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Вступ 

 

Науково-дослідна робота є одним із факторів підвищення якості вітчизняної 

вищої освіти, а єдність науки та освіти є важливою передумовою 

самоствердження України як незалежної держави, що сприяє розвитку 

інноваційного потенціалу економіки країни. Динамічні структурні зміни в 

економіці України визначають головні напрями розвитку науки та підвищення її 

результативності в закладах вищої освіти. 

Впровадження основних положень Законів «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», Ліцензійних умов впровадження 

освітньої діяльності закладів освіти, Постанов вченої ради, наказів та 

розпоряджень КНТЕУ в освітній процес, започаткування підготовки фахівців 

освітнього ступеня «бакалавр» за 5 освітніми програмами: «Економіка 

підприємства», «Маркетинг», «Ресторанні технології», «Готельно-ресторанна 

справа», «Менеджмент організацій», закладення основ для ліцензування 

підготовки фахівців освітнього ступеня «молодший бакалавр» за 5 освітньо-

професійними програмами: «Фінансово-економічна безпека», «Фінансовий 

менеджмент у сфері бізнесу», «HR-менеджмент», «Технологія оздоровчого та 

профілактичного харчування», «Психологія гостинності», активізувало процеси 

інтеграції науки в освітню діяльність Харківського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ. Започаткована підготовка до ліцензування бакалаврів за 

освітньою програмою «Економічна безпека». 

Все це потребує збільшення наукових компонентів у навчальному процесі 

для формування професійної компетентності студентів, збереження та розвитку їх 

творчого потенціалу. Як один із структурних підрозділів Київського 

національного торговельно-економічного університету коледж посідає чільне 

місце серед провідних закладів вищої освіти України: лідирує у громадському 

освітянському рейтингу, щороку примножує імідж престижного закладу вищої 

освіти, орієнтованого на формування фахівця з інноваційним типом мислення й 
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культури, конкурентоспроможного, добре знаного в України і далеко за її 

межами. 

Наукові дослідження викладачів коледжу у 2019 році були спрямовані на: 

- якісне виконання кафедральних науково-дослідних тем; 

- підготовку дисертаційних робіт, монографій, навчальних посібників та 

інших навчально-методичних розробок; 

- проведення наукових досліджень викладачами за темами їх наукових 

пошуків та участь у міжнародних й всеукраїнських науково-практичних і 

науково-методичних конференціях та семінарах; 

- висвітлення наукової думки та публікація статей у журналах, які входять 

до наукометричних баз Web of Science, Scopus, Index Copernicus, ScienceRise та ін. 

фахових виданнях України і зарубіжжя; 

- організацію і проведення п’ятої міжнародної науково-практичної 

конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків «Освітній 

простір у контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети 

розвитку»; 

- керівництво науково-дослідною роботою студентів; 

- організацію студентських науково-практичних конференцій, круглих 

столів, конкурсів, тренінгів та підготовку студентів до участі в цих заходах тощо; 

- застосування в освітньому процесі результатів наукових досліджень 

викладачів. 

Науковці коледжу у звітному році направили свої зусилля на підвищення 

результативності та ефективності наукових досліджень, впровадження новітніх 

розробок у виробництво та освітній процес з урахуванням інтеграції українських 

учених у єдиний інформаційний простір, формування наукової культури, 

здатності до дослідницької діяльності. 

Вони здатні успішно розв’язувати завдання, що стоять перед коледжем як 

закладом фахової передвищої освіти і структурним підрозділом Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

 



4 
 

1. Науково-педагогічні кадри 

 

Кадрова політика в коледжі орієнтована на постійне поліпшення якісного 

складу науково-педагогічних працівників, опанування викладачами сучасних 

методів навчання, нових технологій, запровадження інноваційних методик в 

освітній діяльності, збереження спадкоємності та підвищення мотивації праці з 

метою забезпечення високого рівня підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів, 

фахових молодших бакалаврів та робочих професій. 

Станом на 01 грудня 2019 року сформований потужний високопрофесійний 

науково-педагогічний колектив викладачів. 

Викладацьку діяльність у ХТЕК КНТЕУ ведуть 71 особа, з них: 53 штатних 

працівника і 18 осіб за зовнішнім сумісництвом, в т. ч. 5 докторів наук, 

професорів, 24 кандидати наук, доценти, 31 спеціаліст вищої категорії. Частка 

викладачів, яка має науковий ступінь та вчене звання, складає 40,8%, частка 

спеціалістів вищої категорії – 43,7%, що разом складає переважну більшість від 

загальної кількості науково-педагогічних працівників коледжу (табл. 1), 

педагогічне звання «викладач-методист» мають 13 осіб. Серед них: лауреат 

Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений 

працівник народної освіти України, заслужений журналіст України, заслужений 

економіст України, відмінники народної освіти України, Почесний громадянин 

Слобожанщини. 

Протягом звітного року вони наполегливо втілювали в освітній процес 

коледжу результати своїх наукових досліджень щодо підвищення якості навчання 

та модернізації вищої освіти для підготовки сучасних креативних фахівців 

готельно-ресторанного бізнесу, туризму, харчових технологій, галузей економіки, 

управління та адміністрування. 

У звітному році в якісному складі науково-педагогічних працівників 

спостерігається тенденція до збільшення кількості докторів, кандидатів наук, 

професорів, доцентів, викладачів-методистів, спеціалістів вищої категорії, 

проводиться постійне вдосконалення кадрового складу на курсах підвищення 
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кваліфікації, стажування, навчанні в аспірантурі, докторантурі, тематичних 

удосконаленнях, передатестаційних циклах, конференціях, фестивалях, 

конкурсах, майстер-класах тощо. Саме такі професіонали забезпечують 

підвищення якості освітнього процесу та розробок його наукової складової. 

Серед викладачів коледжу 2 аспіранти на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, 1 здобувач, який планує захист кандидатської дисертації на 

травень 2021 року, 1 докторант. 

Кількість молодих науковців складає 20 осіб (або 28,2%), серед яких 2 – 

кандидати наук, 2 аспіранти, 1 докторант. Тобто великий потенціал науково-

педагогічного персоналу коледжу, підвищення рівня його якісного складу, 

збільшення наукових компонентів в освітньому процесі у зв’язку з 

започаткуванням підготовки фахівців вищого освітнього ступеня «бакалавр», 

«молодший бакалавр» і «фаховий молодший бакалавр» має перспективи до 

розвитку. Створюються також передумови для формування професійних 

компетентностей студентів, збереження та розвитку їх творчого потенціалу. 

Знайшли застосування інноваційні технології викладання, широке використання 

інформаційних ресурсів, у тому числі і глобальної мережі Інтернет. Це є особливо 

актуальним в умовах модернізації системи вищої освіти України. 

Основним напрямом реалізації кадрової політики коледжу залишається 

цілеспрямована праця на укомплектування навчально-педагогічного складу 

молодими викладачами, науковцями та працівниками, які мають досвід 

практичної роботи за спеціальністю. 

Аналіз забезпечення кафедр професорсько-викладацькими кадрами за 

останні 5 років свідчить про збільшення кількості викладачів з науковими 

ступенями та вченими званнями більш ніж у 2 рази: з 13 осіб у 2013/2014 

навчальному році до 29 осіб у 2019 році. 

На 01 грудня 2019 року у коледжі сформовано 3 кафедри, кожна з яких 

укомплектована необхідними педагогічними працівниками, які забезпечують 

підготовку бакалаврів та молодших бакалаврів. При цьому кафедри працюють над 
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збільшенням кількості штатних викладачів з науковими ступенями та вченими 

званнями, в т.ч. докторів наук за рахунок зменшення зовнішніх. 

В планах на 2019/2020 навчальний рік – подальша робота над якісним 

складом педагогічних працівників, з урахуванням здійснення підготовки 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» і «молодший бакалавр». 

Пріоритетними та важливими завданнями коледжу щодо кадрового 

забезпечення є: 

- розроблення кожною кафедрою стратегії розвитку кадрового складу; 

- формування у науково-педагогічних працівників нових умінь, опанування 

інноваційними технологіями, інтерактивними формами, методами і засобами 

навчання; 

- забезпечення високої якості викладання; 

- вивчення педагогічного досвіду інших закладів вищої освіти. 

Напрями наукових досліджень викладачів коледжу тісно пов’язані з 

навчальними дисциплінами, за якими здійснюється підготовка здобувачів, а саме: 

- Інноваційні технології в харчовій промисловості, біотехнології; 

- Пріоритетні напрями макро-і мікроекономіки, економіки торгівлі, 

організації і управління, товарознавства харчових продуктів, фінансового права, 

комерційного права в умовах сталого розвитку; 

- Шляхи розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України в 

умовах європейської інтеграції; 

- Соціокультурні проблеми сучасного світу. 

Вибір конкретних тем наукових досліджень викладачів та студентів 

базується на принципах актуальності проблем, що досліджуються, забезпечення 

їхнього зв’язку з навчальним процесом і майбутньою практичною діяльністю з 

метою підготовки конкурентоспроможних здобувачів нового типу з 

інноваційним, креативним типом мислення й високої культури, самостійного і 

мобільного впровадження нових технологій навчання, розвитку міжнародних 

зв’язків. Науково-дослідна робота є важливою передумовою підготовки 
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професіоналів, їх самостійності, творчого мислення. Вона допомагає формувати 

дослідників, розширити науковий світогляд, кругозір та ерудицію студентів. 

У коледжі діє система підвищення кваліфікації викладачів та наукового 

зростання, яка передбачає атестацію працівників на присвоєння кваліфікаційної 

педагогічної категорії спеціаліст, спеціаліст I, II і вищої категорії та педагогічного 

звання «викладач-методист». Ця система передбачає також навчання в Школі 

молодого викладача «Пошук», участь у роботі науково-методичного семінару та 

стажування науково-педагогічних працівників в інших закладах освіти, 

підприємствах, організаціях в Україні та зарубіжжі. 

Так, в 2019 році атестаційними комісіями І та ІІІ рівня атестовано 18 

викладачів, з яких: 

2 викладачі – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»; 

7 викладачів – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії»; 

3 викладача – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»; 

1 викладач – на відповідність раніше присвоєного 10 розряду; 

4 викладача – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І 

категорії»; 

1 викладач – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ 

категорії». 

У 2019 р. свій професійний рівень підвищили 10 науково-педагогічних 

працівників коледжу в різних закладах вищої освіти України: Харкова, Полтави, 

Тернополя та отримали сертифікати, посвідчення, свідоцтва про підвищення 

кваліфікації (стажування) в Україні. Викладач Маренич В.М., Заслужений 

журналіст України пройшла стажування у Вищій школі готелярства і гастрономії 

(м. Познань, Польща 120 годин, 06.01.2019 – 16.01.2019 р.) та отримала 

сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування), брала активну участь у 

міжнародній науково-практичній конференції за кордоном (табл. 2). 
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Науково-педагогічні та педагогічні працівники коледжу є творчими, 

висококваліфікованими фахівцями, яких турбує престиж навчального закладу, 

якісний рівень підготовки студентів, майбутнє молоді й держави в цілому. Вони 

постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методики викладання 

та впроваджують в освітній процес інноваційні технології навчання. 

Викладачі-науковці коледжу є членами редакційної колегії матеріалів 

Міжнародних науково-практичних конференцій, членами атестаційної комісії. 

Ряд науковців коледжу входять до складу наукових, громадських рад, 

комісій та інших об’єднань: 

1. Радченко Л.О., канд. іст. наук, професор – Відмінник народної освіти 

України, директор ХТЕК КНТЕУ, Віце-президент громадської спілки 

«Український Кулінарний Союз», Суддя міжнародних кулінарних конкурсів, 

Шеф-суддя міжнародних та національних кулінарних конкурсів. Має Іменну 

золоту медаль WACS. 

2. Павлюк Р.Ю., д-р техн. наук, професор, спеціаліст вищої категорії – 

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки (2006 р.), академік Міжнародної академії холоду, Голова 

спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, Член 

спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій ХДУХТ. Керівник 

наукової школи, в межах якої захищено 20 кандидатських, 4 докторських 

дисертацій. 

3. Триняк М.В., д-р філос. наук, професор – Член науково-методичної 

комісії МОН України: науково-методичної підкомісії 014-4 (суспільствознавство), 

член спеціалізованої вченої ради Д64.05307 у Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. 

4. Радченко А.Е., канд. техн. наук, доцент – Директор громадської спілки 

«Слобожанська Гільдія Кулінарів», Суддя міжнародних кулінарних конкурсів. 

5. Лисюк Г.М., д-р техн. наук, професор – Член асоціації кулінарів України, 

працювала протягом двох скликань членом ВАК України, заступник голови 
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вченої ради К 64.088.03 Харківського державного університету харчування та 

торгівлі. 

6. Маренич В.М., канд. юрид. наук, спеціаліст вищої категорії, викладач 

коледжу – Заслужений журналіст України, керівник ГО «Міжнародний 

кінофестиваль «Харьковская сирень»». 

7. Біленко Л.М., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заступник 

директора з навчально-методичної роботи – Сертифікований міжнародний суддя 

WACS, Почесний директор підрозділу громадської спілки «Слобожанська Гільдія 

Кулінарів», Суддя міжнародних кулінарних конкурсів. 

8. Приходько Т.М. – Член громадської спілки «Слобожанська Гільдія 

Кулінарів». 

Сьогодні в коледжі плідно працюють: 

- Заслужений працівник народної освіти України; 

- Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії холоду; 

- Заслужений економіст України; 

- Заслужений журналіст України; 

- 5 Відмінників народної освіти України. 

 

2. Характеристика кафедральних (ініціативних) науково-дослідних 

робіт та впровадження результатів 

 

Наукова робота передбачає виконання кафедральних науково-дослідних 

робіт. Перелік та коротка характеристика наукових робіт, що виконуються 

колективом кафедр представлено в таблиці 3. 

Науковці ХТЕК КНТЕУ досліджують і апробують під час навчального 

процесу кафедральні науково-дослідні теми. 

Якісними результатами виконання кафедральних науково-дослідних тем є 

участь викладачів коледжу у конференціях; публікація статей у журналах, які 

входять до наукометричних баз даних та фахових виданнях; публікація тез в 
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матеріалах конференцій; написання відгуків на автореферати дисертацій, 

застосування наукових досліджень у навчальному процесі; організація 

студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, конкурсів та 

підготовка студентів до участі в цих заходах. 

Однією з активних форм щодо апробації результатів кафедральних науково-

дослідних робіт в 2019 році є організація і проведення Міжнародної науково-

практичної конференції науковців «Інновації у вітчизняній освіті: надбання та 

стратегічні перспективи розвитку», яка відзначилась високим науковим та 

організаційним рівнем, в якій брали участь науковці з 20 українських та 9 

зарубіжних навчальних закладів. 

 

3. Науково-дослідна робота, яка виконувалась за рахунок коштів 

державного бюджету або/та за кошти з інших джерел та впровадження 

результатів 

 

Кількісні показники створених та впроваджених розробок за завершеними у 

2019 році ініціативними (кафедральними) науково-дослідними темами відбиті у 

таблиці 5, які виконувались за власні кошти. 

 

4. Наукове співробітництво 

 

Протягом 2019 року науковці коледжу спрямували свою роботу на розвиток 

ефективного міжнародного співробітництва, пошук закордонних партнерів для 

співробітництва з коледжем з усіх напрямів його діяльності, сприяння 

налагодження дружніх робочих стосунків з ними, надання студентам можливості 

навчання, проходження практики за кордоном та участі у заходах міжнародного 

рівня (табл. 6). 

Коледж розширює і вдосконалює співробітництво з вищими закладами 

освіти, міжнародними центрами та установами з різних країн світу. 
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Так, в даний час ХТЕК КНТЕУ співпрацює з 7 іноземними закладами вищої 

освіти. Підписано угоди про співпрацю з Академією готельного бізнесу та 

гастрономії (м. Познань, Польща), Вищою школою готельно-ресторанного бізнесу 

імені Жана Друана (м. Париж, Франція), Мінським торговельним коледжем 

Белкоопсоюзу, KES COLLEGE (м. Нікосія, Кіпр), Центром Вищої освіти – 

факультет міжнародного туризму і готельного менеджменту (м. Будва, 

Чорногорія), Культурно-освітнім центром «Замок мистецтв» (м. Париж, Франція). 

Випускникам коледжу надається право продовження навчання в цих ЗВО за 

профілем здобутої спеціальності та скороченим терміном. Багато студентів ним 

скористалися, отримали вищу освіту та працюють в Україні і за кордоном. У 2019 

році 6 студентів отримали запрошення на навчання у Вищій школі готельно-

ресторанного бізнесу імені Жана Друана (м. Париж, Франція). 

Навчальний заклад має партнерські відносини з комерційними установами 

на основі договорів (угод) про партнерство і співпрацю, на базі яких проходить 

практика студентів: комерційні банки, підприємства оптової, роздрібної торгівлі й 

торговельні мережі, виробничі підприємства, готелі та заклади ресторанного 

господарства, туристичні агенції тощо (таблиця 6). 

Спираючись на підтримку Київського національного торговельно-

економічного університету, коледж співпрацював і співпрацює з кращими 

підприємствами готельно-ресторанної галузі, а саме – інтернаціональними 

мережами готелів в Греції Grecotel та Aldemar (острови Крит, Кос, Родос, Корфу, 

Пелопоннес). Студенти коледжу також проходять виробничу практику у закладах 

Польщі, Італії, Іспанії, Франції, Болгарії. Якщо у 2017/2018 н.р. 6 студентів 

коледжу вперше проходили практику в Туреччині (м. Сіде, готель «Гранд 

Престиж»), де набули необхідних професійних компетентностей та навчились 

працювати в реальних бізнес-умовах, то в 2018/2019 н.р. 17 студентів за 

результатами співбесіди з представниками компанії «MCN Company» (Туреччина) 

отримали запрошення для проходження літньої практики і успішно пройшли її в 

найбільших мережах готелів Туреччини – «Sherwood», «Green Palace» та ін. 
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5. Наукові заходи: 

науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, симпозіуми, 

виставки, фестивалі, конкурси, а також лекції, майстер-класи, тренінги за 

участю провідних вчених, науковців та видатних фахівців-практиків 

 

Протягом звітного року 71 науково-педагогічний працівник брав участь у 28 

конференціях, серед них: 10 всеукраїнських (національних), 16 міжнародних в 

Україні та 2 –за межами України, науковцями зроблено 34 доповіді. 

За результатами участі у науково-практичних конференціях опубліковано 

94 тез доповідей викладачів, з яких 20 тез (21,3%) – молодих викладачів               

(табл. 7). 

Науковий доробок викладачів технічних дисциплін знайшов своє практичне 

втілення у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях кулінарної 

майстерності, на яких репрезентовано здобутки науковців ХТЕК КНТЕУ. Тільки у 

2019 році команда викладачів коледжу брала участь у 7 конкурсах та кулінарних 

фестивалях міжнародного рівня, серед яких 2 – кулінарних фестивалі та 5 – 

конкурсів. 

Під час цих конкурсів та фестивалів продемонстровано високий 

професійний рівень науковців коледжу. Шановними членами міжнародного журі 

конкурсні роботи викладачів було оцінено (табл. 7 а): 

- 1 Кубком Гран-прі 

- 17 медалями, серед яких: 

- 14 золотих 

- 2 срібні 

- 1 бронзова. 

Представлений також перелік наукових заходів організованих і проведених 

кафедрами коледжу (табл. 7 б). 

Протягом звітного року з ініціативи кафедр коледжу організовано та 

проведено 30 майстер-клас, ділові ігри, тренінги, лекції, круглі столи, зустрічі-
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бесіди, присвячені актуальним питанням гуманітарного, технологічного, 

економічного та загальнокультурного спрямування (табл. 8). 

Вони були проведені за участю провідних вчених, науковців, видатних 

фахівців-практиків. 

Так, в жовтні і листопаді 2019 року Маренич В.М., канд. юрид. наук, спец. 

вищої категорії, викладач коледжу, Заслужений журналіст України, керівник ГО 

«Міжнародний кінофестиваль «Харьковская сирень»» провела цикл відкритих 

лекцій за темою «Заборонене українське кіно», що проходив в інформаційно-

виставковому центрі «Бузок». 

Студенти з великою зацікавленістю переглянули кінострічки, які були 

раніше заборонені «Тіні забутих предків (режисер С. Параджанов) і «Криниця для 

спраглих» (режисер Ю. Іллєнко). Журналіст звернула увагу сучасних студентів на 

менталітет українського народу, складне минуле, його традиції, звички, 

відмінності від інших народів. 

Такі зустрічі з відомими людьми в коледжі є постійними (табл. 8). 

Цього року вже вчетверте в рамках узагальнюючої теми провели на 

високому рівні Міжнародну науково-практичну конференцію науковців, 

викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків «Інновації у вітчизняній 

освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку» (29-30 травня 2019 р. ХТЕК 

КНТЕУ). 

Вона стала науковою платформою для обміну досвідом та здобутками у 

сфері навчання та гуманізації вищої освіти. 

Міжнародна науково-практична конференція об’єднала викладачів, 

науковців, аспірантів, студентів і фахівців-практиків з різних куточків України і 

світу з метою їх безпосереднього спілкування, обміну ідеями щодо застосування 

інноваційних перетворень в освіті, пошуку шляхів і перспективних напрямів 

підвищення якості навчання та модернізації вищої освіти для підготовки сучасних 

конкурентоспроможних фахівців готельно-ресторанного бізнесу, туризму, 

харчових технологій, галузей економіки, управління та адміністрування. Науковці 
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розглянули також важливі напрями розвитку та підвищення якості вітчизняної 

освіти і визначили шляхи інтеграції кожного студента в сучасне суспільство. 

На адресу організаторів та учасників конференції надійшло привітання 

науковців України: ректора КНТЕУ, д-ра екон., професора, академіка НАПН 

України Мазаракі А.А., ректора ТНПУ імені В. Гнатюка, д-ра філос. наук, 

професора, член-кореспондента НАПН України Буяка Б.Б., зав. кафедри філософії 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди, д-ра філос. наук, професора Култаєвої М.Д. та 

іноземних науковців з 9 країн світу. 

Конференція дала можливість збагатитись новими знаннями і враженнями 

від вебінарів з провідними науковцями та всесвітньовідомими кулінарними 

суддями. 

Вона об’єднала 13 іноземних науковців і всесвітньовідомих суддів з 9 країн 

світу: Польщі, Чорногорії, Франції, Ізраїлю, Албанії, Молдови, Туреччини, 

Хорватії, Кіпру. У роботі конференції взяли участь близько 100 науковців та 

освітян України і зарубіжжя. Серед українських науковців – викладачі, наукові 

співробітники, фахівці-практики, аспіранти, студенти із 20 закладів вищої освіти 

Харкова, Полтави, Ужгорода, Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Хмельницького, 

Чернівців, Вінниці, Тернополя, Кам’янське (Дніпропетровська обл.), фахівці-

практики фірм «МіраМаркет», «KOTANYI», Харківського ділового клубу 

«Партнер», Київського обласного центру зайнятості, Асоціації кулінарів «Західна 

шеф-група» м. Львова, директори та заступники директорів шкіл, завідувачі 

дошкільних навчальних закладів Шевченківського району м. Харкова, з якими 

коледж ефективно співпрацює в питаннях виховання і формування молоді. 

Результати наукових здобутків знаходять відображення на офіційному сайті 

коледжу і FACEBOOK, участь команди коледжу на міжнародних конкурсах і 

фестивалях кулінарної майстерності висвітлювались: обласним телебаченням 

(канал ОТБ, програма «Харків онлайн. День»); телеканалом «Simon», програмою 

«Харьковские известия», Всеукраїнським інформаційно-аналітичним журналом 

«Аграрний Тиждень. Україна», інтернет-виданнями «Городской дозор», «Город 

Х», «NEWSROOM», «Ukrinform», «Справжня варта», «Новини Харкова», «Insider 
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NEWS», на офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації, медіа-

групи «Об’єктив», Кам’янець-Подільским телебаченням та ін. 

 

6. Наукові та навчально-методичні видання. 

Винахідницька діяльність. 

 

Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, опублікованих 

штатними викладачами коледжу у звітному році представлена в таблиці 9: 

2 монографії, в т.ч.: 

- 1 в Україні 

-1 за кордоном 

1 розділ монографії, в т.ч.: 

- 1 за кордоном 

13 статей у виданнях України 

1 стаття у зарубіжних виданнях 

94 тез доповідей 

4 інших навчально-методичних розробок: 

1 – Інформаційне історико-довідкове видання «Часопис-2018» 

1 – Інформаційно-довідкове видання «Каталог опублікованих наукових 

праць викладачів та студентів ХТЕК КНТЕУ за 2018/2019 н.р.» 

1 – Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків «Інновації у 

вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку» (29-30 травня 

2019 р.). 

1 – Інформаційно-довідкове видання «Міжнародний фестиваль ресторанних 

технологій «BestCookFest-Podillia». Світові тенденції та національні пріоритети» 

(28.02.2019 р. – 02.03.2019 р.). 

Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій, 

підручники, навчальні посібники) подані у бібліографічному списку. 
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Бібліографічний список 

опублікованих робіт ХТЕК КНТЕУ за 2019 рік 

 

Монографії, опубліковані в Україні 

 

1. Білецька Я.О., Дюкарева Г.І., Радченко А.Е., Соколовська О.О. 

Формування якості зефіру із еламіном та ягідними пюре: монографія 

[Електронний ресурс]: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4206                    

/ Електрон. дані. Харків: ХДУХТ, 2019. 143 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 

12 см. – Назва з тит. екрана (8,9 друк. арк.) 

 

Монографії, опубліковані за кордоном 

 

1. Ryzhkova T., Dyukareva G. Influence of «Betawiton» product on growing 

quality of grain cream from kozin milk. The actual problems of the world today: 

col.monograph/Bilushcak T., Dyukareva G., et al. London, 2019. vol.1. 168 p.                 

(10,5 друк. арк.) 

 

 

Розділи монографій, опубліковані за кордоном 

 

1. Ohurtsova O. Theoretical underpinning of social and pedagogical support of 

rural student youth in the extracurricular activities// Problem space of modern society: 

philosophical-communicative and pedagogical interpretations. Collective monograph. 

Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.о, 2019. p. 700 (4,75 друк. арк.) 

 

Інші навчально-методичні розробки 

 

1. Радченко Л.О. Часопис-2018. Інформаційне історико-довідкове видання  

/ Л.О. Радченко, Л.М. Біленко, Г.М. Гузенко, Л.В. Єршова, Н.М. Кривошеєва,              

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4206
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А.О. Правда, Н.В. Скіндер [За заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л.О. Радченко]. 

Харків: Вид. «Goodprint». 2019. 218 с. (13,6 друк. арк.) 

2. Радченко Л.О. Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні 

перспективи розвитку: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, 

викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків (29-30 травня 2019 р.)                 

/ Л.О. Радченко, Л.М. Біленко, Г.М. Гузенко, Л.В. Єршова, Н.М. Кривошеєва,      

С.О. Руденко, М.В. Триняк [За заг. ред. Л.О. Радченко]. Харків: Вид. «Goodprint». 

2019. 243 с. (15,2 друк. арк.) 

3. Радченко Л.О. Каталог опублікованих наукових праць викладачів та 

студентів Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ за 2018/2019 

навчальний рік. Інформаційно-довідкове видання. / Л.О. Радченко, Є.Г. Левицька. 

Харків. 2019. 93 с. (5,8 др. арк.) 

4. Міжнародний фестиваль ресторанних технологій «BestCookFest-Podillia». 

Світові тенденції та національні пріоритети. Інформаційно-довідкове видання                 

/ Н.В. Скіндер, Г.М. Гузенко, С.О. Руденко. Кам’янець-Подільський, Україна. 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 2019.140 с. (8,75 друк. арк.) 

Це сучасні роботи, що спрямовані на впровадження інноваційних 

технологій в харчову промисловість, туристичний та готельно-ресторанний 

бізнес, розвиток економічної науки та вирішення соціокультурних проблем 

сучасного світу. 

Найбільший внесок у підготовку наукових робіт до видання зроблено канд. 

іст. наук, проф. Радченко Л.О. і канд. техн. наук, доц. Дюкарєвою Г.І. Перелік 

опублікованих статей і тез в журналах, що індексуються БД Scopus, Web of 

Science, Core Collection, Index Copernicus (для соціо-гуманітарних наук) та інших, 

поданий в таблиці 10. 

1. Scopus: 

- 1 стаття 

2. Web of Science: 

- 2 статті 

3. Index Copernicus (для соціо-гуманітарних наук): 
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- 6 статей 

4. Інших: 

- 4 статті. 

В рамках підготовки до Міжнародної науково-практичної конференції 

коледж в 2019 році здійснив випуск міжнародного журналу «ScienceRise», в 

якому зосереджені наукові праці вчених Харківського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ за такими напрямами: біологічні, економічні, історичні, 

педагогічні та філософські науки. Міжнародний журнал «ScienceRise» є 

мультидисциплінарним наукометричним виданням, який індексується у світових 

наукометричних базах даних і системах. У 2019 р. збільшилась кількість статей, 

що входять до наукометричних видань. У звітному періоді 50 викладачів коледжу 

брали участь у цьому виданні і опубліковано 10 статей. 

 

7. Підготовка дисертацій викладачами та аспірантами 

 

Підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників 

відбувається через підготовку дисертацій аспірантами та здобувачами на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук (табл. 15), підготовку дисертацій 

докторантами на здобуття наукового ступеня доктора наук (табл. 16). 

Викладачі та аспіранти в повній мірі виконують план роботи над 

дисертаціями. У звітному році в коледжі готують кандидатські дисертації: 

2 аспіранти (Морковін О.О. та Морковін Є.О. – 2-го року навчання); 

1 здобувач 3-го року навчання (Скіндер Н.В.). 

Докторську дисертацію готує: 

1 докторант (Кобзєва І.О., канд. пед. наук, спеціаліст вищої категорії) 

Успішно захистила кандидатську дисертацію 1 викладач (табл. 15): 

Водолаженко Марина Олександрівна – тема «Однореакторна послідовна 

взаємодія 1,3-дикарбонільних СН-кислот з NN-диметилформаміду 

диметилацеталем та метиленактивними нітрилами», захист дисертації на здобуття 
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наукового ступеня кандидата хімічних наук відбувся 18.04.2019 р. в Харківському 

національному університеті імені В.М. Каразіна. 

 

8. Відомості про науково-дослідну роботу студентів та інноваційну 

діяльність молодих учених 

 

Наукова робота студентів і молодих учених тематично відповідає науковим 

проблемам коледжу і передбачає виконання двох завдань: сприяння навчальній 

роботі та формування творчого ставлення до майбутньої професії, використання 

інновацій тощо. Студенти беруть участь у науково-практичних конференціях, 

олімпіадах, ділових іграх, вікторинах, конкурсах, оглядах, захищають наукові 

доповіді, публікують наукові статті, тези. Також студентська наукова робота 

здійснюється і в рамках виконання курсових робіт. Здібні студенти залучаються 

до поглибленої наукової роботи. 

Студенти коледжу у звітному періоді брали активну участь у міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях та інших наукових заходах. 

Результати участі студентів в наукових заходах представлено в списку 

(табл. 16а). 

75 студентів стали активними учасниками всеукраїнських, міжнародних та 

вузівських науково-практичних конференцій, за результатами яких було 

опубліковано: 

- 28 тез доповідей. 

Студенти коледжу опублікували 22 одноосібні тези доповідей (табл. 16б). 

Участь студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських 

кулінарних конкурсах та фестивалях у 2019 р., учасниками яких є провідні 

фахівці з різних країн світу, демонструє високу фахову підготовку здобувачів до 

майбутньої роботи і формує випускника коледжу конкурентоспроможного на 

сучасному ринку праці, що відображено в таблиці 17. 

Так, проведений 28.02-02.03. 2019 р. міжнародний фестиваль 

«BestCookFest-Podillia» в с. Врублівці Кам’янець-Подільського району (Україна) 
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за загальним рішенням WACS визнано кращим зразком організації та проведення 

кулінарних фестивалів. 

Протягом звітного року студенти коледжу брали активну участь у 6 

кулінарних фестивалях та конкурсах, що проходили як в Україні так і за 

кордоном. Команда студентів ХТЕК КНТЕУ у нелегкій боротьбі з кращими 

професіоналами ресторанного бізнесу змогла завоювати і відстояти звання 

«Краща кулінарна школа України», гідно представляти Україну і коледж та стати 

переможцем у багатьох міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсах та 

фестивалях в містах: Кам’янець-Подільському, Одесі, Києві, Харкові, Львові, 

Червнівцях а також у Туреччині (м. Болу), Республіці Македонія (м. Охрід), 

Албанії (м. Тирана), Хорватії (м. Макарське, о. Брач), Чорногорії (м. Будва), 

Словенії (м. Кранська Гора). 

Загалом команда студентів ХТЕК КНТЕУ виборола в 2019 р.: 

3 Кубки Гран-прі 

32 медалі, з них: 

- 16 – золотих 

- 10 – срібних 

- 6 – бронзових 

- 3 –Дипломи. 

Наукова робота студентів відбувається також в межах наукових гуртків за 

основними напрямами підготовки студентів у коледжі. 

У звітному році зроблено нові кроки в організації студентської наукової 

роботи: 

- набуло систематичності проведення науково-практичних студентських 

конференцій, круглих столів та інших заходів з економічних та гуманітарних 

дисциплін, питань організації туристичного та ресторанного обслуговування, 

виробництва харчової продукції; 

- зросла численність студентів, які були залучені до наукової роботи; 

- стали постійними зустрічі студентів з науковцями коледжу і міста з метою 

пропаганди наукової роботи і залучення до неї молоді; 
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- систематизована та узагальнена методична база для організації наукової 

роботи студентів. 

Серед перспектив розвитку наукової роботи студентів – покращення роботи 

наукових гуртків за основними напрямами підготовки студентів у коледжі та 

забезпечення результативності роботи студентського наукового товариства. 

Отже, організація науково-дослідної роботи студентів є важливим 

чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця у 

вищому навчальному закладі освіти передусім тому, що передбачає 

індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно орієнтоване 

навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє формуванню 

активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до 

самостійних пошуків. 

 

9. Показники діяльності науковців коледжу за останні 10 років 

 

У таблиці 17а представлена коротка інформація про наукових, науково-

педагогічних працівників коледжу, які проходили стажування в іноземних ЗВО та 

здійснювали наукове керівництво здобувачів наукових ступенів, які захистились в 

Україні. 

У таблиці 17б представлено наукометричні показники наукових, науково-

педагогічних працівників, які мають ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з 

наукометричних баз Scopus або Web of Science: 

1. Радченко Л.О. 

2. Дюкарева Г.І. 

У таблиці 17 в відображено наукові працівники, які мають не менше 5 

наукових публікацій в періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз Scopus або Web of Science: 

1. Радченко Л.О. 

 

 



22 
 

Таблиця 1 
 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД 
 

Показники 
2017 р. 2018 р. 2019 р. Темп росту, % 

2019/2017 2019/2018 
1 2 3 4 5 6 

Чисельність науково-
педагогічних 
працівників, всього: 

64 73 71 110,9 97,3 

з них: докторів наук 4 4 5 125 125 

кандидатів наук 19 26 24 126,3 92,3 

Докторантів - 2 - - - 

Аспірантів 2 3 2 100 66,7 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ    Л. О. Радченко
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Таблиця 2 
 

НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА/АБО ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 

№ 

з/п 

ПІБ виконавців Назва гранту / 

підстава 

Місце стажування Термін стажування Фінансування, 

тис. грн 

1 2 3 4 5 6 

1 Маренич В.М. Сертифікат Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі, Україна, 

м. Харків 

28.01 – 02.03.2019 За власні кошти 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ     Л. О. Радченко
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Таблиця 3 

 

ПЕРЕЛІК ІНІЦІАТИВНИХ (КАФЕДРАЛЬНИХ) НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ  
 

№ 

з/п 

Назва НДР, керівник, термін виконання Результат, наукова новизна, 

практичне значення (стисло) 

Впровадження 

1 2 3 4 

ЗАВЕРШЕНІ У 2019 р. 

1 «Загальна гуманітарна підготовка фахівців в 

сучасних соціокультурних контекстах» 

Керівник: Триняк М.В., д-р філос. наук, 

професор 

Виконавці: Руденко С.О., канд. філос. наук 

Торянік І.П., спец. I кат. 

Термін виконання: 

I кв. 2019 р. – IV кв. 2019 р. 

Продемонструвати вміння в сфері науково-

дослідницької діяльності, роботи з матеріалами, 

вміння творчого й креативного вирішення 

поставлених завдань 

Видано 10 публікацій в 

матеріалах міжнародних та 

всеукраїнських конференцій, з 

них: 

- 3 статті в наукових фахових 

виданнях (2 статті в 

міжнародних наукометричних 

базах даних), 

- 7 тез доповідей 

2 «Впровадження новітніх методів навчально-

методичної роботи у процес формування 

особистості майбутнього фахівця» 

Керівник: Радченко Л.О., канд. іст. наук,  

професор 

Виконавці: Александрович Н.О., канд. пед. 

наук 

Огурцова О.П., спец. II кат. 

Скіндер Н.В., спец. I кат. 

Термін виконання: 

І кв. 2018 р. – IV кв. 2019 р. 

Розробка теоретичних та практичних 

рекомендацій з використання прогресивних 

методів у підготовці висококваліфікованих 

молодших спеціалістів та бакалаврів 

Використано в навчальному 

процесі ХТЕК КНТЕУ. 

Опубліковано тези на 

Міжнародній науково-

практичній конференції 

науковців, викладачів, 

аспірантів, здобувачів та 

фахівців-практиків: «Інновації у 

вітчизняній освіті: надбання та 

стратегічні перспективи 

розвитку» 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

3 «Стратегія підвищення якості підготовки 

фахівців» 

Керівник: Гончаров А.Б., канд. екон. наук, 

доцент 

Виконавці: Руденко І.В., канд. екон. наук,  

доцент 

Термін виконання: 

I кв. 2018 р. – IV кв. 2019 р. 

За результатами дослідження підготовлено 

тези доповідей. 

Наукова новизна дослідження – розробка 

концептуальної моделі підготовки фахівця з 

урахуванням рівня інтегральної компетентності 

молодших спеціалістів та бакалаврів галузі 

знань 07 Управління та адміністрування, 05 

Соціальні та поведінкові науки. 

Практичне значення - впровадження одержаних 

результатів у навчальному процесі при 

підготовці молодших спеціалістів та бакалаврів. 

Використано в навчальному 

процесі ХТЕК КНТЕУ. 

Видано тези V науково-

методичної конференції 

«Забезпечення якості вищої 

економічної освіти: сучасний 

стан та перспективи» та 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

науковців, викладачів, 

аспірантів, здобувачів та 

фахівців-практиків: «Інновації у 

вітчизняній освіті: надбання та 

стратегічні перспективи 

розвитку» 

4 «Сучасні харчові технології – запорука 

здоров’я української нації» 

Керівник: Радченко А.Е., канд. техн. наук, 

доцент 

Виконавці: Шульгін Ю.В., канд. техн. наук, 

доцент 

Соколовська О.О., канд. техн. наук 

Бакіров М.П., канд. техн. наук 

спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О. 

Зоря Р.Р. 

Балашова О.В. 

Афанасьєва Т.В. 

Термін виконання: 

IV кв. 2018 – I кв. 2019 р. 

Практичне значення – розробка теоретичних та 

методичних рекомендацій з використання 

прогресивних технологій практичного навчання 

фахівця ресторанного бізнесу, орієнтованого на 

європейський ринок праці. 

Наукова новизна полягає у розробці 

теоретичних та методичних рекомендацій з 

використання прогресивних технологій 

практичного навчання фахівця ресторанного 

бізнесу, орієнтованого на європейський ринок 

праці 

Використано в навчальному 

процесі ХТЕК КНТЕУ. 

Опубликовано наукові статті, 

доповіді на конференціях, нові 

рецептурні рішення 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

5 «Дослідження нестаціонарного теплообміну 

при приготуванні харчових продуктів 

тваринної сировини» 

Керівник: Шульгін Ю.В., канд. техн. наук, 

доцент 

Виконавці: 

Радченко А.Е., канд. техн. наук, доцент 

Соколовська О.О., канд. техн. наук 

Бакіров М.П., канд. техн. наук 

спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О. 

Зоря Р.Р. 

Афанасьєва Т.В. 

Балашова О.В., спец. II кат. 

Термін виконання: 

ІV кв. 2018 – ІV кв. 2019 р. 

Практичне значення – розробка теоретичних та 

методичних рекомендацій щодо приготування 

харчових продуктів тваринної сировини. 

Наукова новизна полягає у дослідженні 

нестаціонарного теплообміну при приготуванні 

харчових продуктів тваринної сировини 

Використано в навчальному 

процесі ХТЕК КНТЕУ при 

підготовці конспектів лекцій та 

навчальних посібників. 

Підготовлені нові рецептурні 

рішення 

6 «Нанотехнології суперпродуктів для 

підприємств ресторанного бізнесу та 

торгівлі» 

Керівник: Павлюк Р.Ю., д-р техн. наук, 

професор  

Виконавці: Радченко Л.О., канд. іст. наук, 

професор 

Термін виконання: 

ІV кв. 2018 – ІI кв. 2019 р. 

Практичне значення – розробка нанотехнологій 

супер продуктів для підприємств ресторанного 

бізнесу та торгівлі. 

Наукова новизна полягає у обґрунтуванні та 

розробці нанотехнологій супер продуктів для 

підприємств ресторанного бізнесу та торгівлі 

Опубліковані 3 статті у 

виданнях, що входять до 

міжнародної наукометричної 

бази даних Scopus та 1 стаття у 

періодичному фаховому 

видання України харчового 

профілю. 

Розроблено рецептури і 

технології для здорового 

харчування 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

7 «Технологія добавки йодобілкової та її 

користання у виробництві соусів 

емульсійного типу» 

Керівник: Бакіров М.П., канд. техн. наук 

Виконавці: Головко М.П., д-р техн. наук, 

професор 

Термін виконання: 

ІV кв. 2018 – ІI кв. 2019 р. 

Практичне значення – розробка та практична 

реалізація технології нової добавки 

йодобілкової і соусів емульсійного типу (СЕТ), 

збагачені на сполуки йоду. 

Наукова новизна полягає у обґрунтуванні, 

розробці та практичної реалізації технології 

нової добавки йодобілкової і соусів 

емульсійного типу (СЕТ), збагачених на 

сполуки йоду 

Опубліковано 2 статті в 

міжнародних наукометричних 

виданнях та підготовлена 

монографія 

8 «Дослідження електроконтактного нагрівання 

при приготуванні харчових продуктів 

тваринної сировини» 

Керівник: Шульгін Ю.В., канд. техн. наук, 

доцент 

Виконавці: Радченко А.Е., канд. техн. наук, 

доцент 

Соколовська О.О., канд. техн. наук 

Бакіров М.П., канд. техн. наук 

спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О. 

Зоря Р.Р. 

Афанасьєва Т.В. 

Балашова О.В., спец. II кат. 

ІV кв. 2018 – ІV кв. 2019 р. 

Практичне значення – розробка теоретичних та 

методичних рекомендацій щодо приготування 

харчових продуктів тваринної сировини при 

термообробці шляхом електроконтактного 

нагрівання. 

Наукова новизна полягає у дослідженні 

процесів термообробки при приготуванні 

харчових продуктів тваринної сировини шляхом 

електроконтактного нагрівання. 

Використано в навчальному 

процесі ХТЕК КНТЕУ. 

Видано тези на Міжнародній 

науково-практичній 

конференції науковців, 

викладачів, аспірантів, 

здобувачів та фахівців-

практиків: «Інновації у 

вітчизняній освіті: надбання та 

стратегічні перспективи 

розвитку». 

Підготовлені нові рецептурні 

рішення 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

9 «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого 

розвитку в сучасних умовах» 

Керівники: Крюкова О.М., канд. екон. наук, 

доцент 

Виконавці: Гузенко Г.М., канд. екон. наук, 

доцент 

Болотова Т.М, канд. екон. наук, доцент 

Кривошеєва Н.М., спец. вищ. кат. 

Термін виконання: 

I кв. 2018 – IV кв. 2019 р. 

За результатами дослідження підготовлені 

тези доповідей на міжнародні та вітчизняні 

конференції, статті у науково метричних 

журналах. 

Наукова новизна полягає у необхідності 

визначення широкого кола питань, присвячених 

інноваційно-інформаційним технологіям в 

економічній діяльності, оцінки зовнішнього та 

внутрішнього середовища розвитку підприємств 

України, розвитку інтелектуального потенціалу 

країни та регіону, ефективності роботи 

підприємств в умовах сталого розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів 

полягає у впровадженні результатів 

дослідження  у навчальний процес для 

молодших спеціалістів та бакалаврів 

спеціальностей «Економіка» та «Маркетинг», а 

також використанні цих результатів у 

дисертаційних дослідженнях викладачів ЦК 

Використано у навчальному 

процесі ХТЕК КНТЕУ. 

Видано: 1 монографію, 

опубліковано 3 статті у 

міжнародних наукометричних 

базах даних.  

Опубліковано тези доповідей в 

матеріалах Міжнародної 

науково-практичної 

конференції викладачів, 

науковців та аспірантів ХТЕК 

КНТЕУ «Інноваційно- 

інвестиційна стратегія сталого 

розвитку України: сучасний 

стан та перспективи». 

Опубліковано тези доповідей в 

матеріалах V Науково-

методичної конференції 

«Забезпечення якості вищої 

економічної освіти: сучасний 

стан та перспективи». 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

10 «Модернізація технології економічного 

навчання як стратегічної цілі формування 

професійних компетентностей бакалаврів та 

молодших спеціалістів»  

Керівник: Радченко Я.Ю., канд. екон. наук 

Виконавці: Гузенко Г.М., канд. екон. наук, 

доцент 

Кривошеєва Н.М., спец. вищ. кат. 

Термін виконання: 

I кв. 2018 – IV кв. 2019 р. 

За результатами дослідження підготовлені 

тези доповідей на міжнародні та вітчизняні 

конференції.  

Наукова новизна полягає у необхідності 

модернізації технології економічного навчання, 

щодо підвищення формування у бакалаврів та 

молодших спеціалістів професійних 

компетентностей, особливо у сфері комунікацій. 

Практичне значення одержаних результатів 

полягає у впровадженні результатів 

дослідження у навчальний процес для 

молодших спеціалістів та бакалаврів 

спеціальностей «Економіка» та «Маркетинг». 

Використано у навчальному 

процесі ХТЕК КНТЕУ. 

Опубліковано тези доповідей в 

матеріалах V Науково-

методичної конференції 

«Забезпечення якості вищої 

економічної освіти: сучасний 

стан та перспективи». 

Видано тези на Міжнародній 

науково-практичній 

конференції науковців, 

викладачів, аспірантів, 

здобувачів та фахівців-

практиків: «Інновації у 

вітчизняній освіті: надбання та 

стратегічні перспективи 

розвитку» 

ПЕРЕХІДНІ 

1 «Особливість і значущість загальної 

гуманітарної підготовки фахівців сфери 

обслуговування в сучасних соціокультурних 

контекстах» 

Керівники теми: Триняк М.В. д-р філос. 

наук, професор 

Радченко Л.О., канд. іст. наук, професор 

Руденко С.О., канд. філос. наук 

Виконавці: Тетеріна Т.А., спец. вищ. кат., 

викл.-метод. 

Резенкіна Н.О., спец. вищ. кат. 

Торянік І.П., спец. І кат. 

Скіндер Н.В., спец. І кат. 

Розробити шляхи формування ключових 

компетентностей фахівців сфери 

обслуговування у реаліях сьогодення 

Наукові статті, тези, доповіді на 

конференціях, збірник тез 

науково-практичної 

конференції 
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Термін виконання: 

I кв. 2020 – IV кв. 2020 р. 

2 «Застосування новітніх технологій з 

виробництва харчових продуктів в 

оздоровчому та дієтичному харчуванні» 

Керівник теми: Непочатих Т.А., канд. 

техн. наук, доцент 

Виконавці: Лисюк Г.М., д-р техн. наук, 

професор 

Радченко А.Е., канд. техн. наук, доцент 

Цуркан М.М., канд. техн. наук, доцент 

Залюбовська О.І., канд. мед. наук 

Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук 

Зоря Р.Р., спец. вищ. кат., викл.-методист 

спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О. 

Афанасьєва Т.В. 

Щебенюк С.В. 
Термін виконання: 

ІV кв. 2019 р. – II кв. 2020 р. 

Розробка теоретичних та методичних 

рекомендацій з використанням прогресивних 

технологій практичного навчання фахівця 

ресторанного бізнесу, орієнтованого на 

європейський ринок праці 

Наукові статті, доповіді на 

конференціях, нові рецептурні 

рішення 

3 «Нанотехнології суперпродуктів для 

підприємств ресторанного бізнесу та 

торгівлі» 

Керівник теми: Павлюк Р.Ю., д-р техн. 

наук, професор 

Виконавці: Радченко Л.О., канд. іст. наук, 

професор 
Термін виконання: 

ІV кв. 2019 р. – II кв. 2020 р. 

Наукове обґрунтування та розробка 

нанотехнологій суперпродуктів для 

підприємств ресторанного бізнесу та торгівлі 

Монографія 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

4 «Впровадження новітнього обладнання в 

лініях виробництва харчових продуктів» 

Керівник теми: Цуркан М.М., канд. техн. 

наук, доцент 

Виконавці: Радченко А.Е., канд. техн. 

наук, доцент 

Непочатих Т.А. канд. техн. наук, доцент 

Нечепуренко К.Б. канд. техн. наук 

Зоря Р.Р. спец. вищ. кат., викл.-методист 

спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О. 

Балашова О.В. 

Афанасьєва Т.В. 
Термін виконання: 

II кв. 2020 р. – ІV кв. 2020 р.  

Розробка теоретичних та методичних 

рекомендацій щодо приготування харчових 

продуктів тваринної сировини 

Наукові статті, доповіді на 

конференціях, нові рецептурні 

рішення 

5 «Стратегія підвищення якості підготовки 

фахівців» 

Керівник теми: Руденко І.В., канд. екон. 

наук, доцент 

Виконавці: Гузенко Г.М., канд. екон. 

наук, доцент 

Радченко Я.Ю,. канд. екон. наук 

Кобзєва І.О., канд. пед. наук 

Кулинич Т.В., канд. екон. наук 

Непран А.В., канд. екон. наук, доцент 

Богоявленський О.В,. канд. екон. наук, 

доцент 

Железнякова Е.Ю., канд. фіз.-мат. наук, 

доцент 

Теоретико-методологічне обґрунтування 

концептуальної моделі підготовки фахівця з 

врахуванням рівня інтегральної 

компетентності молодших спеціалістів та 

бакалаврів галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Наукові статті, тези; доповіді 

на конференціях, збірник тез 

науково-практичної 

конференції.  

Дисертаційні роботи. 
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Сєрова І.А., канд. екон. наук, доцент 

спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист: 

Левицька Є.Г. 

Кунічева Т.П. 

спеціаліст вищої категорії: 

Кривошеєва Н.М. 

Приходько Т.М. 

Золотоверха В.П., спец. I категорії, 

Постольна Н.О., спец. II категорії, 

Голованова О.М. спец. II категорії, 

Морковін Є.О. ,аспірант 

Морковін О.О., аспірант 

Олішевко І.П., студ., ІІ курс, гр. ЕСБ-1-18 

Місюра А.О., студ. І курс, гр. МОСБ-1-19 
Термін виконання: 

II кв. 2020 р. – ІV кв. 2020 р. 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ     Л. О. Радченко
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Таблиця 5 
 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ СТВОРЕНИХ ТА ВПРОВАДЖЕНИХ РОЗРОБОК 
 

№ 

з/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 

ІНІЦІАТИВНІ (КАФЕДРАЛЬНІ) 

1 «Загальна гуманітарна підготовка фахівців в сучасних 

соціокультурних контекстах» 

    5        5 

2 «Впровадження новітніх методів навчально-методичної роботи у 

процес формування особистості майбутнього фахівця» 

    11        11 

3 «Стратегія підвищення якості підготовки фахівців»     2        2 

4 «Сучасні харчові технології – запорука здоров’я української нації»     3        3 

5 «Дослідження нестаціонарного теплообміну при приготуванні 

харчових продуктів тваринної сировини» 

   1         1 

6 «Технологія добавки йодобілкової та її користання у виробництві 

соусів 

   1         1 

7 «Нанотехнології суперпродуктів для підприємств ресторанного 

бізнесу та торгівлі» 

  2          1 
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Закінчення таблиці 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 

8 «Дослідження електроконтактного нагрівання при приготуванні 

харчових продуктів тваринної сировини» 

    2        1 

9 «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку в сучасних 

умовах» 

    3        2 

10 «Модернізація технології економічного навчання як стратегічної цілі 

формування професійних компетентностей бакалаврів та молодших 

спеціалістів» 

    3        1 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ     Л. О. Радченко
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Таблиця 6 
 

ДЕТАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО ТЕМАТИКИ СПІВРОБІТНИЦТВА З ПАРТНЕРАМИ 
 

№ 

з/п 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого 

здійснюється співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 Культурно-освітній центр «Замок 

мистецтв» м. Париж, Франція 

Стажування науково-

педагогічних працівників, 

продовження навчання 

студентів коледжу 

Угода від 01.04 2019 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Обмін студентами, 

стажування 

2 Санаторій «Одеса» СБ України Проведення практичних 

занять з харчових 

технологій 

Угода від 08.04.2019 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

3 ТОВ «Сахарок Проведення практичних 

занять 

Угода від 10.12.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

4 Готельно-туристичний комплекс 

«Ксенія» 

Проведення міжнародних 

науково-практичних 

конференцій, фестивалів і 

конкурсів 

Угода від 02.04.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика студентів 

5 ФОП Карпенко О.В. 

(кафе м’ясокомбінату) 

Проведення практичних 

занять 

Угода від 15.05.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика студентів 

6 ТОВ «Мая»  

(СОК «Аркада») 

Проведення міжнародних 

конкурсів і фестивалів 

Угода від 30.04.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практичні заняття зі 

студентами 

7 ФОП Рикова В.В. Проведення практичних 

занять 

Угода від 30.04.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 
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Продовження таблиці 6 
1 2 3 4 5 

8 ТОВ фірма «Місто» Проведення практичних 

занять 

Угода від 10.10.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика (навчальна) 

9 ТОВ «Нові традиції» Стажування Угода від 31.10.2011 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

10 ТОВ «Харківський м’ясокомбінат» Проведення практичних 

занять і семінарів 

Угода від 15.05.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

11 ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» Проведення практичних 

занять і семінарів 

Угода від 08.02.2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

12 ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» Проведення практичних 

занять 

Угода від 01.08.2007 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика 

13 ПАТ КБ «Приватбанк» Проведення практичних 

занять і конференцій 

Угода від 11.09.2017 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

14 ПАТ «НВП Теплоавтомат» Проведення практичних 

занять з обладнання 

Угода від 04.12.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика технологічна 

15 ТОВ «Епіцентр К» Проведення практичних 

занять 

Угода від 12.03.2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика професійна 

16 ПП «Аврора» Стажування Угода від 07.02.2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

17 Вища школа готельно-ресторанного 

бізнесу імені Жана Друана 
(м. Париж, Франція) 

Стажування науково-

педагогічних працівників 

Договір від 23.07.2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Обмін студентами 
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Продовження таблиці 6 
1 2 3 4 5 

18 ФОП Мухар О.В. (кафе «Кле») Стажування Угода від 20.06.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика 

19 ПАТ «Готель Мир» Проведення практичних 

занять 

Угода від 07.09.2015 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

20 Готельний комплекс «Турист» Проведення практичних 

занять 

Угода від 30.10.2009 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика професійна 

21 Асоціація шеф-кухарів Ізраїлю «Taste 

Of Pease Israel» (Смак Ізраїлю) 

Організація фестивалів, 

конкурсів 

Угода про міжнародне 

співробітництво, 

листопад 2015 р. 

Конкурси, фестивалі 

22 Асоціація професійних шеф-кухарів 

Туреччини 

Організація практики 

(літньої) 

Договір від 27.02.2017 р. 

Термін договору 5 років 

Практика, фестивалі, 

конкурси 

23 КНТЕУ, ГС «Український кулінарний 

союз», ВП ГС «Слобожанська гільдія 

кулінарів та ГС «Міжрегіональний 

союз птахівників та кормовиробників 

України» 

Організація і проведення 

фестивалів, конкурсів, 

практики 

Договір від 10.10.2017 р. 

Термін договору 5 років 

Практика, стажування 

24 ГС «Слобожанська гільдія кулінарів, 

Асоціація професійних шеф-кухарів 

Йенічага (YEPAD), Туреччина 

Проведення кулінарних 

конкурсів, фестивалів 

Договір від 01.09.2017 р. 

Термін договору 5 років 

Конкурси, фестивалі 

25 Національний комерційний коледж 

при Молдовській Економічній 

Академії 

(Молдова) 

Проведення науково-

практичних конференцій 

Угода від 08.11.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Науково-практичні 

конференції 
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Закінчення таблиці 6 
1 2 3 4 5 

26 Обласний комунальний заклад 

«Харківський організаційно-

методичний центр туризму», 

Президент Франко-української 

асоціації в м. Париж, ліцей Jean 

Drouant (м. Париж Франція) та 

Директор Bagnoles de I"Orne Tourisme 

Проведення методичних 

семінарів, конференцій 

Угода від 2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Науково-практичні 

конференції, кулінарні 

конкурси, фестивалі, 

стажування 

27 Академія готельного бізнесу та 

гастрономії (м. Познань, Польща) 

Продовження навчання 

студентів коледжу 

Договір від 23.05.2011 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Отримання міжнародної 

освіти 

28 Мінський торговельний коледж 

Белкоопсоюзу  

Стажування викладачів Договір від 26.04.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Проведення науково-

практичних конференцій, 

семінарів 

29 KES COLLEGE (м. Нікосія, Кіпр) Проведення фестивалів і 

конкурсів 

Договір від 20.12.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Фестивалі і конкурси 

30 Центр Вищої освіти факультет 

міжнародного туризму і готельного 

менеджменту, м. Будва, Чорногорія 

Продовження навчання 

студентів коледжу, 

стажування викладачів 

Договір від 18.04.2016 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Отримання міжнародної 

освіти 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ      Л. О. Радченко
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Таблиця 7 

НАУКОВІ ЗАХОДИ, В ЯКИХ БРАЛИ УЧАСТЬ НАУКОВЦІ ХТЕК КНТЕУ У 2019 Р.  
 

№ 

з/п 

Повна назва заходу Дата та місце проведення ПІБ учасників від кафедри Форма участі кожного 

учасника 

1 2 3 4 5 

1 VІ міжнародна науково-практична 

конференція «Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою 

товарів і послуг»  

06.12.18 

Україна, м. Львів 

Львівський торговельно-

економічний університет 

Афанасьєва Т.В., спец. вищ. 

кат., викл., 

Горбенко Г.О., зав. навч. 

лабор., викл. 

заочна/тези 

2 IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Під знаком Григорія 

Сковороди. Зоряний час української 

культури: Гуманістична філософія 

освіти як складова успішних 

посттоталітарних трансформацій» 

06-07.12.18 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

Балашова О.В., спец. ІІ кат., 

викл. 

очна/тези 

Кобзєва І.О., к.п.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

очна/тези/доповідь 

Радченко Л.О., к.і.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод. 

очна/тези 

3 VІ Всеукраїнська науково-методична 

конференція «Забезпечення якості 

вищої економічної освіти: сучасний 

стан та перспективи» 

15.02.19 

Україна, м. Харків 

Харківський 

інститут фінансів КНТЕУ 

Богоявленський О.В., к.е.н., 

доц., викл. 

очна/тези/доповідь 

4 XVIII обласна науково-практична 

конференція педагогічних працівників 

закладів вищої освіти I-II рівня 

акредитації Харківської області: 

«Шляхи і методи популяризації 

підготовки молодших спеціалістів в 

умовах реалізації закону України «Про 

освіту» 

22.02.19 

Україна, м. Харків ДВНЗ 

«Харківський коледж 

транспортних технологій» 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод., 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл., 

Правда А.О., к.х.н., викл. 

очна/тези 

Ohurtsova O., спец. ІІ кат., 

викл., 

Skinder N., спец. І кат., 

викл., 

Torianik I., спец. І кат., викл. 

очна/тези 
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Продовження таблиці 7 
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   Горбенко Г.О., зав. навч. 

лабор., викл., 

Нечепуренко К. Б., к.т.н., 

спец. II кат., викл. 

очна/тези 

Золотухіна О.О., спец. вищ. 

кат., викл., 

Ніколаєнко-Ломакіна А.М., 
спец. вищ. кат., викл.-метод. 

очна/тези 

Зоря Р.Р., спец. вищ. кат., 

викл.-метод., 

Балашова О.В., спец. ІІ кат., 

викл. 

очна/тези 

5 Міжнародна науково-практична 

конференція «Журналістика та 

реклама: вектори взаємодії» 

19.03.19 

Україна, м. Київ 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Маренич В.М., к.ю.н., спец. 

вищ. кат., викл., 

Радченко Л.О., к.і.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод. 

заочна/тези 

Маренич В.М., к.ю.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

Коралевські Я. 

заочна/тези 

Радченко А.Е., к.т.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл., 

Grover V. 

заочна/тези 

Шаповал С.Л., 

Радченко А.Е., к.т.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл. 

заочна/тези 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод., 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл. 

заочна/тези 
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Продовження таблиці 7 
1 2 3 4 5 

6 V Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми теорії і практики експертизи 

товарів» 

20-22.03.19 

Україна, м. Полтава 

Полтавський університет 

економіки і торгівлі 

Непочатих Т.А., к.т.н., доц., 

спец., викл., 

Гребенюков Ю.О. 

заочна/тези 

7 Всеукраїнська науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Інноваційні 

технології розвитку у сфері харчових 

виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: 

наукові пошуки молоді» 

03.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Скіндер Н., спец. І кат., 

викл. 

очна/тези/доповідь 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц., 

викл., 

Скрипник С.В., студ. 

гр. ТТЗ 

очна/тези/доповідь 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц., 

викл., 

Кабаченко А.С., студ. 

гр. ТТЗ 

очна/тези 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц., 

викл., 

Лоцман Л.О., студ. 

гр. ТТМЗ 

очна/тези 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц., 

викл., 

Шуба В.В., гр. ТТМЗ 

очна/тези 

8 Міжнародна науково-теоретична 

конференція студентів та аспірантів 

«Україна і світ: гуманітарно-технічна 

еліта та соціальний прогрес» 

10-11.04.19 

Україна, м. Харків 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Скіндер Н., спец. І кат., 

викл. 

заочна/тези 

9 XXIII міжнародний Молодіжний 

форум «Радіоелектроніка і молодь у 

ХХІ столітті» 

16-18.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

Морковін О.О., спец., викл., 

Морковін Є.О., спец., викл. 

очна/тези/доповідь 

Морковін Є.О., спец., викл., 

Морковін О.О., спец., викл. 

очна/тези/доповідь 
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10 VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Гендер. Екологія. 

Здоров’я» 

18-19.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

медичний університет 

Скіндер Н., спец. І кат., 

викл. 

заочна/тези 

11 VIII Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція: 

«Актуальні проблеми ефективного 

соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих» 

23.04.19 

Україна, м. Вінниця 

Вінницький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ 

Морковін Є.О., спец., викл., 

Морковін О.О., спец., викл. 

заочна/тези/ сертифікати 

12 Підсумкова конференція ХІІІ 

Регіонального конкурсу молодих 

вчених «Гендерна політика очима 

української молоді» 

24.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені А.Н. Бекетова 

Скіндер Н., спец. І кат., 

викл. 

очна/тези/доповідь 

13 ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція: «Сучасні тренди 

розвитку сервісної економіки: 

європейський досвід та стратегічні 

перспективи в України» 

24.04.19 

Україна, м. Київ 

Торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Радченко Я.Ю., к.е.н., спец. 

вищ. кат., 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.- метод. 

Кривошеєва Н.М. спец. 

вищ. кат., викл. 

заочна/тези 

Приходько Т.М., спец. вищ. 

кат., викл. 

Левицька Є.Г., спец. вищ. 

кат., викл.- метод. 

заочна/тези 

Ohurtsova O., спец. І кат., 

викл., 

Skinder N., спец. І кат., 

викл., 

Torianik I., спец. І кат., викл. 

заочна/тези 
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   Тетеріна Т.А., спец. вищ. 

кат., викл.-метод. 

заочна/тези 

14 83-а наукова-технічна та науково-

методична конференція ХНАДУ. 

Секція «Економіка підприємства» 

13-17.05.19 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет 

Болотова Т.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл. 

очна/тези/доповідь 

15 Регіональний науково-практичний 

семінар «Сприяння соціалізації 

особистості в інклюзивному 

освітньому та соціальному просторі: 

поєднання теорії та практики» 

15.05.19 

Україна, м. Харків 

Куряжська виховна колонія 

Огурцова О.П., спец. І кат., 

викл. 

очна/тези/доповідь 

Торянік І.П., спец. І кат., 

викл. 

очна/тези/доповідь 

16 Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток харчових 

виробництв, ресторанного та 

готельного господарств і торгівлі: 

проблеми, перспективи, ефективність»  

15.05.19 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц., 

викл., 

Рижкова Т.М., 

Григорова Л.І., 

Граница Н.П. 

очна/тези/доповідь 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц., 

викл., 

Рижкова Т.М., 

Волкотруб С.Л. 

очна/тези 

17 Всеукраїнська наукова конференція з 

міжнародною участю «Аналітична 

хімія – методи та інструменти. 

Analytical chemistry – methods and 

instrumentation» 

15-17.05.19 

Україна, м. Ужгород 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 

Юрченко О., 

Черножук Т., 

Правда А., к.х.н., викл., 

Радченко Л., к.і.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод. 

заочна/тези 
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18 ХХII Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы интенсивного 

развития животноводства» 

22-24.05.19 

Республика Беларусь 

Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц., 

викл., 

Рижкова Т.М., 

Гончарова И.И., 

Гейда И.Н. 

очная/тезисы 

19 Міжнародна науково-методична 

конференція до 50-річчя кафедри 

устаткування харчової і готельної 

індустрії імені М.І. Беляєва 

«Інженерна освіта у сфері харчової і 

готельної індустрії: виклики 

сьогодення» 

23-24.05.19 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц., 

викл., 

Рижкова Т.М. 

очна/тези/доповідь 

20 Міжнародна науково-практична 

конференція науковців, викладачів, 

аспірантів, здобувачів та фахівців-

практиків: «Інновації у вітчизняній 

освіті: надбання та стратегічні 

перспективи розвитку» 

29-30.05.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Радченко Л.О., к.і.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод., 

Редька С.І.,  

Резенкіна Н.О., спец. вищ. 

кат., викл. 

очна/тези/доповідь/ 

сертифікати 

Радченко Я.Ю., к.е.н., спец. 

вищ. кат., викл., 

Погорєлова Г.О., спец. ІІ 

кат., викл., 

Обух К.В. 

очна/тези/сертифікати 

Радченко Ю.М., 

Маренич В.М., к.ю.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл. 

очна/тези/доповідь/ 

сертифікати 
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   Guzenko G., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод., 

Kryvosheyeva N., спец. вищ. 

кат., викл., 

Grover A. 

очна/тези/сертифікати 

Kryvosheyeva N., спец. вищ. 

кат., викл. 

Koralewski J., 

Tsarenko Y., спец., викл. 

очна/тези/сертифікати 

Руденко І.В., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл., 

Постольна Н.О., спец. ІІ кат., 

викл. 

очна/тези/сертифікати 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод., 

Дармостук Д.Г., к.н. з держ. 

упр., викл., 

Адаменко О.Є., студ. 

гр. РО-1-17 

очна/тези//доповідь 

сертифікати 

Кривошеєва Н.М. 

спец. вищ. кат., викл., 

Чобану О., 

Дем’янов М., студ. 

гр. М-1-17 

очна/тези//доповідь 

сертифікати 

Руденко С.О., к.ф.н., доц., 

спец. вищ. кат.,викл.-метод., 

Балашова О.В., спец. ІІ кат., 

викл. 

очна/тези/доповідь 

сертифікати 
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   Сєрова І.А., к.е.н., доц., спец. 

вищ. кат., викл., 

Болотова Т.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл., 

Крюкова О.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл. 

очна/тези/сертифікати 

Skinder N., спец. I кат., 

викл., 

Torianik I., спец. I кат., викл. 

очна/тези/сертифікати 

Левицька Є.Г., спец. вищ. 

кат., викл.- метод., 

Кунічева Т.П., спец. вищ. 

кат., викл.- метод. 

очна/тези/сертифікати 

Кобзєва І.О., к.п.н., спец. 

вищ. кат., викл., 

Якубян С., 

Таубер Р.Д. 

очна/тези//доповідь 

сертифікати 

Єршова Л.В., спец., викл., 

Морковін Є.О.,спец., викл., 

Морковін О.О., спец., викл. 

очна/тези/сертифікати 

Сєрова І.А., к.е.н., доц., спец. 

вищ. кат., викл., 

Болотова Т.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл., 

Крюкова О.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл. 

очна/тези/сертифікати 
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   Афанасьєва Т.В., спец. вищ. 

кат., викл., 

Золотухіна О.О., спец. вищ. 

кат., викл., 

Ніколаєнко-Ломакіна А.М., 

спец. вищ. кат., викл.-метод. 

очна/тези/доповідь 

сертифікати 

Золотухіна О.О. спец. вищ. 

кат., викл., 

Коробкова С., студ. 

гр. ТСБ-1-17 

очна/тези/сертифікати 

Bakirov M., к.т.н., доц., спец. 

вищ. кат., викл., 

Kornieiev M., 

Sadullah Ő. 

очна/тези/сертифікати 

Бакіров М.П., к.т.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл., 

Бутко Д.О., студ. 

гр. ТМ-1-18 

очна/тези//доповідь 

сертифікати 

Болотова Т.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл., 

Кетова Т.Б., спец. II кат., 

викл., 

Крюкова О.М. к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл. 

очна/тези/сертифікати 

Аштаєва Н.Л., спец. I кат., 

викл., 

Аштаєв О.С. спец. II кат., 

викл. 

очна/тези/сертифікати 
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   Василик С.К., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., 

викл., 

Кетова Т.Б., спец. II кат., 

викл., 

Болотова Т.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., 

викл. 

очна/тези/сертифікати 

Внуковська-Місталь О.Г., 

Заїка Ю.А., к.е.н., спец. вищ. 

кат., викл., 

Мітрович В.В. 

очна/тези/доповідь 

сертифікати 

 

 

спец., викл., 

Глізнуца М.Ю. 

очна/тези/сертифікати 

Голованова О.М., спец. II 

кат., викл., 

Кунічева Т.П., спец. вищ. 

кат., викл.- метод. 

очна/тези/сертифікати 

Доценко В.А., спец. II кат., 

викл. 

очна/тези/сертифікати 

Зоря Р.Р., спец. вищ. кат., 

викл.- метод., 

Балашова О.В., спец. II кат., 

викл. 

очна/тези/сертифікати 

Кобзєва І.О., к.п.н., спец. 

вищ. кат., викл., 

Якубян С., 

Таубер Р.Д. 

очна/тези//доповідь 

сертифікати 

Глізнуца Ю.С. 
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   Нечепуренко К.Б., к.т.н., 

спец. II кат., викл., 

Горбенко Г.О., зав. навч. 

лаб., викл., 

Карпова Т.П.  

очна/тези/сертифікати 

Нечепуренко К.Б., к.т.н., 

спец. II кат., викл., 

Чаплигіна Т., студ. гр. 

ТХ-1-18, 

Безпала С., студ. 

гр. ТХ-1-18 

очна/тези/доповідь/ 

сертифікати 

Огурцова О.П., спец. ІІ кат., 

викл., 

Коваленко А., студ. 

гр. ТО-1-17 

очна/тези//доповідь 

сертифікати 

Правда А.О., к.х.н., викл., 

Добриян М.О. 

очна/тези/сертифікати 

Решетняк О.І., 

Заїка Ю.А., к.е.н., спец. вищ. 

кат., викл. 

Приходько Т.М., спец. вищ. 

кат. 

очна/тези//доповідь 

сертифікати 

Шаповал С.Л., 

Корницька А.О., спец.                

І кат., викл. 

очна/тези/сертифікати 

Щебликіна Т.А., 

Погорєлов М.М., спец.                   

І кат., викл., 

Lukin D. 

очна/тези/сертифікати 
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   Яремчук Н.В., спец. вищ. 

кат., викл., 

Шелухіна І.А., спец. ІІ кат., 

викл., 

Підлісна К.Г. спец. ІІ кат., 

викл. 

очна/тези/сертифікати 

21 Перша Міжнародна науково-

методична конференція: 

«Модернізація вищої освіти та 

забезпечення якості освітньої 

діяльності» 

31.05.19 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл., 

Радченко Я.Ю., к.е.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

очна/тези/доповідь 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл., 

Шарапова О.М. 

очна/тези 

Нечепуренко К.Б., к.т.н., 

спец. II кат., викл., 

Горбенко Г.О., зав. навч. 

лабор., викл., 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод. 

очна/тези 

Радченко Л.О., к.і.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.-метод., 

Бремеч Ж.Н., 

Погорєлова Г.О., спец.         

ІІ кат., викл. 

очна/тези 
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22 ХVІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Освіта і доля нації: 

Освіта та її ресурси у подоланні 

сучасних соціокультурних і 

політичних викликів» 

07-08.06.19 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

Руденко С.О., к.ф.н., спец. 

вищ. кат., викл.-метод. 

очна/тези/доповідь 

Кобзєва І.О., к.п.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

очна/тези/доповідь 

Торянік І.П., спец. І кат., 

викл. 

очна/тези/доповідь 

Огурцова О.П., спец. І кат., 

викл. 

очна/тези/доповідь 

Скіндер Н., спец. І кат., 

викл. 

очна/тези/доповідь 

Резенкіна Н.О., спец. вищ. 

кат., викл. 

очна/тези/доповідь 

Тетеріна Т.А., спец. вищ. 

кат., викл.-метод. 

очна/тези/доповідь 

23 Третя міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні аспекти 

розвитку обладнання харчової і 

готельної індустрії в умовах 

сучасності» 

04-06.09.19 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц, 

викл., 

Дейниченко Г.В., 

Рижкова Т.М. 

очна/тези/доповідь 

24 II Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

розвитку ресторанного, готельного та 

туристичного бізнесу в умовах 

світової інтеграції: досягнення та 

перспективи» 

19-20.09.19 

Болгарія, м. Харків-Варна-

ХДУХТ 

Департамен економіки і 

міжнародних відносин, 

Департамент науки і освіти 

Дюкарева Г.І., к.т.н., доц, 

викл., 

Рижкова Т.М. 

Гейда І.М. 

Сільченко К.П. 

очна/тези 
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25 Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні 

та технічні аспекти становлення» 

16.10.19 

Україна, м. Тернопіль 

Громадська організація «Наукова 

спільнота» та Wyzsza Szkola 

Spoleczno-Gospodarcza w 

Przeworsku (Польща) 

Морковін Є.О., спец., викл. заочна/тези 

26 Всеукраїнська науково-методична 

Інтернет конференція: «Проблеми та 

перспективи розвитку системи вищої 

освіти в Україні» 

17.10.19 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.- 

метод., 

Кривошеєва Н.М. спец. 

вищ. кат., викл. 

заочна/тези 

Богоявленський О.В., к.е.н., 

доц., викл., 

Кулинич Т.В., к.е.н., викл. 

заочна/тези 

Руденко І.В., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл., 

Постольна Н.О., спец. ІІ 

кат., викл. 

заочна/тези 

27 ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція: «Фінансові механізми 

сталого розвитку України» 

18.10.19 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Руденко І.В., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл., 

Кулинич Т.В., к.е.н., викл. 

заочна/тези 

28 Міжнародна науково-практична 

конференція «Економіка, облік, 

фінанси і право: аналіз тенденцій і 

перспективи розвитку» 

24.10.19 

Україна, м. Полтава 

Центр фінансово-економічних 

наукових досліджень 

Кривошеєва Н.М. спец. 

вищ. кат., викл., 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц., 

спец. вищ. кат., викл.- метод. 

заочна/тези/сертифікати 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 7а 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ГАЛУЗЕВИХ ВИСТАВКАХ, КУЛІНАРНИХ 

ФЕСТИВАЛЯХ ТА КОНКУРСАХ, НА ЯКИХ РЕПРЕЗЕНТОВАНО ЗДОБУТКИ НАУКОВЦІВ ХТЕК КНТЕУ 

В 2019 Р. 

 
№ 

з/п 
Назва заходу Місце і дата  

проведення 
ПІБ 

учасників 
Результат участі (диплом, 

сертифікат, медаль, грамота, 

інше) 

1 2 3 4 5 

1 Міжнародний чемпіонат з кулінарної 

майстерності 

Республіка Туреччина, 

м. Болу,  

15-17.03.19 

Судді міжнародної 

категорії: 

Радченко Л.О., 

Біленко Л.М. 

Медалі: 

4 золоті 

2 Міжнародний кулінарний конкурс 

«PEARL OF THE SEA-2019» 

Хорватія, о. Брач 

09-13.04.19 

Судді міжнародної 

категорії: 

Радченко Л.О. 

Біленко Л.М. 

Медалі: 

4 золоті 

3 Міжнародний кулінарний фестиваль 

«MONTENEGRO HOSPITALITY 

CHAMPIONSHIP 2019» 

Чорногорія, м. Будва 

22-24.04.19  

Огурцова О.П. Медалі: 

1 золота 

4 IV Міжнародний кулінарний конкурс 

«Kranjska Gora» 

Словенія, 

м. Кранська Гора, 

07-10.05.19 

Нечепуренко К.Б. Медалі: 

1 золота 

1срібна 

1 бронзова 

5 IV міжнародний кулінарний конкурс 

«GASTROMAK 2019» 

Македонія, м. Охрід 

10-14.10.19 

Огурцова О.П. Медалі: 

1 золота 

6 VI Міжнародний кулінарний конкурс» 

BestCookFest 2019» 

Україна, м. Чернівці 

22-24.10.19 

Павлова М.Л., 

Золотухіна О.О., 

Афанасьєва Т.В., 

Зоря Р.Р. 

Медалі: 

1 кубок Гран-прі 

2 золоті 

1 срібна 
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Закінчення таблиці 7а 
1 2 3 4 5 

7 Міжнародний кулінарний фестиваль 

кондитерського мистецтва та конкурс 

«Кондитер року 2019» на приз 

«Діамантовий ковпак» у рамках 

міжнародного хлібного салону та 

виставки-ярмарки «Продекспо» 

Білорусь, м. Мінськ 

12-14.11.19 

Павлова М.Л. Медалі: 

1 золота 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця 7б 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ ТА ПРОВЕДЕНИХ КАФЕДРАМИ КОЛЕДЖУ 
 

№ 

з/п 

Повна назва заходу Дата і місце проведення ПІБ учасників від кафедри 

1 2 3 4 

1 Організація та проведення занять Школи 

молодого викладача «Пошук» 

01.19.-12.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц., спец. вищ. 

кат., викл.-метод. 

Викладачі коледжу 

2 Круглий стіл «Корпоративний імідж і його 

формування в сучасних умовах 

господарювання» 

29.03.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Руденко І.В., к.е.н., доц., спец. вищ. 

кат., викл. ЦК економіки, управління 

та адміністрування 

Болотова Т.М., к.е.н., доц., спец. 

вищ. кат., викл. 

Віннікова В.А, керівник імідж-студії, 

коуч-консультант, доц. кафедри 

«Менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності та 

туризму» ХДУХТ 

3 Олімпіада з курсу «Основи маркетингу» 05.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Кривошеєва Н.М, спец. вищ. кат., 

викл. 

4 Круглий стіл «Моє майбутнє за розвитком 

зеленого туризму» 

12.04.19 

м. Харків, Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Тетеріна Т.А., спец. вищ. кат., викл.-

метод. 

5 Міжнародна науково-практична конференція 

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та 

стратегічні перспективи розвитку» 

29-30.05.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

50 викладачів ХТЕК КНТЕУ 
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Продовження таблиці 7б 
1 2 3 4 

6 Майстер-клас з Петриківського розпису 

Вакуленко О.С. 

30.05.19 

с. Черемушне , Харківська область, 

база АГРООСЕЛЯ «Квітуча Садиба» 

Вакуленко О.С., майстер з 

Петриківського розпису 

Тетеріна Т.А., спец. вищ. кат., викл.-

метод., 

Викладачі ЦК туризму та соціально-

гуманітарних дисциплін 

7 Майстер-клас з приготування українського 

борщу  

30.05.19 

с. Черемушне , Харківська область, база 

АГРООСЕЛЯ «Квітуча Садиба» 

Тетеріна Т.А., спец. вищ. кат., викл.-

метод. 

Викладачі ЦК туризму та соціально-

гуманітарних дисциплін 

8 Зустріч студентів із представником Київського 

відділу поліції України в Харківській області  

06.09.19 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Донець В.Л., майор поліції  

Київського відділу поліції України в 

Харківській області 

Резенкіна Н.О., спец. вищ. кат., викл.  

9 Вікторина присвячена Міжнародному дню 

грамотності  

09.09.19 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Скіндер Н.В., спец. І кат., викл, 

Торянік І.П., спец. І кат., викл.  

10 Event- захід «Розвиток еко-туризму» 19.09.19 

с. Черемушне , Харківська область, база 

АГРООСЕЛЯ «Квітуча Садиба» 

Тетеріна Т.А., спец. вищ. кат., викл.-

метод. 

11 Лекція з представником туристичного 

агентства «ТАСС ТРЕВЕЛ» 

11.10.19 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Волковицька Ю., турагент компанії 

«ТАСС ТРЕВЕЛ» 

12 Конкурс з написання творів з нагоди Дня 

української писемності та мови  

07.11.19 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Руденко С.О., к.ф.н., спец. вищ. кат., 

викл.-метод. 

13 Конкурс бізнес-проектів «Бізнес план як крок у 

майбутнє» 

18.11.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Постольна Н.О., спец. II кат., викл. 
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Закінчення таблиці 7б 
1 2 3 4 

14 Вузівська науково-практична конференція 

«Соціокультурні, психологічні та правові 

аспекти розвитку особистості студента» 

21.11.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Викладачі кафедри туризму та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 8 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ З ІНІЦІАТИВИ КАФЕДР ЛЕКЦІЇ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, ТРЕНІНГИ ЗА 

УЧАСТЮ ПРОВІДНИХ ВЧЕНИХ, НАУКОВЦІВ, ВИДАТНИХ ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ 
 

№ 

з/п 

ПІБ  

(вчене звання, науковий ступінь,  

посада, місце роботи) 

Назва  

(лекції, майстер-класу, тренінгу) 

Дата проведення 

1 2 3 4 

1 Гнідий А.О., аспірант кафедри міжнародного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

Круглий стіл і презентація «Права людини: 

історія та сучасність» 

10.12.18 

2 Заїка Ю.А., канд. екон. наук 

Болотова Т.М., канд. екон. наук, доц. 

викл. кафедри економіки та маркетингу 

Круглий стіл «Міжнародний день боротьби з 

корупцією» 

14.12.18 

3 Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук, спец. II кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас «Приготування різдвяних пряників» 20.12.18 

4 Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук, спец. II кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас з виготовлення букетів та композицій з 

фруктів «Диво у горщику» 

24.01.19 

5 Шумаков М., президент Української асоціації NLP, 

розробник психотехнологій, бізнес-тренер, автор та 

розробник моделей бізнес розвитку 

Лекція на тему «Успішні переговори 

в житті і бізнесі» 

29.01.19 

6 Шпортюк О. віце-президент Української асоціації NLP, 

бізнес-тренер коуч та розробник програм 

індивідуального розвитку 

Лекція на тему «Успіх та самореалізація» 29.01.19 

7 Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук, спец. II кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас «Цукрові квіти» 15.02.19 

8 Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук, спец. II кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас «Квіти з желатину» 28.03.19 
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Продовження таблиці 8 
1 2 3 4 

9 Руденко І.В., канд. екон. наук, доц., викл. коледжу 

Болотова Т.М., канд. екон. наук, доц., викл. коледжу 

Віннікова В.А., доц., керівник імідж студії, коуч-

консультант ХДУХТ 

Круглий стіл «Корпоративний імідж і його формування 

в сучасних умовах господарювання» 

29.03.19 

10 Генадій Боженко (адміністратор «Шотіпарк», Олександр 

Адамський  (адміністратор клуб «Болеро») 

Лекція «Сучасні тенденції розвитку ресторанного 

бізнесу» 

08.04.19 

11 Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук, спец. II кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас «Декорування шоколадом та ліпки 

шоколадом» 

18.04.19 

12 Івагло С.В., засновник і тренер Ділового клубу 

«Партнер» та ТОВ «Центр зі створення сімейного 

капіталу», підприємець, співавтор гри «Життєвий 

капітал» 

Тренінг «Харизматичний оратор» 23.04.19 

13 Кононенко О.Ю., керівник художньої студії «Жар-

птиця» 

Майстер-клас «Виготовлення писанок» 24.04.19 

14 Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук, спец. II кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас «Художня ліпка тістом» 17.05.19 

15 Вакуленко О.С., майстер Петриківського розпису Майстер-клас «Художній розпис» 30.05.19 

16 Майстри українських страв с. Черемушне Зміївського р-

ну Харківської обл. 

Зустріч-бесіда з майстрами приготування українських 

страв 

30.05.19 

17 Донець В.Л., представник Київського відділу поліції 

Головного управління національної поліції України в 

Харківській обл. 

Зустріч-бесіда працівників правоохоронних органів 

міста Харкова зі студентами щодо питань дотримання 

ними вимог чинного законодавства України, в тому 

числі Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» 

06.09.19 

18 Меркулова М., провідний візажист, стиліст харківського 

«7-каналу» 

Майстер-клас «Візаж» 10.09.19 



60 
 

Продовження таблиці 8 
1 2 3 4 

19 Безпала С. багаторазова переможниця Міжнародних та 

Всеукраїнських кулінарних конкурсів і фестивалів 

(студентка гр. ТХ-1-18) 

Майстер-клас «Французька кулінарія» 11.09.19 

20 Горбенко Г.О., зав. навч. лабораторії, викл. коледжу 

Аштаєв О.С., зав. навч. лабораторії , спец. II кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас з приготування святкового кулешу до 

осіннього свята «Овочева феєрія» 

18.09.19 

21 Афанасьєва Т.В., спец. вищ. категорії, викл. коледжу 

Аштаєва Н.Л., зав. навч. лабораторії, майстер 

виробничого навчання, спец. I кат., викл. коледжу Кунік 

В.В., майстер виробничого навчання, спеціаліст 

Павлова М.Л., майстер виробничого навчання 

Майстер-клас «Кращий з нарізки овочів» 25.09.19 

22 Волковицька Ю., туроператор туристичного агентства 

«Тасс Тревел» 

Зустріч-бесіда з представниками туристичного 

агентства «Тасс Тревел» 

14.10. 19 

23 Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук, спец. II кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас «Сахарна флористика» 17.10.19 

24 Маренич В.М., канд. юрид. наук, спец. вищ. кат., 

викладач коледжу, Заслужений журналіст України, 

керівник ГО «Міжнародний кінофестиваль 

«Харьковская сирень»» 

Цикл відкритих лекцій за темою «Заборонене 

українське кіно», перегляд фільму «Тіні забутих 

предків», режисер С. Параджанов 

24.10.19 

25 Крас В., український письменник Зустріч-бесіда з письменником Василем Красом  24.10.19 

26 Горбенко Г.О., зав. навч. лабораторії, викл.коледжу Майстер-клас «Магія сезонних страв» 25.10.19 

27 Кунік В.В., майстер виробничого навчання, спеціаліст Майстер-клас «Приготування виробів з дріжджового 

тіста з елементами оздоблення в різних країнах світу» 

27.10.19 

28 Павлова М.Л., майстер виробничого навчання Майстер-клас «Приготування білкового заварного 

крему та елементи оздоблення для тортів за допомогою 

кондитерського мішку та кондитерських насадок. 

Робота аерографа по фарбуванню квітів» 

12.11.19 
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Закінчення таблиці 8 
1 2 3 4 

29 Маренич В.М. канд. юрид. наук, спец. вищ. кат., 

викладач коледжу, Заслужений журналіст України, 

керівник ГО «Міжнародний кінофестиваль 

«Харьковская сирень»» 

Цикл відкритих лекцій за темою «Заборонене 

українське кіно», перегляд фільму «Криниця для 

спраглих», режисер Ю. Іллєнко 

21.11.19 

30 Афанасьєва Т.В., спец. вищ. категорії, викл. коледжу Майстер-клас «Страви з птиці» 26.11.19 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 9 
 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ 

ВИКЛАДАЧАМИ КОЛЕДЖУ У ЗВІТНОМУ РОЦІ: 
 

№ 

з/п 

Назва роботи Кількість Обсяг в друк. аркушах 

1 2 3 4 

1 Монографії 2 19,4 

в Україні 1 8,9 

за кордоном, 

 з них офіційними мовами Євросоюзу 

1 10,5 

1 10,5 

2 Розділів монографій 1 4,75 

в Україні - - 

за кордоном, 

з них офіційними мовами Євросоюзу 

1 4,75 

1 4,75 

3 Статей у виданнях України 13 8,12 

4 Статей у зарубіжних виданнях 1 0,63 

5 Тез доповідей 94 14,7 

6 Підручників - - 

7 Навчальних посібників - - 

8 Інших навчально-методичних розробок 4 43,35 

 Опубліковано робіт, всього: 120 90,95 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 10 

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) 

№ 

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 

Мова 

1 2 3 4 5 

Scopus 

Статті 

1 Радченко Л.О. Проблеми маргіналізації й заперечення Голокосту: 

західна історіографія 

Україна 

Laurus Press, Judaica Ukrainica 

(здано до друку 08.10.19 р.) 

українська 

Тези 

     

Web of Science 

Статті 

1 Радченко Л.О. Посилення політичної складової в антиурядових 

секціях студентів Наддніпрянської України (90 – ті рр. 

ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 

Україна 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

Universum Historiae et Archeologiae 

(здано до друку 20.10.19 р.) 

українська 

2 Dyukareva G.I., 

Isayenko O.Y., 

Knysh O.V., 

Babych Y.M., 

Ryzhkova T.N. 

Effect of disintegrations and metabolites of Lactobacillus 

rhamnosus and Saccharomyces boulardii on biofilms of 

antibiotic resistant conditionally pathogenic and pathogenic 

bacteria 

Regulatory Mechanisms in 

Biosystems Regul. Mech. Biosyst. 

2019. Vol. 10(1). Р. 3-8 

англійська 



64 
 

Продовження таблиці 10 
1 2 3 4 5 

Index Сореrnicus (для соціо-гуманітарних наук) 

Статті 

1 Александрович Н.О.,  

Скіндер Н.В., 

Огурцова О.П.,  

Торянік І.П., 

Тетеріна Т.А. 

Розвиток спортивно-рекреаційного туризму в Україні Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58). С. 10-14 

українська 

2 Болотова Т.М.,  

Крюкова О.М.,  

Василик С.К.,  

Кетова Т.Б.,  

Левицька Є.Г.,  

Мітрович В., 

Грувер А. 

Вплив рівня освіти населення на індекс людського 

розвитку 

Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58) С. 14-18 

українська 

3 Богоявленський 

О.В., 

Клочко В.М., 

Шеховцова Я.С. 

Вдосконалення корпоративної культури на 

підприємстві 

Україна 

Приазовський економічний вісник, 

2019. №4 (15) С. 67-71. 

українська 

4 Непран А.В. Вплив інфляції на інвестиційну активність підприємств 

промисловості 

Україна 

Вісник економіки промисловості 

та транспорту, 2019. №66.                   

С. 166-174 

українська 

5 Радченко Л.О.,  
Редька С.І., 

Резенкіна Н.О., 

Дармостук Д.Г., 

Ісламова А.В. 

Політична боротьба в партійній організації КП (б) у 

Харківської губернії (1920-1922рр.) 

Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58). С. 23-28 

українська 
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Продовження таблиці 10 
1 2 3 4 5 

6 Радченко Я.Ю.,  

Решетняк О.І.,  

Гузенко Г.М., 

Заїка Ю.А.,  

Кривошеєва Н.М., 
Внуковська-Місталь 

О.Г.,  

Погорєлова Г.О. 

Інтеграція освіти, науки й виробництва як запорука 

підготовки конкурентоспроможного фахівця 

Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58). С. 6-9 

українська 

7 Руденко І.В., 

Постольна Н.О., 

Голованова О.М.,  

Приходько Т.М., 

Золотоверха В.П.  

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності 

підприємств України  

Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58). С. 19-24 

українська 

8 Семененко В.І.,  

Руденко С.О., 

Ніколаєнко-Ломакіна 

А.М., Резенкіна Н.О., 

Балашова О.В. 

Початковий етап викладацької кар’єри М.П. 

Драгоманова: особливості науково-педагогічного та 

громадського дискурсу 

Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58). С. 29-33 

українська 

9 Богоявленський 

О.В., 

Гузій Р.С. 

Вибір стратегії диверсифікаційного розвитку на 

пракладі страхової діяльності 

Україна 

Інфраструктура ринку. 

2019. № 32. С. 82-88  

українська 

10 Богоявленський 

О.В., 

Попова І.В. 

Маркетингові стратегії у розвитку фітнес-індустрії   Україна 

Інфраструктура ринку. 

2019. № 32. С. 89-95 

українська 

11 Богоявленський 

О.В., Гриб С.В., 

Сухова К.І. 

Мотиваційні фактори лояльності працівників 

підприємства 

Україна 

Інфраструктура ринку. 

2019. № 32. С. 67-74 

українська 

12 Богоявленський 

О.В., 

Гриб С.В., 

Шеховцов С.С. 

Формування бренду промислового підприємства, 

орієнтованого на зовнішньоекономічну діяльність 

Україна 

Інфраструктура ринку. 

2019. № 32. С. 75-81 

українська 
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Продовження таблиці 10 
1 2 3 4 5 

13 Богоявленський 

О.В., 

Зінченко Д.С. 

Управління процесами формування лояльності клієнтів 

торгових мереж 

Україна 

Причорноморські економічні 

студії. 2019. № 42. С. 55-59. 

українська 

14 Кобзєва І.О. Мода як фактор трансформації людського тіла Україна 

Філософські обрії: науково-

теоретичний часопис. 2019.                   

С. 193-199 

українська 

15 Кобзєва І.О. Трансгуманізм і майбутнє людини Україна 

Мультиверсум. Філософський 

альманах / Інститут філософії 

імені Г.С. Сковороди НАН 

України. Київ: 2019. С. 3-12 

українська 

16 Юрченко О., 

Черножук Т., 

Правда А., 

Радченко Л. 

Атомно-абсорбційне та атомно-емісійне з індуктивно-

зв’язаною плазмою визначення Купруму та Кадмію в 

продуктах дитячого харчування  

Україна 
Аналітична хімія – методи та 
інструменти Analytical chemistry – 
methods and instrumentation : 
матеріали Всеукраїнської наукової 
конференції з міжнародною 
участю, (15-17 травня 2019 р.). 
Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», 2019. 

українська 

Інші 

(Research Bible, SIS (Scientific Indexing Services) (USA), Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)) 

Статті 

1 Добриян М.А., 

Правда А.А., 
Юрченко О.И., 

Глизнуца Ю.С., 
Карпова Т.П., 

Зоря Р.Р. 

Разработка экологически чистых ресурсо-сберегающих 

технологий производства радио-электронной 

аппаратуры 

Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58) С. 64-71 

російська 

http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
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Продовження таблиці 10 
1 2 3 4 5 

2 Нечепуренко К.Б.,  

Горбенко А.О., 

Золотухіна О.О.,  
Бремеч Ж.Н.,  

Грувер А.,  

Царенко Я.В.,  

Корницька А.О. 

Технологія виробів м’ясних посічених з додаванням 

термостабільної пружної емульсії на основі натрію 

альгінату  

Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58). С. 46-51 

українська 

3 Павлюк Р.Ю., 

Погарська В.В.,  

Радченко Л.О., 

Біленко Л.М., 

Стуконоженко Т.А., 

Максимова Н.П., 

Лосєва С.М. 

Відкриття прихованих резервів плодоовочевої 

сировини під час виготовлення оздоровчих харчових 

продуктів для кулінарів світу  

Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58). С. 57-64 

українська 

4 Погарська В.В., 

Павлюк Р.Ю., 

Радченко Л.О., 

Біленко Л.М., 

Стуконоженко Т.А., 

Максимова Н.П., 

Лосєва С.М. 

Розробка каротиноїдних бісквітів «Sancakes» з 

використанням натуральних рослинних нанодобавок 

для здорового харчування  

Україна 

ScienceRise, 2019. 

№5 (58). С. 51-56 

українська 

5 Дюкарева Г.І., 

Рижкова Т.М., 

Гейда І.М., 

Гончарова І.І. 

Порівняльна характеристика фізико - хімічних 

показників козиного і коров’ячого молока 

промислового призначення 

Україна 

Ветеринарія, технології 

тваринництва та 

природокористування: Науково - 

практичний журнал № 3. Харків. 

2019. С. 213-225 

українська 

6 Морковін Є.О. Многокритериальный выбор предпочтительного пакета 

имитационного моделирования методом анализа 

иерархии 

Україна 

Международный электронный 

научный журнал «Наука онлайн». 

2019. № 4. С.1-11. 

російська 
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Закінчення таблиці 10 
1 2 3 4 5 

Google Scholar 

1 Кобзєва І.О. Калокагатія у філософсько-антропологічному дискурсі 

кінізму 

Україна 

Нова парадигма : зб. наук. праць 

Київ: Вид-во НПУ імені                      

М.П. Драгоманова. 2019. С. 54-64 

українська 

2 Кобзєва І.О. Гендерні модифікації ідеалу калокагатія Болгарія, м. Софія 

Гуманітарно-релігієзнавчий 

вісник. 2019. №1(13). 

українська 

CrossRef, Word Cat, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE та ін. 
1     

2     

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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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 

1 Морковін Є. О. Моделі і методи 

забезпечення QoS при 

управлінні дисципліною 

обслуговування черг у період 

пікового навантаження 

Пустовойтов П.Є., 

д-р техн. наук, професор 

10.2018 30% 06.2022 р. 

2 Морковін О. О. Марківські моделі та методи 

оптимізації якості 

обслуговування у 

бездротових мережах 

Пустовойтов П.Є., 

д-р техн. наук, професор 
10.2018 30% 06.2022 р. 

3 Скіндер Н.В.  Спорт як феномен культури: 

філософсько-

антропологічний аналіз 

Жеребкіна І.А., 

д-р філос. наук, професор 

10.2014 70% 05.2020 р. 

Викладачами 

1 Водолаженко М.О. Однореакторна послідовна 

взаємодія 1,3-

дикарбонільних СН-кислот з 

NN-диметилформаміду 

диметилацеталем та 

метиленактивними 

нітрилами 

Горобець М.Ю., 

канд. хім. наук, 

с.д., 02.00.03 

10.2016 Захищено 18.04.2019 р. 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.М. Каразіна 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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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 

1 Кобзєва І.О. Філософсько-антропогічні 

модифікації ідеалу калокагатії 

Култаєва М.Д., 

д-р філос. наук, 

професор 

 

09.2017 р. 70% 06.2021 р. 

Викладачами 

2       

 

 

Директор  ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця 16а 

СПИСОК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ, В ЯКИХ БРАЛИ УЧАСТЬ СТУДЕНТИ ХТЕК КНТЕУ 

 
№ 

з/п 

Повна назва заходу Дата і місце проведення ПІБ учасника Форма участі 

1 2 3 4 5 

1 V Всеукраїнська студентська наукова 

конференція «Готельно-ресторанний та 

туристичний бізнес: реалії та перспективи» 

21.03.19 

Україна, м. Киї в 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Адаменко О. очна/доповідь/ 

Диплом 3 ступеня 

Бондар С. очна/доповідь/сертифікат 

Лемак Ю. очна/доповідь/сертифікат 

Доценко Л. очна/доповідь/сертифікат 

2 Всеукраїнська науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих учених 

«Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді»  

03.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Верчик В. заочна/тези 

Кобильник Ю. заочна/тези 

Коваленко А. заочна/тези 

Гратинский А. заочна/тези 

Мартышко А. заочна/тези 

Кофель М., 

Дудник А. 
зочна/тези 

3 Міжнародна науково-теоретична конференція 

студентів та аспірантів «Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний 

прогрес» 

10-11.04.19 

Україна, м. Харків 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Кобильник Ю. заочна/тези 

Коваленко А. заочна/тези 

Кофель М. заочна/тези 

Мартышко А. заочна/тези 

4 Круглий стіл «Моє майбутнє за розвитком 

зеленого туризму» 

12.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Бондар С. очна/доповідь 

Коваленко А. очна/доповідь 

Живолуп К. очна/доповідь 

Парафієнко В. очна/доповідь 
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Продовження таблиці 16а 
1 2 3 4 5 

5 ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасні тренди розвитку 

сервісної економіки: європейський досвід та 

стратегічні перспективи в Україні» 

24.04.19 

Україна, м. Київ 

Торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Кобильник Ю., 

Яркіна К. 

заочна/тези/сертифікати 

Коваленко А., 

Бондар С. 

заочна/тези/сертифікати 

6 ХІІІ Регіональний конкурс молодих вчених 

«Гендерна політика очима української молоді» 

24.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені 

О.М. Бекетова 

Коваленко А. заочно/тези 

7 Міжнародна науково-практична конференція 

науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та 

фахівців-практиків «Інновації у вітчизняній 

освіті: надбання та стратегічні перспективи 

розвитку» 

29-30.05.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Адаменко О. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Дем’янов М. очна/тези/сертифікат 

Коробкова С. очна/тези/сертифікат 

Бутко Д. очна/тези/сертифікат 

Чаплигіна Т., 

Безпала С. 

очна/тези/сертифікати 

Коваленко А. очна/тези/сертифікат 

Фісько К. очна/доповідь/сертифікат 

8 Вузівська науково-практична конференція  

ХТЕК КНТЕУ «Соціокультурні, психологічні 

та правові аспекти  розвитку особистості 

студента» 

21.11.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Верчик В. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Кобильник Ю. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Косенко В. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Тузко Н. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Мирошніченко А. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 
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   Спічак А. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Дворник С. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Почепцова А. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Латина Д. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

9 Фестиваль «Весняні пародії» 21.03.19 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

автотранспортний коледж 

Гапонова М. грамота 

Солошенко І. грамота 

Белих А. грамота 

Нескородько В. грамота 

Волобуєва А. грамота 

10 Круглий стіл «Корпоративний імідж і його 

формування в сучасних умовах 

господарювання» 

29.03.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Гончаров Д. очна/доповідь/грамота 

Долгополова О. очна/доповідь/грамота 

Яровий П. очна/доповідь/грамота 

Юзвінська А. очна/доповідь/грамота 

11 Турнір майбутніх мільйонерів 22.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Долгополова О. грамота 

Демідкін Є. грамота 

Балера М. грамота 

Курочка О. грамота 

Нескородько В. грамота 

Лагутін В. грамота 
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12 Інтелектуальна гра на знання дисципліни 

«Контроль і ревізія» 

23.04.19 

Україна, м. Харків 

Житлово-комунальному коледж 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

Левченко В. 

грамота Індикова Ю. 

Єгорова А. 

13 Круглий стіл «Банківська система: проблема та 

перспективи розвитку» 

23.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Місюра А. очна/доповідь/ грамота 

Бортняк А. очна/доповідь/ грамота 

Швидка А. очна/доповідь/ грамота 

Канаєв Ю. очна/доповідь/ грамота 

Чайка В. очна/доповідь/ грамота 

Долгополова О. 
очна/доповідь/ грамота 

очна/доповідь/ грамота 

Гапонова М. очна/доповідь/ грамота 

14 Круглий стіл «Сучасні нові технології та 

актуальні тренди маркетингу в Україні» 

25.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Адаменко О. очна/доповідь/диплом 

Дем’янов М. очна/доповідь/диплом 

Юзвінська А. очна/доповідь/диплом 

Нескородько В. очна/доповідь/диплом 

Парушева А. очна/доповідь/диплом 

Курочка А. очна/доповідь/диплом 

Лагутін В. очна/доповідь/диплом 

Бєлих А. очна/доповідь/диплом 

Гапонова М. очна/доповідь/диплом 

Сович В очна/доповідь/диплом 

15 Гра-тренінг «Створення власного бізнесу» 25.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Демьянов М. диплом 

Цхададзе У. диплом 

Місюра А. диплом 

Гапонова М. диплом 
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16 Конкурс «Бізнес-план, як крок у майбутнє» 26.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Сидоренко Р. грамота 

Місюра А. грамота 

Бортняк А. грамота 

Цхададзе У. грамота 

Мирошніков М. грамота 

Гончаров Д. грамота 

Швидка А. грамота 

Канаєв Ю. грамота 

Половінкін О. грамота 

Тесленко В. грамота 

Демьянов М. грамота 

17 ІІІ Регіональний турнір з фінансової 

грамотності на кубок голови Харківської 

обласної державної адміністрації 

16.11.19 

Україна, м. Харків 

Харківський навчально-науковий 

інститут державного вищого 

навчального закладу «Університет 

банківської справи» 

Місюра А. 

сертифікат 

Цхададзе У. 

Вінник В. 

Кравцова Л. 

Долгополова О. 

Гапонова М. 

18 VII Всеукраїнський студентський конкурс  

торговельної  реклами 

05-06.11.19 

Україна, м. Київ 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Парушева А. 

Яркіна К. 

заочна 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця 16б 

ОПУБЛІКОВАНІ СТУДЕНТАМИ ОДНООСІБНІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ 

 
№ 

з/п 
Повна назва заходу Дата та місце проведення ПІБ  

Форма участі кожного 

учасника 

1 2 3 4 5 

1 Всеукраїнська науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих учених 

«Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді»  

03.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Верчик В. Заочна/тези 

Кобильник Ю. Заочна/тези 

Коваленко А. Заочна/тези 

Гратинский А. Заочна/тези 

Мартышко А. Заочна/тези 

Кофель М., 

Дудник А. 

Заочна/тези 

2 Міжнародна науково-теоретична конференція 

студентів та аспірантів «Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний 

прогрес» 

10-11.04.19 

Україна, м. Харків 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Кобильник Ю. Заочна/тези 

Коваленко А. Заочна/тези 

Кофель М. Заочна/тези 

Мартышко А. 
Заочна/тези 

3 ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасні тренди розвитку 

сервісної економіки: європейський досвід та 

стратегічні перспективи в Україні» 

24.04.19 

Україна, м. Київ 

Торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Кобильник Ю., 

Яркіна К. 

заочна/тези/ 

сертифікати 

Коваленко А., 

Бондар С. 

заочна/тези/ 

сертифікати 

4 ХІІІ Регіональний конкурс молодих вчених 

«Гендерна політика очима української молоді» 

24.04.19 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені 

О.М. Бекетова 

Коваленко А. заочно/тези 



77 
 

Закінчення таблиці 16б 
1 2 3 4 5 

5 Вузівська науково-практична конференція  

ХТЕК КНТЕУ «Соціокультурні, психологічні 

та правові аспекти  розвитку особистості 

студента» 

21.11.19 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Верчик В. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Кобильник Ю. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Косенко В. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Тузко Н. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Мирошніченко А. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Спічак А. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Дворник С. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Почепцова А. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

Латина Д. очна/тези/доповідь/ 

сертифікат 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                         Л. О. Радченко
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Таблиця 17 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ХТЕК КНТЕУ У МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ОЛІМПІАДАХ, 

ТУРНІРАХ, КУЛІНАРНИХ КОНКУРСАХ ТА ФЕСТИВАЛЯХ В 2019 РОЦІ 

 
№ 

з/п 

Країна 

проведення 

Назва заходу,  

дата проведення 

Кількість учасників Кількість  

переможців 

Назва  

нагород 

1 2 3 4 5 6 

1 Україна, 

м. Одеса 

Чемпіонат України з кулінарії серед 

юніорів 

08 – 09.12.18 

Жигалов Артем 

Безпала Софія 

Філімонов Віталій 

Воловецький Андрій 

4 1 кубок Гран-прі 

Медалі: 

1 золота 

4 срібні 

2 Україна, 

Кам’янець-

Подільський район, 

с. Врублівці 

Міжнародний фестиваль ресторанних 

технологій «BestCookFest-Podillia» 

28.02 – 02.03.19 

Команда ХТЕК КНТЕУ 

(номінація «Казан») – 13 

учасників: 

Безпала Софія 

Місюра Анастасія 

Цхададзе Уляна 

Лазюк Олександра 

Фісько Костянтин 

Дудник Артур 

Кофель Марина 

Четвириков Руслан 

Перерва Ілля 

Канцидал Іван 

Філімонов Віталій 

Покропівна Катерина 

Безпалий Євген 

13 2 кубка Гран-прі 

Медалі: 

10 золоті 

2 срібні 

2 бронзові 

2 Диплома 
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3 Чорногорія, 

м. Будва 

Міжнародний кулінарний фестиваль 

«MONTENEGRO HOSPITALITY 

CHAMPIONSHIP 2019» 

22 – 24.04.19 

Каюк Олександр 1 Медалі: 

2 срібні 

4 Македонія, 

м. Охрід 

IV міжнародний кулінарний конкурс 

«GASTROMAK 2019» 

10 – 14.10.2019 р. 

Каюк Олександр 

Павлюков Максим 

Фісько Костянтин 

3 Медалі: 

3 золоті 

3 бронзові 

5 Україна, 

Чернівецька обл., 

с. Бояни 

VI Міжнародний кулінарний конкурс» 

BestCookFest 2019» 

22-44.10.19 

Аржевікін Антон 

Шевченко Андрій 

Гребенюкова Дар’я 

Філімонов Владислав 

Почепцова Аліна 

Віднічук Богдан 

6 Медалі: 

2 золоті 

2 срібні 

1 бронзова 

1 Диплом 

6 Україна, 

Харківський 

державний 

автотранспортний 

коледж 

IX Всеукраїнська олімпіада 

з української мови 

28.02.19 

Подмарков Михайло 

Коваленко Анастасія 

- - 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 17а 

 

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КОЛЕДЖУ  

ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 
 

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 

за 10 останніх років 

 Радченко Л.О., 

к.і.н, проф. 

1. R.D.T. 

Institut Internetional de 

Hotellerie, de la Restauratio 

et du Tourisme SA  avec 

sou siege a Lausanne filiale 

de l'Ecole Superieure de 

l'Hotellerie et de la 

Gastronomie a Poznau 

20.12.2011 р. 

2. ІХ Международная 

конференция «Стратегия 

качества в 

промышленности и 

образовании» 

Технический университет, 

г. Варна (Болгария) 

31.05-07.06.2013 р. 

3. R.D.T. 

Institut Internetional de 

Hotellerie, de la Restauratio 

et du Tourisme SA  avec 

sou siege a Lausanne filiale 

de l'Ecole Superieure de 

1. Гур’єва О.О. «Зернова проблема та криза 

хлібозаготівель в сільському господарстві 

Української РСР 1928-1933 років» - 4,5 років, 2010 

р. 

2. Мартиненко В.О. «Становище етнічних німців 

на території Лівобережної України в роки Другої 

світової війни» - 5 років, 2012 р. 

3. Чаговець Т.В. «Політика радянської влади в 

житловому питанні та його вирішення в Харкові 

(1920-1934 р.р.) - 5 років, 2019 р. 
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l'Hotellerie et de la 

Gastronomie a Poznau 

02.04.2016 р. 

4. Чорногорія, м. Будва, 

Hotel Edukativni 

Centar,17.04-24.04.2017 р. 

5. Польща, м. Познань, 

The academy of hotel 

management and catering  

industry  in Poznan, 3.12-

10.12.2017 р. 

 
 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 17б 
 

НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ 

НЕНУЛЬОВИЙ ІНДЕКС ГІРША ХОЧА Б В ОДНІЙ З НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ SCOPUS АБО 

WEB OF SCIENCE 

Кафедра Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового, науково-

педагогічного працівника 

ID Scopus 

(за наявності) 

Індекс Гірша 

Scopus 

ID Web of Science Індекс Гірша Web of Science 

1 2 3 4 5 6 

1 Радченко Л.О., к.і.н., проф.  4  6 

2 Водолаженко М.О., к.т.н.  2  - 

3 Дюкарева Г.І., к.т.н., доц.  3  4 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 17в 

 

НАУКОВІ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ МАЮТЬ НЕ МЕНШЕ П’ЯТИ НАУКОВИХ 

ПУБЛІКАЦІЙ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНО ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ SCOPUS АБО 

WEB OF SCIENCE (ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ) 

 
Кафедра Прізвище, ім’я, 

по батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника 

Кількість 

публікацій 

Scopus 

Назва та реквізити публікацій Scopus (прирівняні 

відзнаки) 

Кількість 

публікацій Web of 

Science 

Назва та реквізити 

публікацій Web of 

Science (прирівняні 

відзнаки) 

1 2 3 4 5 6 

1 Радченко Л.О.,  

Павлюк Р.Ю., 

Радченко А.Е. 

8 1. The new method of processing is the vegetable 

containing carotene for the manufacture of using 

combi-steaers and fine-dispersed commination // 

Eureka: Life Sciences. 2016. № 3. С. 44-50 

2. Глубокая переработка каротиносодержащих 

овощей и получение нанопищи с использованием 

нового поколения оборудования // Восточно-

европейский журнал передовых технологий. 2016. 

Т. 4, № 11 (82). С. 36-43 

3. Розробка технологій наноекстрактів та 

нанопорошків із прянощів для оздоровчих 

продуктів // Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий. 2015. Т. 3, № 10 (75).            

С. 54-59 

4. The study of bas complex in chlorophyll- containing 

vegetables and development of health-improving 

nanoproducts by a deep processing method // 

Восточно-Европейский журнал передовых 

технологий. 2018. Т. 2. № 11(92). C. 48-56 

  



84 
 

5. Development of a new method of storage and 

maximum separation of chlorophilms from 

chlorophycontaining vegatables at reseption of 

healthfull nanoproducts// // Eureka: Life Sciences. 

2018. № 2. С. 47-54 

6. Studying the complex of biologically active 

substances in spicy vegetables and designing the 

nanotechnologies for cryosupplements and 

nanoproducts with health benefits // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий. 2018. 

Т. 4. № 11 (94). С. 6-14 

2 Радченко Л.О.  7. Проблеми маргіналізації й заперечення 

Голокосту: західна історіографія // Laurus Press, 

Judaica Ukrainica 

(здано до друку 08.10.19 р.) 

  

3 Радченко Л.О.  8. Посилення політичної складової в антиурядових 

секціях студентів Наддніпрянської України (90 – ті 

рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) // Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара, 

Universum Historiae et Archeologiae 

(здано до друку 20.10.19 р.) 

  

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 



85 
 

Таблиця 18 

 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

ЩОДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ХТЕК КНТЕУ ЗА 2019 РІК 

 
№ 

з/п 
Назва показника наукової та науково-технічної діяльності  Показник 

1 2 3 

1. Науково-педагогічні кадри 

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників усього: 71 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 

у тому числі: 

53 

  – доктори наук 1 

  – кандидати наук 18 

  – без ступеня 34 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього 

у тому числі: 

18 

  – доктори наук 4 

  – кандидати наук 6 

  – без ступеня 8 

1.1.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового характеру, 

усього 

у тому числі: 

- 

  – доктори наук - 

  – кандидати наук - 

  – без ступеня - 

2. Підготовка наукових кадрів 

2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього 

у тому числі: 

2 

  – з відривом від виробництва - 

  – без відриву від виробництва 2 

2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді, усього - 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової та науково-технічної діяльності  Показник 

1 2 3 

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 1 

– кандидатських дисертацій, усього з них:  1 

- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ  - 

- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ 1 

– 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 

- 

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 

10 

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 

10 

3.7. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів), усього  

у тому числі: 

30 

  – всеукраїнських - 

 – міжнародних 2 

3.8. Взято участь у конференціях, усього  28 



87 
 

№ 

з/п 
Назва показника наукової та науково-технічної діяльності  Показник 

1 2 3 

у тому числі: 

             – у національних 10 

            – у міжнародних 16 

            – за межами України 2 

3.9. Зроблено науковцями доповідей на конференціях, усього  

у тому числі: 

34 

             – у національних 10 

            – у міжнародних 24 

            – за межами України - 

3.10. Взято участь у виставках, усього  

у тому числі: 

- 

             – у національних - 

            – у міжнародних - 

            – за межами України - 

4. Наукові праці 

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

в тому числі: 

2/19,4 

 в Україні, усього од./др.арк. 1/8,9 

за кордоном, усього од./др.арк. 

в тому числі: 

1/10,5 

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

в тому числі: 

1/4,75 

 в Україні, усього од./др.арк. - 

за кордоном, усього од./др.арк. 

в тому числі: 

1/4,75 

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

в тому числі: 

14/8,75 

 у фахових виданнях України, усього од./друк.арк. 13/8,12 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової та науково-технічної діяльності  Показник 

1 2 3 

за кордоном, усього од./друк.арк. 

 

1/0,63 

4.4 У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, з них: 13 

 - Scopus 1 

- Web of science  2 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus 6 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 4 

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

 - Scopus 9 

- Web of science  10 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus 8 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 4 

4.6. Опубліковано тез , усього од./друк.арк. 94/14,7 

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

в тому числі: 

- 

4.8. Опубліковано навчальних посібників, усього од./друк.арк. 

в тому числі: 

- 

4.9. Опубліковано інших навчально-методичних видань,  

усього од./друк.арк. 

4/43,35 

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 - 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової та науково-технічної діяльності  Показник 

1 2 3 

– 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  

в тому числі: 

20 

             – доктори наук - 

  – кандидати наук 2 

  – аспіранти 2 

  – докторанти 1 

  – без ступеня, не включаючи аспірантів 16 

6.2. Опубліковано монографій, за участю молодих вчених, усього од./друк.арк. 

в тому числі: 

- 

   – 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. - 

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

в тому числі: 

5/3,03 

  – у фахових виданнях України 4/2,43 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової та науково-технічної діяльності  Показник 

1 2 3 

             – статей у зарубіжних виданнях 1/0,60 

6.6 У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, з них: 4 

 - Scopus - 

- Web of science  - 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus 3 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 1 

6.7. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних усього 

одиниць, з них: 

3 

 - Scopus - 

- Web of science  - 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus 2 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 1 

6.8. Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього 20 

              – всеукраїнських 8 

             – міжнародних 10 

             – за межами України 2 

6.9. Зроблено доповідей на конференціях, усього  

у тому числі: 

19 

             – у національних 7 

            – у міжнародних 12 

            – 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 - 

7.2. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних олімпіад  2 

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад - 

                                        – всеукраїнських олімпіад  2 
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7.3. Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього, - 

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад - 

                                        – всеукраїнських олімпіад  - 

7.4. Кількість студентів – учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських 

НДР (кулінарних) 

28 

в тому числі:                  – міжнародних конкурсів (кулінарних) 24 

                                        – всеукраїнських конкурсів 4 

 з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів  4 

  – переможці міжнародних конкурсів  24 

7.5. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  - 

 з них: – самостійно - 

7.6.  Кількість опублікованих тез, усього 28 

з них: – самостійно 22 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко  


