 
практична інтернет-

конференція «Розвиток 
України та регіонів: реалії і 

перспективи» 

20.10.2022 р. 
ВСП «ХТЕФК 

ДТЕУ», 
м.Хмельницький 

Мельник А. В. 
Драч М.О. 

заочна/тези 
заочна/тези 

5 V Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Професійна компетентність 
педагога в умовах оновлення 
змісту освіти та вимог ринку 

праці» 

27.01.2022 р 
ВСП «ВТЕФК 

ДТЕУ», 
м.Вінниця 

Панченко Д.С., 
Гуцал. Д. 
Соць А. 

Черниш І.Р. 
 

заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 
заочна/тези 

6 ІV Всеукраїнська науково-
практична інтернет-

конференція «Актуальні 
проблеми та перспективи 

розвитку торгівлі в умовах 
євроінтеграції» 

24.02.2022 р. 
ВСП «КТЕФК 
ДТЕУ», м.Київ 

Солоненко Ю.Р. заочна/тези 

7 ІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 

16.11.2022 р. 
ВСП «КТЕФК 

Молчанова А.С., 
Войчишина Л.А. 

заочна/тези 



«Маркетинг, реклама та pr: 
новітні технології для бізнесу» 

ДТЕУ», м.Київ Колодій С.П., 
Заводяк В.Ю. 

8 ХVІІІ Міжуніверситетська 
науково-практична 

конференції «Етнос. Мова. 
Культура» 

21.02.2022 р.  
ВДПУ ім. 
Михайла 

Коцюбинського 
м. Вінниця 

Соць Ангеліна, 
Черниш Інна 

Воронюк Дар’я 
Дарина Гуцал 

 

заочна/тези  
 

заочна/тези 
заочна/тези 

9 Студентська наукова 
Інтернет-конференція 

ЧТЕІ ДТЕУ, 
29.04.2022 р. 

Скорондяк А. М. 
 

заочна/тези 

10 Міжнародна студентська 
наукова конференція 

«Готельно-ресторанний та 
туристичний бізнес: реалії та 

перспективи» 

ДТЕУ, 
22.03.2022р. 

Рябошапко А. Б. 
 

заочна/тези 

11 Міжнародна науково-
практична онлайн-

конференції 
«Сфера обслуговування: 
виклики сьогодення та 

перспективи відновлення в 
Україні» 

25.05.2022 
ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ» 
 

Носанчук О. 
 

заочна/тези 

12 
 

Міжнародна науково- 
практична конференція 

здобувачів освіти та молодих 
вчених студентській науковій 

конференції «Молодь в 
науці: дослідження, 

проблеми, перспективи» 
 
 

22-23.11.2022 р. 
ВКІ 

м.Вінниця 
 

Омельчук О.Ю. 
Якубчак Н.Л. 
 

заочна/тези 
заочна/тези 

13 Міжнародна студентська 
наукова конференція 

«Готельно-ресторанний та 
туристичний бізнес: реалії та 

виклики», 

12.04.2022 р. 
ДТЕУ, 
 м. Київ 

 

Скорондяк А.  
  

заочна/тези 

 
Таблиця 23 

Участь в наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо 
№ Країна  

проведення 
Назва заходу Кількість 

учасників  
Кількість 

переможців  
Назва нагород 

1 2 3 4 5 6 
1 Україна Олімпіада з географії 

«Осінь-2022»(«На урок») 13 2 Дипломи 1 і 2 
ступеня 

2 Україна 
 
 

Олімпіада з Історії України 
«Осінь-2022»(«На урок») 42 28 Дипломи 1,2 та 3 

ступеня 



3 Україна ІІІ етап ХІІ Міжнародного 
мовно-літературного 

конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка серед 
студентів фахової перед 
вищої та вищої освіти 

1 1 Диплом І ступеня 

4 Україна ІІІ  етап ХХІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика серед 
студентів фахової перед 
вищої та вищої освіти 

1 1 Диплом ІІІ ступеня 

5 Литва Міжнародний дистанційний 
конкурс з англійської мови 

«Олімпіс 2022 - Весняна 
сесія» 

20 18 Дипломи І, ІІ, ІІІ 
ступ. 
І-1 
ІІ-8 
ІІІ-9 

6 Україна Всеукраїнська олімпіада 
«Всеосвіта Зима – 

2021/2022» з української 
мови 

10 7 Дипломи І, ІІ, ІІІ 
ступ. 
І-5 
ІІ-1 
ІІІ-1 

7 Україна ХІІ Всеукраїнська інтернет-
олімпіада з української мови 

та літератури «На Урок» 
(Зима 2022) 

10 6 Дипломи ІІ, ІІІ ступ. 
ІІ-1 
ІІІ-5 

8 Україна XII Всеукраїнська інтернет-
олімпіада «На Урок» (Зима 

2022) з зарубіжної 
літератури 

18 11 Дипломи ІІ, ІІІ ступ. 
ІІ-7 
ІІІ-4 

9 Україна ХІІ Всеукраїнська інтернет-
олімпіада «На Урок» (Зима 

2022) з англійської мови 

20 15 Дипломи І, ІІ, ІІІ 
ступ. 
І-1 
ІІ-7 
ІІІ-7 

10 Україна ХІІІ Всеукраїнська інтернет-
олімпіада «На Урок» (Весна 

2022) з англійської мови 

30 24 Дипломи І, ІІ, ІІІ 
ступ. 
І-8 
ІІ-9 
ІІІ-7 

11 Україна Всеукраїнська олімпіада 
«Всеосвіта  Весна – 2022» з 

англійської мови 

5 2 Дипломи І ступ. 
І-2 

12 Україна Всеукраїнська олімпіади 
«Всеосвіта  Весна – 2022» з 

української мови 

5 2 Дипломи І ступ. 
І-2 

Україна Всеукраїнський конкурс 
«Лайфхаки з української 

мови» 

4 4 Дипломи ІІ, ІІІ ступ. 
ІІ-3 
ІІІ-1 

13 Україна ХV Всеукраїнська інтернет-
олімпіада «На Урок» (Осінь 

2022) з англійської мови 

30 20 Дипломи І, ІІ, ІІІ 
ступ. 
І-3 



ІІ-13 
ІІІ-4 

14 Україна ХV Всеукраїнська інтернет-
олімпіада «На Урок» (Осінь 

2022) з української  мови 

30 23 Дипломи І, ІІ, ІІІ 
ступ. 
І-3 
ІІ-4 

ІІІ-16 
15 Україна  Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Весна-2022» з 
Біології 

2 2 Диплом І ступеня 

16 Україна Всеукраїнська олімпіада 
«Всеосвіта Весна-2022» з 

Екології 

1 1 Диплом І ступеня 

17 Україна ХІІ Всеукраїнська 
інтернет-олімпіада “На 

Урок” з хімії 

9 2 Диплом 
І ступеня, 
ІІІ ступеня 

 
Таблиця 24 

 
Студентські наукові гуртки, дискусійні клуби та інше 

 
№ 
з/п 

Назва студентського 
наукового гуртка, 

дискусійного клубу, інше 

Наукові 
керівники 

Кількість 
залучених 
студентів 

Результати роботи 

1 Краєзнавчо-туристичний Фадєєва Т.Ю. 12 Створення 
відеопроєкту «Пам’ятні 
дати визначних місць 
Вінниці» на виставку-
конкурс Державної 
установи «Науково-
методичний центр 
вищої та фахової 
передвищої освіти» 
«Ми у творчості 
знаходимо себе». 

2 «Українське бароко» 
 

Павлюк Л.Д. 
 

 
10 

Знайомство із 
культурами різних 
країн світу, 
дослідження культури 
рідного края. 
Виготовлення 
презентаційного 
матеріалу , який 
використовується на 
заняттях. 

3 «Студент і закон»  
 

Шмалій Л.І 
 

 
15 

Розвиток студентської 
наукової діяльності, 
критичного та 
аналітичного мислення 
, глибоке знання 



законодавства в галузі 
майбутньої діяльності 
за фахом. Участь та 
перемоги  в правових 
турнірах. 

4 Гурток менеджменту Трубляк Г.М. 20 Активізація пошукової 
активності здобувачів 
освіти; 
зростання рівня 
самостійності у 
розв’язанні 
поставлених наукових і 
професійних завдань; 
уміння та навички 
працювати в команді на 
певний результат; 
вміння працювати з 
джерелами інформації з 
метою власного 
всебічного розвитку та 
системного мислення; 
вміння публічно 
викладати свою думку, 
дискутувати тощо. 

5 Гурток «Товарознавства» Бевза С.С. 20 Бліц-інфо: Споживаємо 
якісне та корисне», з 
метою 
профорієнтаційної 
роботи 
Майстер- клас: 
«Визначаєм якість та 
підробку шоколаду»; 
майстер- клас: 
«Визначаємо якість та 
підробку оливкової 
олії» 

6 Гурток з комерційної 
діяльності 

Солоненко Л.М. 30 Участь студентів у 
науково-практичних 
конференціях та 
конкурсах різних 
рівнів, позанавчальних 
виховних заходах ВСП 
«ВТЕФК ДТЕУ» 

7 Гурток української мови та 
літератури 

Бабійчук І.В. 25 Удосконалення 
власного мовлення 
шляхом мовленнєвої 
діяльності у 
соцмережах. Розвиток 
студентської пошуково-
дослідницької роботи:  



«Вербальні маркери 
етноментальних 
традицій українців», 
«Обрядові та звичаєві 
традиції українців у 
мовному 
відображенні»,  
«Етномовний колорит 
українських казок» . 
Участь та перемоги  в 
конкурсах, проєктах. 

8 Гурток іноземних мов Радудік О.Є. 20 Удосконалення 
вивчення іноземної 
мови, формування 
комунікативної 
компетентності, уміння 
використовувати 
іноземну мову як 
інструмент у 
спілкуванні в галузі 
майбутньої діяльності 
за фахом. Участь та 
перемоги в конкурсах, 
олімпіадах, майстер-
класах (Пазл, Гринвіч, 
Олімпіс, «Труднощі 
перекладу», 
«Туристичні lifehacks») 

9. Гурток математики Гуменчук М.П. 10 Удосконалення 
вивчення математики. 
Активізація пошукової 
активності здобувачів 
освіти. Участь в 
конкурсах, олімпіадах, 
майстер-класах 
(олімпіада На Урок, 
“Платонові тіла”) 

10. Гурток фізики Космина О.Л. 12 Удосконалення знань з 
фізики, розвиток їх 
пошукової діяльності. 
Участь у 
міжвузівському 
круглому столі “Фізика 
у моїй професії”. 

11. Гурток інформатики Савенко М.А. 12 Розвиток студентської 
наукової діяльності, 
критичного та 
аналітичного мислення 
, поглиблення знань з 



інформатики. Участь у 
майстер-класі 
“Комп’ютер - друг чи 
ворог” 

12. Гурток з біології “Ноосфера” Марчук І. М. 12 Залучення студентів до 
пошуково-
дослідницької 
діяльності, творчого 
пошуку, підвищення 
пізнавального інтересу 
до навчання. 

13. Дискусійний клубу «Інновації 
в сфері харчування» 

Буняк Н.А. 9 Інноваційні підходи до 
створення авторських 
концепцій в кулінарній 
справі 

 
  



9. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ТРУДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
9.1. Коротка інформація про наукових, науково-педагогічних працівників кафедри: 
Кафедра ПІБ, 

науковий 
ступінь 

та/або вчене 
звання 

Проходили 
стажування в 

іноземних 
ЗВО 

Здійснювали наукове 
керівництво 

(консультування) не менше 
п’ятьох здобувачів наукових 
ступенів, які захистились в 

Україні (вказати термін 
керівництва/консультування, 

рік захисту) 

Присвоєно 
почесне 
звання 

України 

     
 
9.2. Наукометричні показники наукових, науково-педагогічних працівник, які мають 
ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science: 

Кафедра ПІБ 
наукового, 
науково-

педагогічного 
працівника 

ID Scopus (за 
наявності) 

Індекс 
Гірша 
Science 

ID Web of 
Science 

Індекс Гірша 
Web of Science 

      
 
9.3. Наукові, науково-педагогічні працівників. які мають не менше п’яти наукових 
публікацій у періодичних виданнях. які включено до науко метричних  баз Scopus або Web of 
Science (за весь період своєї діяльності) 

Кафедра ПІБ 
наукового, 
науково-

педагогічного 
працівника 

Кількість 
публікацій 

Scopus  

Назва та 
реквізити 
публікацій 

Scopus 

Кількість 
публікацій 

Web of 
Science 

Назва та 
реквізити 
публікацій 
Web of Science 
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