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Вступ 

Науково-дослідна робота вищих навчальних закладів I-II рівня 

акредитації є одним із факторів підвищення якості вітчизняної освіти, а єдність 

науки та освіти є важливою передумовою самоствердження України як 

незалежної держави і сприяє розвитку інноваційного потенціалу економіки 

країни. Динамічні зміни у суспільно-економічному розвитку країни визначають 

головні напрямки розвитку науки у вищих навчальних закладах, підвищення її 

ефективності та приведення у відповідність ринку.  

Впровадження законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

започаткування підготовки фахівців освітнього ступня «бакалавр» активізувало 

процеси інтеграції науки в освітній процес Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ. Наукова діяльність коледжу у 2017 році була 

спрямована на: 

- виконання планів підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук; 

- проведення наукових досліджень викладачами за темами їх наукових 

пошуків; 

- підготовку наукових публікацій за результатами проведених наукових 

досліджень викладачів і студентів; 

- використання в освітньому процесі результатів науково-дослідної 

роботи викладачів. 

Коледж постійно проводить роботу щодо підвищення ефективності 

наукових досліджень та впровадження новітніх розробок у виробництво та 

навчальний процес з урахуванням інтеграції вищої освіти до європейського 

науково-освітнього простору. 
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1. Науково-педагогічні кадри 

Станом на 01 грудня 2017 року науково-педагогічний колектив коледжу 

налічує 64 особи, серед яких 4 докторів наук, професорів, 19 кандидатів наук, 

32 викладача вищої категорії. Частка викладачів, яка має науковий ступінь та 

вчене звання, складає 35,9%, частка викладачів вищої категорії – 50,0%, що 

разом складає переважну більшість від загальної кількості науково-

педагогічного персоналу коледжу. 

Серед викладачів коледжу 2 аспіранти і 3 здобувача наукового ступеня 

кандидата наук (одна з них планує захист кандидатської дисертації на початок 

грудня 2017 року). 

Кількість молодих науковців складає 27 осіб (або 42,2%), серед яких 5 

викладачів – кандидати наук, 2 аспіранта та 3 здобувача. Тобто, потенціал 

науково-педагогічного персоналу коледжу – великий і має перспективи до 

розвитку, що набуває актуальності в умовах реформування системи вищої 

освіти. 

Напрямки наукових досліджень викладачів коледжу тісно пов’язані з 

дисциплінами, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів і 

бакалаврів: 

- інноваційні технології в харчовій промисловості; 

- прогресивні процеси економічної науки в дослідженнях ХХІ століття; 

- проблеми 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 досягнення головної мети науково-дослідної роботи – 

підготовки майбутніх фахівців високого і конкурентоспроможного рівня. 
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2. Науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, симпозіуми, 

виставки, конкурси для молодих вчених, а також лекції, майстер-класи, 

тренінги за участю провідних науковців та видатних фахівців-практиків 

Протягом 2017 року науково-педагогічні працівники брали участь у 29 

конференціях, серед яких 14 – міжнародних, 14 – національних та 1 – 

міжнародна за межами України. За результатами участі в науково-практичних 

конференціях опубліковано 105 тез доповідей викладачів, з яких 28 тез 

(43,75%) – молодих викладачів (табл. 1).  

Науковий доробок викладачів технічних дисциплін знайшов своє 

практичне втілення у конкурсах і фестивалях кулінарної майстерності. Тільки у 

2017 році команда коледжу взяла участь у 11 конкурсах, з яких 6 міжнародного 

рівня, 1 – всеукраїнських та 4 – вузівських. 

Під час цих конкурсів та фестивалів продемонстровано високий 

професійний рівень викладачів та фахову підготовку студентів до майбутньої 

роботи. Шановними членами міжнародного журі конкурсні роботи викладачів і 

студентів були оцінені 5 кубками «Гран-Прі» та 53 медалі, серед яких 23 

золотих, 11 срібних та 19 бронзових медалей (табл. 1а). 

Результати участі команди коледжу на міжнародних конкурсах 

кулінарної майстерності висвітлювались обласним телебаченням (телеканал 

ОТБ, програма «Харків онлайн. День»; телеканал «Simon», програма 

«Харьковские известия»), Всеукраїнським інформаційно-аналітичним 

журналом «Аграрний Тиждень. України», інтернет-виданнями «Городской 

дозор», «Город Х», «NEWSROOM», «Ukrinform», «Справжня варта», «Новини 

Харкова», «Insider News», на офіційному сайті Харківської обласної державної 

адміністрації, медіа-групи «Об’єктив» та ін.  

Протягом звітного року для студентів та викладачів коледжу організовано 

та проведено 16 майстер-класів, ділових ігор та тренінгів, присвячених 

актуальним питанням гуманітарного, технологічного, економічного та 

загальнокультурного спрямування (табл. 1б). Усі події знайшли відображення 

на офіційному сайті коледжу і FACEBOOK. 
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19 жовтня 2017 році в Харківському торговельно-економічному коледжі 

КНТЕУ пройшов тренінг «Творче мислення як новий напрям освіти» 

заслуженого журналіста України, викладача коледжу Маренич В.М., яка на 

прикладах країн Європи та Америки розкрила креативні, нестандартні  підходи 

до отримання знань і навичок, необхідних для успішної кар’єри. Також перед 

студентами виступив випускник коледжу Роман Масліков, який продовжує 

навчання в Академії готельної справи і гастрономії (м. Познань, Польща) та 

вже встиг попрацювати в кращих ресторанах Польщі та Франції. Його досвід 

європейського навчання та практики викликав жваве зацікавлення студентів. 

Такі зустрічі з відомими людьми в коледжі становляться постійними. Так 26 

листопада 2017 року Маренич В.М. провела наступний тренінг, присвячений 

розвитку харизматичності: «Харизматичний оратор». 

 

3. Підготовка наукових та навчально-методичних робіт до видання 

У 2017 році викладачами коледжу підготовлено такі наукові публікації: 

- 1 монографія (23,75 друк. арк.); 

- 1 навчальний посібник (11,5 друк. арк.); 

- 1 методичні рекомендації (2,5 друк. арк.); 

- 7 статей у фахових виданнях загальним обсягом 2,73 друк. арк. (табл. 2); 

- 3 статті обсягом 1,0 друк. арк. та 1 тези обсягом 0,13 друк. арк. 

опубліковані у закордонних виданнях англійською мовою (табл. 2а); 

- 19 статей загальним обсягом 8,68 друк. арк. у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних (табл. 3); 

- 1 патент на корисну модель (табл. 3а). 

Найбільший внесок у підготовку наукових робіт до видання зроблено 

к.і.н., проф. Радченко Л.О., д.т.н., проф. Павлюк Р.Ю., к.т.н. Гасановою А.Е.,         

к.ф.-м. наук, доц. Железняковою Е.Ю. 

Навчально-методична документація, що забезпечує викладання 

дисциплін за спеціальностями, оновлюється викладачами щороку. 30 червня 

2017 року на засіданні Педагогічної ради були розглянуті та затверджені 
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навчальні та робочі навчальні програми з усіх дисциплін коледжу, за якими 

здійснюватиметься навчання бакалаврів та молодших спеціалістів у 2017/2018 

навчальному році. У відповідності до затверджених програм дисциплін 

викладачами підготовлено конспекти лекцій та методичні рекомендації, що 

забезпечують проведення освітнього процесу на високому методичному рівні. 

Усе навчально-методичне забезпечення дисциплін розміщується в 

електронному вигляді на офіційному сайті коледжу. 

 

4. Підготовка дисертацій викладачами та аспірантами 

Серед науково-педагогічних працівників коледжу 5 викладачів готують 

кандидатські дисертації – це Нечепуренко К.Б., здобувач ІІІ-го року навчання, 

яка готується до захисту кандидатської роботи у Харківському державному 

університеті харчування і торгівлі в 2018 році; Заїка Ю.А. здобувач ІІІ року 

навчання, яка готується до захисту на початку грудня 2017 року в Харківському 

національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва; Скіндер Н.В., 

здобувач ІІІ року навчання, яка виконує роботу в Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна, захист у 2018 році; Стопник Д.Г., аспірант ІІ 

року навчання, яка виконує роботу в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди і планує захист у 2021 році; 

Огурцова О.П., аспірант І року навчання, яка виконує роботу в Харківській 

гуманітарно-педагогічній академії і планує захист у 2022 році (табл. 4). 

 

5. Науково-дослідна робота студентів 

Наукова робота студентів 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 
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здійснюється і в рамках виконання курсових робіт. Здібні студенти залучаються 

до поглибленої наукової роботи.  

Студенти коледжу брали участь у Міжнародних та Всеукраїнських 

наукових конференціях, за результатами яких було опубліковано 19 тез 

доповідей. 

29-31 травня 2017 року на базі коледжу проведено Міжнародну науково-

практичну конференцію  викладачів, наукових співробітників, аспірантів 

«Інтегративні функції життєтворчості: освітній вимір сучасних реалій», яка 

об’єднала учасників з Греції, Ізраїлю, Кіпру, Польщі, Франції та України. Серед 

українських науковців – студенти та викладачі 22 вищих навчальних закладів 

Вінниці, Дніпродзержинська, Києва, Львова, Мелітополя, Миколаєва, 

Тернополя, Хмельницького та Харкова. 

Результати студентської науково-дослідної роботи представлено в табл. 5. 

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 чисельність студентів, які були залучені до наукової роботи; 

- стали систематичними зустрічі студентів з науковцями коледжу і міста з 

метою пропаганди наукової роботи і залучення до неї молоді; 

- почалася систематизація та узагальнення методичної бази для 

забезпечення організації наукової роботи студентів.  

Серед перспектив розвитку наукової роботи студентів – створення 

наукових гуртків за основними напрямами підготовки студентів у коледжі та 

започаткування роботи студентського наукового товариства. 
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Таблиця 1 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ, 

ФОРУМАХ ТОЩО 
№ 

з/п 

 

Назва та статус заходу (міжнародний, 

всеукраїнський, вузівський)  

 

Місце проведення, 

термін 

 

Форма участі 

ПІБ учасника, назва доповіді 

 

ПІБ співавторів доповіді 

(якщо студент, вказати 

факультет, курс, група) 

1 2 3 4 5 

1 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків.: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Бакіров М.П. Перспективи 

впровадження дистанційних 

технологій навчання у ХТЕК 

КНТЕУ 

 

2 Розвиток харчових виробництв, ресторанного 

та готельного господарств і торгівлі: проблеми, 

перспективи, ефективність: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХДУХТ, 

18 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Бакіров М.П. Вплив добавки 

йодобілкової на фізико-хімічні 

показники соусів емульсійного 

типу 

 

3 Розвиток харчових виробництв, ресторанного 

та готельного господарств і торгівлі: проблеми, 

перспективи, ефективність: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХДУХТ, 

18 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Бакіров М.П. Дослідження 

показників безпечності добавки 

йодобілкової 

 

4 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені      

Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Балашова О.В. Волонтерський 

рух та альтруїстичні практики в 

екозахисній сфері: від сковороди-

нівських поглядів до сучасності 

 

5 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Балашова О.В. Про важливість 

формування екоспоживчої 

культури 
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6 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Балашова О.В. До питання про 

формування екоспоживчої культури 

молоді 

 

7 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області  

Харків.: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Біленко Л.М., Щебенюк С.В. 

Використання Smart-технологій у 

навчальному процесі ХТЕК КНТЕУ 

 

8 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Водолаженко О.В., Кунічева Т.П. 

Математичні пакети-інструмент 

викладача коледжу 

 

9 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК 

КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Водолаженко О.В., Кунічева Т.П. 

Використання інформаційно-кому-

нікаційних технологій для форму-

вання концептуального простору при 

вивченні аналітичної геометрії 

 

10 Теоретичні та практичні проблеми розвитку 

сучасної економічної науки: Науково-

методичний семінар викладачів економічного 

факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

15 березня 2017 р. 

Безпосередня 

Гайдученко Ю.О. Основні 

принципи побудови навчальної 

дисципліни «Соціальна відпові-

дальність» для магістрів спеці-

альності «Економіка» («Еконо-

мічна теорія»)» 

 

11 Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів: 

теорія і практика: матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

11 квітня 2017 р. 

Безпосередня 

Гайдученко Ю.О.  
Мета професійної самореалізації 

майбутніх економістів з позиції 

акмеологічного підходу 
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12 Розвиток харчових виробництв, ресторанного 

та готельного господарств і торгівлі: проблеми, 

перспективи, ефективність: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХДУХТ, 

18 травня 2017. 

Безпосередня 

Гасанова А.Е. Поверхневий натяг 

яєчної маси з еламіном та стевіози-

дом 

Дейниченко Г.В. 

13 Фінансова політика як складова економічного 

розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

Київ: КНТЕУ, 

12-13 квітня 2017 р. 

Заочна 

Голованова О.М., Постольна Н.О. 

Роль фінансової політики в еконо-

міці України 

 

14 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів  

Харків: ХТЕК 

КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Голованова О.М. Ефективність 

лекційного заняття в коледжі 

 

15 Інституційне середовище становлення та 

розвитку правової економіки в Україні: 

матеріали Міжрегіональної науково-

практичної конференції молодих учених  

Харків: Право, 

28 листопада 2017 р. 

Заочна 

Гузенко Г.М., Гайдученко Ю.О. 
Соціальне партнерство: сутність та 

перспективи розвитку в Україні 

 

16 Проблеми і тенденції економічного зростання 

України: Вузівська науково-практична 

конференція  

Харків: ХТЕК 

КНТЕУ, 

31 жовтня 2017 р. 

Безпосередня 

Гузенко Г.М. Роль власності в 

економічному зростанні України 

 

17 Тенденції економічних трансформацій в 

Україні в умовах євроінтеграції: Вузівський 

круглий стіл 

Харків: ХТЕК 

КНТЕУ, 

20 листопада 2017 р. 

Безпосередня 

Гузенко Г.М. Інтелектуальний 

капітал як основа розвитку еконо-

міки знань 

 

18 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області  

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Доценко В.А. Використання 

інформаційних комп’ютерних 

технологій на занятті фізичного 

виховання 

 

19 Теорія и практика актуальних наукових 

досліджень: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції з фізичного виховання 

Львів, 

27-28 жовтня 2017р 

Заочна 

Доценко В.А. Відмінні риси профе-

сійного спорту від олімпійського 
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20 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Доценко В.А. Шляхи модернізації 

процесу фізичного виховання 

 

21 Сучасні проблеми управління підприємствами: 

теорія та практика: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 

Харків: ХНЕУ імені 

С. Кузнеця, 

30-31 березня 2017 р. 

Безпосередня 

Железнякова Е.Ю. Діагностика 

мультиколінеарності та застосуван-

ня ridge-регресії 

 

22 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Золотікова Я.Є. Формування 

працеохоронної культури 

молодших спеціалістів 

 

23 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Золотухіна О.О., Ніколаєнко-

Ломакіна А.М. Актуальні питання 

модернізації та глобалізації освіт-

ньої підготовки фахівців ресторан-

ного бізнесу в сучасних вимогах 

жорсткої конкуренції 

 

24 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Зоря Р.Р., Комар Л.В. Організація 

самостійної роботи студентів в 

коледжі 

 

25 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Заочна, 

Клочко В.М. Перспективи застосу-

вання онлайн-освіти в Україні 

 

26 Ринкова трансформація економіки: стан, 

проблеми, перспективи: матеріали VIII 

Міжнародної науково-практичної конференції  

Харків: ХНТУСГ 

26 березня 2017 р. 

Заочна 

Клочко В.М. Енергетична безпека 

сільськогосподарських підприємств 

України 

Чуйко Н.В. 
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27 Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих 

учених і студентів, присвяченої 50-річчю 

заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

6 квітня 2017 р. 

Безпосередня 

Клочко В.М. Як залучати більше 

нових клієнтів? 

Олішевко І.П. – відді-

лення економіки, 

управління та адміні-

стрування, 2 курс,             

гр. Е-1-16 

28 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК 

КНТЕУ, 29-31 травня 

2017 р. 

Заочна 

Клочко В.М. Історична сутність та 

розвиток дистанційної освіти 

 

29 Маркетингові інновації в освіті, туризмі, 

готельно-ресторанній, харчовій індустрії та 

торгівлі: матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, присвяченої 

50-річчю заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

3 жовтня 2017 р. 

Дистанційна 

Клочко В.Н. Приемы увеличения 

лояльности клиентов в сфере гости-

нично-ресторанного бизнеса и 

туризма 

Євстратова К.Г. – 

відділення економіки, 

управління та адміні-

стрування, 2 курс,           

гр. М-1-16 

30 Проблеми і тенденції економічного зростання 

України: Вузівська науково-практична 

конференція 

Харків: ХТЕК 

КНТЕУ, 

31 жовтня 2017 р. 

Безпосередня 

Клочко В.М. Світ і Україна після 

капіталізму 

 

31 Тенденції економічних трансформацій в 

Україні в умовах євроінтеграції: Вузівський 

круглий стіл 

Харків: ХТЕК 

КНТЕУ, 

20 листопада 2017 р. 

Безпосередня 

Клочко В.М. Використання іннова-

ційно-інформаційних технологій в 

економічний діяльності 

 

32 Проблеми забезпечення  макроекономічної 

рівноваги в сучасних умовах розвитку 

економіки: X Симпозіум 

Харків: ХІФ КНТЕУ, 

23 листопада 2017 р. 

Безпосередня 

Клочко В.М. Місце України в 

світовому економічному просторі 

 

33 Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих 

учених і студентів 

Харків: ХДУХТ, 

6 квітня 2017 р. 

Безпосередня 

Кобзєва І.О. Правильне харчування 

– головна умова здорового способу 

життя молоді 
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34 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Кобзєва І.О. Спорт – найефективні-

ший шлях до миру і добра 

 

35 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Кобзєва І.О. Здоров’я зберігаючі 

технології як фактор підвищення 

мотивації студентів ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації 

 

36 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Кобзєва І.О. Особливості 

реалізації вищої освіти на 

сучасному етапі розвитку 

суспільства у період глобалізації 

Таубер Р.Д., 

Одерій Є. 

37 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: з 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Комар Л.В. Удосконалення комп’-

ютерних методів для створення 

зображень з інженерної графіки 

 

38 Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих 

учених і студентів, присвяченої 50-річчю 

заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

6 квітня 2017 р. 

Безпосередня 

Кривошеєва Н.М. Маркетинг – 

центр уваги сучасності 

Єрмолова О.В. – 

відділення економіки, 

управління та адміні-

стрування, 2 курс,             

гр. Ф-1-15 

39 Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих 

учених і студентів, присвяченої 50-річчю 

заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

6 квітня 2017 р. 

Безпосередня 

Krivosheeva N.M. Organizational 

and economic mechanism of manage-

ment investment activity in tourism 

Ryasyk V.О. – відді-

лення готельно-ресто-

ранної справи, 

2 курс, гр. ТО-2-15 
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40 Розвиток харчових виробництв, ресторанного 

та готельного господарств і торгівлі: проблеми, 

перспективи, ефективність: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 50-річчю заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

18 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Кривошеєва Н.М., Клочко В.М. 
Упровадження теорії менеджменту 

кайдзен в Україні 

 

41 Розвиток харчових виробництв, ресторанного 

та готельного господарств і торгівлі: проблеми, 

перспективи, ефективність: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 50-річчю заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

18 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Кривошеєва Н.М., Полях В.М. 

Інтернет-маркетинг як новий канал 

комунікації зі споживачем 

 

 

42 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня, 

Кривошеєва Н.М. Концепція 

інноваційної освіти: від 

кваліфікації до компетенції 

 

43 Модернізація вищої освіти та проблеми 

управління якістю підготовки фахівців. 

Імплементація нових стандартів освіти: 

матеріали ХІV Всеукраїнської науково-

методичної конференції, присвяченої 50-річчю 

заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

29 вересня 2017 р. 

Безпосередня 

Кривошеєва Н.М. Активні та 

інтерактивні методи навчання в 

практиці підготовки маркетологів 

Михайлова М.В. 

44 Маркетингові інновації в освіті, туризмі, 

готельно-ресторанній, харчовій індустрії та 

торгівлі: матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, присвяченої 

50-річчю заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

3 жовтня 2017 р. 

Дистанційна 

Кривошеєва Н.М. Особливості 

інноваційного маркетингу в діяль-

ності сучасних підприємств 

Коваленко Я.В. – 

відділення економіки, 

управління та адміні-

стрування, 2 курс,     

гр. М-1-16 

45 Проблеми і тенденції економічного зростання 

України: Вузівська науково-практична 

конференція 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

31 жовтня 2017 р. 

Безпосередня 

Кривошеєва Н.М. Сталий розви-

ток: синтез між економікою та 

екологією 
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46 Вузівський круглий стіл «Тенденції 

економічних трансформацій в Україні в умовах 

євроінтеграції» 

ХТЕК КНТЕУ, 

20 листопада 2017 р. 

Безпосередня 

Кривошеєва Н.М. Нетрадиційні 

підходи маркетингової політики 

в новій економіці 

 

47 Валеологія: сучасний стан, напрямки та 

перспективи розвитку: матеріали  Міжнародної 

науково-практичної конференції 

Харків: ХНУ імені  

В.Н. Каразіна, 

5 квітня 2017 р. 

Безпосередня 

Куліш С.М. Жіноча освіта на 

Харківщині і Харківський 

університет (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.) 

 

48 Методика навчання природничих дисциплін у 

середній та вищій школі (XXIV Каришинські 

читання): матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 

Полтава: ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 

20 квітня 2017 р. 

Безпосередня 

Куліш С.М. Підготовка науково-

педагогічних кадрів у 

Харківському університеті у 

першій чверті XXI ст. 

 

49 Маркетингові інновації в освіті, туризмі, 

готельно-ресторанній, харчовій індустрії та 

торгівлі: матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, присвяченої 

50-річчю заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

3 жовтня 2017 р. 

Дистанційна 

Крюкова О.М., Клочко В.М. 

Шляхи підвищення конкуренто-

спроможності продукції національ-

ного господарства України 

 

50 Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої 

торгівлі України на інноваційних засадах: 

матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції 

Львів: ЛТЕУ, 

2-3 листопада 2017 р. 

Заочна, 

Крюкова О.М., Гузенко Г.М., 

Гайдученко Ю.О. Підвищення 

якості продукції як головного 

чинника її 

конкурентоспроможності в умовах 

сталого розвитку 

 

51 Проблеми і тенденції економічного зростання 

України: Вузівська науково-практична 

конференція 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

31 жовтня 2017 р. 

Безпосередня 

Крюкова О.М. Економічне зрос-

тання як складова сталого розвитку 
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52 Тенденції економічних трансформацій в 

Україні в умовах євроінтеграції: Вузівський 

круглий стіл 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

20 листопада 2017 р. 

Безпосередня 

Крюкова О.М. Інтелектуальний 

капітал як фактор конкурентоспро-

можності економіки України 

 

53 Хімічні Каразінські читання – 2017: матеріали 

IX Всеукраїнської наукової конференції 

студентів та аспірантів 

Харків: ХНУ імені  

В.Н. Каразіна, 

19 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Лазарева Я.И. О замене 

концепции «стоксовского» радиуса 

на длину трансляционного 

смещения иона 

 

54 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

 

Безпосередня 

Левицька Є.Г. Сучасні виклики до 

навчально-методичної роботи 

викладачів 

 

55 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Левицька Є.Г. Формування інфор-

маційних компетенцій студентів 

при вивченні управлінських 

дисциплін 

 

56 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Марени В.М. PR навчального 

закладу як інструмент формування 

сучасної інформаційної культури 

суспільства 

 

57 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Мартиненко В.Л. К вопросу об 

использовании интернет-техноло-

гий в организации научно-исследо-

вательской деятельности 
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58 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Заочна 

Мірошник О.Ю. Застосування 

навчально-тренувальних 

комплексів в навчальному процесі 

студентів економістів 

 

59 Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики: матеріали IV Міжнародної 

науково-практичної конференції 

Харків: Харківський 

інститут ДВНЗ 

«Університет 

банківської справи», 

17 березня 2017 р. 

Безпосередня 

Мірошник О.Ю. Особливості 

ідентифікації фінансової стійкості 

підприємств 

 

60 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Нечепуренко К.Б. Самостійна 

робота студента: курс на активацію 

 

61 Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих 

учених і студентів, присвяченої 50-річчю 

заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

6 квітня 2017 р. 

Безпосередня 

Ніколаєнко-Ломакіна А.М., 

Золотухіна О.О. Комплексний 

підхід до сучасних тенденцій 

розвитку закладів ресторанного 

господарства 

 

62 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Оганян М.В. Застосування методу 

ситуаційних прав у правовому 

вихованні студентів 

 

63 Концептуалізація соціально-педагогічної 

діяльності та соціальної роботи в Україні як 

умова євроінтеграції: матеріали 

Міжвузівського науково-практичного семінару 

Харків: КЗ ХГПА 

ХОР, 

9 листопада 2017 р. 

Безпосередня 

Огурцова О.П. Позааудиторна 

діяльність як засіб розвитку 

особистості студента 
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64 Перехресні стежки трьох митців: філософа 

Григорія Сковороди, драматурга Миколи 

Куліша та новеліста Євгена Гуцала»: Вузівська 

науково-практична конференція  

Харків: КЗ ХГПА 

ХОР, 

грудень 2017 р. 

Безпосередня 

Огурцова О.П., Скіндер Н.В. 

Кордоцентризм як ментальна 

детермінанта української україн-

ської філософської думки 

 

65 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Павлюк Р.Ю. Кластерний підхід 

при формуванні у технологів 

професіоналізму та фахових 

компетенцій 

Погарська В.В. 

66 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Павлюк Р.Ю. Новаторські форми 

підготовки фахівців спеціальності 

181 «Харчові технології» 

Погарська В.В. 

67 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Погорєлов М.М. До питання про 

важливість формування толерант-

ності студентів коледжу в умовах 

мультикультурного суспільства 

 

68 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Погорєлов М.М. Педагогічна 

освіта  та перспективи її удоскона-

лення в Україні 

 

69 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Полях В.М. Мотивація як 

основний фактор підготовки високо 

професій-ного фахівця 

 

70 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Попова В.С. Сутність інновацій в 

готельному господарстві 
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71 Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих 

учених і студентів, присвяченої 50-річчю 

заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

6 квітня 2017 р. 

Безпосередня 

Попова В.С. Перспективи розвитку 

зеленого туризму в Україні 

 

72 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Postolna N. The role of an individual 

students` work in an educational 

process 

 

73 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Приходько Т.М. Презентація, як 

один із елементів систематизації 

самостійно вивченої інформації 

студентами 

 

74 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Приходько Т.М. Технологія нав-

чання у співробітництві 

 

 

75 Розвиток харчових виробництв, ресторанного 

та готельного господарств і торгівлі: проблеми, 

перспективи, ефективність: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХДУХТ, 

18 травня 2017. 

Безпосередня 

Радченко Л.О. Упровадження 

системи контролю безпечності 

дитячих сиркових виробів із 

підвищеною біологічною цінністю 

 

76 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Радченко Л.О. Про досвід проход-

ження практики студентами колед-

жу у зарубіжних країнах як засіб 

формування навичок інтеркультур-

ної комунікації 
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77 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Радченко Л.О. Особливості органі-

зації виховної роботи щодо форму-

вання рис громадянськості молоді 

 

78 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Радченко Я.Ю., Гасанова А.Е. 
Інтелектуальний потенціал вузів – 

стратегічний ресурс розвитку 

економіки України 

 

79 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Заочна 

Россіхіна Г.В. Питання ефектив-

ності застосування фінансово-

правових норм у курсі економічних 

дисциплін 

 

80 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Руденко С.О. Особливості форму-

вання рис громадянськості студен-

тів коледжу у процесі вивчення 

дисциплін соціально-гуманітарного 

циклу 

 

81 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Руденко С.О. Особливості прий-

няття управлінських рішень в 

галузі освіти  у сучасних 

соціокультурних контекстах 

 

82 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Руденко С.О., Балашова О.В.  

Модернізаційні трансформації в 

освітній сфері: пошуки, тенденції, 

надбання, ризики, перспективи 

сталого розвитку 

Якубян С.  
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83 Г.С. Сковорода: зоряний шлях нації: матеріали 

III Міжнародної науково-практичної 

конференції 

Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

5-6 грудня 2017 р. 

Безпосередня 

Руденко С.О. Виклик мультикуль-

туралізму, освітній аспект 

 

84 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Скіндер Н.В., Торянік І.П. 

Впровадження інформаційно-кому-

нікаційних технологій в процес 

викладання соціально-гуманітарних 

дисциплін 

 

85 Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих 

учених і студентів, присвяченої 50-річчю 

заснування ХДУХТ 

Харків: ХДУХТ, 

6 квітня 2017 р. 

Заочна 

Скіндер Н.В. Женщины в футболе: 

бег с препятствиями по карьерной 

лестнице 

 

86 Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та 

соціальний прогрес: матеріали Міжнародної 

науково-теоретичної конференції студентів і 

аспірантів 

Харків: НТУ «ХПІ», 

квітень 2017 р. 

Безпосередня 

Скіндер Н.В. Женщина-тренер: 

поиск новых социальных конст-

руктов 

 

87 Студентські культурологічні читання: 

матеріали V Всеукраїнської студентської 

наукової конференції 

Острог, 

13-14 квітня 2017 р. 

Заочна 

Скіндер Н.В. На пути к созданию 

спортивного тела: реалии XXI века 

 

88 XІII Харківські студентські філософські 

читання:до 255 річчя Йоганна Готліба Фіхте: 

матеріали Міжнародної наукової конференції 

студентів та аспірантів 

Харків: ХНУ імені  

В.Н. Каразіна, 

19 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Скіндер Н.В. К вопросу о вариа-

тивности гендерных идентичностей 

в спорте 

 

89 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Skinder N., Torianik Using films in 

the classroom activities at the 

humanities disciplines 
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90 Гендерна політика очима української молоді: 

11 Всеукраїнський регіональний конкурс 

Харків: ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова, 

24 жовтня 2017 р. 

Заочна 

Скіндер Н.В. Гендерна складова 

соціокультурного розвитку 

Харківського регіону, стан та 

перспективи 

 

91 Гендерна політика очима української молоді: 

11 Всеукраїнський регіональний конкурс 

Харків: ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова, 

24 жовтня 2017 р. 

Безпосередня 

Скіндер Н.В. Питання протидії 

дискримінації за ознакою статі на 

сучасному ринку праці 

Голіченкова Е.  

92 Г.С. Сковорода: зоряний шлях нації: матеріали 

III Міжнародної науково-практичної 

конференції 

Харків: ХНПУ імені  

Г.С. Сковороди, 

5-6 грудня 2017 р. 

Безпосередня 

Скіндер Н.В., Огурцова О.П. 

Формування мотивації до спорту та 

здорового способу життя міської та 

сільської студентської молоді 

 

93 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Соколовська О.О. Модернізації 

педагогічної технології в контексті 

євроінтеграції України 

Летута Т.М. 

94 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Стопник Д.Г. Інформаційно-кому-

нікаційні технології у викладанні 

іноземної мови в коледжі 

 

95 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Стопник Д.Г. До питання про 

формування  мовної культури 

студентів коледжу 

 

96 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Стопник Д.Г. Методика викорис-

тання інтерактивних дошок у роботі 

викладача іноземної мови 
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97 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Стопник Д.Г. Вплив сучасної 

літератури та її жанрових особли-

востей на формування особистості 

 

98 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Триняк М.В. Виклики мультикуль-

туралізму в реаліях сучасного 

освітнього простору 

 

99 Освіта і доля нації: матеріали XVІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

Харків: ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, 

19-20 травня 2017 р. 

Безпосередня 

Триняк М.В. 

До питання про значення форму-

вання навичок інтеркультурної 

комунікації в контексті реформу-

вання національної освіти 

 

100 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

 

Заочна 

Храпач Я.О. Підвищення ефектив-

ності навчального процесу за 

рахунок використання хмарних 

технологій 

 

101 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

 

Заочна 

Храпач Я.О. Застосування 

інформаційно-комунікаційних 

технологій у вищій освіті України 

 

102 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Заочна 

Шевченко К.М. Використання 

хмарних технологій у навчальному 

процесі 

 

103 Інтегративні функції життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції викладачів, 

наукових співробітників, аспірантів 

Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

29-31 травня 2017 р. 

Заочна 

Шевченко К.М. Застосування 

інформаційно-комунікаційних 

технологій у вищій освіті України 
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104 Проблеми екологічного безпечного 

середовища людини: матеріали Міжвузівської 

науково-практичної конференції 

Вінниця: ВТЕК КНТЕУ, 

22 лютого 2017 р. 

Заочна 

Щебенюк С.В., Корницька А.О. 
Перспектива  розвитку екологічного 

туризму в Україні 

 

105 Удосконалення освітнього процесу на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій: 

матеріали XVI обласної науково-методичної 

конференції педагогічних працівників ВНЗ I-II 

рівнів акредитації Харківської області 

Харків: ХДАК, 

24 лютого 2017 р. 

Безпосередня 

Яремчук Н.В. Використання інфор-

маційно-комунікаційних технологій 

при вивченні дисципліни 

«Екологія» 

 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 
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Таблиця 1а 

УЧАСТЬ У ГАЛУЗЕВИХ ВИСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, МИСТЕЦЬКИХ КОНКУРСАХ 
№ 

з/п 

Назва заходу, місце проведення, 

термін 

Статус заходу 

(міжнародний, 

всеукраїнський) 

Форма участі 

ПІБ учасника 

Вид відзначення учасників 

(медалі, грамоти, дипломи тощо) 

1 2 3 4 5 

1 15-й Міжнародний 

гастрономічний фестиваль, 

Туреччина, м. Стамбул, 

2-5 лютого 2017 р. 

Міжнародний Студенти:  

Старокожко В., Старокожко Є,  

Борщевський К., Ковтун В. 

Викладачі: 

Бакіров М.П., Резенкіна Н.О., 

Афанасьєва Т.В. 

Медалі: 

2 золоті, 

1 срібна, 

3 бронзові 

Дипломи та грамоти 

2 Вузівський дитячий кулінарний 

конкурс від школи «Little-chef»:  

«Битва шефів. Діти», ХТЕК 

КНТЕУ, 

28 березня 2017 р.  

Вузівський Учні дитячої кулінарної школи ХТЕК 

КНТЕУ, у кількості 6 осіб 

Дипломи 

3 Вузівський кулінарний  конкурс 

«Титани Кулінарії – 2017 р», 

ХТЕК КНТЕУ, 

30 березня 2017 р. 

Вузівський Студенти коледжу всіх 

спеціальностей, а також учасники з 

інших навчальних закладів 

Харківщини. 

Дипломи 

4 XII Міжнародний кулінарний 

фестиваль «Pearl of the sea»,  

м. Спліт, Хорватія, 

6-9 квітня 2017 р. 

Міжнародний Викладачі: 

Радченко Л.О, Гасанова А.Е., 

Афанасьєва Т.В, Царенко Я.В., 

Бакіров М.П. 

Студенти: 

Яковчук П, Ванюшенко Т., Зеєнко Д., 

Івахненко М. 

Медалі: 

2 золоті, 

1 срібна, 

2 бронзові  

5 Міжнародний кулінарний 

фестиваль «Montenegro 

Hospitality Championship», 

м. Будва, Республіка Чорногорія, 

20-23 квітня 2017 р. 

Міжнародний Радченко Л.О.,  

Гасанова А.Е. 

Медалі: 

2 золоті 
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6 Конкурс бізнес-проектів 

«Бізнесландія», ХТЕК КНТЕУ, 

25 квітня 2017 р. 

Вузівський Студенти: 

Каян С., Шпуганич С., Манько А., 

Михедько А., Колупаєва О., 

Молчанова О., Яковенко Ю., 

Петросян Ю., Біла П., Головань М., 

Зінченко Р., Микичук Л. 

Дипломи 

7 3 Міжнародне кулінарне 

змагання,  

м. Болу (Туреччина), 

28-30 квітня 2017 р. 

Міжнародний Студенти: 

Ніконенко В, Яковчук П. 

Викладачі: 

Радченко Л.О., Гасанова А.Е.,  

Нечепуренко К.Б. 

1 Кубок «Гран-Прі» 

Медалі: 

3 золоті, 

3 срібні, 

2 бронзові 

8 2-й Кубок по кулінарії 

Гастрофестиваль «Cook Fest», 

м. Одеса, Україна, 

15-17 вересня, 2017 р. 

Всеукраїнський Студенти: 

Співак М., Яковчук П., Павлюков М. 

Викладачі: 

Радченко Л.О., Гасанова А.Е.,  

Бакіров М.П., Білецька Я.О. 

Дипломи 

9 Міжнародний кулінарний 

фестиваль «KazanFireFest-2017»,  

м. Харків, Україна, Спортивно-

оздоровчий комплекс 

«АРКАДА», 

14-15, 19 жовтня 2017 р. 

Міжнародний Безпосередньо студенти: 

Тарапата О., Зієнко Д., Білоус А., 

Борщевський К., Старокожко В., 

Старокожко Є., Семененко Д., 

Вовк Є., Явтушенко О., Качарін В., 

Співак М., Саркісова М., Жигалов А., 

Соколова Т., Мельніков А., Юрьев Я. 

Камєнєв А., Перерва І., Соловей В., 

Веремеєнко В., Чекулаєва А., 

Яковчук П., Гужва О., Логінова Д., 

Чувізова В., Вовк О., Шуленко Д., 

Гончаров Д., Коваленко А., 

Пономаренко Р., Адаменко О., 

Белоусов Б., Юзвінська А., 

Ситнікова М., Капустіна Д., 

Олишевко І., Одерій Є., Місюра А. 

3 Кубки «Гран-Прі» 

Медалі: 

8 золотих, 

5 срібних, 

10 бронзових 

7 дипломів 
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Закінчення таблиці 1а 

1 2 3 4 5 

10 II Міжнародний фестиваль 

гостинності та ресторанного 

сервісу «HoReCaSHOW Lviv 

2017», м. Львів, Україна, 

01-03 листопада 2017 р. 

Міжнародний Студенти: 

Старокожко Є, Старокожко В., 

Яковчук П., Гужва А., Мельников А., 

Співак М., Грінчак В., Саркісова М., 

Жигалов А., Павлюков М., 

Борщевський К. 

Викладачі:   

Радченко Л.О.,  Гасанова А.Е.,  

Нечепуренко К.Б. 

1 Кубок «Гран-Прі» 

Медалі: 

6 золотих, 

1 срібна, 

2 бронзові, 

2 дипломи 

11 Конкурс бізнес-гри «Старт-3», 

ХІФ КНТЕУ, 

09 листопада 2017 р. 

Міжвузівський Студенти: 

Давидов Д., Євстратова К., 

Мирошниченко В., Петріченко А., 

Цхададзе У. 

Сертифікати 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 
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Таблиця 1б 

ПРОВЕДЕНІ ЛЕКЦІЇ, ДІЛОВІ ІГРИ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, ТРЕНІНГИ ЗА УЧАСТЮ ПРОВІДНИХ ВЧЕНИХ, 

НАУКОВЦІВ, ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ 
№ 

з/п 

ПІБ (вчене звання, науковий ступінь, посада, 

місце роботи) 

Назва (лекції, майстер-класу, тренінгу) Термін проведення 

1 2 3 4 

1 Пьер Газань-Паронто, шеф-кухар (м. Ліон, 

Франція) 

Майстер-клас з приготування страви з птиці 16 січня 2017 р. 

2 Лариса Ємеліна, спеціаліст з цукрової 

флористики   

Майстер-клас з цукрової флористики в 

англійський техніці. 

13-15 лютого 2017 р. 

3 Сефера Япічі (м. Ізмір), Голова асоціації шеф-

кухарів EPAD  

Майстер-клас за темою «Турецькі солодощі» 27 лютого 2017 р. 

4 Афанасьєва Т.В., Грибова Т.Р., викладачі ХТЕК 

КНТЕУ 

Майстер-клас за темою «Регіональні сири» 15 березня 2017 р. 

5 Компанія KENWOOD, викладач  

Афанасьєва Т.В. 

Майстер-клас з приготування страв італійської 

кухні 

17 березня 2017 р. 

6 Нечепуренко К.Б., Афанасьєва Т.В., викладачі 

ХТЕК КНТЕУ 

Майстер-клас «Квіти з желатину для художнього 

оформлення кондитерських страв та желейних 

виробів» 

27 березня 2017 р. 

7 Нечепуренко К.Б., викладач ХТЕК КНТЕУ Майстер-клас з приготування Великодньої Пасхи з 

Віденського тіста 

9 квітня 2017 р. 

8 Постольна Н.О., викладач ХТЕК КНТЕУ Інтелектуальна гра «Турнір майбутніх 

мільйонерів» 
18 квітня 2017 р. 

9 Шевченко К.М., викладач ХТЕК КНТЕУ Інтелектуальна гра «Поле чудес» 19 квітня 2017 р. 

10 Мірошник О.Ю., к.е.н., доц., доцент кафедри 

обліку та оподаткування Харківського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» та діловий 

клуб «Партнер» 

Ділова гра-тренінг «Cash flow»  20 квітня 2017 р. 

11 Полевич Катерина, інтернет-підприємець Майстер-клас «Бізнес в Instagram» 24 квітня 2017 р. 

12 Логінова Діана , студентка групи ТХ-1-16 ХТЕК 

КНТЕУ 

Майстер клас «My Cheesecake» 25 квітня 2017 р. 
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Закінчення таблиці 1б 

1 2 3 4 

13 Беседовська Тетяна, SMM-маркетолог Майстер-клас «Просування в соціальних 

мережах: SMM-маркетинг» 

26 квітня 2017 р. 

14 Сільван Ріголе, аташе з питань наукового та 

університетського співробітництва посольства 

Франції в Україні 

Міжнародний бізнес-форум ефективних 

управлінських рішень «KBD – Kuznets Business 

Day» 

28 квітня 2017 р. 

15 Маренич В.М., к.ю.н,, заслужений журналіст 

України, викладач ХТЕК КНТЕУ 

Тренінг «Творче мислення як новий напрям 

освіти» 

19 жовтня 2017 р. 

16 Маренич В.М., к.ю.н., заслужений журналіст 

України, викладач ХТЕК КНТЕУ 

Тренінг «Харизматичний оратор» 23 листопада 2017 р.  

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 
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Таблиця 2 

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ, ОПУБЛІКОВАНІ В УКРАЇНІ 
№ 

з/п  

ПІБ автора(ів) 

публікації (якщо 

співавтор – студент, 

вказати факультет, 

курс, групу)  

Назва роботи Вид роботи (монографія, 

підручник, навчальний 

посібник, стаття, 

конспект, практикум, 

ділова гра, кейс, тести) 

Обсяг в 

друк. 

арк..* 

Мова  Видавництво, назва (збірки, 

журналу тощо), рік, номер 

видання 

1 2 3 4 5 6 7 

НАУКОВІ 

(монографія, наукова стаття (зазначити чи опублікована у фаховому виданні), тези доповіді) 
1 Павлюк Р.Ю., 

Погарская В.В., 

Павлюк В.А., 

Радченко Л.О.,  

Біленко Л.М., 

Каплун О.А. 

Новий напрямок 

глибокої переробки 

харчової сировини 

Монографія 23,75  рк.. Харків: Факт, 2017 

2 Решетняк О.І., 

Заїка Ю.А. 

Вибір джерел 

фінансування освітніх 

програм кластера 

Стаття 0,31 Укр. Бізнес Інформ, 2017.– №3 

3 Reshetniak O., 

Zaika Yu. 

Methodological 

approaches of formation of 

educational clusters as 

innovation strategy of 

region’s development  

Стаття 0,44 Англ. Вісник ХНАУ. Серія: 

Економічні науки, 2017 

4 Гайдученко Ю.О., 

Рядинська І.А. 

Соціальне партнерство 

як інструмент 

формування соціальної 

відповідальності 

Стаття 0,63 Укр. Збірник наукових праць ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

«Економіка». – Харків: ХНПУ, 

2017. – Вип.17 

5 Гайдученко Ю.О. Особливості підготовки 

майбутніх економістів у 

вищих навчальних 

закладах 

Стаття 0,44 Укр. Paradigm of knowlege 

(Парадигма пізнання), 2017. –  

№ 3(23) 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Гайдученко Ю.О. Тестова система 

оцінювання знань як 

метод сучасної 

технології навчання 

майбутніх економістів 

Стаття 0,31 Укр. Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки». – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – Випуск LXXVI, Том 3 

7 Білецька Я.О., 

Дюкарєва Г.І., 

Радченко Л.О. 

Маркетингові 

дослідження розвитку 

кулінарного туризму в 

Україні 

Стаття 0,35 Укр. Збірник наукових праць ХДУХТ 

«Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери 

торгівлі та послуг». – Харків: 

ХДУХТ, 2017 

8 Мірошник О.Ю. Визначення в системі 

центр-радіус інтервалу 

невизначеності при 

застосуванні індексного 

методу в моделюванні 

економічних процесів 

Стаття 0,25 Укр. Збірник наукових праць Харків-

ського інституту ДВНЗ «Універ-

ситет банківської справи» 

«Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії і практики». – 

Харків: ХІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2017. – 

Вип. 1(22) 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ 

(підручник, навчальний посібник, практикум, опорний конспект лекцій, методичні рекомендації, програми, робочі програми) 

9 Гайдученко Ю.О., 

Сідельнікова В.К. 

Програма вступного 

екзамену з економічної 

теорії для абітурієнтів на 

здобуття освітнього 

ступеня магістр зі 

спеціальності 051 

«Економіка» 

Методичні 

рекомендації 

2,5 Укр. Харків: ХНПУ, 2017 
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Закінчення таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Железнякова Е.Ю. Теорія ймовірностей та 

математична статистика: 

лабораторний практикум 

Навчальний 

посібник 

11,5 Укр. Харків: ХТЕІ, 2017 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 
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Таблиця 2а 

ПУБЛІКАЦІЇ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ  

ОФІЦІЙНИМИ МОВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
№ 

з/п  

ПІБ автора(ів) 

публікації (якщо 

співавтор – студент, 

вказати факультет, 

курс, групу)  

Назва роботи Вид роботи 

(монографія (розділ 

монографії), 

підручник, 

навчальний 

посібник, стаття, 

тези) 

Обсяг в 

друк. 

арк.* 

Мова  Країна, видавництво, назва 

(журналу, збірки тощо), рік, номер 

видання, випуск, перша-остання 

сторінки роботи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bakirov M.Р.,  

Polupan V.V.,  

Sarkis Y.,  

Golovko Т.M.   

Scientific and practical 

aspects of the preparation of 

sauces with high nutritional 

qualities 

Стаття 0,25 Англ. Чехія 
Sciences of Europe. –  

VOL 1. – 2017. – No16 (16) 

2 Serik M.,  

Polupan V.,  

Bakirov M., 

Kolesnik V.,  

Penkina N. 

Quality assessment and 

justification of the storage 

time of protein-mineral 

additive 

Стаття 0,25 Англ. Угорщина 

The scientific heritage. – 2017. – No11 

(11) 

3 Bakirov M. Andragogy and continual 

education  

Тези 0,13 Англ. Prague, Czech Republic 

II International scientific and practical 

conference «Problems and perspectives 

in European education development», 

21
st
-24

th
 of November 2017 

4 Roman David 

Tauber, 

Svetlana Shapoval, 

Liudmyla 

Radchenko, 

Anna Gasanova 

Ukrainian-polish cooperation 

of educational institutions is 

the pledge of development  

of the European scientific 

community 

Стаття 0,5 Англ. Poland 

Miedzynarodowej konferencji 

«Turystyka, hotelarstwo, gastronomia – 

w teorii i praktyce», 06.12.2017 – 

07.12.2017 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 
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Таблиця 3 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ У ВИДАННЯХ,  

ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ 
№ 

з/п 

ПІБ автора (ів) 

публікації (якщо 

співавтор – 

студент, вказати 

факультет, курс, 

групу) 

Назва публікації Країна, видавництво, назва 

(журналу, збірки тощо), рік, 

номер видання 

Обсяг, 

друк. арк. 

Назва 

міжнародної 

наукометричної 

бази даних 

Індекс SNIP (Source 

Normalized Impact Per 

Paper) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Водолаженко О.В., 

Кунічева Т.П., 

Храпач Я.О.,  

Шевченко К.М. 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології як основа 

формування 

концептуального 

простору при вивченні 

аналітичної геометрії 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,19 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

2 Гузенко Г.М. Управління та 

вдосконалення 

маркетингової 

діяльності на 

підприємстві  

Україна, 

[Електронний ресурс] // 

Економіка та суспільство. –

2017. – №12 

Режим доступу до журналу:  

http://economyandsociety.in.ua 

0,88 Index Copernicus (ICV 2015: 35/93) 

3 Каплун Е.А.,  

Шестопалова А.В.,  

Золотухина Е.А.,  

Афанасьева Т.В. 

Белковый состав 

различных продуктов 

питания 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,25 Index Copernicus  CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich’s 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

4 Крюкова О.М. Концептуальні засади 

внутрішнього 

маркетингу 

Україна, 

[Електронний ресурс] // 

Економіка та суспільство. –

2017. – №12 

Режим доступу до журналу:  

http://economyandsociety.in.ua 

0,88 Index Copernicus (ICV 2015: 35/93) 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Кобзева И.А.,  

Скиндер Н.В.,  

Стопник Д.Г.,  

Торяник И.П. 

Формирование у 

студентов мотивации к 

сбережению 

физического здоровья 

средствами создания 

педагогических 

условий 

воспитательного 

здоровьесберегающего 

пространства 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,3 Index Copernicus  CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

6 Мартыненко В.Л.,  

Оганян М.В.,  

Николаенко-

Ломакина А.Н.,  

Багалюк А.Г. 

Немецкое население 

Украины в условиях 

оккупации (1941–1944 

гг.): эпизоды 

повседневности 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,25 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

7 Miroshnyk O.,  

Holovanova O.,  

Postolna N.,  

Chibisova V.,  

Zaitseva A. 

Identification features of 

financial enterprise 

stability under the 

modern terms 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,19 Index Copernicus  CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

8 Мірошник О.Ю., 

Дубницький В.Ю.,  

Кобилін А.М. 

Визначення в системі 

центр-радіус інтервалу 

невизначеності  при 

застосуванні 

індексного методу  в 

моделюванні 

економічних процесів 

Україна, 

Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії і 

практики : зб. наук. праць. – 

2017. – №1(22) 

0,44 Index Copernicus Web of Science; Ulrich’s 

Periodicals Directory; 

Citefactor; 

ResearchBib; 

Universal Impact Factor; 

Міжнародна пошукова 

система Google Scholar; 

РИНЦ; Національна 

бібліотека України 

імені В.І. Вернадського 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Нечепуренко К.Б.,  

Старостенко Б.О.,  

Аштаєв О.С.,  

Пивоваров П.П.,  

Дуденко Н.В. 

Дослідження харчової 

та біологічної цінності 

біфштексів посічених з 

використанням 

термостабільних 

пружних емульсій 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 
0,25 Index Copernicus,  CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich’s 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

10 Павлюк Р.Ю.,  

Погарська В.В.,  

Радченко Л.О.,  

Таубер Р.Д.,  

Маціпура Т.С.,  

Каплун О.А. 

Розробка нового 

покоління оздоровчих 

нанопродуктів із грибів 

шампіньйонів для 

підприємств 

ресторанного бізнесу 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,44 Index Copernicus  CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

11 Павлюк Р.Ю.,  

Погарська В.В.,  

Біленко Л.М.,  

Погарський О.С.,  

Какадій Ю.П., 

Гасанова А.Е.,  

Стуконоженко Т.А. 

Розробка нового 

покоління оздоровчих 

нанонапоїв збагачених 

каротиноїдними, 

хлорофілвмісними, 

антоціановими 

нанодобавками 

 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,38 Index Copernicus,  CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

12 Павлюк Р.Ю.,  

Погарська В.В.,  

Біленко Л.М.,  

Юр’єва О.О.,  

Гасанова А.Е.,  

Максимова Н.П. 

Розробка нових видів 

булочок для сендвічів 

для оздоровчого 

харчування 

вітамінізованих 

каротиноїдними 

рослинними 

нанодобавками 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,31 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Полях В.М., 

Кривошеєва Н.М., 

Клочко В.М., 
Шарапова О.М., 

Чуйко Н.В. 

Електронна комерція: 

теоретико-правові 

засади та сучасний 

стан в Україні 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,81 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, World 

Cat, Ulrich’s, Periodicals 

Directory, BASE та ін. 

14 Радченко Л.А.,  

Мартиненко В.Л.,  

Радченко Я.Ю. 

Немецкое население 

Украины в годы 

второй мировой войны 

в контексте 

современной 

украинской 

историографии  

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – Том 1. 

– № 1(30) 

0,7 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, World 

Cat, Ulrich’s, Periodicals 

Directory, BASE та ін. 

15 Радченко Я.Ю.,  

Радченко Л.А.,  

Гасанова А.Э.,  

Биленко Л.М.,  

Погорелова А.А. 

Оценка 

взаимодействия 

понятия «знание» и 

современных мировых 

проблем питания 

человека 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,58 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

16 Семененко В.И.,  

Карпова Т.П., 

Руденко С.А.,  

Балашова О.В.,  

Резенкина Н.А. 

Проблемы воспитания 

студенчества 

дореволюционных 

университетов 

приднепровской 

Украины (20-е –60-е гг. 

XIX ст.) 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,3 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

17 Радченко Я.Ю., 

Радченко Л.О., 

Гасанова А.Є., 

Биленко Л.М., 

Погорелова А.А. 

Оценка 

взаимодействия 

понятия «знания» и 

современных мировых 

проблем питания 

человека 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,58 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich's 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 



38 

Закінчення таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Радченко Л.А., 

Мартыненко В.Л., 

Радченко Я.Ю. 

Немецкое население 

Украины в годы 

второй мировой войны 

в контексте 

современной 

украинской 

историографии 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – Том 1. 

– № 1(30) 

0,7 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, World 

Cat, Ulrich’s, Periodicals 

Directory, BASE та ін. 

19 Соколовська О.О.,  

Летута Т.М.,  

Селютіна Г.А.,  

Скирда О.Є.,  

Гасанова А.Е. 

Обґрунтування 

доцільності 

використання  

йодовмісної  добавки в 

рецептурі пастильних 

виробів 

Україна, 

ScienceRise. – 2017. – №5(34) 

0,25 Index Copernicus CrossRef, РИНЦ, 

WorldCat, Ulrich’s 

Periodicals Directory, 

BASE та ін. 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 
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Таблиця 3а 

ПЕРЕЛІК ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

№ 

з/п 

Автор (и) 

(ПІБ, науковий 

ступінь, посада) 

Назва Номер дата 

видачі (подачі) 

документу 

Особа або 

організація, на яку 

видано документ 
поданих 

заявок 

позитив. 

рішень 
винаходу корисної моделі 

свідоцтв про 

авторське право 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Макаренко Г.М.,  

Хаханов В.І.,  

Літвінова Е.І., 

Вареца В.І., 

Какурін Н.Я. 

   Перетворювач 

двійко-k-значного 

коду у двійковий 

код 

Патент на корисну 

модель №119896 

№19 від 

10.10.2017 р. 

Харківський 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 
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Таблиця 4 

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ 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 Заїка Ю.А. Регулювання сфери вищої 

освіти на кластерних засадах 

Решетняк О.І.канд. екон. наук, 

доцент Харківського 

гуманітарного університету 

«Народна Українська 

Академія», кафедра економіки 

підприємства 

Червень 

2014 р. 

100% 5 грудня 

2017 р. 

2 Нечепуренко 

К.Б. 

Технологія термостабільних 

твердих емульсій на основі 

альгінату натрію у складі 

виробів посічених м’ясних  

Пивоваров П.П., доктор 

технічних наук, професор, 

завідувач кафедри технології 

харчування Харківського 

державного університету 

харчування і торгівлі 

Грудень 

2010 р. 

95% Грудень 

2018 р. 

3 Скіндер Н.В. Спорт як феномен культури: 

філософсько-антропологічний 

аналіз 

Жеребкіна І.А., доктор 

філософських наук, професор 

кафедри теорії культури і 

філософії науки Харківського 

національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

Жовтень 

2014 р. 

20% 2018 р. 

4 Стопник Д.Г. Художні особливості сімейної 

саги Діни Рубіної «Русская 

канарейка» 

Гармаш Л.В., доктор 

філологічних наук, професор 

кафедри світової літератури 

Харківського національного 

педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди 

Жовтень 

2016 р. 

5% 2021 р. 
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Закінчення таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Огурцова О.П.  Соціально-педагогічна 

підтримка сільської 

студентської молоді у 

позааудиторній дяільності 

Лисенко Ю.О., кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

професор  кафедри соціальної 

роботи та соціальної педагогіки 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-

педагогічна академія»  ХОР 

Жовтень 

2017 р. 

5% 2022 р.  

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 
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Таблиця 5 

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ 
№ 

з/п 

ПІБ наукового 

керівника 

ПІБ студента, курс, 

факультет 

Вид студентської роботи 

(доповідь на конференції, 

наукова стаття, тези, участь у 

всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт) 

Назва заходу, місце 

проведення 

Результат участі 

(форма відзначення, 

заохочення) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гасанова А.Е. Ворошило В.В., 2 курс, 

відділення виробництва 

та технології  

Доповідь на конференції: 

«Халва зі зменшеною кількістю 

цукру» (Тези) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених і студентів 

«Інноваційні технології 

розвитку у сфері харчових 

виробництв, готельно-рес-

торанного бізнесу, еконо-

міки та підприємництва: 

наукові пошуки молоді», 

присвячена 50-річчю засну-

вання ХДУХТ, 6 квітня 

2017 р. : [тези у 2-х ч.]. –       

Ч. 2./ редкол.: О. І. Черевко 

[та ін.]. – Харків: ХДУХТ 

Сертифікат 

2 Гончаров А.Б. Олішевко І., 2 курс, 

відділення економіки, 

управління та адміні-

стрування 

Доповідь на конференції: 

«Механізми активізації 

інвестиційного процесу в 

Україні» (Тези) 

Науково-практична 

конференція «Стратегія 

розвитку фінансового 

ринку України», 22-23 лис-

топада 2017 р. – Київ: 

КНТЕУ 

Сертифікат 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 

3 Гончаров А.Б. Дудник А., Дем’янов Д. 

1 курс, відділення 

економіки, управління 

та адміністрування 

Доповідь на конференції: 

«Формування попиту  і 

просування інноваційного 

продукту на ринок» (Тези) 

Міжвузівська студентська 

науково-практична 

конференція «Маркетингові 

інновації в туризмі, 

готельно-ресторанній, 

харчовій індустрії та 

торгівлі», 30 листопада 

2017 р. – Вінниця: ВТЕК 

КНТЕУ 

Сертифікат 

4 Гузенко Г.М. Гончарова О., 2 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь на конференції: 

«Кластери як засоби підвищення 

конкурентоспроможності країни» 

Вузівська науково-

практична конференція 

«Проблеми і тенденції 

економічного зростання 

України», 31 жовтня 2017 р. 

– Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Подяка 

5 Гузенко Г.М. Цхададзе У., 1 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь: 

«Стратегія розвитку економіки 

України» 

Вузівський круглий стіл 

«Тенденції економічних 

трансформацій в Україні в 

умовах євроінтеграції»,           

20 листопада 2017 р.– 

Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Подяка 

6 Каплун Е.А. Саркісова М., 1 курс, 

відділення виробництва 

та технології  

Доповідь на конференції: 

 «Пальмовое масло: польза или 

вред» (Тези) 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична конфе-

ренція «Актуальні пробле-

ми ефективного соціально-

економічного розвитку 

України: пошук молодих, 

20 квітня 2017 р. – Вінниця: 

ВТЕІ КНТЕУ 

Сертифікат 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 

7 Кобзєва І.О. Одерій Є., 2 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Особливості реалізації вищої 

освіти на сучасному етапі 

розвитку суспільства в період 

глобалізації» (Тези) 

Міжнародна науково-

практична конференція 

викладачів, наукових 

співробітників, аспірантів 

«Інтегративні функції 

життєтворчості: освітній 

вимір сучасних реалій», 29-

31 травня 2017 р. – Харків: 

ХТЕК КНТЕУ 

Сертифікат 

8 Клочко В.М. Евстратова Е, 2 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування  

Доповідь на конференції: 

 «Україна в пастці бідності» 

Вузівська науково-

практична конференція 

«Проблеми і тенденції 

економічного зростання 

України», 31 жовтня 2017 р. 

– Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Подяка 

9 Клочко В.М. Студенти 1-го та 2-го 

курсів відділення 

економіки, управління 

та адміністрування 

 

Шуленко Д. 

 

 

Біла П. 

 

 

Зінченко Р. 

 

 

 

Каян С. 

 

 

 

Доповіді: 

 

«Опритчина як інструмент 

оновлення суспільства» 

 

«Секрети успіху сталінської 

економіки» 

 

«Німецьке та японське 

економічне диво двадцятого 

сторіччя» 

 

«Корейські економічні реформи» 

Студентський круглий стіл 

«Досвід економічних 

реформ різних країн світу та 

України», 28 квітня 2017 р. 

– Харків: ХТЕК КНТЕУ, 

 

 

 

 

 

Подяка 

 

 

Подяка 

 

 

Подяка 

 

 

 

Подяка 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 

10 Клочко В.М. Евстратова Е, 2 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь на конференції: 

 «Приемы увеличения лояльнос-

ти клиентов в сфере гостинично-

ресторанного бизнеса и туризма» 

(Тези) 

Міжнародна науково-прак-

тична інтернет-конференція 

«Маркетингові інновації в 

освіті, туризмі, готельно-

ресторанній, харчовій 

індустрії та торгівлі», 

присвячена 50-річчю 

заснування ХДУХТ,  

3 жовтня 2017 р. :[тези 

доп.] / редкол. : О.І. Черев-

ко [та ін.]. – Харків : 

ХДУХТ 

Грамота 

11 Клочко В.М. Олішевко І., 2 курс, 

відділення економіки, 

управління та адміні-

стрування 

Доповідь на конференції: 

«Як залучати більше нових 

клієнтів?» (Тези) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених і студентів 

«Інноваційні технології 

розвитку у сфері харчових 

виробництв, готельно-рес-

торанного бізнесу, еконо-

міки та підприємництва: 

наукові пошуки молоді», 

присвячена 50-річчю зас-

нування ХДУХТ, 6 квітня 

2017 р. : [тези у 2-х ч.]. –    

Ч. 2. / редкол.: О. І. Черевко 

[та ін.]. – Харків: ХДУХТ 

Грамота 

12 Клочко В.М. Мирошниченко В., 

1 курс, відділення 

економіки, управління 

та адміністрування 

Доповідь: 

 «Історія українського села, яке 

стало багатим» 

Вузівський студентський 

круглий стіл «Досвід 

економічних реформ різних 

країн світу та України»,           

20 листопада 2017 р. – 

Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Подяка 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 

13 Кривошеєва Н.М. Студенти 2 курсу 

відділень економіки, 

управління та 

адміністрування, сфери 

обслуговування 

(30 студентів) 

Участь у тестуванні Вузівська олімпіада з 

дисципліни «Маркетинг», 

20 січня 2017 р. – Харків: 

ХТЕК КНТЕУ 

Грамоти 

14 Кривошеєва Н.М. Студенти 2-го курсу 

відділення економіки 

управління та 

адміністрування 

 

Шашнікова Ю. 

 

 

 

Каян С. 

 

 

Михедько А. 

 

 

Пономаренко Р. 

 

 

 

 

Доповіді: 

 

«Маркетинг нового часу: 

проблеми и особливості 

застосування» 

 

 «Перспективи розвитку марке-

тингових інтернет-технологій» 

 

 «Концепція соціально-етичного 

маркетингу в сучасній Україні» 

 

«Прикладні аспекти інновацій-

них форм маркетингових комуні-

кацій» 

Вузівський круглий стіл 

«Актуальні концепції 

сучасного маркетингу: 

новий погляд», 27 лютого 

2017 р. – Харків: ХТЕК 

КНТЕУ 

 

 

 

 

 

Подяка 

 

 

 

Подяка 

 

 

Подяка 

 

 
Подяка 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 

15 Кривошеєва Н.М. Єрмолова О.В., 

2 курс, відділення 

економіки, управління 

та адміністрування 

Доповідь на конференції: 

«Маркетинг – центр 

уваги сучасності» (Тези) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених і студентів 

«Інноваційні технології 

розвитку у сфері харчових 

виробництв, готельно-рес-

торанного бізнесу, еконо-

міки та підприємництва: 

наукові пошуки молоді», 

присвячена 50-річчю засну-

вання ХДУХТ, 6 квітня 

2017 р. : [тези у 2-х ч.]. – Ч. 

2./ редкол.: О. І. Черевко [та 

ін.]. – Харків: ХДУХТ 

Диплом 

16 Krivosheeva N.M. Ryasyk V.О., 

2 курс, відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Organizational and economic 

mechanism of management 

investment activity in tourism» 

(Тези) 

Сертифікат 

17 Кривошеєва Н.М. Коваленко Я.В., 2 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь на конференції: 

«Особливості інноваційного 

маркетингу в діяльності сучасних 

підприємств» (Тези) 

Міжнародна науково-прак-

тична інтернет-конференція 

«Маркетингові інновації в 

освіті, туризмі, готельно-

ресторанній, харчовій 

індустрії та торгівлі», 

присвячена 50-річчю 

заснування ХДУХТ,  

3 жовтня 2017 р. :[тези 

доп.] / редкол. : О.І. Черев-

ко [та ін.]. – Харків : 

ХДУХТ 

Сертифікат 
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18 Кривошеєва Н.М. Студенти 2-го курсу 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування, 

відділення виробництва 

та харчових технологій 

 

Давидов Д. 

 

 

Чувізова В. 

 

 

 

 

 

 

Доповіді: 

 

«Місце України у глобальних 

економічних рейтингах» 

 

«Шляхи модернізації 

національної економіки» 

Вузівська науково-

практична конференція 

«Проблеми і тенденції 

економічного зростання 

України», 31 жовтня 2017 р. 

– Харків: ХТЕК КНТЕУ 

 

 

 

 

 

 
Подяка 

 

 

Подяка 

 
19 Кривошеєва Н.М. Петриченко А., 1 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь: 

«Економічні реформи по-ісланд-

ські» 

Вузівський студентський 

круглий стіл «Досвід 

економічних реформ різних 

країн світу та України»,           

20 листопада 2017 р. – 

Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Подяка 

 

20 Крюкова О.М. Олішевко І., 2 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь на конференції: 

«Економічна етика та проблеми 

сучасної економічної системи» 

Вузівська науково-

практична конференція 

«Проблеми і тенденції 

економічного зростання 

України», 31 жовтня 2017 р. 

– Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Подяка 

21 Крюкова О.М. Юзвінська А., 1 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь: 

«Вплив інвестиційного клімату 

на економічний розвиток 

України» 

Вузівський круглий стіл 

«Тенденції економічних 

трансформацій в Україні в 

умовах євроінтеграції»,           

20 листопада 2017 р.– 

Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Подяка 
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22 Огурцова О.П. 

Торянік І.П. 

Місюра А., 1курс , 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування  

Доповідь на конференції: 

«Freshman adaptation to the 

conditions of living in a hostel» 

Вузівська науково-

практична конференція 

«Соціокультурні, 

психологічні та правові 

аспекти розвитку 

особистості студента»,           

13 листопада 2017 р. – 

Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Сертифікат 

23 Огурцова О.П. Канаєв Ю., 1 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування  

Доповідь на конференції: 

«Адаптація студента-першокурс-

ника до умов ВНЗ» 

Сертифікат 

24 Огурцова О.П. Серебрянська Д., 1 

курс, відділення 

економіки, управління 

та адміністрування 

Доповідь на конференції: 

«Позааудиторна діяльність як 

спосіб проведення дозвілля 

студента» 

Сертифікат 

25 Огурцова О.П. Пономаренко Р. 1 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь на конференції: 

«Внеаудиторная работа студента 

как способ формирования себя 

как профессионала» 

Сертифікат 

26 Огурцова О.П. Унгурян Д., 1 курс, 

відділення сфери 

обслуговування  

Доповідь на конференції: 

«Адаптація сільської студент-

ської молоді до великого міста 

(на власному прикладі)» 

Сертифікат  

27 Постольна Н.О. Міганова Г., 2 курс, 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь на конференції: 

 «Вплив корупції на фінансову 

безпеку країни» (Тези) 

Всеукраїнська наукова     

конференція  для творчої    

молоді «Перспектива-

2017», 26 квітня 2017 р. – 

Маріуполь: ДВНЗ 

«Маріупольський 

будівельний коледж» 

Сертифікат 
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28 Постольна Н.О., 

Заїка Ю.А., 

Голованова О.М.,  

Гончаров А.Б. 

Студенти 2 курсу 

відділення економіки, 

управління та адміні-

стрування 

 

Шпуганич С.,  

Микичук Л.,  

Тронько К.,  

Шуленко Д. 

 

 

Доповіді: 

 

 

«Порівняльний аналіз 

банківської системи України та 

деяких країн світу»; 

«Стан кредитного ринку 

України: стан та перспективи»; 

«Аналіз діяльності банків 

України за останні роки»; 

«Відділення банків: бути чи не 

бути?». 

Круглий стіл «Становлення 

банківської системи 

України: проблеми та 

перспективи розвитку»,           

15 листопада 2017 р. – 

Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Дипломи, 

сертифікати 

29 Постольна Н.О. Микичук Л., 2 курс, 

студентка  І курсу 

відділення економіки, 

управління та 

адміністрування 

Доповідь на конференції: 

«Аналіз ринку кредитних 

ресурсів України» (Тези) 

Науково-практична 

конференція «Стратегія 

розвитку фінансового 

ринку України», 22-23 лис-

топада 2017 р. – Київ: 

КНТЕУ 

Сертифікат 

30 Приходько Т.М. Студенти 2 курсу 

відділення економіки, 

управління та адміні-

стрування 

 

Каян С., 

Шпуганич С.  

Манько А.,  

Давидов Д., 

Старчикова А.,  

Єрмолова О., 

Зінченко Р., 

 

 

Доповіді на конференції: 

 

 

«Жінка працює, але не керує»; 

«Що робить людину лідером»; 

«Особливості розвитку 

американської та японської 

системи менеджменту»; 

«Основні правила тайм-

менеджменту»; 

Студентська науково-

практична конференція 

«Сучасні проблеми 

менеджменту», 20 квітня 

2017 р. – Харків: ХТЕК 

КНТЕУ 

Дипломи, 

сертифікати 
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31 Резенкіна Н.О. Бондар С., 1 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Формування правової 

свідомості студентів» 

Вузівська науково-

практична конференція 

«Соціокультурні, 

психологічні та правові 

аспекти розвитку 

особистості студента»,           

13 листопада 2017 р. – 

Харків: ХТЕК КНТЕУ 

Сертифікат 

32 Скіндер Н.В. Шлімонова О., 2 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Культура поведения как основа 

развития личности студента» 

Сертифікат 

33 Скіндер Н.В. Євстратова К., 2 курс, 

відділення сфери 

обслуговування. 

Доповідь на конференції: 

«Формирование культурного 

мира студента колледжа в 

условиях социокультурной среды 

современного общества» 

Сертифікат 

34 Скіндер Н.В. Давидов Д., 2 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Андеграунд как социокультур-

ный феномен 

Сертифікат 

35 Скіндер Н.В. Коваленко А., 1 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Развитие креативности 

учащихся и студентов как 

образовательная стратегия 

современной системы 

образования» 

Сертифікат 

36 Скіндер Н.В. Голіченкова Е., 2 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Гендерная дискриминация на 

современном рынке труда» 

(Тези) 

V Всеукраїнська студент-

ська наукова конференція 

«Студентські культуроло-

гічні читання», 13-14 квітня 

2017. – Острог: Видавниц-

тво Національного універ-

ситету «Острозька 

академія» 

Сертифікат 
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37 Скіндер Н.В. Голіченкова Е., 2 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

Дискриминация в сфере труда: к 

вопросу о гендерно-чувствитель-

ном пространстве (Тези) 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених і студентів 

«Інноваційні технології 

розвитку у сфері харчових 

виробництв, готельно-рес-

торанного бізнесу, еконо-

міки та підприємництва: 

наукові пошуки молоді», 

присвячена 50-річчю засну-

вання ХДУХТ, 6 квітня 

2017 р. : [тези у 2-х ч.]. –          

Ч. 2. / редкол.: О. І. Черевко 

[та ін.]. – Харків: ХДУХТ 

Сертифікат 

38 Скіндер Н.В. Лазаренко А., 1 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Усадьба Кенига: взгляд 

человека XXI века» (Тези) 

Сертифікат 

39 Скіндер Н.В. Шлимова К., 1 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Феномен «female-friendly gotel»: 

к вопросу о современных тенден-

ціях в сфере гостиничного 

хозяйства» (Тези) 

Сертифікат 

40 Скіндер Н.В. Голіченкова Е., 2 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Проблема дискриминации в 

сфере ресторанного обслужива-

ния» (Тези) 

Міжнародна науково-

теоретична конференція 

студентів і аспірантів 

«Україна і світ: гуманітар-

но-технічна еліта та соці-

альний прогрес», квітень 

2017 р. – Харків: НТУ 

«ХПІ» 

Сертифікат 

41 Скіндер Н.В. Лапицька О., 1 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Кобзарство як соціокультурний 

феномен» (Тези) 

Сертифікат 

42 Скіндер Н.В. Шлімонова О., 2 курс, 

відділення сфери 

обслуговування 

Доповідь на конференції: 

«Соціокультурні особливості 

українського Трипілля та 

китайського Яншао» (Тези) 

Сертифікат 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 
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Таблиця 6 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

щодо науково-дослідної роботи Харківського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ за 2017 рік (за формами звітності МОН України) 
№ 

з/п 
Назва показника наукової та науково-технічної діяльності 

Показник 

1. Науково-педагогічні кадри  

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників усього: 64 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 

у тому числі: 51 

– доктори наук - 

– кандидати наук 12 

– без ступеня 39 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім 

сумісництвом, усього  

у тому числі: 13 

– доктори наук 4 

– кандидати наук 7 

– без ступеня 2 

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 1 

2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному 

періоді, усього  1 

з них: 

– із захистом дисертації - 

2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього  - 

– кандидатських дисертацій, усього з них: - 

– захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ - 

– захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ - 

– докторських дисертацій, усього з них: - 

– захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ - 

– захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ - 

3. 
Результативні показники виконання наукових, науково-

технічних робіт  

3.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі 

науки і техніки - 

3.2. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи) - 

3.3. Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами - 
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Показник 

3.4. Загальна кількість наукових, науково-технічних робіт, які 

виконувались, та наукових об’єктів, які утримувались у 

звітному періоді за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету, всього,  

в тому числі: - 

– наукові дослідження та розробки, з них: - 

– фундаментальні дослідження - 

– прикладні дослідження  - 

– прикладні розробки - 

– збереження наукових об’єктів, що становлять НН - 

– міжнародні наукові заходи - 

3.5. Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на 

науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів 

замовників (спец. фонд), усього - 

з них: 

– наукові, науково-технічні роботи за державними цільовими 

програмами   - 

– наукові, науково-технічні роботи за державним замовленням - 

– наукові, науково-технічні роботи за проектами міжнародного 

співробітництва (гранти, наукові проекти) - 

– наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами - 

у тому числі: – міжнародними - 

– фундаментальні дослідження, з них: - 

– за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень - 

– інше - 

3.6. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 

звітному періоді, усього,  

в тому числі: - 

– фундаментальні дослідження - 

– прикладні дослідження - 

– прикладні розробки - 

3.7. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, 

договорів на науково-технічні послуги, які виконувались за 

рахунок коштів замовників, усього 

у тому числі: - 

– наукові, науково-технічні роботи за державними цільовими 

програмами - 

– роботи, в рамках державної програми «Наука в університетах» - 

– наукові, науково-технічні роботи за   державним замовленням - 

– наукові, науково-технічні роботи за проектами міжнародного 

співробітництва (гранти, наукові проекти) - 

– наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами, з них: - 

– міжнародними - 

– фундаментальні дослідження, з них: - 

– за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень - 

– інше - 

3.8 Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, які - 
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виконувались в межах робочого часу, усього, в тому числі: 

– фундаментальні дослідження - 

– прикладні дослідження - 

– прикладні розробки - 

3.9. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), 

усього, в тому числі: - 

3.9.1 – нової техніки, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.9.2 – нових технологій, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.9.3  – нових матеріалів, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробками - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.9.4 – методів, теорій, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.9.5 – інше*, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.10. Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні 

періоди, усього одиниць, у тому числі: - 

3.10.1 – нової техніки, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.10.2 – нових технологій, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 



56 

№ 

з/п 
Назва показника наукової та науково-технічної діяльності 

Показник 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.10.3 – нових матеріалів, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.10.4 – методів, теорій, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.10.5 – інше*, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.11. Впроваджено НТП у навчальний процес, створеної у відповідні 

періоди, усього одиниць, у тому числі: - 

3.11.1 – нової техніки, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.11.2 – нових технологій, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.11.3 – нових матеріалів, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.11.4 – методів, теорій, з них: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників - 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.11.5 – інше*, з них:  - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за дослідженнями, що виконувалися за рахунок коштів - 
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замовників 

– за індивідуальним планом викладача - 

3.12 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, 

конференцій, симпозіумів), усього 

у тому числі: 

1 

- всеукраїнських - 

- міжнародних 1 

3.13 Взято участь у конференціях, усього  

у тому числі: 

29 

- у національних 14 

-  у міжнародних  14 

- -  за межами України 1 

3.14 Зроблено науковцями доповідей на конференціях, усього  

у тому числі: 

105 

- у національних 43 

-  у міжнародних  62 

- -  за межами України - 

3.15 Взято участь у виставках, усього  

у тому числі: 

- 

- у національних - 

-  у міжнародних  - 

- -  за межами України - 

3.16 Кількість угод про науково-технічне співробітництво із 

зарубіжними ВНЗ/НУ, установами, організаціями, усього 

- 

4. Наукові праці  

4.1. Опубліковано монографій, усього од./др.арк., в тому числі: 1/23,75 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробками - 

– за індивідуальним планом викладача  1/23,75 

Відповідно до вимог МОН України, усього од./др.арк.,  

в тому числі: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробками - 

- за індивідуальним планом викладача - 

За кордоном, усього од./др.арк., в тому числі: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробками - 

– за індивідуальним планом викладача - 

4.2. Опубліковано підручників, усього од./др.арк., в тому числі: - 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробками - 

– за індивідуальним планом викладача - 

4.3. Опубліковано навчальних посібників, усього од./др.арк., в тому 

числі: 

1/11,5 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробками - 

– за індивідуальним планом викладача 1/11,5 

4.4. Кількість опублікованих статей, усього од./др.арк., в тому 29/12,41 
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числі: 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробками - 

– за індивідуальним планом викладача 29/12,41 

У фахових виданнях, усього од./др.арк., в тому числі: 7/2,73 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробками - 

– за індивідуальним планом викладача, усього одиниць 7/2,73 

За кордоном, усього од./др.арк., в тому числі: 3/1,0 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробками - 

– за індивідуальним планом викладача 3/1,0 

У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, 

з них: 

19/8,68 

- Scopus - 

- Web of science  - 

- Інші аналогічного рівня 19/8,68 

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

метричних баз даних (Scopus, Web of science та аналогічного 

рівня) 

- 

4.6. Опубліковано тез, усього од./др.арк., в тому числі: 105/26,25 

– за фундаментальними дослідженнями - 

– за прикладними дослідженнями та розробки - 

– за індивідуальним планом викладача 105/26,25 

4.7. Опубліковано інших навчально-методичних видань, усього 

од./др.арк. методичні рекомендації 

1/2,5 

5. Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-

технічних робіт  

5.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього 

одиниць, в тому числі: 1 

– в Україні, з них: 1 

– патентів на винаходи - 

– патентів на корисну модель 1 

– свідоцтв авторського права - 

– інших охоронних документів - 

– за кордоном, з них: - 

– патентів на винаходи - 

– патентів на корисну модель - 

– свідоцтв авторського права - 

– інших охоронних документів - 

5.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 1 

– в Україні, з них: 1 

– патентів на винаходи - 

– патентів на корисну модель 1 

– свідоцтв авторського права - 

– інших охоронних документів - 

– за кордоном, з них: - 

– патентів на винаходи - 
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– патентів на корисну модель - 

– свідоцтв авторського права - 

– інших охоронних документів - 

5.3. Кількість проданих ліцензій, усього одиниць - 

6. Молоді вчені (до 35 років)  

6.1. Чисельність молодих учених, усього, в тому числі: 27 

– доктори наук - 

– кандидати наук 5 

– аспіранти 2 

– докторанти - 

– без ступеня, не включаючи аспірантів 22 

6.2. Кількість науковців, що отримували премії, усього, в тому 

числі: - 

– гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих вчених - 

– гранти Президента України докторам наук для здійснення 

наукових досліджень - 

– щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді - 

– щорічні премії Президента України для молодих учених - 

– премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 

ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень 

науково-технічних розробок - 

– премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України - 

– стипендії Верховної Ради України - 

– стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених - 

6.3. Опубліковано монографій од./др.арк. в тому числі: - 

– відповідно до вимог МОН - 

– за кордоном - 

6.4. Опубліковано підручників од./др.арк. - 

6.5. Опубліковано навчальних посібників од./др.арк. - 

6.6. Кількість статей, усього од./др.арк., в тому числі: 17/6,38 

– у фахових виданнях України 7/2,73 

– статей у зарубіжних виданнях - 

– у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of 

science та аналогічного рівня) 10/3,65 

6.7. Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus, Web of science та 

аналогічного рівня) - 

6.8. Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, 

симпозіумах), усього:  22 

– національних 14 

– міжнародних 8 

– за межами України - 

6.9. Зроблено доповідей на конференціях, усього, в тому числі: 26 

– національних 16 

– міжнародних 10 

– за межами України 

 - 
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6.10. Взято участь у виставках, усього, в тому числі: - 

– всеукраїнських - 

– міжнародних - 

– за межами України - 

7. Наукова робота студентів  

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

усього осіб, з них: - 

– з оплатою із загального фонду бюджету - 

– з оплатою із спеціального фонду бюджету - 

– без оплати - 

7.2. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та 

міжнародних олімпіад студентських НДР, з них: - 

– міжнародних олімпіад - 

– всеукраїнських олімпіад - 

7.3. Кількість переможців, які одержали нагороди  за 

результатами олімпіад, усього, в тому числі: - 

– на міжнародних олімпіадах - 

– на всеукраїнських олімпіадах  

7.4. Кількість студентів – учасників всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів студентських НДР, усього, в тому 

числі: - 

– всеукраїнських конкурсів - 

– міжнародних конкурсів - 

    з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів - 

– переможці міжнародних конкурсів - 

7.5. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

з них: – самостійно  - 

7.6. Кількість опублікованих тез, усього 19 

7.7. Кількість студентів, які одержували: - 

– стипендію Президента України - 

– стипендію Кабінету Міністрів України - 

– стипендію та премії Харківського міського голови - 

– стипендію ім. Вадима Гетьмана - 

– інші - 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                             Л.О. Радченко 

 


