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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 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Чисельність науково-педагогічних 
працівників, всього: 

56 58  67 

з них:  докторів наук - - - 

кандидатів наук 2 7 14 

Докторантів    

Аспірантів 9 8 4 

 

Участь науковців (входження до складу) у наукових та громадських радах, 

комісіях, інших об’єднаннях (надати коротку інформацію щодо їх діяльності). 

Вказати членство в: 

- редакційних колегіях наукових журналів (із зазначенням їх індексування 

у наукометричних базах даних); 

- спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій.  

Залучення до рецензування статей у фахових виданнях України та 

виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science. 

Зазначити (табл. 2): 

 участь в грантах, що фінансуються  закордонними організаціями; 

 індивідуальні гранти (стипендії); 

 участь в загальноуніверситетських грантах; 

 наукові стажування  в Україні та за кордоном, що фінансуються  за 

рахунок державного бюджету України та/або закордонними організаціями. 
Таблиця 2 

№ ПІБ виконавців Назва гранту / 

підстава 

Місце 

стажування 

Термін 

стажування 

Фінансування, 

тис. грн 

1 2 3 5 4 5 

 - - - - - 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) НАУКОВО-

ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

  

Коротка характеристика наукових робіт, що виконуються колективом 

кафедри. Зазначити назву роботи, наукового керівника, термін виконання. 

Коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  

значимість, практичне застосування місце та форма впровадження результатів 

досліджень (вказати довідки, акти впровадження) (табл.3).  
Таблиця 3 

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

керівник, термін 

виконання 

Результат, наукова новизна, 

практичне значення (стисло) 

Впровадження 

1 2 3 4 

ЗАВЕРШЕНІ У 2020 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 КНТЕУ при створенні 

….. (Довідка КНТЕУ 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. 

 - - - 

ПЕРЕХІДНІ 

2.  - - - 

 

 

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 2020 році дослідженнями і 

розробками (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування 

за повний період, зокрема на 2020 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 2020 рік; коротко описати одержаний 

науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування, 

вказати довідки, акти впровадження). 

Таблиця 4 

Розробки, які впроваджено у 2020 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, 

соціальний ефект 

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) 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

Таблиця 5 

Кількісні показники створених та впроваджених розробок 
№ 

з/п 

Найменування роботи 

(назва НДР) 

 

Створено 

 

Впроваджено 

Н
о
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о
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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 

 Форми наукового співробітництва, у т.ч. міжнародного, з установами, 

організаціями, закладами вищої освіти (спільні дослідження, монографії та 

підручники, розробка нових продуктів, консультації, лекції та інше) (надати 

коротку аналітичну інформацію про установу, форму співпраці та подальші  

перспективи). 

Таблиця 6 

Детальні дані щодо тематики співробітництва 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:  

23 науковців кафедри брали участь в 26 конференціях (з них очно 1, заочно  

28).  

21 викладачем зроблено 18 доповідей.  

Опубліковано 18 теза. (табл. 7). 
Таблиця 7 

Наукові заходи, в яких брали участь науковці кафедри у 2020 р.*  
№ 

з/п 

Повна назва заходу Дата та місце 

проведення 

ПІБ учасників 

від кафедри 

Форма участі 

кожного учасника 

1 2 3 4 5 

1.  Міжнародна науково-

методична конференція 

«Ціннісно-орієнтований 

підхід в освіті і виклики 

євроінтеграції» 

29-30.05.2020 р., 

Сумський державний 

університет, 

навчально-науковий 

інститут права,  

м. Суми 

Дудник Л.В. 

Павлюк Л.Д. 

заочна/тези 

2.  ІV Міжрегіональна 

науково-практична 

конференція «Готельно-

ресторанний сервіс та 

регіональна кухня 

Поділля»   

19.03.2020 р., 

Хмельницький 

торговельно-

економічний коледж 

Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету,  

м. Хмельницький  

Кублінська І.А. заочна/тези 

3.  Міжнародна інтернет-

конференція «Integración 

de las ciencias 

fundamentales y aplicadas 

en el paradigma de la 

sociedad post-industrial» 

24.04.2020 р., 

Barcelona, España 

Кублінська І.А. заочна/тези 



4.  ІIІ Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Інноваційний ринок 

індустрії туризму і сфери 

гостинності» 

19.04. 2020 р.,  

Торговельно-

економічний коледж 

Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, м. Київ 

Кублінська І.А. заочна/тези 

5.  ІХ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Інноваційні технології в 

готельно-ресторанному 

бізнесі» 

19-20.05.2020 р., 

Київський 

національний 

університет харчових 

технологій, м. Київ 

Кублінська І.А. заочна/тези 

6.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Туризм ХХІ століття: 

глобальні виклики та 

цивілізаційні цінності»», 

надіслані тези на тему 

«Автоматизація 

підприємств ресторанного 

господарства»  

16-17.04.2020 р., 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет, м. Київ 

 

 

 

Матвієнко Л.А. заочна/тези 

 

7.  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Інноваційні технології в 

готельно-ресторанному 

бізнесі», надіслані тези на 

тему «Впровадження 

інноваційної ідеї «щирий 

сервіс» в готельно-

ресторанному бізнесі»  

19-20.05.2020 р., 

Харківський 

національний 

університет харчових 

технологій, м. Харків 

Матвієнко Л.А. заочна/тези 

8.  Тоurism of the XXI century: 

Global challenges and 

cilvilization values: II 

International scientific and 

practical conference  

01 June 2020  

Kyiv National University 

of Trade and Economics, 

Kyiv 

Безрученко 

О.М. 

заочна/тези 

9.  Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Освітній 

простір в контексті 

суспільних 

трансформацій: виклики 

сьогодення та пріоритети 

розвитку»  

27-29.05.2020 р.,  

Хмельницький 

торговельно-

економічний коледж 

Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету,  

м. Хмельницький 

Космина О.Л. заочна 

10.  Всеукраїнська 

конференція 

«Впровадження 

змішаного навчання 

математики в 

українських школах – 

виклики та можливості» 

30.01.2020 р. 

Ліцей ЛІКО, м. Київ 

Сачок А.М. заочна 



11.  Всеукраїнська наукова 

конференція «Змішане 

навчання. Від теорії до 

практики». 

25-26.09.2020 р., 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів», м. Дніпро 

Марчук І.М. заочна 

 

12.  Всеукраїнська наукова 

конференція 

«Методологія вчителя з 

сучасними дітьми. 

Практика навчання 

НУШ». 

18-19.09.2020 р., 

ГО «Рух Освіта»,     

м. Київ 

Марчук І.М. заочна 

13.  Друга Міжнародна 

наукова конференція 

«Освіта та наука у 

мінливому світі: 

проблеми та перспективи 

розвитку» тези на тему: 

«Формування 

особистості як 

майбутнього фахівця» 

27-28.03.2020 р., 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара,         

м. Дніпро 

 

Радудік О.Є. 

Черната М.О. 

Іванченко А.В. 

заочна/тези 

14.  ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Комплексна підготовка 

фахового молодшого 

бакалавра через 

інноваційну діяльність 

закладу освіти», тези на 

тему: «Інноваційні 

прикладні комп’ютерні 

технології на заняттях 

іноземної мови за 

професійним 

спрямуванням»  

03.06.2020 р., 

Житомирський 

державний 

університет імені 

Івана Франка,           

м. Житомир  

 

Бондарчук А.А. 

Радудік О.Є. 

заочна/тези 

15.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

реформування системи 

виховання та освіти в 

Україні», стаття на тему: 

«Використання Google-

сервісів у педагогічній 

практиці»   

24-25.04.2020 р., 

Громадська 

організація 

«Львівська 

педагогічна 

спільнота», м. Львів 

 

Дячок А.І. 

Побірська І.В. 

заочна/тези 

16.  Інтернет-конференція 

«Мотивація в освіті: 

інструменти, прийоми та 

принципи»  

18.01.2020 р., 

ТОВ «Освітній 

проект «На урок»,  

м. Харків 

Бабійчук І.В. заочна 

17.  I Міжнародна науково-

практична інтернет -

конференція «Шляхи 

удосконалення 

28-29.05. 2020 р., 

Державна наукова 

установа «Інститут 

модернізації освіти» 

Телячук Н.В. 

заочна 



професійних 

компетентностей 

фахівців в умовах 

сьогодення» 

Є світ, м. Київ 

 

18.  Інтернет-конференція 

«The national geographic 

learning and linguist online 

conference» 

01.04.2020 р., Бондарчук А.А. 

Радудік О.Є. 

заочна 

19.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні тенденції в 

історії, соціології, 

політології та філософії» 

25-26.09.2020 р., 

Львівська фундація 

суспільних наук, 

м. Львів 

Пащенко І.І. заочна/тези 

20.  ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Актуальні 

проблеми та стратегія 

розвитку 

підприємництва, торгівлі 

та маркетингу в умовах 

сучасного ринку»  

29.04.2020 р., 

Тернопільський 

коледж харчових 

технологій і торгівлі, 

м. Тернопіль 

Трубляк Г.М. 

 

заочна/тези 

 

21.  ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Актуальні 

проблеми та стратегія 

розвитку 

підприємництва, торгівлі 

та маркетингу в умовах 

сучасного ринку»  

29.04.2020 р., 

Тернопільський 

коледж харчових 

технологій і торгівлі, 

м. Тернопіль 

Солоненко Л.М. 

 

заочна/тези 

 

22.  ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Актуальні 

проблеми та стратегія 

розвитку 

підприємництва, торгівлі 

та маркетингу в умовах 

сучасного ринку»  

29.04.2020 р., 

Тернопільський 

коледж харчових 

технологій і торгівлі, 

м. Тернопіль 

Величко Л.В заочна/тези 

 

23.  ІV Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Особистісно-

професійний розвиток 

майбутнього вчителя».   

26-27.11.2020 р., 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет  

ім. Михайла 

Коцюбинського,       

м. Вінниця 

Фадєєва Т.Ю. заочна/тези 

24.  ХIII Міжнародний 

бізнес-форум «Проблеми 

та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в 

Україні» 

12.11.2020 р., 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет, м. Київ 

Петрань С.В. 

 

заочна/тези 



25.  ІІІ Всеукраїнський 

вернісаж-практикум для 

сучасних керівників 

закладів освіти, вчителів 

і викладачів 

«Профорієнтація і 

підприємливість в 

освітньому процесі й 

управлінні закладом 

освіти: сучасний стан, 

перспективи і виклики» 

31.01.2020 р.,  

Київський 

національний 

економічний 

університет 

ім. Вадима Гетьмана,    

м. Київ 

Антонюк О.О. очна 

26.  IV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Формування механізму 

зміцнення конкурентних 

позицій національних 

економічних систем у 

глобальному, 

регіональному та 

локальному вимірах» 

20.03.2020 р., 

Тернопільський 

національний 

технічний 

університет  

ім. Івана Пулюя, 

м. Тернопіль 

Віниковецька 

Ж.С.,  

Тімошенко 

Н.М. 

заочна/тези 

 

5.2. Перелік міжнародних та всеукраїнських галузевих виставок, фестивалів 

тощо, на яких репрезентовано здобутки науковців КНТЕУ (повна назва/місце 

проведення/дата/ПІБ учасників). Зазначити результат участі (диплом, сертифікат,  

інше). 

- VII всеукраїнський БІЗНЕС-ТУРНІР «СТРАТЕГІЯ ФІРМИ-2020» - 

сертифікат півфіналіста №737/2020 виданий 21.04.2020 (Трубляк Г.М.); 

- конкурс грантових проєктів в обласній програмі розвитку інформаційних, 

телекомунікаційних та інноваційних технологій, їх впровадження  в управлінську 

діяльність та освітній процес, науково-пошукову роботу, впровадження заходів 

по енергозбереженню в навчальних закладах – посіли третє місце за проєкт 

«SMART- бібліотека як інноваційний інтелектуальний та комунікаційний центр 

коледжу» (червень 2020р.); 

 

5.3. Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою (повна 

назва/місце проведення/дата). 

ЗАПЛАНОВАНО: 

ІІ міжвузівська (онлайн) науково-практичну конференцію «Інноваційні напрями 

розвитку вітчизняного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу»             

(15 грудня 2020 року, м. Вінниця, ВТЕК КНТЕУ). 

Коледжем організовано та проведено: 

- семінар-практикум «Проектна діяльність як засіб інтеграції студентської 

молоді в соціум» (09.01.2020 р.); 

- семінар-практикум «Педагогічний коучинг як технологія професійного 

розвитку викладача» (31.01.2020 р.); 

- круглий стіл "Практичні навички - важлива складова навчання спеціаліста 

туристичної галузі" ВТЕК КНТУ 27.02.2020 р (співорганізатор Антонюк О.О) 

- круглий стіл «Особливості економічного розвитку країн Європи» (6.11.2020 р.); 



- туристичний квест «Навколо світу» (25.09.2020 р.); 

- квест-екскурсія середмістям «Знайомство з містом ідей» (22.09.2020 р.); 

- захід «Гармонізація українських стандартів до Європейських» (12.10.2020 р.); 

- захід «Бізнес Вінниччини на шляху до європейських стандартів» 

(19.10.2020р.); 

- захід «Український ринок молочних продуктів- проблеми та перспективи», 

(20.10.2020 р.); 

- захід «Невідомі факти про відомих підприємців», ВТЕК КНТЕУ, 7.09.2020 р.; 

- бліц-інфо «Знай і відстоюй свої права» (10.03.2020 р.); 

- майстер-клас «Купуємо якісне, споживаємо корисне» (10.03.2020 р.); 

- бліц-інфо «Недобросовісна реклама- виробник знає, як зробити вибір за тебе» 

(10.03.2020 р.); 

- бліц-інфо «Гармонізація українських до європейських стандартів» 

(12.10.2020р.); 

- майстер-клас «Визначаємо якість і підробку мила» (11.03.2020 р.); 

- тренінг на тему «Інструменти управління компанією» - запрошення фахівця – 

(16.10.2020 р.); 

- круглий стіл на тему : «Практика - важлива складова частина підготовки 

майбутніх фахівців» (24.02.2020 р.); 

- майстер-клас «Традиції чайної церемонії» (27.01.2020 р.);   

- майстер-клас студентами, переможцями Міжнародного кулінарного 

фестивалю «Best Cook Fest - 2018» (Турція, м. Киів) з приготування страви з 

птиці, для студентів спеціальності «Харчові технології» (10.02. 2020р.);   

- майстер-клас та виставку млинців з різними начинками на свято «Масляну 

гуляємо, весну зустрічаємо» (26.02.2020 р.);   

- майстер-клас «Виготовлення елементів оформлення тістечок з шоколаду та 

цукрової мастики» (27.09.2020 р.),   

- майстер-клас онлайн «Формування напівфабрикатів з прісного тіста», до Дня 

кухаря (21.10.2020р.; 

- майстер-клас «Оздоблення тістечок» (19.11.2020 р.); 

- ворк-шоп «Працевлаштування в ЗРГ» , з залученням провідного фахівця 

ресторану «Ренесанс» (17.11.2020 р.);  

- інтелектуальний батл «Сучасне устаткування ЗРГ» (16.11.2020 р.; 

- віртуальний тур «Вінниччина гостинна» (16.11.2020 р.;   

- круглий стіл «Якби я був директором ресторану» (20.11.2020 р.); 

- круглий стіл «Світ без насилля. Скажемо «Ні» булінгу» (10.03.2020р.); 

- позанавчальний захід «Вплив якості харчових продуктів на якість послуг ЗРГ» 

(15.03.2020 р.); 

- конкурс студентських проектів «Податкові реформи» (02.03.2020 р.); 

- позанавчальний захід на тему: «Сімейний бюджет» (12.03.2020 р.); 

- конференція «Сутність Збройних Сил України в районі проведення ООС» 

(18.02.2020 р.); 

- олімпіада з біології та екології(24.02.2020 р.); 

- олімпіада з хімії (02.03.2020 р.); 



- науково-практичний вебінар з хімічних дисциплін «Дослідження якості 

харчових продуктів» (25.02.2020 р.); 

- інтегрований позанавчальний захід «Дослідження харчових продуктів» з 

запрошенням фахівця (04.03.2020 р.). 

- захід «Урок живої історії. Армія УНР 1917-1921(16.01.20р.); 

- захід «Батурин – символ боротьби українського народу за волю (22.01.20р).»; 

- захід «Визволення України від нацистьких загарбників. Погляд із сьогодення 

(05.05.20р.)»; 

- захід «Гендерна рівність у формуванні особистості» (28.01.2020 р.); 

- захід «Гідність та воля українців» (24.11.2020 р.); 

- онлайн-конкурс дослідницьких робіт та презентацій студентів з теми 

«Екзистенціальні виміри людського буття» до всесвітнього дня філософії 

(21.11.2020 р.); 

- круглий стіл - «Випробування голодом: злочин влади – трагедія народу» 

«25.11.2020р.); 

- урок-реквієм з теми «Крутівська трагедія. Герої не вмирають» (28.01.20202 р.); 

- літературний захід до дня народження Л.Українки «Я долю вибрала собі 

сама…» (25.02.2020 р.); 

- майстер-клас з теми «Специфіка вивчення філологічних дисциплін в режимі 

онлайн», 30.11.2020 р.; 

- XІ Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» (19.02.2020); 

-  захід «Краща мова єднання – це українська!» (20.02.2020); 

- X Всеукраїнську гру з англійської мови «PUZZLE-2020» (20.02.2020); 

- гра-квест «Усім нам знайомий Великий Кобзар» (10.03.2020); 

- Міжнародний день грамотності (08.09.2020); 

- Міжнародний день перекладача (31.09.2020); 

- лінгвокраїнознавчий захід з німецької мови «Halloween» (30.10.2020); 

- Всеукраїнський диктант національної єдності (09.11.2020); 

- гра «Цікавинки мови» (09.11.2020); 

- флешмоб «Найцінніший скарб нації-мова» (09.11.2020); 

- флешмоб до Шевченківських днів «Усім нам знайомий Великий Кобзар» 

(10.03.2020 р.); 

- захід до Дня перекладача «Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина» 

(30.09.2020 р.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Інформація про проведені за ініціативи кафедри лекції, майстер-класи, 

тренінги за участю провідних вчених, науковців, видатних фахівців-практиків 

(табл. 8) 

Таблиця 8 
№ 

з/п 
ПІБ  

(вчене звання, науковий 

ступінь,  

посада, місце роботи) 

Назва  

(лекції, майстер-класу, тренінгу) 

Дата проведення 

1 2 3 4 

1.  Баланюк Т.Б. – начальник 

відділу Лівобережного центру 

зайнятості. 

Лекція на тему «Ринок праці. 

Українські реалії» лютий 2020  

2.  Адамчук Л. Л. - психолог 

навчально-методичного 

центру психологічної служби 

системи освіти Вінницької 

області. 

Лекція на тему «Соціально-

психологічні аспекти розвитку 

особистості» лютий 2020  

3.  Шестопалова А. - менеджер з 

туризму, Агенція 

«Славянський тур» 

 

Майстер-клас «Організація 

подорожі» англійською мовою 
21.02.2020 

4.  Мороз А. - трансферний 

екскурсійний гід у В’єтнамі  

 

Онлайн-включення з В’єтнаму 

майстер-клас на тему: «Будні, 

реалії життя та роботи у В’єтнамі» 

28.02.2020 

5.  Чеперната В. - директор АТ 

Альфа-Банк;  

Маципура В. - керівник по 

залученню клієнтів малого і 

середнього бізнесу АТ Альфа-

Банк 

Тренінг «Успішний банкір» 

28.02.2020 

6.  Столярова В. - директор 

ресторану "VLTAVA"  

Тренінг «Як стати підприємцем» 10.09.2020 

7.  Лукашова В.В. - ФОП-ЕКО 

морозиво  «Funnу Beач»  

Лекція-тренінг «Як організувати 

власного справу – досвід 

успішного підприємця» 

18.02.2020 

8.  Білик Ю.В. - начальник 

відділу контролю за 

рекламою Головного 

управління 

Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області  

Тренінг «Практичні аспекти 

рекламного законодавства». 

 25.09.2020 

9.  Роздорожнюк О.І. - 

головний спеціаліст   

«Подільський туристично-

інформаційний  центр»  

Лекція «Розвиток туризму на 

Вінниччині» 10.02.2020 

10.  Любуня В. - керівник відділу 

національно-патріотичного 

виховання національно-

патріотичного руху «Гідність 

нації»  

Лекція на тему «Сутність 

Збройних Сил України в районі 

проведення ООС» 18.02.2020 



 

 

5.5. Висвітлення результатів наукових здобутків  у засобах масової інформації.  

 

6. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ, 

ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, опублікованих 

викладачами кафедри у звітному році: 
Таблиця 9 

 Назва роботи Кількість Обсяг в 

друк. 

аркушах 

 Монографії   

в Україні   

за кордоном, 

з них офіційними мовами Євросоюзу 

  

  

 Розділів монографій   

 в Україні   

 за кордоном, 

з них офіційними мовами Євросоюзу 

  

   

 Статей    

   у фахових виданнях України 1 0,6 

                                  у зарубіжних виданнях 1 0,2 

 Тез доповідей 18 3,9 

 Підручників - - 

 Навчальних посібників 10 66,85  

 Інших навчально-методичні розробки - - 

11.  Філоненко К.Ю. – директор 

відділення КБ Приватбанку, 

відділення Київське - 1 

Лекція на тему: «Моделі обробки 

та надання інформації про касове 

надходження доходів до 

держбюджету. Банківська модель» 

04.03.2020  

12.  Артамонова А.П. - приватний 

підприємець  

Лекція на тему: «Заклад 

ресторанного господарства в 

сучасній системі господарювання» 

06.03.2020 

13.  К.е.н. Бабій В.М. Лекція з дисципліни «Економічна 

теорія». 
03.03.2020  

14.  Кононенко Т.М. - заступник 

начальника Державної 

казначейської служби  

Лекція з дисципліни 

«Казначейська справа». 

 

03.03.2020  

15.  Литвиненко Т. - старший 

кухар піцерії «Чілі-піца»,  

Кримінська А. - старший 

продавець фірмового 

магазину «ROSHEN» 

Тренінг «Працевлаштування. 

Перша співбесіда» 

09.10.2020 

16.  Медведчук Д. - менеджер з 

туризму ТА «Verona-тур»  

Лекція «Організаційні зміни в 

компанії» 

17.11.2020 



 Опубліковано робіт, всього: 30 71,55 

 

6.2. Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій, 

підручники, навчальні посібники) надати в звіті у вигляді бібліографічного 

списку:  

Бібліографічний список: 

Навчально-методичні посібники:  

1) Бас О.П. «Класифікація органічних речовин та вміст їх у харчових 

продуктах». Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», - 2020, 56 с. 

2) Апаріна Л.Ю. «Класифікація та вміст у харчових продуктах неорганічних 

речовин». Вінниця: ТОВ « Вінницька міська друкарня», - 2020, 31 с. 

3) Сачок А.М., Космина О.Л. Робочий зошит для практичних робіт з предмета 

«Фізика і астрономія» (астрономічний складник). Вінниця: ТОВ «Вінницька 

міська друкарня», - 2020, 22 с. 

4) Радудік О.Є., Бондарчук А.А. Навчально-наочний посібник з англійської 

мови для студентів спеціальності «Готельно - ресторанної справи», - ТОВ 

«Вінницька міська друкарня», 2020. – 84 с. 

5) Навчально-методичний посібник «Практикум-тренажер з української мови 

для підготовки студентів до ЗНО»/ А.В. Данилюк, - Вінниця: ТОВ «Друкарня 

ОКТО», 2020. – 97 с. 

6) Величко Л.В. Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни 

«Товарознавство непродовольчих товарів», - ТОВ «Вінницька міська друкарня», 

2020, 82 с.  

7) Кирилюк Л.М. Робочий зошит для виконання лабораторних  робіт з 

дисципліни «Основи технологій виробництва», - Копіювальний центр ВДПУ, 

2020, 72 с.  

8) Кирилюк Л.М. «Суспільна географія України». Робочий зошит з 

методичними вказівниками для студентів денної та заочної форми навчання, - 

Копіювальний центр ВДПУ, 2020, 68 с. 

9) Павлюк Л.Д. Робочий зошит з всесвітньої історії, - Вінниця: ТОВ 

«Вінницька міська друкарня», 2020, 62 с.  

10) Тімошенко Н.М. «Опорний конспект лекцій з фінансів» для 

студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 

Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020, 98 с.  

 

6.3. Перелік опублікованих статей/тез в журналах, що індексуються БД Scopus 

та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Сореrnicus для соціо-

гуманітарних наук та/або іншій (зазначити)) (окремо за кожною наукометричною 

базою) (табл. 10). 

Таблиця 10 

№ 

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-

Мова 

 



остання сторінка 

1 2 3 4 5 
Scopus 

Статті 

1     

Тези 

     

Web of Science 

Статті 

1     

Тези 

     

Index Сореrnicus (для соціо-гуманітарних наук) 

Статті 

1 Грачова І.Є.,  

Радудік О.Є.,  

Мосійчук А.В. 

Статус слів – 

квантифікаторів 

в англійській мові 

м. Будапешт, Science and 

Education a new Dimension 

Philology, червень 2020 р. – С. 

28-31 

українська 

Інші (RePEc, Research Bible, РИНЦ, Advanced Science Index, Polska Bibliographia Naukowa) 

Статті 

3 Demyanyuk O.S.,  

Mudrak O.V.,  

Masloyid A.P.,  

Mudrak G.V. 

Ecologically 

comparative effect 

of bacterial 

preparations on 

field germination of 

sugar beets 

Україна, Збалансоване 

природокористування. No. 2. 

2020. P. 66–72.  

англійська 

Тези 

1     

6.4. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2019 році у закордонних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою 

(окремо Scopus, Web of Science) (табл.11). 
Таблиця 11 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Країна, 

назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

     

Статті, прийняті редакцією до друку 

     

УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення 

6.5. Перелік статей в зарубіжних виданнях (табл. 12) (лише ті статті, що не 

входять до табл. 10  та табл. 11). 

Таблиця 12 

№ 

з/п 

ПІБ автора(ів) публікації 

(якщо співавтор – студент, 

вказати факультет, курс, 

групу) 

Назва роботи Мова Країна, видавництво, 

назва (журналу, збірки, тощо), 

рік, номер видання, випуск, 

перша-остання сторінки роботи 



1 2 3 4 5 

УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення 

6.6.Виконання перекладів наукових розробок викладачами (лише кафедри: 

сучасних європейських мов;  іноземної філології та перекладу) (табл. 13).  

Таблиця 13 

№ 

з/п 

ПІБ викладача Вид та назва роботи (монографія, 

підручник, навчальний посібник, стаття, 

брошура, тези інше) 

Обсяг в друк. арк..  

 

1 2 3 4 

6. Перелік об’єктів інтелектуальної власності (табл. 14). 

Таблиця 14 

№ 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 2 3 4 5 

1     

УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення 

 

7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ 

 

Робота з питань підвищення наукової кваліфікації кадрів (табл. 15, 16). 

Зазначити викладачів, що захистили дисертацію (тема роботи, дата і місце 

захисту), врахувавши роботи, захищені поза межами КНТЕУ. Зазначити 

викладачів (здобувачів), що готують кандидатські дисертації поза аспірантурою 

та здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії (кандидат наук), доктор 

наук в інших ЗВО (наукових установах). 

Прізвища викладачів та аспірантів, які не виконали, або не в повній мірі 

виконали план роботи над дисертаціями. Зазначити причини невиконання плану. 
Таблиця 15 

Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
№ 

з/п  

ПІБ Тема дисертації Науковий 

керівник 

Початок 

роботи над 

дисертацією  

(місяць, рік) 

Фактично 

виконано 

Термін  

захисту 

дисертації 

1 2 3 4 5 6 7 
Аспірантами та здобувачами 

       
Викладачами 

1.  Кублінська 

І.А. 

Технологія соусів з 

порошками  

із культивованих 

грибів 

Кравченко М.Ф., 

д.т.н., проф. 
листопад 

2014 р. 

 

100% Липень 

2020р 

2.  Тичук Т.О. Об’єкти оцінки 

бухгалтерського 

обліку (на 

підприємствах 

Симоненко В.К., 

д.ек.н., проф.  

 

грудень 

2012 

100% Липень  

2020 



торгівлі) 

3.  Безрученко 

О.М. 

Технологія 

безглютенових 

кексів з молочно-

білковим 

концентратом 

Юдіна Т.І., 

д.т.н., проф. 

листопад 

2017 р. 

60% листопад  

2021 р. 

4.  Пащенко І.І. Концепція 

створення 

прокуратури УРСР 

Мельничук 

О.А.,   

д. іст. н., проф.  

листопад 

2015 

70% Листопад 

2021р. 

5.  Маслоїд А.П. Агробіологічне 

обґрунтування 

застосування 

бактеріальних  

препаратів при 

вирощуванні 

буряків цукрових. 

Дем’янюк О. С. 

д.сг. н. 

професор 

член-

кореспондент 

НААН 

 

листопад 

2020 

10% Листопад 

2023р. 

6.  Тимчук О.В. 

 

.  

 

Використання ЗМІ 

в розслідуванні 

злочинів, 

пов'язаних з 

торгівлею людьми. 

 

Цимбал Петро 

Васильович, 

д.ю.н., професор 

 

Жовтень 

2018 

30% Листопад 

2022 

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 

дисертацією  

(місяць, рік) 

Фактично 

виконано 

Термін  

захисту 

дисертації 

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 

 

Діяльність кафедри щодо залучення студентів до науково-дослідної 

роботи:  

8.1. Студентські наукові гуртки, дискусійні клуби, інші. Кількість залучених 

студентів, наукові керівники (по кожному гуртку або дискусійному клубу) 
(зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність 

роботи). 



- Дискусійний клуб «Фінансової грамотності» - залучено 25 студентів. 

Основне завдання полягає у підвищенні рівня фінансової грамотності студентів,  

через постійне проведення фінансових ігор «Заощадження», «Життєвий 

капітал», «Cash flow». Результат – майстер-класи в школах та інших закладах 

освіти міста. 

- Дискусійний клуб «Любителів економіки» - залучено 22 студенти. Мета 

діяльності – поглиблення теоретичних та практичних знань з економічних 

дисциплін. Результат – експонати на обласну виставку технічної творчості та 

призові місця на обласному конкурсі «Кращий за професією (економічні 

дисципліни)». 

- Дискусійний клуб «Обліку та аудиту» - залучено 30 студентів. Основна 

мета діяльності – підвищення рівня зацікавленості студентів до проблемних 

питань обліку та оподаткування. Результат – постійна участь студентів у 

наукових заходах різного рівня (обласного, всеукраїнського та міжнародного). 

- Науковий гурток «Студент і закон» - залучено 25 студентів. Гурток 

створений з метою студентської наукової діяльності, творчого пошуку, розвитку 

критичного та аналітичного мислення, глибокого знання законодавства в галузі 

майбутньої діяльності за фахом. Результат – участь і призове місце у Молодіжній 

лізі «Що? Де? Коли?» (на базі обласного молодіжного центру), перемоги у 

дебатних турнірах. 

- Науковий гурток «Турисько-краєзнавчий» - залучено 25 студентів. 

Науковий керівник Антонюк О.О. Мета  – залучення студентів до дослідницької 

діяльності, творчого пошуку, підвищення зацікавленості у майбутній 

професійній діяльності, Результат – поглиблення навичок краєзнавчої діяльності, 

розробка і  проведення квестів, екскурсій для студентів ВТЕК КНТЕУ. 

- Науковий гурток з карвінгу - 29 студентів. Керівник Трубляк Г.М.  Мета - 

оволодіння практичними навичками дизайну страв. Результати - участь у 

виставках обласного значення, є грамота за участь у виставці технічної 

творчості. 

- Науковий гурток «Кулінар і Я» - залучено 25 студентів. Гурток створений з 

метою вдосконалення умінь і навичок технологічних процесів виробництва 

страв, майстерності в оформленні, подаванні, оволодіння методиками оцінки 

якості страв при проведенні дегустації. Використання новітніх технологій в 

галузі ресторанного господарства в практичній діяльності. Підготовка студентів 

до участі в Міжнародних та регіональних професійних конкурсах з кулінарного і 

кондитерського мистецтва. Результат – переможці Міжнародного кулінарного 

фестивалю «Best Cook Fest» серед юніорів (м. Ізмір Туреччина, м. Київ, м. 

Чернівці), « Кращий кухар юніор Поділля» м. Хмельницький. В 2020р. в зв’язку 

з карантином конкурси не проводились. 

- Науковий гурток з хімії «Таємниці перетворень»– залучено 28 студентів. 

Головна мета діяльності – дослідження якості харчових продуктів та питної 

води. Результат – неодноразові переможці та призери обласних олімпіад з хімїї. 

- Науковий гурток «Зелена  планета» - залучено 25 студентів. Мета діяльності –

пошуково-дослідницька робота, участь в акціях «Чисте місто», «Посади дерево», 

просвітницька робота з метою попередження різного виду захворювань. 



Результат - експонати  на обласну виставку технічної творчості, прибирання та 

озеленення території. 

- Науковий гурток «Патріот» - залучено 37 студентів. Мета діяльності – 

військово-патріотичне виховання підлітків, підготовка юнаків до служби в ЗСУ. 

Результат – перемоги та призові місця в проекті «Студентська ліга». 

- Науковий гурток «Іноземних мов» - залучено 27 студентів. Мета: 

вдосконалення змісту вивчення іноземної мови, формування комунікативної 

компетенції, уміння використовувати іноземну мову як інструмент у спілкуванні 

в галузі майбутньої діяльності за фахом. Результат – майстер-класи в школах та 

інших закладах освіти міста: «Труднощі перекладу», «Туристичні lifehacks», 

презентовано роботу лінгафонно-комп’ютерного кабінету, організовано Speaking 

club.  

- Науковий гурток «Української мови та літератури» - залучено 30 студентів. 

Мета: збагнути розвиток словникового багатства нашої мови, глибше пізнаюти 

закони мови, формувати мовні та літературні знання, готовність до творчої і 

дослідницької діяльності, розвивати основи ораторського мистецтва, розвивати 

творчі здібності. Результат – постійна участь у заходах різного рівня, призові 

місця (Всеукраїнському літературному конкурсі для дітей та юнацтва імені М.І. 

Чабанівського «Природи ніжний пагінець» у двох номінаціях: поезія і проза; VI 

Всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі «Шевченкова весна»; ХІ 

Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот»; Всеукраїнських 

олімпіадах з мови та літератури). 

- Науковий гурток з комерційної діяльності «Креативний комерсант». 

Залучено 18 студентів. Мета розвивати у студентів здібності до пошуково- 

дослідницької та творчої роботи. Результати - участь студентів у науково-

дослідних, практичних конференціях, круглих столах, Всеукраїнських конкурсах 

де є призові місця. 

 
 

8.2. Список наукових заходів, в яких брали участь студенти (повна назва/місце 

проведення/дата). 

1) Обласна конференція «Наука і техніка навколо нас», ОМО викладачів 

технічних дисциплін, лютий 2020 р. Огороднійчук Тетяна - тези доповіді 

«Сучасні дегідратори для обробки харчових продуктів у закладах ресторанного 

господарства» (наук. керівник - викладач Кублінська І.А.)  

2) ІІІ студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інноваційні технології 

у сфері готельно-ресторанного господарства», ЧТЕІ КНТЕУ, 17.06.2020 р.,         

м. Чернівці. Попова Марина, Чуба Анастасія - тези доповіді «Перспективи 

застосування малогабаритного устаткування для кондитерських та кав’ярень»  

(наук. керівник - викладач Кублінська І.А.)  

3) IV Міжвузівська науково-практична конференція «Готельно-ресторанний 

сервіс та регіональна кухня Поділля», ХТЕК КНТЕУ, 19.03.2020 р. Кондратенко 

Єлизавета – тема тез «Інноваційні маркетингові методики підвищення лояльності 

споживачів послуг сфери ресторанного бізнесу».0,11д.а. (наук. керівник - 

викладач Матвієнко Л.А.), Демчук Світлана – тема тез «Новітні послуги 



персоналу у сфері ресторанного бізнесу щодо інноваційної ідеї «щирий сервіс»»; 

(наук. керівник - викладач Матвієнко Л.А.)  

4) ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та 

стратегія розвитку підприємництва, торгівлі та маркетингу в умовах сучасного 

ринку», м. Тернопіль, Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі 

29.04.2020 р. 

5) ХIII Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні», КНТЕУ, м. Київ, 12.11.2020 р., 

6) Міжвузівська студентська конференція «З історії студентського руху: минуле 

та сьогодення»  КТЕК. КНТЕУ. м.Київ, 21.02.20р. - Зарванська Вікторія, тези 

доповіді: «Дві революції- дві історії» (науковий керівник Шмалій.Л.І.). 

7) Міжвузівська студентська конференція «З історії студентського руху: минуле 

та сьогодення»,ТЕК КНТЕУ м.Київ -  Цимбалюк Валентина, тези доповіді : 

«Повсякденність студентського життя в 20-30-ті роки ХХ.» (науковий керівник 

Шмалій Л.І.). 

8) Друга Міжнародна наукова конференція «Освіта та наука у мінливому світі: 

проблеми та перспективи розвитку», м. Дніпро, 2020 р. Черната М.О. – тема тез 

«Формування особистості як майбутнього фахівця», с.58-59 (наук. керівник - 

викладач Радудік О.Є.) 

9) V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів 

«Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку», м. 

Дніпро, 23.04.2020 р. Іванченко А.В. – тема тез «Розробка інтегрованої стратегії 

розвитку міста» (наук. керівник - викладач Бабійчук І.В.). 

10) ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка сьогодення: 

актуальні питання та інноваційні аспекти», м. Запоріжжя, 25.04.2020 р. Іванченко 

А.В. – тема тез «Формування і розвиток управлінської команди як засіб 

підвищення конкурентоспроможності», с.122-124 (наук. керівник - викладач 

Бабійчук І.В.). 

11) ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комплексна підготовка 

фахового молодшого бакалавра через інноваційну діяльність закладу освіти», м. 

Житомир, 03.06.2020 р. : Шкрабій В. А. – тема тез «Інноваційні методи навчання 

у вищих навчальних закладах України»; с.153- 157; Іванченко А.В. – тема тез 

«Інноваційні теології при навчанні бакалаврів, с.42-45» (наук. керівник - 

викладач Бабійчук І.В.); 

12) VІIІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні 

питання економіки, обліку та фінансів в Україні», м.Ірпінь, 11.04.2020 р.: 

Веселюк М.В. – тема тез «Криптовалюти: ризики та перспективи використання в 

Україні» (наук. керівник - викладач Тімошенко Н.М.); 

13) ІІІ Міжнародний студентський науковий форум «Креативна економіка очима 

молоді», м.Тернопіль, 02.04.2020 р.: Кулизька Т. – тема тез «Формування 

дефіциту державного бюджету в сучасних умовах розвитку економіки» (наук. 

керівник - викладач Тімошенко Н.М.). 

14) ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток малого та 

середнього бізнесу в умовах кризи», ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових 

технологій і торгівлі» м. Тернопіль, 2020 р.: Веселюк Мирослав – тема тез 



«Актуальні проблеми та стратегія розвитку підприємництва, торгівлі і 

маркетингу в умовах сучасного ринку» с.76-78. (наук. керівник – викладач 

Трубляк Г.М.). 

15) ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Їжа на колесах», ДВНЗ 

«Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» м. Тернопіль, 2020 р.: 

Кондратенко Єлизавета – тема тез «Актуальні проблеми та стратегія розвитку 

підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку» с.94-96. (наук. 

керівник – викладач Трубляк Г.М.). 

16) ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми туризму у 

кризових ситуаціях», ТЕК КНТЕУ, м. Київ, 19.05.2020 р.: Борзик Анастасія – 

тема тез «Інноваційний ринок індустрії туризму і сфери гостинності», с. 129-131.  

(наук. керівник – викладач Трубляк Г.М.). 

17) ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні інформаційні 

технології та комунікаційні інструменти маркетингу», ДВНЗ «Тернопільський 

коледж харчових технологій і торгівлі» м. Тернопіль, 2020 р.: Бігун В. – тема тез 

«Актуальні проблеми та стратегія розвитку підприємництва, торгівлі і 

маркетингу в умовах сучасного ринку» с.132-134 (наук. керівник – викладач 

Величко Л.В.) 

18) ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна освіта як 

запорука майбутнього країни», ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових 

технологій і торгівлі» м. Тернопіль, 2020 р.: Немеровська Лілія – тема тез 

«Актуальні проблеми та стратегія розвитку підприємництва, торгівлі і 

маркетингу в умовах сучасного ринку» с.55-56 (наук. керівник – викладач 

Солоненко Л.М.) 

 

8.3. Кількість опублікованих студентами одноосібних статей/обсяг; тез 

доповідей/обсяг. 

ЦК підприємництва і туризму – опубліковано 5  тез доповідей, заг обсяг 0.5 

друк. арк. 

ЦК харчових технологій та сфери обслуговування – 5 тез доповідей,  заг. обсяг – 

0,6 друк. арк. 

ЦК фінансово-економічних дисциплін – 2 тез доповідей,  заг. обсяг – 0,2 друк. 

арк. 

ЦК суспільних дисциплін - 2 тез доповідей,  заг. обсяг – 0,2 друк. арк. 
 

8.4. Результати участі студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських 

наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях. 
Таблиця 17 

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 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Зима 2019-

2020» з української мови 

56 5 

Дипломи: 

І ступеня – 1 

ІІ ступеня – 2 

ІІІ ступеня – 2 



2 

Україна 

V Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На Урок» з 

української мови та 

літератури 

69 3 

Дипломи: 

ІІ ступеня – 1 

ІІІ ступеня – 2 

3 

Україна 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Весна - 2020» з 

української мови 

43 2 
Дипломи: 

ІІІ ступеня – 2 

4 

Україна 

VІ Всеукраїнська інтернет 

– олімпіада «На урок» з 

англійської мови   

38 10 

Дипломи: 

ІІ ступеня – 2 

ІІІ ступеня – 8 

5 Україна VI Всеукраїнський 

літературно-мистецький 

конкурс «Шевченкова 

весна» 

1 1 
Диплом ІІІ 

ступеня 

6 Україна Всеукраїнська олімпіада з 

бухгалтерського обліку  
 

6 5 

Дипломи: 

І ступеня – 1 

ІІІ ступеня – 4 



10. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА 2020 РІК (табл. 18) 

 
Таблиця 18 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

щодо науково-дослідної роботи кафедри (інституту) за 2020 рік 

№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

1. Науково-педагогічні кадри 

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників усього: 67 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 

з них: 

63 

  – доктори наук - 

  – кандидати наук 10 

  – без ступеня 53 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім 

сумісництвом, усього 

з них: 

4 

  – доктори наук - 

  – кандидати наук 4 

  – без ступеня - 

1.1.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами 

цивільно-правового характеру, усього 

з них: 

- 

  – доктори наук - 

  – кандидати наук - 

  – без ступеня - 

2. Підготовка наукових кадрів 

2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього 

з них: 

 

  – з відривом від виробництва  

  – без відриву від виробництва  

2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді, 

усього 

 

2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у 

звітному періоді, усього 

 

 з них: – із захистом дисертації  

2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього  

– кандидатських дисертацій, усього з них:   

- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ   

- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами 

ВНЗ 

 

– докторських дисертацій, усього з них:   

 - захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ  

 - захищених у спеціалізованих вчених радах за межами 

ВНЗ        

 

3. 
Результативні показники виконання  

науково-дослідних робіт 

3.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, які 

виконувались у звітному періоді за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету, усього 

- 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

3.2. Загальна кількість науково-дослідних робіт, які 

виконувались у звітному періоді за рахунок коштів 

замовників, усього  

- 

3.3. Загальна кількість науково-дослідних робіт, які 

виконувались у звітному періоді в межах робочого часу, 

усього 

- 

3.4. Кількість завершених науково-дослідних робіт за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету у звітному 

періоді, усього 

- 

3.5. Кількість завершених науково-дослідних робіт, які 

виконувались за рахунок коштів замовників, усього  

- 

3.6. Кількість завершених науково-дослідних робіт, які 

виконувались в межах робочого часу, усього 

 

3.7. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, 

конференцій, симпозіумів), усього  

з них: 

28 

  – всеукраїнських - 

 – міжнародних - 

3.8. Взято участь у конференціях, усього  

з них: 

26 

             – у національних 10 

            – у міжнародних 16 

            – за межами України - 

3.9. Зроблено науковцями доповідей на конференціях, усього  

з них: 

18 

             – у національних 8 

            – у міжнародних 10 

            – за межами України - 

3.10. Взято участь у виставках, усього  

з них: 

- 

             – у національних - 

            – у міжнародних - 

            – за межами України - 

4. Наукові праці 

4.1. Опубліковано монографій, усього од./друк.арк. 

з них: 

- 

в Україні, усього од./др.арк. - 

за кордоном, усього од./др.арк. 

з них: 

- 

4.2. Опубліковано розділів монографій, усього од./друк.арк. ,  

з них: 

- 

в Україні, усього од./др.арк. - 

за кордоном, усього од./др.арк. 

 

- 

4.3. Кількість опублікованих  статей, усього од./друк.арк.,  

з них: 

2/0,8 

 у фахових виданнях України, усього од./друк.арк. 1/0,6 

за кордоном, усього од./друк.арк. 1/0,2 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

 

4.4 У міжнародних наукометричних базах даних, усього 

одиниць, з них: 

 

 - Scopus  

- Web of science   

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus 1/0,2 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 1/0,6 

4.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних 

 

 - Scopus  

- Web of science   

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus  

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)  

4.6. Опубліковано тез , усього од./друк.арк. 18/3,9 

4.7. Опубліковано підручників,  усього од./друк.арк. - 

4.8. Опубліковано навчальних посібників, усього од./друк.арк. 10/66,85 

4.9. Опубліковано інших навчально-методичних видань,  

усього од./друк.арк. 

- 

5. 
Інноваційна спрямованість результатів наукових,  

науково-технічних робіт 

5.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього 

одиниць, в тому числі: 

 

" – в Україні, з них:  

– патентів на винаходи  

– патентів на корисну модель  

– свідоцтв авторського права  

– інших охоронних документів  

" – за кордоном, з них:  

– патентів на винаходи  

– патентів на корисну модель  

– свідоцтв авторського права  

– інших охоронних документів  

5.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 

 

" – в Україні, з них:  

– патентів на винаходи  

– патентів на корисну модель  

– свідоцтв авторського права  

– інших охоронних документів  

" – за кордоном, з них:  

– патентів на винаходи  

– патентів на корисну модель  

– свідоцтв авторського права  

– інших охоронних документів  

6. Молоді вчені (до 35 років) 

6.1. Чисельність молодих учених, усього  

з них: 

 

             – доктори наук  

  – кандидати наук 4 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

  – аспіранти 1 

  – докторанти  

  – без ступеня, не включаючи аспірантів  

6.2. Опубліковано монографій, за участю молодих вчених, 

усього од./друк.арк. 

з них: 

 

   – в Україні  

  – за кордоном  

6.3. Опубліковано підручників, за участю молодих вчених, 

усього од./друк.арк. 

 

6.4. Опубліковано навчальних посібників, за участю молодих 

вчених,  усього од./друк.арк. 

1/6,1 

6.5. Кількість статей, усього од./друк.арк. 

з них: 

 

  – у фахових виданнях України  

             – статей у зарубіжних виданнях  

6.6 У міжнародних наукометричних базах даних, усього 

одиниць, з них: 

 

 - Scopus  

- Web of science   

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus  

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)  

6.7. Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних усього одиниць, з них: 

 

 - Scopus  

- Web of science   

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus  

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)  

6.8. Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, 

симпозіумах), усього, 

 з них: 

 

              – всеукраїнських  

             – міжнародних 3 

             – за межами України  

6.9. Зроблено доповідей на конференціях, усього  

з них: 

 

             – у національних  

            – у міжнародних 3 

            – за межами України  

6.10. Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або 

інших дорадчих органах 

 

7. Наукова робота студентів 

7.1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, 

усього осіб 

 

 з них: – з оплатою   

  – без оплати 232 

7.2. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та 

міжнародних олімпіад  

213 

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад - 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

                                        – всеукраїнських олімпіад  213 

7.3. Кількість переможців, які одержали нагороди  за 

результатами олімпіад, усього, 

 

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад - 

                                         – всеукраїнських олімпіад  26 

7.4. Кількість студентів – учасників всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів студентських НДР 

 

в тому числі:                  – міжнародних конкурсів  

                                        – всеукраїнських конкурсів  

 з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів   

  – переможці міжнародних конкурсів   

7.5. 

 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього   

 з них: – самостійно  

7.6.  Кількість опублікованих  тез,  усього 19 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 


