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Вступ 

 

Науково-дослідна робота вищих освітніх 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 що сприяє розвитку інноваційного потенціалу економіки країни. 

Динамічні зміни у соціально-економічному розвитку України визначають 

головні напрямки розвитку науки у вищих закладах освіти та підвищення її 

результативності. 

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

освіту», Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти, 

Постанов вченої ради, наказів та розпоряджень КНТЕУ в освітній процес, 

започаткування підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за 

спеціальностями: 051 «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства», 

075 «Маркетинг», 181 «Харчові технології», спеціалізація «Ресторанні 

технології», 241 «Готельно-ресторанна справа» активізувало процеси 

інтеграції науки в освітню діяльність Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ. 

Наукові дослідження викладачів коледжу у 2018 році були спрямовані 

на: 

- якісне виконання кафедральних науково-дослідних тем; 

- підготовку дисертаційних робіт, монографій, навчальних посібників 

та інших навчально-методичних розробок; 

- проведення наукових досліджень викладачами за темами їх наукових 

пошуків та участь у науково-практичних та науково-методичних 

конференціях; 

- висвітлення наукової думки та публікація статей у журналах, які 

входять до наукометричних баз Web of Science, Scopus, Index Copernicus та 

ін. фахових виданнях України і зарубіжжя; 
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- організацію і проведення третьої міжнародної науково-практичної 

конференції викладачів, науковців та аспірантів «Інноваційно-інвестиційна 

стратегія сталого розвитку України: сучасний стан та перспективи»; 

- керівництво науково-дослідною роботою студентів; 

- організацію студентських науково-практичних конференцій, круглих 

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

тощо; 

- застосування в освітньому процесі результатів наукових досліджень 

викладачів. 

Науковці коледжу постійно направляють свої зусилля на підвищення 

результативності науково-дослідної роботи і впровадження новітніх 

розробок у виробництво та навчальний процес з урахуванням інтеграції 

вищої освіти до Європейського освітнього простору. 
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1. Науково-педагогічні кадри 

 

Кадрова політика в коледжі орієнтована на постійне поліпшення 

якісного складу науково-педагогічних працівників, опанування викладачами 

сучасних методів навчання, нових технологій, запровадження інноваційних 

методик в освітній діяльності, збереження спадкоємності та підвищення 

мотивації праці з метою забезпечення високого рівня підготовки молодших 

спеціалістів і бакалаврів. 

Станом на 01 грудня 2018 року сформований високопрофесійний 

науково-педагогічний колектив коледжу, який налічує 73 особи, з них 51 

штатний працівник і 22 особи за зовнішнім сумісництвом. Серед них 4 

докторів наук, професорів, 26 кандидатів наук, 34 спеціаліста вищої 

категорії. Частка викладачів, яка має науковий ступінь та вчене звання, 

складає 41,1%, частка викладачів вищої категорії – 46,6%, що разом складає 

переважну більшість від загальної кількості науково-педагогічних 

працівників коледжу (табл. 1). Педагогічне звання «викладач-методист» 

мають 14 осіб. 

У звітному році спостерігаємо тенденцію до збільшення кандидатів 

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

категорії. Саме такі професіонали забезпечують підвищення якості 

освітнього процесу та розробок його наукової складової. 

Серед викладачів коледжу 3 аспіранти на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, 2 здобувача, один з них планує захист кандидатської 

дисертації на початок 2019 року, 2 докторанти. 

Кількість молодих науковців складає 30 осіб (або 41%), серед яких 8 

викладачів – кандидати наук, 3 аспіранти, 1 докторант. Великий потенціал 

науково-педагогічного персоналу коледжу, підвищення рівня його якісного 

складу, збільшення науково-дослідних компонентів  в навчальному процесі у 

зв’язку з започаткуванням підготовки фахівців вищого освітнього ступеня 

«бакалавра» за спеціальностями («Економіка», «Харчові технології», 
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«Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа»), має перспективи до розвитку. 

Створюються також передумови для формування професійних 

компетентностей студентів, збереження та розвитку їх творчого потенціалу. 

Знайшли застосування інноваційні технології викладання, широке 

використання інформаційних ресурсів, у тому числі і глобальної мережі 

Інтернет. Це є особливо актуальним в умовах модернізації системи вищої 

освіти України. 

Основним напрямом реалізації кадрової політики коледжу залишається 

цілеспрямована праця на укомплектування навчально-педагогічного складу 

молодими викладачами, науковцями та працівниками, які мають досвід 

практичної роботи за спеціальністю. Адже жорсткий рівень конкуренції в 

освітянському просторі та державна політика у сфері забезпечення якості 

освіти щороку посилюють вимоги до кадрового забезпечення. У 

відповідності до цього первинним завданням відділу кадрів та завідувачів 

кафедр у новому навчальному році має стати дотримання Ліцензійних умов 

при розподілі педагогічного навантаження і своєчасне висвітлення 

інформації про кадрове забезпечення на сайті коледжу та в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти.  

Аналіз забезпечення кафедр професорсько-викладацькими кадрами за 

останні 4 роки свідчить про збільшення кількості викладачів з науковими 

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

навчальному році до 30 осіб у 2018 році. 

На 01 грудня 2018 року у коледжі сформовано 5 кафедр, кожна з яких 

укомплектована необхідними педагогічними працівниками. 

Більш за все науковцями укомплектовані кафедри харчових технологій, 

туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, 

економіки та маркетингу, які, в першу чергу, забезпечуватимуть підготовку 

бакалаврів. При цьому кафедри працюють над збільшенням кількості 

штатних викладачів з науковими ступенями та вченими званнями, в т.ч. 

докторів наук за рахунок зменшення зовнішніх. 
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В планах на 2018/2019 навчальний рік – подальша робота над якісним 

складом педагогічних працівників, з урахуванням здійснення підготовки 

фахівців освітнього ступеню «бакалавр». 

Пріоритетними та важливими завданнями для колективу коледжу є: 

- розроблення кожною кафедрою стратегії розвитку кадрового складу; 

- формування у науково-педагогічних працівників нових умінь; 

- опанування інноваційних технологій, інтерактивних форм, методів і 

засобів навчання; 

- забезпечення високої якості викладання; 

- вивчення педагогічного досвіду інших закладів 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, біотехнології; 

- пріоритетні напрямки макро-і мікроекономіки, економіки торгівлі, 

організації і управління, товарознавства харчових продуктів, фінансового 

права, комерційного права; 

- 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. 

У коледжі діє система підвищення кваліфікації викладачів та наукового 

зростання, яка передбачає атестацію працівників на присвоєння 

кваліфікаційної педагогічної категорії спеціаліст, спеціаліст I, II і вищої 

категорії та педагогічного звання «викладач-методист». Ця система 
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передбачає також навчання в Школі молодого викладача «Пошук» та 

стажування науково-педагогічних працівників в інших закладах освіти, 

підприємствах, організаціях в Україні та зарубіжжі. 

Так, в 2018 році атестаційними комісіями І та ІІІ рівня атестовано 17 

викладачів, з яких:  

4 викладачі – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

4 викладачі – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії»; 

1 викладач – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

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

методист»; 

1 викладач – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічного звання «викладач-методист»; 

7 викладачів – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ 

категорії». 

У 2018 р. свій професійний рівень підвищили 21 науково-педагогічний 

працівник коледжу в різних закладах вищої освіти України: Харкова, 

Полтави, Сум та за кордоном – Словаччина, Австрія, Польща, Чехія                

(табл. 2). 

Як результати стажування розглядаються навчально-методичні 

матеріали (навчальні посібники, практикуми, ситуаційні вправи, збірники 

тестових завдань, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

тощо) та отримання сертифікатів, які дозволяють оптимізувати освітній 

процес. 

Ряд викладачів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації 

(стажування) та брали активну участь у міжнародних науково-практичних 

конференціях за кордоном, інші отримали сертифікати, посвідчення, 

свідоцтва про підвищення кваліфікації (стажування) в Україні. 
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Директор коледжу Радченко Л.О. отримала сертифікат В2, що 

підтверджує високий рівень володіння іноземною мовою. 

Науково-педагогічні працівники коледжу є творчими, 

висококваліфікованими фахівцями, яких турбує престиж навчального 

закладу, якісний рівень підготовки студентів, майбутнє молоді й держави в 

цілому. Вони постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють 

методики викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні 

технології навчання. 

Викладачі-науковці коледжу є членами редакційної колегії матеріалів 

Міжнародних науково-практичних конференцій, членами атестаційної 

комісії. 

Ряд науковців коледжу входять до складу наукових, громадських рад, 

комісій та інших об’єднань: 

1. Радченко Л.О., канд. іст. наук, професор – Віце-президент 

громадської спілки Слобожанської гільдії «Український кулінарний союз», 

Суддя міжнародних кулінарних конкурсів, Шеф-суддя міжнародних та 

національних кулінарних конкурсів. Має Іменну золоту медаль WACS; 

2. Павлюк Р.Ю., д-р тех. наук, професор – Заслужений діяч науки і 

техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 

(2006 р.), академік Міжнародної академії холоду, Голова спеціалізованої 

Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, Член спеціалізованої 

Вченої ради по захисту докторських дисертацій ХДУХТ; 

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

комісії МОН України: науково-методичної підкомісії 014-4 

(суспільствознавство), член спеціалізованої вченої ради Д64.05307 у 

Харківському національному педагогічному університеті імені                              

Г.С. Сковороди; 

4. Гасанова А.Е. (Радченко А.Е.), канд. тех. наук, доцент – Директор 

громадської спілки Слобожанської гільдії «Український кулінарний союз», 

Суддя міжнародних кулінарних конкурсів. 
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5. Біленко Л.М., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист – 

Сертифікований міжнародний суддя WACS, Почесний директор підрозділу 

громадської спілки Слобожанської гільдії «Український кулінарний союз», 

Суддя міжнародних кулінарних конкурсів. 

6. Приходько Т.М. – Член громадської спілки «Слобожанська гільдія 

кулінарів». 

7. Мірошник О.Ю. – відповідальний секретар наукового фахового 

збірника «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 

Сьогодні в коледжі плідно працюють: 

- Заслужений працівник народної освіти України; 

- 2 Відмінника народної освіти України; 

- Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 

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

 

 

2. Характеристика кафедральних (ініціативних) науково-дослідних 

робіт та впровадження результатів 

 

Наукова робота передбачає виконання кафедральних науково-

дослідних робіт. Перелік та коротка характеристика наукових робіт, що 

виконуються колективом кафедр представлено в таблиці 3. 

Науковці ХТЕК КНТЕУ досліджують і апробують під час навчального 

процесу кафедральні науково-дослідні теми. 

Якісними результатами виконання кафедральних науково-дослідних 

тем є участь викладачів коледжу у конференціях; публікація статей у 

журналах, які входять до наукометричних баз даних та фахових виданнях; 

публікація в матеріалах конференцій; написання відгуків на автореферати 

дисертацій, застосування наукових досліджень у навчальному процесі; 

організація студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, 

конкурсів та підготовка студентів до участі в цих заходах. 
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Однією з активних форм щодо апробації результатів кафедральних 

науково-дослідних робіт в 2018 році є організація і проведення Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого 

розвитку України: сучасний стан та перспективи», яка відзначилась високим 

науковим та організаційним рівнем, в якій брали участь 17 українських та 9 

зарубіжних навчальних закладів. 

 

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

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

результатів 

 

Кількісні показники створених та впроваджених розробок за 

завершеними у 2018 році ініціативними (кафедральними) науково-

дослідними темами відбиті у таблиці 5, які виконувались за власні кошти. 

 

4. Наукове співробітництво 

 

Протягом 2018 року науковці коледжу спрямували свою роботу на 

розвиток ефективного міжнародного співробітництва, пошук закордонних 

партнерів для співробітництва з коледжем з усіх напрямів його діяльності, 

сприяння налагодження дружніх робочих стосунків з ними, надання 

студентам можливості навчання, проходження практики за кордоном та 

участі у заходах міжнародного рівня. 

Коледж розширює і вдосконалює співробітництво з вищими закладами 

освіти, міжнародними центрами та установами з різних країн світу. 

Навчальний заклад має партнерські відносини з комерційними 

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

яких проходить практика студентів: комерційні банки, підприємства оптової, 

роздрібної торгівлі й торговельні мережі, виробничі підприємства, готелі та 

заклади ресторанного господарства, туристичні агенції тощо. 
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5. Наукові заходи: 

науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, 

симпозіуми, виставки, фестивалі, конкурси, а також лекції, майстер-

класи, тренінги за участю провідних вчених, науковців та видатних 

фахівців-практиків 

 

Протягом 2018 року 73 науково-педагогічні працівники брали участь у 

45 конференціях, серед них 21 всеукраїнська (національна), 16 міжнародних 

та 8 міжнародних конференцій за межами України, науковцями зроблено 55 

доповідей. 

За результатами участі у науково-практичних конференціях 

опубліковано 109 тез доповідей викладачів, з яких 28 тез (25,7%) – молодих 

викладачів (табл. 7). 

Науковий доробок викладачів технічних дисциплін знайшов своє 

практичне втілення у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях 

кулінарної майстерності, на яких репрезентовано здобутки науковців ХТЕК 

КНТЕУ. Тільки у 2018 році команда коледжу брала участь у 9 конкурсах та 

кулінарних фестивалях міжнародного рівня, серед яких 5 – кулінарних 

фестивалів та 4 – конкурси. 

Під час цих конкурсів та фестивалів продемонстровано високий 

професійний рівень викладачів. Шановними членами міжнародного журі 

конкурсні роботи викладачів були оцінені 2 кубками «Гран-прі» та 26 

медалями, серед яких 15 золотих, 3 золотих Іменних, 2 срібні та 6 бронзових 

медалей (табл. 7 а). 

Протягом звітного року з ініціативи кафедр коледжу організовано та 

проведено 25 майстер-класів, ділових ігор та тренінгів, присвячених 

актуальним питанням гуманітарного, технологічного, економічного та 

загальнокультурного спрямування (табл. 8). 

Вони були проведені за участю провідних вчених, науковців, видатних 

фахівців-практиків. 



12 
 

26 жовтня 2018 року в Харківському торговельно-економічному 

коледжі пройшла лекція «Вплив глобалізації та Інтернет-простору на сучасну 

студентську молодь» Заслуженого журналіста України, викладача коледжу 

Маренич В.М., яка на прикладі студентської молоді розглянула проблему 

раціонального використання дозвілля і мотиви користування соціальними 

мережами. Окреслено також питання залежності людини від соціальних 

мереж як синтез психічних процесів, що охоплює, передусім, нездатність 

контролювати себе при порушенні поведінки, причиною якої є користування 

Інтернетом. Журналіст розкрила також особливості прояву та впливу 

сучасних новітніх технологій і популярних Web-ресурсів на сучасну молодь. 

Такі зустрічі з відомими людьми в коледжі становляться постійними. 

Так, 29 жовтня 2018 року Мартиненко В.Л., канд. іст. наук, докторант 

прочитав лекцію «Масові депортації німецького населення УССР в 1941-

1942 р.р.». 

Представлений також перелік наукових заходів організованих і 

проведених кафедрами коледжу (табл. 7 б). 

Цього року вже втретє в рамках узагальнюючої теми провели на 

високому рівні Міжнародну науково-практичну конференцію викладачів, 

науковців та аспірантів «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку 

України: сучасний стан та перспективи». 

Вона стала науковою платформою для обміну досвідом та здобутком у 

сфері навчання та гуманізації вищої освіти. 

Міжнародна науково-практична конференція об’єднала викладачів, 

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

України і світу з метою їх безпосереднього спілкування, обміну ідеями щодо 

актуальних питань інноваційно-інвестиційної стратегії сталого розвитку, 

його стану та перспектив. Науковці розглянули найбільш важливі напрямки 

розвитку та підвищення якості вищої освіти і визначили шляхи інтеграції 

кожного студента в сучасне суспільство. 
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На адресу конференції надійшли привітання науковців України: 

ректора КНТЕУ Мазаракі А.А., ректора ТНПУ імені В. Гнатюка Буяка Б.Б., 

зав. кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди Култаєвої М.Д. та 

іноземних науковців з 9 країн світу. 

Конференція дала можливість збагатитись новими знаннями і 

враженнями від вебінарів з провідними науковцями та всесвітньовідомими 

кулінарними суддями. 

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

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

Туреччини, Хорватії, Кіпру. Серед українських науковців – викладачі, 

наукові співробітники, аспіранти, студенти із 17 закладів вищої освіти 

Харкова, Києва, Львова, Чернівців, Вінниці, Тернополя, Кам’янське 

(Дніпропетровська обл.), фахівці-практики фірм «МіраМаркет», 

«KOTANYI», Харківської школи харчування та корегування ваги, 

Харківського ділового клубу «Партнер», Київського обласного центру 

зайнятості, Асоціації кулінарів «Західна шеф-група» м. Львова. 

Результати наукових здобутків знаходять відображення на офіційному 

сайті коледжу і FACEBOOK. 

Результати участі команди коледжу на міжнародних конкурсах 

кулінарної майстерності висвітлювались обласним телебаченням (канал ОТБ, 

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

«Харьковские известия», Всеукраїнським інформаційно-аналітичним 

журналом «Аграрний Тиждень. Україна», 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. 
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6. Наукові та навчально-методичні видання. 

Винахідницька діяльність. 

 

Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, 

опублікованих викладачами коледжу у звітному році представлена в        

таблиці 9: 

6 монографій, в т.ч.: 

- 6 в Україні 

1 розділ монографії, в т.ч.: 

- 1 за кордоном 

36 статей у виданнях України 

10 статей у зарубіжних виданнях 

109 тез доповідей 

5 навчальних посібників 

4 інших навчально-методичних розробок: 

1 – Інформаційне історико-довідкове видання «Часопис-2017» 

1 – Інформаційно-довідкове видання «Каталог опублікованих наукових 

праць викладачів та студентів ХТЕК КНТЕУ у 2017/2018 н.р.» 

1 – Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції та 

періодичних видань викладачів, науковців та аспірантів: «Інноваційно-

інвестиційна стратегія сталого розвитку України: сучасний стан та 

перспективи». 

1  – Енциклопедія «Энциклопедия питания. Биологически активные 

добавки. Т.5». 

Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій, 

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

опублікованих робіт ХТЕК КНТЕУ за 2018 рік 

 

Монографії, опубліковані в Україні 

 

1. Радченко А.Е. Формування якості бісквітів із еламіном та 

стевіозидом: монографія / А.Е. Радченко, Г.І. Дюкарева, О.О. Соколовська,                  

Я.О. Білецька. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 154 с. (9,6 др. арк. /4,8 др. арк..) 

2. Соколовська О.О. Формування якості пастильних виробів із 

використанням нетрадиційної сировини: монографія / О.О. Соколовська,          

Г.І. Дюкарева,  А.Е. Радченко, Я.О. Білецька. – Харків: ХДУХТ, 2018. –  

170 с. (10,6 др. арк. /5,3 др. арк.) 

3. Радченко А.Е. (Гасанова А.Е.) Формування якості пастильних 

виробів із використанням стелівії та еламіна: монографія / А.Е. Радченко                            

(А.Е. Гасанова), О.О. Соколовська, Г.І Дюкарева, Я.О. Білецька. – Харків: 

ХДУХТ, 2018. – 180 с. (11,3 др. арк. /5,6 др. арк.) 

4. Радченко А.Е. Формування якості зефіру з меламіном та 

вітаміном С: монографія / А.Е. Радченко, О.О. Соколовська,                         

Я.О. Білецька, Г.І. Дюкарева. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 200 с. (12,5 др. арк. 

/6,25 др. арк.) 

5. Решетняк О.І., Заїка Ю.А. Економічний механізм формування 

освітніх кластерів в Україні: монографія / О.І. Решетняк, Ю.А. Заїка.; Нар. 

укр. акад., [каф. економіки та права]. – Х. : Вид-во НУА, 2018. – 204 с.           

(12,8 др. арк. /6,4 др. арк.) 

6. Шаповалов С.А. Комплексоутворення та асоціація у розчинах з 

участю металовміщуючих частинок, функціональних і забарвлених речовин: 

практичні рішення і напрацювання: монографія / С.А. Шаповалов, В.І. Ларін, 

А.П. Краснопьорова, Г.Д. Юхно, Правда А.О. – Харків: ХНУ, 2018. – 153 с. 

(11,3 др. арк.) (здано до друку). 
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Розділи монографій, опубліковані за кордоном 

 

1. Руденко І.В. Особливості застосування інтегрованого аналізу 

асортиментної політики в управлінні внутрішньою антикризовою стійкістю 

підприємств торгівлі: колективна монографія / І.В. Руденко, О.В. Жилякова 

// Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den 

Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, 

Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2 – Shioda 

GmbH, Steyr, Austria, 2018. – p. 222-232 (0,75 др. арк.)                                             

(ISBN 978-3-953794-29-4) 

 

Навчальні посібники 

 

1. Павлюк Р.Ю. Лабораторний практикум з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових технологій» / Р.Ю. Павлюк, В.В. Погарська, 

Н.П. Максимова [та ін.]. – Харків: Факт, 2017. – 189 с. (11,8 др. арк.) 

2. Павлюк Р.Ю. Технологічний семінар (плоди) / Р.Ю. Павлюк,                       

В.В. Погарська, Т.С. Маціпура [та ін.]. – Харків: Факт, 2017. – 976 с.                    

(6,1 др. арк.) 

3. Павлюк Р.Ю. Основи харчових технологій. Ч. 1. /                                        

Р.Ю. Павлюк, В.В. Погарська, Юр’єва О.О. – Харків: Факт, 2017. – 152 с. 

(9,5 др. арк.) 

4. Павлюк Р.Ю. Технологічний семінар (молоко) / Р.Ю. Павлюк,                       

В.В. Погарська, Юр’єва О.О. [та ін.]. – Харків: Факт, 2017. – 129 с.                      

(8,1 др. арк.) 

5. Савицька Н.Л. Маркетинг/ Н.Л. Савицька, О.П. Афанасьєва,                               

Н.М. Кривошеєва [та ін.]. – Харків: Видавництво Іванченко І.С. – 2017. – 

296 с. (18,5 др. арк.) 
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Інші навчально-методичні розробки 

 

1. Радченко Л.О. Часопис 2017 / Л.О. Радченко, Л.М., Г.М. Гузенко,            

Л.В. Єршова, О.М. Крюкова, М.М. Погорєлов, Н.В. Скіндер / за заг. ред.       

Л.О. Радченко. – Інформаційне історико-довідкове видання. – Харків, 2018. –

200 с. (12,5 др. арк.) 

2. Радченко Л.О. Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку 

України: сучасний стан та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. викладачів, науковців та аспірантів (29-31 травня 2018р., м. Харків) / 

Л.О. Радченко, Біленко Л.М., Г.М. Гузенко, Л.В. Єршова, О.М. Крюкова, 

С.О. Руденко / за заг. ред. Л.О. Радченко. – Х.: Вид. «Goodprint», 2018. –                 

198 с. (12,4 др. арк.) 

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

студентів Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ за 

2017/2018 навчальний рік / Л.О. Радченко, Є.Г. Левицька. – Інформаційно-

довідкове видання. – Харків, 2018. –96 с. (6,0 др. арк.) 

4. Павлюк Р.Ю. Энциклопедия питания. Биологически активные 

добавки. Т.5 / Р.Ю. Павлюк, В.В. Погарська, В.А. Павлюк и др. / под общ. 

ред. Р.Ю. Павлюк. – Харьков: Мир Книг, 2017. – 406 с. (25,4 др. арк.). 

Це сучасні роботи, що спрямовані на впровадження інноваційних 

технологій в харчову промисловість, туристичний та готельно-рестораний 

бізнес, розвиток економічної науки та вирішення соціокультурних проблем 

сучасного світу. 

Найбільший внесок у підготовку наукових робіт до видання зроблено 

канд. іст. наук, проф. Радченко Л.О., д-р. тех. наук, проф. Павлюк Р.Ю., канд. 

тех. наук, доц. Гасановою А.Е. (Радченко А.Е.), канд. тех. наук                    

Бакіровим М.П. 

Навчально-методична документація, що забезпечує викладання 

дисциплін за спеціальностями, оновлюється викладачами щороку. 30 червня 

2018 р. 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 

2018/2019 навчальному році. У відповідності до затверджених програм 

дисциплін викладачами підготовлені 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. 

Перелік опублікованих статей і тез в журналах, що індексуються БД 

Scopus, Web of Science, Core Collection, Index Copernicus (для соціо-

гуманітарних наук) та інших, поданий в табл. 10. 

1. Scopus: 

- 6 статей 

2. Web of Science: 

- 1 стаття 

3. Index Copernicus (для соціо-гуманітарних наук) 

- 14 статей 

4. Інших 

- 8 статей. 

В рамках підготовки до Міжнародної науково-практичної конференції 

коледж в 2018 році здійснив випуск міжнародного журналу «ScienceRise», в 

якому зосереджені наукові праці вчених Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ за такими напрямками: біологічні, економічні, 

історичні, педагогічні та філософські науки. Міжнародний журнал 

«ScienceRise» є мультидисциплінарним науко метричним виданням, який 

індексується у світових наукометричних базах даних і системах. У 2018 н.р. в 

2 рази збільшилась кількість статей, що входять до наукометричних видань. 

У звітному періоді 40 викладачів коледжу брали участь у цьому виданні і 

опубліковано 12 статей. 
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Список наукових праць, опублікованих та прийнятих до друку у 2018 

році у закордонних виданнях, які мають імпакт-фактор, наданий в                

таблиці 11 налічує – 2 статті. 

У переліку об’єктів інтелектуальної власності (табл. 14) наведено 

патент України на корисну модель. 

 

7. Підготовка дисертацій викладачами та аспірантами 

 

Підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників 

відбувається через підготовку дисертацій аспірантами та здобувачами на 

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

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

А також викладачі захищають кандидатські дисертації. 

Викладачі та аспіранти в повній мірі виконують план роботи над 

дисертаціями. 

У звітному році в коледжі готують кандидатські дисертації: 

3 аспіранти (Морковін О.О. та Морковін Є.О. – 1-го року навчання, 

Огурцова О.П. – 2-го року навчання); 

1 викладач, випускник аспірантури минулих років (Кетова Т.Б.); 

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

Докторські дисертації готують: 

1 докторант (Кобзєва І.О., канд. педагог. наук, спеціаліст вищої 

категорії) 

1 викладач (Мартиненко В.Л., канд. істор. наук, спеціаліст вищої 

категорії). 

Успішно захистили кандидатські дисертації 3 викладачі (табл. 15): 

1. Заїка Юлія Андріївна – тема «Регулювання сфери вищої освіти на 

кластер них засадах», захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук відбувся 5 грудня 2017 р. в Харківському 

національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва. 
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2. Дармостук Денис Георгійович – тема «Державне регулювання 

розвитку зеленого туризму в Україні», захист дисертації відбувся 25 травня 

2018 р. в Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. 

3. Нечепуренко Кристина Борисівна – тема «Технологія виробів 

м’ясних посічених з використанням термостабільної пружної емульсії на 

основі натрію альгінату», захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук відбувся 27 червня 2018 р. в Харківському 

державному університеті харчування та торгівлі. 

 

 

8. Відомості про науково-дослідну роботу студентів та інноваційну 

діяльність молодих учених 

 

Наукова робота студентів і молодих учених тематично відповідає 

науковим проблемам коледжу і передбачає виконання двох завдань: 

сприяння навчальній роботі та формування творчого ставлення до 

майбутньої професії, використання інновацій тощо. Студенти беруть участь у 

науково-практичних конференціях, олімпіадах, ділових іграх, вікторинах, 

конкурсах, оглядах, захищають наукові доповіді, публікують наукові статті, 

тези. Також студентська наукова робота здійснюється і в рамках виконання 

курсових робіт. Здібні студенти залучаються до поглибленої наукової роботи. 

Студенти коледжу у звітному періоді брали активну участь у 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та інших наукових 

заходах. 

Результати участі студентів в наукових заходах представлено в списку 

(табл. 16 а). 
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70 студентів стали активними учасниками всеукраїнських, 

міжнародних та вузівських науково-практичних конференцій, за 

результатами яких було опубліковано: 

- 1 стаття 

- 33 тез доповідей. 

Кількість опублікованих студентами одноосібних тез доповідей відбито 

в таблиці 16 б. 

Участь студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських 

наукових конкурсах, турнірах, фестивалях у 2018 р., учасниками яких є 

провідні фахівці з різних країн світу, демонструє високу фахову підготовку 

студентів до майбутньої роботи і формує випускника коледжу конкурентного 

на сучасному ринку праці, що відображено в таблиці 17. 

Протягом року студенти коледжу брали активну участь у 6 кулінарних 

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

Команда студентів ХТЕК КНТЕУ у нелегкій боротьбі з кращими 

професіоналами ресторанного бізнесу змогла завоювати і відстояти звання 

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

стати переможцем у багатьох міжнародних та всеукраїнських кулінарних 

конкурсах та фестивалях в містах: Києві, Харкові, Львові, а також у 

Туреччині (м. Болу), Республіці Македонія (м. Струміца), Албанії                          

(м. Тирана). 

Загалом команда студентів ХТЕК КНТЕУ виборола: 

1 кубок Гран-прі 

43 медалі, в т.ч.: 

- 17 – золотих, 

- 11 – срібних, 

- 15 – бронзових, 

6 Дипломів. 

Наукова робота студентів відбувається також в межах наукових гуртків 

за основними напрямками підготовки студентів у коледжі. 
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У звітному рці зроблено нові кроки в організації студентської наукової 

роботи: 

- набуло систематичності проведення науково-практичних 

студентських конференцій, круглих столів та інших заходів з економічних та 

гуманітарних дисциплін, питань організації туристичного та ресторанного 

обслуговування, виробництва харчової продукції; 

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

- стали постійними зустрічі студентів з науковцями коледжу і міста з 

метою пропаганди наукової роботи і залучення до неї молоді; 

- систематизована та узагальнена методична база для організації 

наукової роботи студентів. 

Серед перспектив розвитку наукової роботи студентів – покращення 

роботи наукових гуртків за основними напрямами підготовки студентів у 

коледжі та забезпечення результативності роботи студентського наукового 

товариства. 

Отже, організація навчально-дослідної роботи студентів є важливим 

чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього 

фахівця у вищому закладі освіти передусім тому, що передбачає 

індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно орієнтоване 

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

формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, 

спонукає до самостійних пошуків. 

 

 

9. Показники діяльності науковців коледжу за останні 10 років 

 

У таблиці 17 а представлена коротка інформація про наукових, 

науково-педагогічних працівників коледжу, які проходили стажування в 

іноземних ЗВО та здійснювали наукове керівництво здобувачів наукових 

ступенів, які захистились в Україні. 
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У таблиці 17 б представлено наукометричні показники наукових, 

науково-педагогічних працівників, які мають ненульовий індекс Гірша хоча б 

в одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science: 

1. Радченко Л.О. 

2. Павлюк Р.Ю. 

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

наукових публікацій в періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science: 

1. Радченко Л.О. 

2. Павлюк Р.Ю. 

3. Гасанова А.Е. (Радченко А.Е.) 
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Таблиця 1 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД 

 

 

Показники 
2016 р. 2017 р. 2018 р. Темп росту, % 

2018/2016 2018/2017 

Чисельність науково-
педагогічних 
працівників, всього: 

 
74 

 
64 

 
73 

 
98,6 114 

з них:  докторів наук 5 4 4 80 100 

кандидатів наук 19 19 26 136,8 136,8 

Докторантів - - 2 - - 

Аспірантів 1 2 3 300 150 

Здобувачів 2 3 2 100 66,7 

 

 

 

 

 Директор ХТЕК КНТЕУ    Л. О. Радченко
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Таблиця 2 

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

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА/АБО ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 
№ ПІБ виконавців Назва гранту / 

підстава 

Місце стажування Термін стажування Фінансування, тис. грн 

1 2 3 5 4 5 

1 Радченко Л.О. Sertificate The Academe of Hotel Management and 

Catering Industry in Poznan, Poland 

03.12-10.12.2017 За власні  

кошти 

2 Біленко Леоніда 

Мічиславівна 

Sertificate The Academe of Hotel Management and 

Catering Industry in Poznan, Poland 

03.12-10.12.2017 За власні  

кошти 

3 Гасанова 

(Радченко) А. Е. 

Sertificate The Academe of Hotel Management and 

Catering Industry in Poznan, Poland 

03.12-10.12.2017 За власні  

кошти 

4 Бакіров М.П. Sertificate Prague Institute for Qualification 

Enhancement, Charles University in Prague 

20.11-30.11.2017 За власні  

кошти 

5 Огурцова О.П. Sertificate Advanced Training in European Universities 

Slovakia-Austria 

19.02-23.02.2018 За власні  

кошти 

6 Скіндер Н.В. Sertificate Advanced Training in European Universities 

Slovakia-Austria 

19.02-23.02.2018 За власні  

кошти 

 

      

Директор ХТЕК КНТЕУ     Л. О. Радченко
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Таблиця 3 

ПЕРЕЛІК ІНІЦІАТИВНИХ (КАФЕДРАЛЬНИХ) НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ  

 
№ Назва НДР, керівник, термін виконання Результат, наукова новизна, 

практичне значення (стисло) 

Впровадження 

1 2 3 4 

ЗАВЕРШЕНІ У 2018 р. 

1 

1 

«Тенденції розвитку сучасних закладів 

ресторанного сервісу» 

Керівник: 

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

Виконавці: 

Ніколаєнко-Ломакіна А.М., 

спец. вищої кат.; 

Золотухіна О.О., 

спец. вищої кат. 

Термін виконання:  

I кв. 2017 р. – IV кв. 2017 р. 

Практичне значення – розробка теоретичних та 

методичних рекомендацій з використання прогресивних 

технологій практичного навчання фахівця ресторанного 

бізнесу, орієнтованого на європейський ринок праці. 

Видано: 1 навчальний посібник, опубліковано 5 статей у 

наукових виданнях, в т.ч. 1 стаття у індексованих у 

міжнародних науково-метричних базах даних, 4 статті в 

інших виданнях, 3 публікації в матеріалах конференцій. 

Наукова новизна полягає у розробці теоретичних та 

методичних рекомендацій з використання прогресивних 

технологій практичного навчання фахівця ресторанного 

бізнесу, орієнтованого на європейський ринок праці. 

Використано у 

навчальному процесі ХТЕК 

КНТЕУ при створенні 

конспектів лекцій та 

навчальних посібників. 

1. 2 

2 

«Загальна гуманітарна підготовка фахівців 

сфери обслуговування в сучасних 

соціокультурних контекстах» 

Керівник: 

Триняк М.В. д.ф.н., 

проф., доц,  

Виконавці: 

Руденко С.О., 

к.ф.н. 

Термін виконання: 

І кв.: 2018 р. – ІV кв. 2018 р. 

Підготовлено тези доповідей на міжнародні та 

вітчизняні конференції.  

Наукова новизна дослідження –  у розробці 

концептуальної моделі підготовки фахівця з 

урахуванням рівня інтегральної компетентності 

молодших спеціалістів та бакалаврів. 

Практичне значення – впровадження одержаних 

результатів у навчальному процесі при підготовці 

молодших спеціалістів та бакалаврів. 

Видано 10 публікацій в 

матеріалах конференцій , 

опубліковано 3 статті в 

наукових виданнях, в т.ч. 2 

статті в індексованих у 

міжнародних науково-

метричних базах даних. 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 

3 

3 

«Сучасні харчові технології – запорука 

здоров'я української нації» 

Керівник: 

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

Виконавці: 

Бакіров М.П., канд.техн. наук, 

спец. вищої кат.; 

Зоря Р.Р., 

спец. вищої кат., викладач-методист 

Термін виконання: 

I кв. 2018 р. – IV кв. 2018 р. 

Практичне значення – розробка теоретичних та 

методичних рекомендацій з використання прогресивних 

технологій практичного навчання фахівця ресторанного 

бізнесу, орієнтованого на європейський ринок праці. 

Видано: опубліковано 4 статті у наукових виданнях, в 

т.ч. 1 стаття у індексованих у міжнародних науково-

метричних базах даних, 3 статті в інших виданнях, 2 

публікації в матеріалах конференцій. 

Наукова новизна полягає у розробці теоретичних та 

методичних рекомендацій з використання прогресивних 

технологій практичного навчання фахівця ресторанного 

бізнесу, орієнтованого на європейський ринок праці. 

Використано в 

навчальному процесі ХТЕК 

КНТЕУ при створенні 

конспектів лекцій та 

навчальних посібників. 

ПЕРЕХІДНІ 

4 «Загальна гуманітарна підготовка фахівців 

в сучасних соціокультурних контекстах» 

Керівник: 

Триняк М.В. д.ф.н., 

проф., доц. 

Виконавці: 

Руденко С.О. 

к.ф.н. 

Торянік І.П. 

спец. I I кат. 

Термін виконання: 

I кв. 2019 р. – IV кв. 2019  р. 

Продемонструвати вміння в сфері науково-

дослідницької діяльності, роботи з матеріалами, вміння 

творчого й креативного вирішення поставлених завдань 

Заплановані види 

наукової продукції: наукові 

статті, доповіді на 

конференціях 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 
5 « Впровадження новітніх методів 

навчально-методичної роботи у процес 

формування особистості майбутнього 

фахівця» 

Керівник: 

Радченко Л.О. 

проф., доц., к.і.н. 

Виконавці:  

Александрович Н.О. 

к.п.н. 

Огурцова О.П. 

спец. II кат. 

Скіндер Н.В. 

спец. II кат. 

Термін виконання: 

І кв.: 2018 р. – IV кв.: 2019 р. 

Розробка теоретичних та практичних рекомендацій з 

використання прогресивних методів у підготовці 

висококваліфікованих молодших спеціалістів та 

бакалаврів 

Заплановані види 

наукової продукції: наукові 

статті, доповіді на 

конференціях 

6 «Стратегія підвищення якості підготовки 

фахівців» 

Керівник:              Гончаров А.Б., к.е.н., 

доцент. 

Руденко І.В., к.е.н., доцент. 

Термін виконання: 

I кв. 2018 р. – IV кв. 2019 р. 

 

За результатами дослідження підготовлено тези 

доповідей. 

Наукова новизна дослідження – розробка 

концептуальної моделі підготовки фахівця з 

урахуванням рівня інтегральної компетентності 

молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань 07 

Управління та адміністрування, 05 Соціальні та 

поведінкові науки. 

Практичне значення - впровадження одержаних 

результатів у навчальному процесі при підготовці 

молодших спеціалістів та бакалаврів. 

Використано в 

навчальному процесі ХТЕК 

КНТЕУ. 

Видано тези V науково-

методичної конференції 

«Забезпечення якості вищої 

економічної освіти: сучасний 

стан та перспективи» 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 

7 Сучасні харчові технології – запорука 

здоров’я української нації 

Керівник: 

канд. техн. наук Радченко А.Е 

Виконавці: 

канд. техн. наук, доц. Шульгін Ю.В.; 

канд. техн. наук, доц. Соколовська О.О.; 

канд. техн. наук Бакіров М.П.; 

спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О.,  

Зоря Р.Р., 

Балашова О.В., 

Афанасьєва Т.В. 

IV кв. 2018 – I кв. 2019 

Практичне значення – розробка теоретичних та 

методичних рекомендацій з використання прогресивних 

технологій практичного навчання фахівця ресторанного 

бізнесу, орієнтованого на європейський ринок праці. 

Наукова новизна полягає у розробці теоретичних та 

методичних рекомендацій з використання прогресивних 

технологій практичного навчання фахівця ресторанного 

бізнесу, орієнтованого на європейський ринок праці 

Заплановані види 

наукової продукції: 

Наукові статті, доповіді 

на конференціях, нові 

рецептурні рішення. 

8 Дослідження нестаціонарного теплообміну 

при приготуванні харчових продуктів 

тваринної сировини 

Керівник: 

канд. техн. наук, доц. Шульгін Ю.В.; 

Виконавці: 

канд. техн. наук, доц. Радченко А.Е; 

канд. техн. наук, доц. Соколовська О.О.; 

канд. техн. наук Бакіров М.П.; 

спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О.,  

Зоря Р.Р.,  

Балашова О.В., Афанасьєва Т.В. 

ІV кв. 2018 – ІV кв. 2019 

Практичне значення – розробка теоретичних та 

методичних рекомендацій щодо приготування харчових 

продуктів тваринної сировини. 

Наукова новизна полягає у дослідженні нестаціонарного 

теплообміну при приготуванні харчових продуктів 

тваринної сировини. 

Заплановані види 

наукової продукції: наукові 

статті, доповіді на 

конференціях, нові 

рецептурні рішення. 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 

9 Технологія добавки йодобілкової та її 

користання у виробництві соусів 

емульсійного типу 

Керівник: 

канд. техн. наук Бакіров М.П.; 

Виконавці: 

д-р техн. наук, проф. Головко М.П. 

ІV кв. 2018 – ІI кв. 2019 

Практичне значення – розробка та практична реалізація 

технології нової добавки йодобілкової і соусів 

емульсійного типу (СЕТ), збагачені на сполуки йоду. 

Наукова новизна полягає у обґрунтуванні, розробці та 

практичної реалізації технології нової добавки 

йодобілкової і соусів емульсійного типу (СЕТ), 

збагачених на сполуки йоду. 

Заплановані види 

наукової продукції: 

монографія. 

10 Нанотехнології 

суперпродуктів для підприємств 

ресторанного бізнесу та торгівлі 

Керівник: 

д-р техн. наук, проф.. Павлюк Р.Ю.  

Виконавці: 

канд. іст. наук, проф. Радченко Л.О. 

ІV кв. 2018 – ІI кв. 2019 

Практичне значення – розробка нанотехнологій супер 

продуктів для підприємств ресторанного бізнесу та 

торгівлі. 

Наукова новизна полягає у обґрунтуванні та розробці 

нанотехнологій супер продуктів для підприємств 

ресторанного бізнесу та торгівлі. 

Заплановані види 

наукової продукції: 

монографія. 

11 Дослідження електроконтактного 

нагрівання при приготуванні харчових 

продуктів тваринної сировини 

Керівник: 

канд. техн. наук, доц. Шульгін Ю.В.; 

Виконавці: 

канд. техн. наук, доц. Радченко А.Е; 

канд. техн. наук, доц. Соколовська О.О.; 

канд. техн. наук Бакіров М.П.; 

спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О.,  

Зоря Р.Р.,  

Балашова О.В., Афанасьєва Т.В. 

ІV кв. 2018 – ІV кв. 2019 

Практичне значення – розробка теоретичних та 

методичних рекомендацій щодо приготування харчових 

продуктів тваринної сировини при термообробці 

шляхом електроконтактного нагрівання. 

Наукова новизна полягає у дослідженні процесів 

термообробки при приготуванні харчових продуктів 

тваринної сировини шляхом електроконтактного 

нагрівання. 

Заплановані види 

наукової продукції: наукові 

статті, доповіді на 

конференціях, нові 

рецептурні рішення. 
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Продовження таблиці 3 

 
1 2 3 4 

12 «Інноваційно-інвестиційна стратегія 

сталого розвитку в сучасних умовах» 

Керівники:  

Крюкова О.М.,  

к.е.н, доцент 

Болотова Т.М,  

к.е.н, доцент 

Термін виконання: 

I кв. 2018 – IV кв. 2019 

 

За результатами дослідження підготовлені тези 

доповідей на міжнародні та вітчизняні конференції, 

статті у науково метричних журналах. 

Наукова новизна полягає у необхідності визначення 

широкого кола питань, присвячених інноваційно-

інформаційним технологіям в економічній діяльності, 

оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища 

розвитку підприємств України, розвитку 

інтелектуального потенціалу країни та регіону, 

ефективності роботи підприємств в умовах сталого 

розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у 

впровадженні результатів дослідження  у навчальний 

процес для молодших спеціалістів та бакалаврів 

спеціальностей «Економіка» та «Маркетинг», а також 

використанні цих результатів у дисертаційних 

дослідженнях викладачів ЦК 

Використано у навчальному 

процесі ХТЕК КНТЕУ. 

Видано: 1 монографію, 

опубліковано  3 статті у 

міжнародних 

наукометричних базах даних.  

Опубліковано тези доповідей 

в матеріалах Міжнародної 

науково-практичної 

конференції викладачів, 

науковців та аспірантів 

ХТЕК КНТЕУ «Інноваційно- 

інвестиційна стратегія 

сталого розвитку України: 

сучасний стан та 

перспективи». 

Опубліковано тези доповідей 

в матеріалах V Науково-

методичної конференції 

«Забезпечення якості вищої 

економічної освіти: сучасний 

стан та перспективи».  
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Закінчення таблиці 3 

1 2 3 4 

13 «Модернізація технології економічного 

навчання як стратегічної цілі формування 

професійних компетентностей бакалаврів 

та  молодших спеціалістів»  

Керівник:  

Радченко Я.Ю,  

к.е.н.  

Термін виконання: 

I кв. 2018  – IV кв. 2019 

 

За результатами дослідження підготовлені тези 

доповідей на міжнародні та вітчизняні конференції.  

Наукова новизна полягає у необхідності модернізації 

технології економічного навчання, щодо підвищення 

формування у бакалаврів та молодших спеціалістів 

професійних компетентностей, особливо у сфері 

комунікацій.   

Практичне значення одержаних результатів полягає у 

впровадженні результатів дослідження  у навчальний 

процес для молодших спеціалістів та бакалаврів 

спеціальностей «Економіка» та «Маркетинг». 

Використано у навчальному 

процесі ХТЕК КНТЕУ. 

Опубліковано тези доповідей 

в матеріалах Міжнародної 

науково-практичної 

конференції викладачів, 

науковців та аспірантів 

ХТЕК КНТЕУ «Інноваційно- 

інвестиційна стратегія 

сталого розвитку України: 

сучасний стан та 

перспективи». 

Опубліковано тези доповідей 

в матеріалах V Науково-

методичної конференції 

«Забезпечення якості вищої 

економічної освіти: сучасний 

стан та перспективи».  
 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ     Л. О. Радченко
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Таблиця 5 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ СТВОРЕНИХ ТА ВПРОВАДЖЕНИХ РОЗРОБОК 

 
№ 

з/п 

Найменування роботи 

(назва НДР) 

 

Створено 

 

Впроваджено 

Н
о
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о
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н
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и
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 т
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о
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Н
о
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М
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о
д

ів
, 
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о
р
ій

 

ІНІЦІАТИВНІ (КАФЕДРАЛЬНІ) 

1 «Загальна гуманітарна підготовка фахівців сфери обслуговування в 

сучасних соціокультурних контекстах» 

    5     + + + 5 

2 «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку в сучасних 

умовах» 

    11        11 

3 «Модернізація технології економіч-ного навчання як стратегічної цілі 

формування професійних компетентностей бакалаврів та молод-ших 

спеціалістів» 

    2        2 

4 «Стратегія підвищення якості підготовки фахівців»     3        3 

5 «Тенденції розвитку сучасних закладів ресторанного сервісу»    1         1 

6 «Сучасні харчові технології – запорука здоров'я української нації»    1         1 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ     Л. О. Радченко
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Таблиця 6 

ДЕТАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО ТЕМАТИКИ СПІВРОБІТНИЦТВА З ПАРТНЕРАМИ 

 
№ 

з/п 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого 

здійснюється співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати 

від співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 Університет Хуманітас  

м. Сосновець,  Польща  

 

 

Стажування з вивчення 

нових технологій в 

методиці викладання 

менеджерських дисциплін 

Сертифікат Співробітництво 

Василика С.К., к.е.н., 

доцента, спеціаліста 

вищої категорії з 

університетом та 

впровадження у 

навчальний процес 

ХТЕК КНТЕУ  

методики викладання 

менеджерських 

дисциплін   

2 Університет в Домброві Гурнічій, 

Польща  

 

 

Стажування в рамках 

Програми Еразмус + 

Мобільність персоналу 

Сертифікат Співробітництво 

Василика С.К., к.е.н., 

доцента, спеціаліста 

вищої категорії з 

університетом  

та впровадження у 

навчальний процес 

ХТЕК КНТЕУ методики 

викладання дисциплін, 

пов’язаних з 

менеджментом та 

мобільністю персоналу 

3 Ліцей  Jean Drouant (м. Париж, Франція) Стажування науково-

педагогічних працівників 

Договір від 2012 р. Обмін студентами 



35 
 

Продовження таблиці 6 

 
1 2 3 4 5 

4 Готельний комплекс «Сова» Проведення практичних 

занять з харчових 

технологій 

Договір,  

14.05.2018 - 2.11.2018 

Практика 

5 Готельно-туристичний комплекс 

«Ксенія» 

Проведення міжнародних 

науково-практичних 

конференцій 

Угода від 02.04.2018р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика студентів 

6 ФОП Карпенко О.В. 

(кафе м'ясокомбінату) 

Проведення практичних 

занять 

Угода від 15.05.2018р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика студентів 

7 ТОВ «Мая»  

(СОК «Аркада») 

Проведення міжнародних 

конкурсів і фестивалів 

Угода від 30.04.2018р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практичні заняття зі 

студентами 

8 ФОП Рикова В.В. Проведення практичних 

занять 

Угода від 30.04.2018р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика (виробнича) 

9 ТОВ фірма «Місто» Проведення практичних 

занять 

Угода від 10.10.2013р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика (навчальна) 

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

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика (виробнича) 

11 ТОВ «Харківський м'ясокомбінат» Проведення практичних 

занять і семінарів 

Угода від 15.05.2018р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика (виробнича) 

12 ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» Проведення практичних 

занять і семінарів 

Угода від 08.02.2012р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика (виробнича) 

13 ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» Проведення практичних 

занять 

Угода від 01.08.2007. Практика 
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Продовження таблиці 6 

 
1 2 3 4 5 

14 ПАТ КБ «Приватбанк» Проведення практичних 

занять і конференцій 

Угода від 11.09.2017р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика (виробнича) 

15 ПАТ «НВП Теплоавтомат» Проведення практичних 

занять з обладнання 

Угода від 04.12.2013р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика технологічна 

16 ТОВ «Епіцентр К» Проведення практичних 

занять 

Угода від 12.03.2012р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика професійна 

17 ІП «Аврора» Стажування Угода від 07.02.2012р. 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика (виробнича) 

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

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика 

19 ПАТ «Готель Мир» Проведення практичних 

занять 

Угода від 07.09.2015 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика (виробнича) 

20 Г/ к «Турист» Проведення практичних 

занять 

Угода від 30.10.2009 

Дія угоди розповсюджується 

на невизначений строк 

Практика професійна 

21 Асоціація шеф-кухарів Ізраїлю «Taste Of 

Pease Israel» (Смак Ізраїлю) 

Організація фестивалів, 

конкурсів 

Угода про міжнародне 

співробітництво, 

листопад 2015 р. 

Конкурси, фестивалі 

22 Асоціація професійних шеф-кухарів 

Туреччини 

 

Організація практики 

(літньої) 

Договір від 27.02.2017. 

Термін договору 5 років 

Практика, фестивалі, 

конкурси 
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Закінчення таблиці 6 
23 КНТЕУ, ГС «Український кулінарний союз», 

ВП ГС «Слобожанська гільдія кулінарів та 

ГС «Міжрегіональний союз птахівників та 

кормовиробників України» 

Організація і проведення 

фестивалів, конкурсів, 

практики 

Договір від 10.10.2017 р. 

Термін договору 5 років 

 

Практика, 

стажування 

24 ГС «Слобожанська гільдія кулінарів, 

Асоціація професійних шеф-кухарів Йенічага 

(YEPAD), Туреччина 

Проведення кулінарних 

конкурсів, фестивалів 

Договір від 01.09.2017 

Термін договору 5 років 

 

Конкурси, фестивалі 

25 Асоціація шеф-кухарів Узбекистану Проведення кулінарних 

конкурсів, семінарів 

Договір від 05.12.2013 

Термін договору 5 років 

Семінари, 

стажування 

26 Національний комерційний коледж при 

Молдавській Економічній Академії 

Проведення науково-

практичних конференцій 

Угода від 08.11.2013 Науково-практичні 

конференції 

27 Обласний комунальний заклад «Харківський 

організаційно-методичний центр туризму», 

Президент Франко-української асоціації в м. 

Париж, ліцей Jean Drouant (м. Париж 

Франція) та Директор Bagnoles de I"Orne 

Tourisme 

Проведення методичних 

семінарів, конференцій 

Угода від 2012 р. Науково-практичні 

конференції, 

кулінарні конкурси, 

фестивалі, 

стажування 

28 Академія готельного бізнесу та гастрономії 

(м. Познань, Польща) 

Продовження навчання 

студентів коледжу 

Договір від 23.05.2011 р Отримання 

міжнародної освіти 

29 Заклад освіти «Мінський торговельний 

коледж» Белкоопсоюзу  

 

Стажування викладачів Договір від 26.04.2013 р. Проведення науково-

практичних 

конференцій, 

семінарів 

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

конкурсів 

Договір від 20.12.2013 р. Фестивалі і конкурси 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ      Л. О. Радченко
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Таблиця 7 

НАУКОВІ ЗАХОДИ, В ЯКИХ БРАЛИ УЧАСТЬ НАУКОВЦІ ХТЕК КНТЕУ У 2018 Р.  
 

№ 

з/п 

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

кожного учасника 

1 2 3 4 5 

1 XIV International scientific and 

practical conference «Science and 

civilization – 2018» 

30.01 –07.02.2018 

Great Britain, Sheffield 

Соколовська О.О., к.т.н., 

спец. вищ. кат., викл. 

заочна/тези 

2 V науково-методична конференція 

«Забезпечення якості вищої 

економічної освіти: сучасний стан та 

перспективи» 

09.02.18 

Україна, м. Харків 

Харківський інститут фінансів 

КНТЕУ 

 

Гончаров А.Б., к.е.н., доц.; 

Голованова О.М.,  спец. ІІ 

кат., викл.; 

Постольна Н.О., спец. ІІ 

кат., викл. 

заочна/тези 

Голованова О.М., спец. ІІ 

кат., викл.; 

Гончаров А.Б. к.е.н., доц.; 

Постольна Н.О., спец. ІІ 

кат., викл. 

заочна/тези 

Постольна Н.О., спец. ІІ 

кат., викл.; 

Гончаров А.Б. к.е.н., доц.; 

Голованова О.М., спец. ІІ 

кат., викл. 

заочна/тези 
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Продовження таблиці 7 
1 2 3 4 5 

   Огурцова О.П., спец. II кат., 

Скіндер Н.В., спец. II кат., 

викл. 

Торянік І.П., спец. II кат., 

викл. 

заочна/тези 

Ніколаєнко-Ломакіна А.М., 

спец.вищ.кат., викл.- мет.; 

Золотухіна О. О., спец. 

вищ.кат., викл.-мет.  

заочна/тези 

Зоря Р.Р., спец. вищ. кат., 

викл.-мет. 

заочна/тези 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц. 

Крюкова О.М., к.е.н. доц. 

очна/доповідь/тези 

Клочко В.М., к.е.н., доц. очна/доповідь/тези 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл. 

очна/доповідь/тези 

3 Тhe 13
th

 Scientific Conference with 

International Participation 

12-15.02.18 

Болгарія, Варна 

Соколовська О.О., к.т.н., 

спец. вищ. кат., викл. 

заочна/тези 

4 Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання 

економіки, управління та права»  

 

19.02.18 

Україна, м. Полтава 

Центр фінансово-економічних 

наукових досліджень 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц.; 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл. 

Пономаренко Р. С., студ. гр. 

ЕСБ-1-17 

заочна/тези 
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Продовження таблиці 7 

 
1 2 3 4 5 

5 Міжнародна науково-практична 

конференція «Європейська інтеграція 

економіки, освіти і права» 

22-23.02.18 

Польща, м. Варшава 

Огурцова О.П., спец. II 

кат., викл. 

 

заочна/тези 

6 Науково-практична конференція 

педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації Харківської 

області «Ефективне студентське 

самоврядування – запорука успіхів в 

освіті та вихованні» 

23.02.18 

Україна, м. Харків 

Харківський механіко-технічний 

коледж 

 

Доценко В.А., спец. I кат., 

викл. 

 

 

заочна/тези 

7 XIV  International scientific and 

practical conference «Modern scientific 

potential – 2018» 

28.02.-07.03.18 

Great Britain, Sheffield 

Гасанова А.Е., к.т.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

 

заочна/тези 

8 Третя Міжнародна наукова 

конференція «Виклики менеджменту: 

Лідерство, стратегії, корпоративна 

відповідальність» в рамках форуму 

Welconomy-2018. 

12-13.03.18 

Польща, м. Торунь 

 

Василик С.К., к.е.н, доц. Очна/доповідь 

/ведення секції 

9 І Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Імплементація інновацій обліково-

аналітичного забезпечення сталого 

розвитку сучасного бізнесу», 

22.03.18 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування і торгівлі 

Руденко І.В., к.е.н., доц. очна/тези 
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Продовження таблиці 7  

 
1 2 3 4 5 

10 Всеукраїнська наукова конференція 

студентів та молодих науковців 

ДНТУ «Актуальні проблеми сучасної 

економіки та підприємництва» 

 

29.03.18 

Україна, м. Вінниця 

Донецький національний 

технічний університет 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц.; 

Бондарь С., студ. гр. 

 РО-1-17 

заочна/тези/сертифікат 

сертифікат 

11 Міжнародна науково-практична  

конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку туризму» 

2-4.04.18 

Україна, м.Чернівці 

 Чернівецький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ 

Огурцова О.П., спец. II 

кат., викл. 

 

заочна/тези 

Скіндер Н.В., спец. II кат., 

викл. 

 

заочна/тези 

Торянік І.П., 

спец. ІІ кат., викл. 

заочна/тези 

12 Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасний політичний 

стан в Україні та розвиток 

статистики й обліку в умовах 

глобалізації, загострення 

енергетичних проблем» 

16-17.04.18 

Україна, м. Дніпро 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

Сєрова І.А., к.е.н, доц. очна/тези/доповідь 

13 Міжнародна  науково-теоретична 

конференція студентів та аспірантів 

«Україна і світ: гуманітарно-технічна 

еліта та соціальний прогрес» 

18-19 .04.18 

Україна м. Харків, 

Національний технічний 

університет “Харківський 

політехнічний інститут” 

Скіндер Н.В., спец. II кат., 

викл. 

 

заочна/тези 
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Продовження таблиці 7 

 
1 2 3 4 5 

14 Всеукраїнська науково-практична  

конференція здобувачів вищої освіти 

і молодих учених  «Інноваційні 

технології розвитку у сфері харчових 

виробництва, готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та 

підприємництва: наукові пошуки 

молоді» 

19.04.18 

Україна м. Харків, 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Ніколаєнко-Ломакіна 

А.М., спец. вищ. кат., 

викл.- метод., 

Золотухіна О.О., спец. 

вищ. кат., викл.-мет. 

заочна/тези 

Скіндер Н.В., спец. ІI кат., 

викл 

 

 

заочна/тези 

Ніколаєнко-Ломакіна 

А.М., спец.вищ.кат., 

викл.- мет. 

 

заочна/тези 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл. 

Лапицька О. М., студ. гр. 

ТО-1-16 

очна/тези/доповідь 

15 VІ Всеукраїнська студентська  

наукова конференція «Студентські 

культурологічні читання» 

19-20.04.18 

Україна м. Острог, Національний 

університет «Острозька 

академія» 

 

Скіндер Н.В., спец. II кат., 

викл. 

 

заочна/тези 
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Продовження таблиці 7 

 
1 2 3 4 5 

16 Круглий стіл професорсько-

викладацького складу 

«Формування конкурентних переваг 

підприємств торгівлі, туристичної 

сфери та 

готельно-ресторанної справи, 

управління розвитком державно-

приватного 

партнерства у галузі торгівлі» 

 

20.04.18 

Україна, м. Харків 

ХТЕК КНТЕУ 

 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц. очна /доповідь 

Крюкова О.М., к.е.н. доц. очна /доповідь 

Клочко В.М., к.е.н., доц. очна /доповідь 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл. 

очна /доповідь 

Василик С.К., к.е.н, доц. очна /доповідь 

Радченко Я.Ю., к.е.н., 

спец. вищ. кат. 

очна /доповідь 

17 Круглий стіл професорсько-

викладацького складу «Інноваційні 

тенденції розвитку маркетингу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04. 18 

Україна, м. Харків 

 ХТЕК КНТЕУ 

 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц. очна /доповідь 

Крюкова О.М., к.е.н. доц. очна /доповідь 

Клочко В.М., к.е.н., доц. очна /доповідь 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл. 

очна /доповідь 

Василик С.К., к.е.н, доц. очна /доповідь 

Радченко Я.Ю., к.е.н., 

спец. вищ. кат. 

очна /доповідь 

Парцирна Т.М., к.е.н, доц. очна /доповідь 

Савицька Н.Л., 

д.е.н, професор 

очна /доповідь 

Шишмарьова Л.О., 

к.е.н, доц. 

очна /доповідь 

18 Вузівська студентська науково-

практична конференція «Економічні 

пріоритети розвитку країни у XXI 

столітті» 

27.04.18 

Україна, м. Харків  

ХТЕК КНТЕУ 

 

 

 

Радченко Я.Ю., к.е.н., 

спец. вищ. кат. 

очна /доповідь 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц. очна /доповідь 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат. 

очна /доповідь 
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Продовження таблиці 7 

 
1 2 3 4 5 

   Клочко В.М., к.е.н., доц. очна /доповідь 

Крюкова О.М., к.е.н., доц. очна /доповідь 

Заїка Ю.А., к.е.н., спец. очна /доповідь 

19 

 

Міжнародна конференція 

«Європейський конгрес економічних 

ініціатив» 

07 - 09.05.18 

Польща, Університет в Домброві 

Гурнічій 

Василик С.К., к.е.н, доц. очна/сертифікат 

/доповідь 

20 ІІ Всеукраїнська наукова 

конференція «Актуальні задачі хімії: 

дослідження та перспективи» 

16.05.18 

Україна, м. Житомир 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка 

Правда А. О.,  

к.х.н., спец., викл. 

 

 

заочна/тези 

 

21 Всеукраїнська науково-методична 

Інтернет - конференція «Тенденції  

розвитку сучасної вищої школи: 

проблеми впровадження освітньої та 

науково – інноваційної діяльності»  

 

16.05.18 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет 

Болотова Т.М., к.е.н, доц. очна/ тези/доповідь 

/сертифікат 

Болотова Т.М., к.е.н, доц. очна/ тези/доповідь 

/сертифікат 

Болотова Т.М., к.е.н, доц. очна/ тези/доповідь 

/сертифікат 

Болотова Т.М., к.е.н, доц. очна/ тези/доповідь 

/сертифікат 

22 I Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Фінансові 

механізми сталого розвитку України» 

17.05.18 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування і торгівлі 

Руденко І.В.,  к.е.н., доц. очна/тези 
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Продовження таблиці 7 

 
1 2 3 4 5 

23 ХVIII Міжнародна науково-

практична конференція «Освіта і 

доля нації» 

17 -19.05.18 

Україна, м. Харків, 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

 

Триняк М.В., 

д.ф.н., проф. 

очна/доповідь 

Балашова О.В., спец., 

викл. 

заочна/тези 

24 

 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційно-

інвестиційна стратегія 

сталого розвитку України: сучасний 

стан та перспективи»  

29 -31.05.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

 

 

Постольна Н.О., спец. ІІ 

кат., викл.;. 

Россіхін В.В.Є д.ю.н, доц., 

професор.,  

Місюра А.О.,  
студ. гр.  ФБ-1-17 

заочна/тези/сертифікат 

 

сертифікат 

 

сертифікат 

Голованова О.М., спец. ІІ 

кат., викл. 

Левченко В.С.,  

студ. гр.  О-1-17 

очна/доповідь/ 

тези/сертифікат 

 

Водолаженко О.В., к.ф.-

м.н., спец. вищ. кат. 

Кунічева Т.П., 

спец.вищ.кат., викл.-мет. 

очна/тези/сертифікат 

 

сертифікат 

Єршова Л.В., спец., викл. 

Мізяк К.В. спец. 

очна/тези/сертифікат 

Мирошнік Н.О. 

спец., викл. 

заочна/тези/сертифікат 
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   Радченко Л.О., к.і.н.,проф.  

Onal S. 

Очна/доповідь/тези/ 

сертифікат 

Скіндер Н.В., спец. II кат., 

викл. 

Торянік І.П., спец. II кат., 

викл. 

Очна/доповідь/ 

сертифікат 

сертифікат 

Близнюк О.В. 

Россіхіна Г.В., д.ю.н.,проф. 

очна/доповідь/тези/ 

сертифікат 

Дармостук Д.Г., спец. 

вищ.кат. 

Погорєлов М.М., спец. I  

кат. 

Очна/доповідь/тези/ 

сертифікат 

Доценко В.А.,  

спец. II кат. 

 

 Заочна/тези/сертифікат 

Руденко С.О., к.ф.н., спец. 

вищ. кат., викл.-мет. 

Якубян С., 

Балашова О.В., спец., 

викл. 

Очна/доповідь/тези/ 

сертифікат 

Радченко Л.О., к.і.н.,проф.,  

Біленко Л.М., 

спец.вищ.кат., 

викл.- мет. 

Погорєлова Г.О., спец. II 

кат. 

Очна/доповідь/тези 
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   Огурцова О.П., 

спец. II кат. 

 

очна/доповідь/тези/ 

сертифікат 

Триняк М.В., 

д.ф.н.,проф. 

 

очна/доповідь/ 

сертифікат 

Резенкіна Н.О., 

спец.вищ. кат. 

заочна/тези/ сертифікат 

Ніколаєнко-Ломакіна 

А.М., спец.вищ.кат.,  

викл.- мет. 

Золотухіна О.О., спец. 

вищ.кат., викл.- мет. 

заочна/тези/сертифікат 

Нечепуренко К.Б., к. т. н., 

спеціаліст ІІ категорії, 

викладач 

заочна/тези/ сертифікат 

 

Аштаєв О.С., спец. ІІ кат., 

викл., 

Аштаєва Н.Л., спец. ІІ кат., 

викл., 

заочна/тези/ сертифікат 

Нечволод І.Е., викл. 

Мазурик Т.М., викл. 

заочна/тези/ сертифікат 

Бакіров М.П., к.т.н., спец. 

вищої кат., викл. 

Önal S. 

заочна/тези/ сертифікат 
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   Бакіров М.П., к.т.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

Хаджисему П., 

Онал С. 

заочна/тези/ сертифікат 

Бакіров М.П., к.т.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

Королевски Я., 

Володіна Е.П., 
студ. гр. ТМ-1-17 

заочна/тези/ сертифікат 

Афанасьєва Т.В., спец. 

вищ. кат., викл., 

Горбенко Г.О.,  

Чобану О. 

заочна/тези/ сертифікат 

Зоря Р.Р., спец. вищ. кат., 

викл.-мет., 

очна/тези/ сертифікат 

Павлюк Р.Ю., д. т. н., 

спец. вищ. кат., викл. 

Котюк Т.В., 

Дудник К.В., 

Носик А.О. 

очна/тези/ сертифікат 

Павлюк Р.Ю., д. т. н., 

спец. вищ. кат., 

викл.Балабай К.С., 

Омельченко М.О. 

очна/тези/ сертифікат 
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   Павлюк Р.Ю., д. т. н., 

спец. вищ. кат., викл. 

Максимова Н.П., 

Кучкова А.А. 

очна/тези/ сертифікат 

Павлюк Р.Ю., д. т. н., 

спец. вищ. кат., викл. 

Маціпура Т.С., 

Середенко Д.А. 

очна/тези/ сертифікат 

Соколовська О.О., к.т.н., 

сп. вищ. кат., викл. 

Радченко А.Е., к.т.н., сп. 

вищ. кат., викл. 

очна/тези/ сертифікат 

Гузенко Г.М., к.е.н, доц. 

Паламарек К.В. 

Бондар С.О., студ. гр. 

ТО-1-17 

очна/тези/доповідь 

/сертифікат 

Гончаров А. Б.,  

Гончарова С. Ю. 

очна/тези/доповідь 

/сертифікат 

Кривошеєва Н.М., 

спец. вищ.кат., 

Гузенко Г.М., к.е.н, доц. 

очна/тези 

/сертифікат 

Крюкова О.М., к.е.н. доц., 

Лопатинський Ю.М.,  

Муха Є. 

очна/тези/доповідь 

/сертифікат 
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   Клочко В.М., к.е.н., доц. 

Врублевська А.С. ФБ-1-17 

Марченко О.С., д.е.н., 

проф. 

заочна/тези 

/сертифікат 

Krivosheeva N., спец. вищ. 

кат., 

Lapitskaya O., студ. гр. 

ТО-1-16 

заочна/тези 

/сертифікат 

Василик С.К., к.е.н, доц. 

Бріль М.С. 

к.е.н, доц. 

заочна/тези 

/сертифікат 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц. 

Радченко Я.Ю., к.е.н., 

спец. вищ. кат. 

Щебликіна Т.А 

очна/тези/доповідь 

/сертифікат 

Заїка Ю.А.,  к.е.н. 

Решетняк О.І.  

Місталь О. 

очна/тези/доповідь 

/сертифікат 

Заїка Ю.А., 

Митрович В. 

Шуленко Д.Г., студ. гр.  

О-1-16 

очна/тези 

/сертифікат 

25 Interna'onal scien'fic conference 

«Algebraic and geometric methods of 

analysis»  

30.05-0 4.06.18 

Ukraine  

Odesa 

Odesa National Academy of Food 

Technologies 

 

 

Болотова Т.М., к.е.н, доц. 

очна/тези/доповідь 

/сертифікат 
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26 Міжнародна наукова конференція 

«Економічний розвиток і спадщина 

Семена Кузнеця» 

31.05 -01.06.18 

Україна 

м. Харків 

Харківський національний 

економічний університет імені 

Семена Кузнеця 

Сєрова І.А., к.е.н, доц. Очна/тези/доповідь 

/сертифікат 

27 VIIІ Український з’їзд з електрохімії 

та VI Науково-практичний семінар 

студентів, аспірантів і молодих 

учених «Прикладні аспекти 

електрохімічного аналізу», 

присвячені 100-річчю Національної 

академії наук України 

4–7.06.18 

Україна, м. Львів 

Львівський  національний 

університет 

ім. І. Франка 

 

Правда А. О.,  

к.х.н., сп., викл. 

 

 

очна/доповідь 

28 XIV Міжнародна конференція 

Проблеми корозії та 

протикорозійного захисту матеріалів 

«Корозія – 2018» 

5-6.06.18 

Україна, м. Львів 

Фізико-механічний інститут ім. 

Г.В. Карпенка НАН України 

 

Правда А. О.,  

к.х.н., сп., викл. 

 

очна/ доповідь 

29 Всеукраїнська науково-методична 

конференція, присвячена 50-річчю 

заснування ХДУХТ  «Модернізація 

вищої освіти та проблеми управління 

якістю підготовки фахівців. 

Імплементація нових стандартів 

освіти» 

29.07.18 

Україна м. Харків, 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Радченко Л.О., 

к.і.н.,проф. 

 

Заочна/тези 
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30 

ХV Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Модернізація вищої освіти та 

проблеми управління якістю 

підготовки фахівців. Організація 

системи взаємодії «вища освіта – 

ринок праці»» 

29.08.18 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування і торгівлі 

Гаркуша Н. М. к.е.н., доц.,  

Руденко І.В., к.е.н., доц. 

очна/тези 

31 ІУ Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні технології 

промислового комплексу –2018» 

12-16.09.18 

Україна, м. Херсон. 

Херсонський національний 

технічний університет 

Правда А. О., 

к.х.н., сп., викл. 

 

заочна/тези 

 

32 ХV Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Модернізація вищої освіти та 

проблеми управління якістю 

підготовки фахівців. Організація 

системи взаємодії «Вища освіта-

ринок праці»  

28.09.18 

Україна, м. Харків, 

Харківський державний 

університет харчування і торгівлі 

Соколовська О.О., к.т.н., 

спец. вищ. кат., викл. 

очна/тези/доповідь 

Кривошеєва Н. М., спец. 

вищ. кат., викл., 

Шарапова О. М. 

 

очна/тези/доповідь 

33 І міжвузівська науково-практична 

конференція «Видатний педагог ХХ 

століття В.О.Сухомлинський: вчора, 

сьогодні, завтра» 

10.10.18 

Україна, м. Харків Харківський 

державний професійно-

педагогічний коледж імені В.І. 

Вернадського 

Огурцова О.П. 

спец. II кат., викл. 

Скіндер Н.В. 

спец. II кат., викл. 

Торянік І.П. 

спец. II кат., викл. 

 

заочна/тези 
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34 Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Вітчизняна 

наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» 

18.10.18 

Україна 

м. Переяслав-Хмельницький 

Державний вищий навчальний 

заклад «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» 

Гузенко Г.М., к.е.н, доц.. 

 

заочна/стаття 

/сертифікат 

Кривошеєва Н.М. 

спец. вищ. кат.ї 

заочна/стаття 

/сертифікат 

35 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Трансформація 

фінансової системи та обліку в 

умовах інноваційної глобалізації 

національної економіки» 

25-26.10.18 

Україна, м. Одеса Одеський 

торговельно-економічний 

інститут Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

Огурцова О.П. 

спец. I I кат., викл. 

Резенкіна Н.О. 

спец.вищ. кат. 

 

заочна/тези 

Огурцова О.П. 

спец. II кат., викл. 

Скіндер Н.В. 

спец. II кат. ., викл. 

Торянік І.П. 

спец. II кат., викл. 

 

заочна/тези 

 

36 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку України в 

галузі управління та адміністрування: 

ініціативи молоді» 

25-26.10.18 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування і торгівлі 

Руденко І.В., к.е.н., доц. очна/тези 
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37 

Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационное развитие пищевой, 

легкой промышленности и 

индустрии гостеприимства»  

25-26.10.18 

Казахстан, г. Алматы 

Соколовська О. О., 

к.т.н., спец. вищ. кат., викл. 

Радченко А.Е., к.т.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

заочна/тези 

Радченко А.Е., к.т.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

заочна/тези 

38 

Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Управління 

ресурсним забезпеченням 

господарської діяльності підприємств 

реального сектору економіки» 

31.10.18 

Україна, м. Полтава 

Полтавська державна аграрна 

академія 

Кривошеєва Н. М., спец. 

вищ. кат., викл. 

Євтушенко С. Ю., студ. гр. 

Е-1-18 

очна/тези 

39 

VI Всеукраїнський студентський 

конкурс торговельної реклами в 

номінації «Друкована реклама [D]»  

07-08.11.18 

Україна, м. Київ 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Гузенко Г.М., к.е.н., доц., 

Дем’янов М.С., студ. гр. 

М-1-17 

очна/тези 

Кривошеєва Н. М., спец. 

вищ. кат., викл. 

Гаврюшенко С. Ю., 

Дудник А.,  студ. гр. 

М-1-17 

очна/тези 
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40 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток харчових 

виробництв, ресторанного та 

готельного господарств і торгівлі: 

проблеми, перспективи, 

ефективність», що присвячена 80-

річчю з дня народження ректора 

університету д-р техн. наук, 

професора, члена-кореспондента 

ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла 

Івановича 

19.11.18 

Україна, м. Харків, 

Харківський державний 

університет харчування і торгівлі 

Соколовська О.О., к.т.н., 

спец. вищ. кат., викл. 

 

очна/тези 

Радченко А.Е., к.т.н., спец. 

вищ. кат., викл. 

очна/тези 

 41 

XI Симпозіум «Фінансова система 

України: актуальні питання, 

досягнення та можливості розвитку», 

присвячений 75-річчю заснування 

Харківського інституту фінансів 

КНТЕУ  

22.11.18 

Україна, м. Харків 

Харківський інститут фінансів 

КНТЕУ 

 

Руденко І.В., к.е.н., доц.;  

Голованова О.М., спец. ІІ 

кат., викл.; 

Постольна Н.О., спец. ІІ 

кат., викл. 

заочна/тези 

Огурцова О.П., 

спец. II кат., викл. 

Скіндер Н.В., 

спец. II кат., викл. 

Торянік І.П., 

спец. II кат., викл. 

заочна/тези 

 

Гузенко Г.М., к.е.н, доц. 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат., викл. 

заочна/тези 

Крюкова О.М., к.е.н, доц. очна/тези 
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  Крюкова О.М., к.е.н, доц. очна/тези/доповідь 

Болотова Т.М., к.е.н., доц очна/тези/доповідь 

Болотова Т.М., к.е.н., доц очна/тези 

Кетова Т.Б., спец. 1 кат. заочна/тези 

Кетова Т.Б., спец. 1 кат. заочна/тези 

42 

XII Міжнародна  науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку 

підприємництва» 

30.11.18 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет 

Руденко І.В., к.е.н., доц.; 

Голованова О.М., спец. ІІ 

кат., викл.;  

Постольна Н.О., спец.ІІ 

кат., викл. 

заочна/тези 

Гузенко Г.М., к.е.н, доц. заочна/тези 

Крюкова О.М., к.е.н, доц. заочна/тези 

Крюкова О.М., к.е.н, доц. заочна/тези 

Крюкова О.М., к.е.н, доц. заочна/тези 

Болотова Т.М., к.е.н., доц заочна/тези 

Болотова Т.М., к.е.н., доц заочна/тези 

Болотова Т.М., к.е.н., доц заочна/тези 

Кетова Т.Б., спец. 1 кат. заочна/тези 

Кетова Т.Б., спец. 1 кат. заочна/тези 

Кетова Т.Б., спец. 1 кат. заочна/тези 

Кривошеєва Н.М., спец. 

вищ. кат. 

заочна/тези 

Заїка Ю.А., к.е.н. заочна/тези 

43 III міжнародна науково-практична 

конференція «Г. С. Сковорода: 

зоряний шлях нації» 

5-6.12.18 

Україна м. Харків, 

Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. 

С. Сковороди 

Радченко Л.О., 

к.і.н.,проф. 

 

заочна/тези 
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Закінчення таблиці 7 

 
1 2 3 4 5 

44 

  

VI Міжнародна науково-практична 

конференція “Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю і безпекою 

товарів і послуг” 

06.12.18 

Україна, м. Львів 

Львівський  

торговельно-економічний 

університет 

Ніколаєнко-Ломакіна 

А.М. 

спец.вищ.кат., 

викл.-мет., 

Золотухіна О.О., 
спец.вищ.кат. викл.-мет. 

заочна/тези 

Афанасьєва Т.В., спец. 

вищ. кат., викл. 

заочна/тези 

 

Балашова О.В., спец., 

викл. 

Зоря Р.Р., сп. вищої кат., 

викл.-мет. 

заочна/тези 

 

Шульгін Ю.В., 

к.т.н.,спец., викл. 

заочна/тези 

 

45 І Міжнародна дистанційна 

конференція «Imperatives of 

development of civil society in 

promoting national competitiveness 

 

13-14.12.18  

Грузія, м. Батумі 

 Батумський навчальний 

університет навігації та 

Національний інститут 

економічних досліджень  

 

Огурцова О.П., 

 спец. II кат., викл. 

 

заочна/тези 

 

 

 

   Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 7а 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ГАЛУЗЕВИХ ВИСТАВКАХ, КУЛІНАРНИХ 

ФЕСТИВАЛЯХ ТА КОНКУРСАХ, НА ЯКИХ РЕПРЕЗЕНТОВАНО ЗДОБУТКИ НАУКОВЦІВ ХТЕК КНТЕУ  

В 2018 Р. 

 

№ 

з/п 

Назва заходу 

 
Місце і дата  

проведення 
ПІБ 

учасників 
Результат участі (диплом, 

сертифікат, медаль, 

грамота, інше) 

1 2 3 4 5 

1 Міжнародний зимовий 

фестиваль  

«Зимова феєрія» 

Україна, м. Харків,  

19.01.18 

Безпосередньо всі викладачі 

ХТЕК КНТЕУ під керівництвом 

Радченко Л.О. 

Сертифікати 

Грамоти 

Подяки 

2 XIII Міжнародний кулінарний 

фестиваль «Biser Mora – 2018» 
Хорватія, м. Супетар,  

21-24.03.18 

Радченко Л.О., 

Радченко А.Е. 
Медалі: 

2 золоті 
3 IV Міжнародний кулінарний 

фестиваль 

«Bolu Uluslararasi Mutfak 

Günleri» 

Республіка Туреччина, 

м. Болу,   

04-06.05.18 

Судді міжнародної категорії: 

Радченко Л.О. 

Біленко Л.М. 

Радченко А.Е. 

Викладачі: 

Афанасьєва Т.В. 

Бакіров М.П. 

Горбенко Г.О. 

Золотухіна О.О. 

Нечепуренко К.Б. 

Огурцова О.П. 

Торянік І.П. 

1 Кубок Гран-прі 

Медалі: 

6 бронзових 

4 Міжнародний кулінарний 

конкурс 

 «Красна гора» 

Словенія, 

м. Кранська Гора, 

09-11.05.18 

 

Біленко Л.М. 

Афанасьєва Т.В. 
Медалі: 

5 золотих 
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Закінчення таблиці 7а 

1 2 3 4 5 

5 Міжнародний кулінарний 

фестиваль «Оттоманська 

кухня» 

 

Україна, м. Харків,  

13-14.05.18 
Безпосередньо викладачі ХТЕК 

КНТЕУ під керівництвом 

 Радченко Л.О. 

Сертифікати 

Грамоти 

Подяки 

 
6 Міжнародний конкурс 

ресторанних технологій  

«BestCookFest – 2018» 

Україна, м. Київ,  

04-06.10.18 

Судді міжнародної категорії: 

Радченко Л.О. 

Біленко Л.М. 

Радченко А.Е. 

Викладачі: 

Афанасьєва Т.В. 

Балашова О.В. 

Золотухіна О.О. 

Ніколаєнко-Ломакіна Л.М. 

Медалі: 

3 Іменні золоті 

7 III Міжнародний 

гастрономічний конкурс 

«GASTROMAK 

MACEDONIA – 2018» 

Македонія, м. Струміца,  

08-12.10.18 

Суддя міжнародної категорії: 

Біленко Л.М. 

Викладачі: 

Огурцова О.П. 

Торянік І.П. 

1 Кубок Гран-прі 

Медалі: 

5 золотих 

 

 

 

 

   Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця 7б 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ ТА ПРОВЕДЕНИХ КАФЕДРАМИ КОЛЕДЖУ 

 

№ з/п Повна назва заходу Дата та місце проведення ПІБ учасників від кафедри 

1 2 3 4 

1 Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Інноваційно-інвестиційна 

стратегія сталого розвитку України: 

сучасний стан та перспективи»  

 

29-31.05.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

48 викладачів ХТЕК КНТУ 

2 Ділова фінансова гра «Cash Flow» 02.11.17 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Івагло Сергій, підприємець, тренер і співавтор 

гри «Життєвий капітал», бізнес-аналітик, 

інвестиційний консультант  

3 Круглий стіл «Становлення 

банківської системи України: 

проблеми та перспективи 

розвитку» 

15.11.17 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Попов І.О., керівник регіонального центру з 

підбору персоналу ПАТ КБ «Приватбанк» 

Прийма О.О., персональний фінансовий 

консультант клієнтів середнього бізнесу в ПАТ 

КБ «Приватбанк», випускник ХТЕК КНТЕУ 

 Заїка Ю.А. завідувач відділення економіки, 

управління та адміністрування 

Постольна Н.О. 

завідувач ЦК управління та адміністрування 
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Продовження таблиці 7б 

1 2 3 4 

4 Організація та проведення занять  

школи молодого викладача 

«Пошук» 

01.18- 12.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Гузенко Г.М., к.е.н, доцент 

Викладачі ЦК економіки та маркетингу, молоді 

викладачі ХТЕК КНТЕУ 

5 Олімпіада з курсу «Економіка 

підприємства» 

20.03.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Клочко В.М, к.е.н, доцент 

Крюкова О.М., к.е.н, доцент 

6 Щорічна вузівська студентська 

конференція «Сучасні проблеми 

менеджменту» 

26.04.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Приходько Т.М. завідувач відділення «Сфери 

обслуговування» 

7 Щорічна студентська науково-

практична конференція 

«Економічні пріоритети розвитку 

країни у XXI столітті» 

15.04.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Клочко В.М, к.е.н, доцент 

Крюкова О.М., к.е.н, доцент 

8 Конкурс бізнес-проектів 

«Бізнесландія» 

10.04.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Клочко В.М, к.е.н, доцент 

Кривошеєва Н.М, спеціаліст вищої категорії 

9 Олімпіада з курсу «Основи 

маркетингу» 

05.04.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Кривошеєва Н.М, спеціаліст вищої категорії 

10 Конкурс бізнес проектів «Бізнес 

план як крок у майбутнє» 

28.11.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Постольна Н.О. завідувач ЦК управління та 

адміністрування, 

Голованова О.М.  викладач ЦК управління та 

адміністрування 
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Закінчення таблиці 7б 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 

1 2 3 4 

11 Вузівська науково-практична 

конференція «Соціокультурні, 

психологічні та правові аспекти 

розвитку особистості студента» 

28.11.2018 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Кафедри туризму, готельно-ресторанної справи, 

соціально-гуманітарних дисциплін 

12 Вузівська студентська конференція 

«Ефективне управління як засіб 

виходу з кризового становища» 

30.11.2018 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Левицька Є.Г. методист вищої категорії, викладач 

кафедри управління та адміністрування,  

Постольна Н.О. завідувач кафедри управління та 

адміністрування 
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Таблиця 8 

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

УЧАСТЮ ПРОВІДНИХ ВЧЕНИХ, НАУКОВЦІВ, ВИДАТНИХ ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ 

 
№ 

з/п 

ПІБ  

(вчене звання, науковий ступінь,  

посада, місце роботи) 

Назва  

(лекції, майстер-класу, тренінгу) 

Дата проведення 

1 2 3 4 

1 Mr. Sadullah Onal, Mr. Ismail Akdogan, Miss Esma 

Tezcan, Mrs. Ceyda Ozdemerli, Президент та члени 

асоціації професійних шеф-кухарів YEPAD 

(Республіка Туреччина) 

Майстер-клас з приготування східних солодощів 01.09.17 

2 Білодід Олександр, фіналіст 2-го сезону телевізійного 

проекту «Майстер-шеф», food-продюсер 3-го і 4-го 

сезонів проекту 

Майстер-клас з приготування страв з м’яса 15.10.17 

3 Івагло Сергій, підприємець, тренер і співавтор гри 

«Життєвий капітал», бізнес-аналітик, інвестиційний 

консультант 

Ділова фінансова гра «Cash Flow» 02.11.17 

4 Коралевські Якуб, ректор Академії готельної справи 

та гастрономії, м. Познань (Республіка Польща) 

Зустріч-бесіда «Перспективи європейської 

освіти» 

13.11.17 

5 Попов І.О., керівник регіонального центру з підбору 

персоналу ПАТ КБ «Приватбанк»,  

Прийма О.О., персональний фінансовий консультант 

клієнтів середнього бізнесу в ПАТ КБ «Приватбанк», 

випускник ХТЕК КНТЕУ 

Круглий стіл «Становлення банківської системи 

України: проблеми та перспективи розвитку» 

15.11.17 

6 Представники MCN Company, мережі п’ятизіркових 

готелів «Sherwood Resort & Hotels» (Республіка 

Туреччина) 

Зустріч-бесіда «Перспективи проходження 

виробничої практики в Туреччині» 

17.11.17 
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Продовження таблиці 8 

 
1 2 3 4 

7 Нечепуренко К.Б., канд. тех. наук, спеціаліст ІІ 

категорії, викладач 

Майстер-клас з цукрової флористики 10.01.18 

8 Компанія «Kenwood» Майстер-клас з виготовлення страв за допомогою 

багатофункціональної кухонної машини «Cooking 

Chef» 

15.01.18 

9 Совенко Сергій і Панов Геннадій, члени асоціації 

кулінарів «Західна шеф група» (м. Львів, Україна) 

Майстер-клас з приготування Закарпатського 

Боб-Бограча та Баноша 

19.01.18 

10 Аштаєв О.С, спеціаліст ІІ категорії, викладач Майстер-клас з чебуреків 06.02.18 

11 Садулла Онал Бей, Президент асоціації професійних 

шеф-кухарів YEPAD (Республіка Туреччина) 

Майстер-клас з приготування страв  

Оттоманської кухні 

23.02.18 

12 Аштаєв О.С., спеціаліст ІІ категорії, викладач 

Горбенко А.О., викладач 

Майстер-клас з приготування пирогів 20.03.18 

13 Кривошеєва Н.М., спеціаліст вищої категорії, 

викладач; 

Савицька Н.Л., д-р. екон. наук, професор, зав. 

кафедрою маркетингу і комерційної діяльності 

ХДУХТ; 

Шишмарьова Л.О., канд. екон. наук, доцент кафедри 

менеджменту ХНЕУ ім. С.Кузнеця 

Круглий стіл професорсько-викладацького складу 

за темою «Інноваційні тенденції розвитку 

маркетингу» 

25.04.18 

14 Івагло Сергій, підприємець, тренер і співавтор гри 

«Життєвий капітал», бізнес-аналітик, інвестиційний 

консультант 

Майстер-клас «Система створення початкового 

капіталу» 

25.04.18 

15 Майстер-клас «Як отримати кошти у інвесторів 

під свій проект» 

30.05.18 
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Закінчення таблиці 8 

 
1 2 3 4 

16 Совенко В’ячеслав,  Почесний президент та 

засновник асоціації кулінарів «Західна шеф-група» 

(м. Львів, Україна), засновник та член правління ГО 

«Український кулінарний союз», почесний член  

асоціації кухарів Сербії, Чорногорії, Хорватії та 

Польщі  

Совенко Сергій, член асоціації кулінарів «Західна 

шеф-група» 

Майстер-клас з приготування страв української 

національної кухні 

30.05.18 

17 Чобану Олена – Президент «Асоціації Кулінарів 

Кейтеринг Молдови», організатора міжнародних 

кулінарних змагань 

Майстер-клас з приготування страв молдовської 

національної кухні 

30.05.18 

18 Маренич В.М., заслужений журналіст, викладач 

ХТЕК КНТЕУ 

Вплив глобалізації та інтернет-простору на 

сучасну студентську молодь 

26.10.18 

19 Мартиненко В.Л., канд. істор. наук, викладач ХТЕК 

КНТЕУ 

Массовые депортации немецкого населения 

УССР в 1941-1942 гг. 

26.10.18 

20 Нечепуренко К.Б., канд. тех. наук, спеціаліст ІІ 

категорії, викладач 

Майстер-клас з Карвінгу 09.11.18 

21 Горбенко А.О., викладач Майстер-клас з приготування польової каші 09.11.18 

22 Горбенко А.О., викладач Майстер-клас «Магія сезонних страв» 27.11.18 

23 Аштаєв О.С., спеціаліст ІІ категорії, викладач; 

Аштаєва Н.Л., спеціаліст ІІ категорії, викладач 

Майстер-клас з приготування «Люля-кебаб» 29.11.18 

24 Заїка Ю.А., канд. екон. наук 

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

та викладачі кафедри 

Проведення тренінгу з фінансової обізнаності 

студентів та викладачів  ХТЕК КНТЕУ 

29.11.18 

25 Нечепуренко К.Б., канд. тех. наук, спеціаліст ІІ 

категорії, викладач 

Майстер-клас з приготування шоколадної 

скульптури 

30.11.18 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 9 
 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ 

ВИКЛАДАЧАМИ КОЛЕДЖУ У ЗВІТНОМУ РОЦІ: 
 

№ 

з/п 

Назва роботи Кількість Обсяг в друк. аркушах 

1 2 3 4 

1 Монографії 6 68,5 

в Україні - - 

за кордоном, 

 з них офіційними мовами Євросоюзу 

- - 

- - 

2 Розділів монографій 1 0,75 

в Україні - - 

за кордоном, 

з них офіційними мовами Євросоюзу 

1 0,75 

1 0,75 

3 Статей у виданнях України 36 16,4 

4 Статей у зарубіжних виданнях 10 4,9 

5 Тез доповідей 109 13,63 

6 Підручників - - 

7 Навчальних посібників 5 54,0 

8 Інших навчально-методичні розробки 4 56,3 

 Опубліковано робіт, всього: 171 214,48 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 10 

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ СТАТЕЙ/ТЕЗ В ЖУРНАЛАХ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ БД SCOPUS ТА/АБО WEB 

OF SCIENCE CORE COLLECTION (WOS) (АБО INDEX СОРЕRNICUS ДЛЯ СОЦІО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

ТА/АБО ІНШІЙ) 

№ 

з/п 

ПІБ автора(ів) 

публікації 
(якщо співавтор - 

студент, вказати 

факультет, курс, 

групу) 

Назва публікації Країна, видавництво, 

назва (журналу, збірки, тощо), 

рік, номер видання, перша-остання 

сторінка 

Мова 

 

1 2 3 4 5 
Scopus 

Статті 

1 Radchenko L.,  

Pavlyuk R., 

Pogarskaya V.,  

Mykhavlov V.,  

Bessarab O.,  

Pogarskiy A.,  

Telenkov O.,  

Radchenko A. 

Development of a new method of storage and maximum 

separation of chlorophilms from chlorophycontain-ing vegatables 

at reseption of healthfull nanoproducts 

Естонія Eureka: Life Sciences, 2018. 

– № 2. – С.47-54 

 

англійська 

2 Radchenko L., 

Pavlyuk R.,  
Pogarskaya V., 

Mykhavlov V.,  

Bessarab O.,  

Pogarskiy A.,  

Telenkov O.,  

Radchenko A. 

The study of bas complex in chlorophyll- containing vegetables 

and development of health-improving nanoproducts by a deep 

processing method 

 

Україна Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. – 2018. –  

Т. 2, № 11 (92). –  С. 48-56 

англійська 
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Продовження таблиці 10 

1 2 3 4 5 

3 Pavlyuk R.,  
Pogarskaya V., 

Cherenko O., 

Pavliuk V., 

Radchenko L., 

Dudnyk E., 

Radchenko A., 

Kolomiets T. 

Studying the complex of biologically active substances in spicy 

vegetables and designing the nanotechnologies for 

cryosupplements and nanoproducts with health benefits 

Україна Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. – 2018. – Т. 

4, № 11 (94). –  С. 6-14 

англійська 

4 Мартиненко В.Л. Эвакуации немецкого населения из оккупированных районов 

Ленинградской области зимой-весной 1942 г. 

Росія. Новейшая история России. – 

2018. (здано до друку) 

російська 

5 Bakirov M. 
Golovko Т., 

Pogozhikh M., 

Pak A., 

Golovko M. 

 

Study of microelement 

distribution uniformity in a bulk of dough enriched with dietary 

supplements 

Україна Eastern-European Journal 

of Enterprise Technologies. – 2018. 

–  Т. 4, № 11 (94). – P. 42–48. 

 

англійська 

6 Bakirov M. 
Golovko Т., 

Pogozhikh M., 

Pak A., 

Golovko M. 

 

Investigations of the functional and technological properties of 

dough semi-products enriched with dietary supplements 

Естонія Eureka: Life Sciences. – 

2018. – Vol. 4. – P. 27–34. 

 

англійська 

Тези 

     

Web of Science 

Статті 

1 Мартиненко 

В.Л. 

Немцы СССР в вооруженных силах Германии в годы Второй 

мировой войны. 

Росія. Вестник Пермского 

университета. История. –2018. 

(здано до друку) 

російська 
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Продовження таблиці 10 

 
1 2 3 4 5 

Index Сореrnicus (для соціо-гуманітарних наук) 

Статті 

1 Радченко Л.А., 

Маренич В.М., 

Биленко Л.М., 

Радченко А.Э., 

Погорелова 

А.А.. 

Пути усовершенствования государственной образовательной 

политики по подготовке специалистов нового типа с 

эффективным применением полученных знаний в ВУЗе на 

практике 

Україна ScienceRise. – 2018. – № 5 

(46). – C. 24–26. 

російська 

2 Семененко В.И., 

Руденко С.А., 

Николаенко-

Ломакина А.Н., 

Балашова О.В., 

Резенкина Н.А. 

Особенности студенческих волнений 70-х гг. ХІХ ст. в 

университетах Приднепровской Украины 

Україна ScienceRise. – 2018. – № 5 

(46). – C. 20–23. 

російська 

3 Дармостук Д. Г. Імідж-менеджмент як активний інструмент соціально-

економічного розвитку регіону (на прикладі розвитку 

сільського зеленого туризму у Харківській області) 

Україна ScienceRise. – 2018. – № 5 

(46). – C. 15–20. 

українська 

4 Триняк М. В., 

Скиндер Н. В., 

Огурцова Е. П., 

Торяник И. П., 

Карпова Т. П. 

Роль и значение спорта и физической культуры в жизни 

современной студенческой молодёжи 

Україна ScienceRise. – 2018. – № 5 

(46). – C. 53–58. 

російська 

5 Болотова Т.М. Аналитические уравнения производственных функций в 

растениеводстве как следствие законов физиологии растений 

Україна 

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

Серія "Економічні науки". –  

Харків, 2018. – №1. –  

С. 297-303. 

 

російська 
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Продовження таблиці 10 

6 Гончаров А.Б., 

Голованова О.М., 

Постольна Н.О., 

Приходько Т.М. 

Чібісова В.П., 

 

Дослідження шляхів стабілізації фінансового стану 

підприємства і зростання економічної ефективності його 

функціонування 

Україна, ScienceRise. – 2018.–  

№5(46). – С. 9-11 

українська 

7 Крюкова О.М. 

Василик С.К. 

Гузенко Г.М. 

Клочко В.М. 

Кривошеєва Н.М. 

Регіональні аспекти сталого розвитку в Україні Україна 

ScienceRise. – 2018.–  №5(46). – С. 

12-15 

українська 

8 Решетняк О. 

Радченко Я. 

Заїка Ю. 

Левицька Є. 

Кунічева Т. 

Analysis of education financing models on a macrolevel Україна 

ScienceRise. – 2018.–  №5(46). – С. 

6-8 

англійська 

9 Гончарова С.Ю., 

Гончаров А.Б., 

Аграмакова Н.В 

Соціальна економіка: сутність, принципи, функції та 

основні орієнтири для України 

Україна, Бізнес-Інформ. – 2018. – 

№ 3. – С. 21-26 

українська 

10 Кобзєва І.О. Калокагатія: гармонія категорій «душа» і «тіло» Україна. Молодий вчений.  – 2018. 

– №5. – С. 464-467 

українська 

11 Кобзєва І.О. Філософсько-антропологічні виміри калокагатії 

Середньовіччя 

Україна. Гілея: науковий вісник: 

Збірник наукових праць. – 2018. – 

Випуск 137 (10). – С.173-176 

українська 
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Продовження таблиці 10 

 
1 2 3 4 5 

12 Кобзєва І.О. Гармонійні аспекти калокагатії: історико-

філософський аналіз 

українська українська 

13 Аштаєв О.С., 

Мазурик Т.М., 

Нечволод І.Є. та 

ін. 

Самостійна робота студентів як одна з ключових 

ланок сучасної системи освіти 

Україна, SciеnceRise. – 

2018. – №5 (46). – 

С. 27-30 

українська 

14 Жегус О.В., 

Афанасьєва О.П., 

Парцирна Т.М. 

Особливості розвитку роздрібної торгівлі України в 

умовах діджиталізації 

Економічна стратегія і перспективи 

розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. 

наук. пр. / [редкол. О. І. Черевко (відпов. 

ред.) та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2018. – 

Вип. 1 (27), – С. 209-220 

українська 

Тези 

1 Болотова Т.М. Критерії оцінки конкурентоспроможності 

особистості. 

Україна 

Матеріали Всеукраїнської науково-

методичної Інтернет - конференції 

«Тенденції  розвитку сучасної вищої 

школи: проблеми впровадження освітньої 

та науково - інноваційної діяльності» 16 

травня 2018 року) Х.: ХНАДУ. – С. 55-58. 

українська 

2 Болотова Т.М. Методи професійної адаптації молодого викладача 

ВНЗ 

Україна 

Матеріали Всеукраїнської науково-

методичної Інтернет - конференції 

«Тенденції  розвитку сучасної вищої 

школи: проблеми впровадження освітньої 

та науково - інноваційної діяльності» 16 

травня 2018 року Х.: ХНАДУ. – С. 164-

166. 

українська 
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Продовження таблиці 10 

 
1 2 3 4 5 

3 Болотова Т.М. Профессиональная адаптация преподавателей ВУЗов и  

проблемы с ней связанные 

Україна 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-методичної Інтернет - 

конференції «Тенденції  розвитку 

сучасної вищої школи: проблеми 

впровадження освітньої та науково 

- інноваційної діяльності» 16 

травня 2018 року. Х.: ХНАДУ. – С. 

166-168 

 

російська 

4 Болотова Т.М. Переваги та недоліки реформ вищої освіти Україна 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-методичної Інтернет - 

конференції «Тенденції  розвитку 

сучасної вищої школи: проблеми 

впровадження освітньої та науково 

- інноваційної діяльності» 16 

травня 2018 року Х.: ХНАДУ. – С. 

191-193. 

українська 

Інші 

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

Статті 

1 Кобзєва І.О. Феномен людського тіла як антропологічний об`єкт 

філософського дискурсу 

Czech Republic. Scientific 

discussion. Praha. – 2018. – № 24. – 

С. 21-24 

українська 

http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
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Продовження таблиці 10 

Google Scholar 

1 Гузенко Г.М., 

Кривошеєва 

Н.М. 

 

Застосування нових підходів у вирішенні сучасних 

проблем маркетингу 

Україна 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет - 

конференції «Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку»: Збірник 

наукових праць. – Переяслав-

Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – 

С. 17-19. 

українська 

2 Гузенко Г. М.,  

Коваленко Я. В. 

Управління інноваційним розвитком підприємств 

торгівлі 

Україна 

Збірник наукових праць за 

матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Трансформація фінансової 

системи та обліку в умовах 

інноваційної глобалізації 

національної економіки» (м. 

Одеса, 25-26 жовтня 2018 р.). – 

Одеса: ОТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 

141-143. 

українська 

3 Болотова Т. М. Критерии рисков в модели CVP – анализа. Україна 

Регіональна економіка та 

управління. - 2018 .- № 2(20). - 

С.13-16 

російська 

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

Полупан В.В., 

Золотухіна О.О., 

Афанасьєва Т.В., 

Горбенко Г.О. 

Розробка соусів із використанням йодовмісної добавки 

 

Україна ScienceRise. – 2018.–  № 5 

(46). – C. 31–35. 

українська 
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Закінчення таблиці 10 
2 Павлюк Р. Ю., 

Погарська В.В., 

Радченко Л.О. 

Дуднік К.В., 

Котюк Т.В., 

Радченко А.Е., 

Біленко Л.М. 

Розробка нового покоління оздоровчих нанопродуктів із 

квасолі та пряних овочів для підприємств ресторанного 

бізнесу 

Україна ScienceRise. – 2018.–  № 5 

(46). – C. 41–47. 

українська 

3 Павлюк Р. Ю., 

Погарська В.В., 

Радченко Л.О., 

Дуднік К.В., 

Котюк Т.В., 

Радченко А.Е., 

Біленко Л.М. 

Інноваційні технології натуральних продуктів для 

здорового харчування – соусів-дресенгів з 

використанням кріодобавок із пряних овочів 

Україна ScienceRise. – 2018.–  № 5 

(46). – C. 48–52. 

українська 

4 Шаповал С.Л. 

Нечепуренко К.Б 

 

Аналіз головних трендів покращення якісних 

характеристик виробів з м’яса 

Україна, SciеnceRise. – 

2018. – №5 (46). – 

С. 36-40 

українська 

 

 

    Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 11 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ РЕДАКЦІЄЮ ДО ДРУКУ У 2018 РОЦІ У 

ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ МАЮТЬ ІМПАКТ-ФАКТОР 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Країна, 

назва видання, де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), перша-

остання сторінки роботи 

Статті 

1. Болотова Т.М. 

 

О теоретических основах модели 

CVP-анализа  

Болгарія 

INFORMATION TECHNOLOGIES & 

KNOWLEDGE (IJ ITK) ISSN 1313-0455 

(printed) ISSN 1313-048X (online). 

російська  
Volume 12,  

Number 1, 2018 –  

Р. 18-32  

2 Заїка Ю. 

Заїка Д. 

Formation of the educational cluster 

as a modern mechanism of 

activation of social and economic 

development 

Польща 

Scientific Letters of Academiс Society of 

Michal Baludansky. – Warsaw: BMT Eridia 

Sp. Z o.o. Wydawnictwo Erida,  2018.  

англійська Volume 6, 

№1/2018 – Р. 193-195. 

 

 

 

   Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця14 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
№ 

з/п 

Автор(и)  

(ПІБ, науковий ступінь, 

посада) 

 

Назва об’єкту 

інтелектуальної власності 

Номер та дата видачі (подачі)  документу  Особа або організація, на 

яку видано документ 

1 2 3 4 5 

 Правда А. О., к.х.н., н.с., 

Ларін В. І., д.х.н., директор 

НДІ хімії ХНУ, 

Шаповалов С. А., д.х.н., 

заст. директора НДІ хімії 

ХНУ, 

Добріян М. О., с.н.с. 

Низькоконцентрований 

електроліт міднення сталі 

Заявка u 2018 07508. Рішення 25858/ЗУ/18 

від 09.10.2018 про видачу патенту України 

на корисну модель 

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

 

 

    Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця 15 

ПІДГОТОВКА  ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК 

 
№ 

з/п  

ПІБ Тема дисертації Науковий керівник Початок роботи 

над дисертацією  

(місяць, рік) 

Фактично 

виконано 

Термін  

захисту дисертації 

1 2 3 4 5 6 7 
Аспірантами та здобувачами 

1 Морковін Є. О. Моделі і методи забезпечення 

QoS при управлінні 

дисципліною обслуговування 

черг у період пікового 

навантаження. 

Д.т.н, доц., 

професор 

Пустовойтов Павло 

Євгенійович 

10.2018 10% 06.2022 

2 Морковін О. О. Марківські моделі та методи 

оптимізації якості 

обслуговування у бездротових 

мережах 

 

Д.т.н, доц., 

професор 

Пустовойтов Павло 

Євгенійович 

10.2018 10% 06.2022 

3 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 

10.2017 40% 2022 р. 
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Продовження таблиці 15 

1 2 3 4 5 6 7 

Викладачами 

1 Дармостук 

Д.Г. 

 

Державне регулювання 

розвитку зеленого туризму 

Кузнецов А.О., кандидат 

наук з державного 

управління, доцент, 

начальник відділу 

координації наукових 

досліджень та 

докторантури 

Харківського 

регіонального інституту 

державного управління 

Національної академії 

державного управління 

при Президентові 

України 

10.2010 Захищено 25.05.18 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національной 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

2 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 

10.2014 45% 2019 р. 
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Закінчення таблиці 15 

1 2 3 4 5 6 7 

Випускниками аспірантури минулих років 

1 Нечепуренко 

К. Б.. 

Технологія виробів м’ясних 

посічених з використанням 

термостабільної пружної 

емульсії на основі натрію 

альгінату 

Пивоваров П.П., доктор 

технічних наук, 

професор 

12.2010 

– 

06.2018 

Захищено 27.06.18 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Здобувачами минулих років 

1 Кетова Т.Б. Ефективність фірмової торгівлі 

на споживчому ринку 

Круглова О.А., к.е.н, 

професор ХДУХТ 

09.2017 25% 2021 

 

 

 

    Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця 16 

ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК  

 
№ 

з/п  

ПІБ, та посада 

дисертанта 

Тема дисертації Науковий консультант Початок роботи над 

дисертацією  

(місяць, рік) 

Фактично 

виконано 

Термін  

захисту дисертації 

1 2 3 4 5 6 7 

Докторантами 

1 

Кобзєва І. О., 

к.п.н., 

спец.вищ. кат. 

 

 

Філософсько-антропогічні 

модифікації ідеалу 

калокагатії 

д.ф.н., 

професор 

Култаєва М.Д. 

09.2017 р. 40% 2020 р. 

Викладачами 

2 Мартиненко 

В. Л., к.і.н., 

сп.вищої кат. 

Масові евакуації німецького 

населення окупованих 

радянських територій 

владою Німеччини в роки 

Другої світової війни 

Папакін Г.В., докт.істор.наук, 

професор Інститут української 

археографії  та джерелознавства 

імені М.С. Грушевського НАН 

України 

09.2018 р 40 % 2020 р. 

 

 

Директор  ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця 16а 

СПИСОК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ, В ЯКИХ БРАЛИ УЧАСТЬ СТУДЕНТИ 

 
№ 

з/п 

Повна назва заходу Дата і місце проведення ПІБ учасника Форма участі 

1 2 3 4 5 

1 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

економіки, управління 

та права» 

 

19.02.18 

Україна 

м.  Полтава 

Центр фінансово-економічних наукових 

досліджень 

 

Пономаренко Р. заочна/тези/сертифікат 

2 ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

студентська 

конференція 

«Геоекономічні та 

політико-правові 

виклики структурної 

перебудови 

міжнародних зв’язків 

України» 

6-7.03.18 

Україна, м. Київ 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

 

Індикова Ю., 

Єгорова А. 
очна/тези 

Лемак Ю., 

Соловей В. , 

Адаменко О., 

очна/тези 

Дугельний О., 

Бубенко К. 
очна/тези 

Юзвінська А. 
очна/доповідь/ 

тези/сертифікат 

Петриченко А. 

 

заочна/тези 

Микичук Л. заочна/тези 

Дем`янов М., 

Дудник А. 

 

очна/тези/доповідь 

сертифікат 

Петриченко А. 

 

заочна/тези 

Микичук Л. заочна/тези 
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Продовження таблиці 16а 

 
1 2 3 4 5 

3 Всеукраїнська наукова 

конференція студентів 

та молодих науковців 

ДНТУ «Актуальні 

проблеми сучасної 

економіки та 

підприємництва» 

29.03.18 

Україна, м. Вінниця 

Донецький національний технічний 

університет 

 

Бондар С.О. заочна/тези/ сертифікат 

4 Міжнародна науково-

теоретична конференція 

студентів та аспірантів 

«Україна і світ: 

гуманітарно-технічна 

еліта та соціальний 

прогрес» 

18-19.04.18 Україна, м. Харків 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Бондар С. очна/доповідь/тези 

Жменько О. очна/доповідь/тези 

Коваленко А. очна/доповідь/тези 

5 Всеукраїнська науково-

практична  конференція 

здобувачів вищої освіти 

і молодих учених 

«Інноваційні технології 

розвитку у сфері 

харчових виробництва, 

готельно-ресторанного 

бізнесу, економіки та 

підприємництва: 

наукові пошуки 

молоді» 

19.04.18 р. 

Україна, м. Харків 

Харківський державний університет 

харчування та торгівлі 

 

Бондар С. 

 

заочна/тези 

Жменько О. заочна/тези 

Коваленко А. заочна/тези 

Мартишко А. заочна/тези 

Шкурка А. заочна/тези 

Шлімонова О. заочна/тези 

Маслениця О.В. очна/тези 

Білогривенко К.Р. 

 
очна/тези 

Бойко А. О. очна/тези 

Бувожонова Д. В. очна/тези 
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Продовження таблиці 16а 

 
1 2 3 4 5 

   Шевчук В. А. очна/тези 

Лемак Ю. очна/тези 

Новікова Т. очна/тези 

Федорченкова О. очна/тези 

Лапицька О. очна/Диплом І ступеня 

6 Щорічна вузівська  

студентська 

конференція «Сучасні 

проблеми 

менеджменту» 

26.04.2018 

Україна,  м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

колледж КНТЕУ 

Єфімцова А. очна /доповідь 

Лосенко В. очна /доповідь 

Олішевко І. очна /доповідь 

Шкіль Я. очна /доповідь 

Щербина А. очна /доповідь 

Гончарова О. очна /доповідь 

Адаменко О. очна /доповідь 

Дрижак А. очна/доповідь 

Юзвінська А. очна/доповідь 

7 Щорічна студентська 

науково-практична 

конференція 

«Економічні пріоритети 

розвитку України у XXI 

столітті 

27.04.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ  

Гончаров Д. очна/доповідь/диплом 

Мирошниченко В. очна/доповідь/диплом 

Давидов Д. очна/доповідь/диплом 

Олішевко І. очна/доповідь/диплом 

Чувізова В. очна/доповідь/диплом 

Щербина А. очна/доповідь/диплом 

Шкіль Я. очна/доповідь/диплом 
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Продовження таблиці 16а 

 
1 2 3 4 5 

8 II Відкритий 

всеукраїнський  

студентсько-учнівський 

конкурс 

соціальних 

відеопроектів «Чесність 

починається з тебе» 

 Коваленко А. онлайн/відеоролик 

9 Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

«Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

України в галузі 

управління та 

адміністрування: 

ініціативи молоді» 

17.05.18 

Харківський державний університет 

харчування і торгівлі 

Руденко І.О. очна/тези 

10 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні напрями 

модернізації 

бухгалтерського обліку, 

аудиту та 

оподаткування в 

Україні» 

23.05.18 

Україна, м. Харків 

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства  

 ім. Петра Василенка 

Єгорова А. заочна/тези 

Володіна Е. П. заочна/тези 
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Продовження таблиці 16а 

 
1 2 3 4 5 

11 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інноваційно-

інвестиційна стратегія 

сталого розвитку 

України: сучасний стан 

та перспективи» 

29 -31.05.18 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

 

Місюра А.О. заочна/тези/сертифікат 

Левченко В.С. заочна/тези/сертифікат 

Бондар С.О., 

Лапицька О. М. 

 

заочна/тези/сертифікат 

заочна/тези/сертифікат 

Шуленко Д.Г. заочна/тези/сертифікат 

Врублевська А.С. заочна/тези/сертифікат 

12 Маркетингові інновації 

в освіті, туризмі, 

готельно-ресторанній, 

харчовій індустрії та 

торгівлі  

03.10.18 

Україна 

м. Харків 

Харківський державний університет 

харчування та торгівлі 

Евстратова Е. очна/сертифікат 

Коваленко Я. очна/сертифікат 

13 І міжвузівська науково-

практична конференція 

«Видатний педагог ХХ 

століття 

В.О.Сухомлинський: 

вчора, сьогодні, завтра» 

10.10.18 р. 

Україна, Харків 

Харківський державний професійно-

педагогічний колежд імені В.І. 

Вернадського 

Верчик В. Заочна/тези 

14 Всеукраїнська наукова 

очно-заочна 

конференція для 

творчої молоді України 

«Перспектива-2018» 

26.10.18 

Україна, Маріуполь 

Маріупольський будівельний коледж 

Бондар С. заочна/тези 

Жменько О. заочна/тези 

Коваленко А. заочна/тези 

Лемак Ю. заочна/тези 

Подмарков М. заочна/тези 

Мартишко А. заочна/тези 

Соловей В. заочна/тези 
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Продовження таблиці 16а 

 
1 2 3 4 5 

15 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Трансформація 

фінансової системи та 

обліку в умовах 

інноваційної 

глокалізації 

національної 

економіки» 

25-26.10.18 

Україна, м. Одеса 

Одеський торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

Коваленко Я. В. заочна/сертифікат 

16 ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Управління ресурсним 

забезпеченням 

господарської 

діяльності підприємств 

реального сектору 

економіки» 

31.10.18 

Україна, м. Полтава 

Полтавська державна аграрна академія 

Євтушенко С. заочна/тези 

17 Вузівська науково-

практична конференція  

ХТЕК КНТЕУ 

«Соціокультурні, 

психологічні та правові 

аспекти  розвитку 

особистості студента» 

 

28.11.2018 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний 

коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Лемак Ю. очна/доповідь 

Коваленко А. очна/доповідь 

Бондар С. очна/доповідь 

Парафієнко В. очна/доповідь 

Кофель М. очна/доповідь 

Мартишко А. очна/доповідь 

Балера М. очна/доповідь 
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Закінчення таблиці 16а 

 
1 2 3 4 5 

   Кобильник Ю. очна/доповідь 

Яркіна К. очна/доповідь 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця 16б 

ОПУБЛІКОВАНІ СТУДЕНТАМИ ОДНООСІБНІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ 

 
№ 

з/п 
Повна назва заходу Дата та місце проведення ПІБ  

Форма участі кожного 

учасника 

1 2 3 4 5 

1 ІІ Всеукраїнська науково-практична 

студентська конференція 

«Геоекономічні та політико-правові 

виклики структурної перебудови 

міжнародних зв’язків України» 

6-7.03.18 

Україна, м. Київ 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

 

Індикова Ю., 

Єгорова А. 
очна/тези 

Лемак Ю., 

Соловей В. , 

Адаменко О., 

очна/тези 

Дугельний О., 

Бубенко К. 
очна/тези 

Юзвінська А. заочна/тези 

Дем`янов М., 

Дудник А. 

очна/тези/ 

сертифікат 

Петриченко А. заочна/тези 

Микичук Л. заочна/тези 

2 Всеукраїнська наукова конференція 

студентів та молодих науковців 

«Актуальні проблеми сучасної 

економіки та підприємництва» 

29.03.18 

Україна, м. Вінниця 

Донецький національний 

технічний університет 

 

Бондар С.О. очна/сертифікат 

3 Міжнародна науково-теоретична 

конференція студентів та аспірантів 

«Україна і світ: гуманітарно-технічна 

еліта та соціальний прогрес» 

18-19.04.18 Україна, м.Харків 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Бондар С. Очна/доповідь/тези 

Жменько О. Очна/доповідь/тези 

Коваленко А. Очна/доповідь/тези 
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Продовження таблиці 16б 

 
1 2 3 4 5 

4 Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих учених і 

студентів «Інноваційні технології 

розвитку у сфері харчових виробництв, 

готельно-ресторанного бізнесу, 

економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді», присвячена 50-річчю 

заснування Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

19.04.18 

Харківський державний університет 

харчування і торгівлі 

Маслениця О.В. Очна/тези 

Бондар С. Заочна/тези 

Жменько О. Заочна/тези 

Коваленко А. Заочна/тези 

Мартишко А. Заочна/тези 

Шкурка А. Заочна/тези 

Шлімонова О. Заочна/тези 

Білогривенко К.Р. 

 
очна/тези 

Бойко А. О. очна/тези 

Бувожонова Д. В. очна/тези 

Шевчук В. А. очна/тези 

Лемак Ю. очна/тези 

Новікова Т. 
очна/тези 

Федорченкова О. 
очна/тези 

Лапицька О. очна/тези/диплом 
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Закінчення таблиці 16б 

 
1 2 3 4 5 

5 Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку 

України в галузі управління та 

адміністрування: ініціативи молоді» 

17.05.18 

Харківський державний університет 

харчування і торгівлі Руденко І.О. Очна/тези 

6 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні напрями 

модернізації бухгалтерського обліку, 

аудиту та оподаткування в Україні» 

23.05.18 

Україна, м. Харків 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка 
Єгорова А. заочна/тези 

7 Інноваційно-інвестиційна стратегія 

сталого розвитку України: сучасний 

стан та перспективи 

29-31.05 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Бондар С.О. 

 

очна/тези/сертифікат 

Шуленко Д.Г. очна/тези/сертифікат 

Врублевська А.С. очна/тези/сертифікат 

8 Маркетингові інновації в освіті, 

туризмі, готельно-ресторанній, 

харчовій індустрії та торгівлі 

03.10.18 

Україна 

м. Харків 

Харківський державний університет 

харчування та торгівлі 

Евстратова Е. очна/сертифікат 

Коваленко Я. очна/сертифікат 

9 І міжвузівська науково-практична 

конференція «Видатний педагог ХХ 

століття В.О. Сухомлинський: вчора, 

сьогодні, завтра» 

10.10.18 р. 

Україна, Харків 

Харківський державний професійно-

педагогічний колежд імені В.І. 

Вернадського 

Верчик В. заочна/ 

тези 

 

 

                      Директор ХТЕК КНТЕУ                                         Л. О. Радченко
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Таблиця 17 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ХТЕК КНТЕУ У МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ 

ОЛІМПІАДАХ, ТУРНІРАХ, КУЛІНАРНИХ КОНКУРСАХ ТА ФЕСТИВАЛЯХ В 2018 РОЦІ 

 
№ з/п Країна 

проведення 

Назва заходу,  

дата проведення 

Кількість учасників Кількість  

переможців 

Назва  

нагород 

1 2 3 4 5 6 

1 Україна, 

 м. Харків 

Міжнародний 

зимовий фестиваль 

 «Зимова феєрія» 

19.01.18 

Безпосередньо всі 

студенти ХТЕК 

КНТЕУ під 

керівництвом 

Радченко Л.О. 

Усі студенти ХТЕК 

КНТЕУ 

 

Медалі: 

2 золоті, 

2 срібні, 

2 бронзові 

1 Диплом 

2 Республіка Туреччина, 

 м. Болу 

IV Міжнародний 

кулінарний 

фестиваль 

«Bolu Uluslararasi 

Mutfak Günleri» 

04-06.05.18 

10 6 1 Кубок Гран-прі 

Медалі: 

7 золотих 

3 срібних 

8 бронзових 

1 Диплом 

3 Україна, 

 м. Харків 

Міжнародний 

кулінарний 

фестиваль 

«Оттоманська кухня» 

13-14.05.18 

15 12 Медалі: 

4 золоті 

4 бронзові 

4 Дипломи 

 

4 Україна,  

м. Київ 

Міжнародний 

конкурс ресторанних 

технологій  

«BestCookFest – 

2018» 

04-06.10.18 

15 7 Медалі: 

2 золоті 

4 срібні 

1 бронзова 
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Закінчення таблиці 17 

 
1 2 3 4 5 6 

5 Республіка Македонія,  

м. Струміца 

III Міжнародний 

гастрономічний 

конкурс 

«GASTROMAK 

MACEDONIA – 

2018» 

08-12.10.18 

4 2 Медалі: 

2 золоті 

6 Албанія, 

 м. Тирана 

Міжнародний 

гастрономічний 

конкурс «GASTRO 

ALB – 2»  

25-27.10.18 

2 1 Медалі: 

2 срібні 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 17а 

 

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КОЛЕДЖУ  

ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 
 

Кафедра  ПІБ, науковий 

ступінь та/або 

вчене звання 

Проходили стажування в 

іноземних ЗВО 

Здійснювали наукове керівництво 

(консультування) не менше п’ятьох 

здобувачів наукових ступенів, які 

захистились в Україні 

(вказати термін керівництва/ 

консультування, рік захисту)  

Присвоєно почесне звання 

України 

за 10 останніх років 

 Радченко Л.О., 

к.і.н, проф. 

1. R.D.T. 

Institut Internetional de 

Hotellerie, de la Restauratio et du 

Tourisme SA  avec sou siege a 

Lausanne filiale de l'Ecole 

Superieure de l'Hotellerie et de la 

Gastronomie a Poznau 

20.12.2011 р. 

2. ІХ Международная 

конференция «Стратегия 

качества в промышленности и 

образовании» Технический 

университет, г. Варна 

(Болгария) 

31.05-07.06.2013 р. 

3. R.D.T. 

Institut Internetional de 

Hotellerie, de la Restauratio et du 

Tourisme SA  avec sou siege a 

Lausanne filiale de l'Ecole 

Superieure de l'Hotellerie et de la 

Gastronomie a Poznau 

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

хлібозаготівель в сільському господарстві 

Української РСР 1928-1933 років» - 4,5 

років, 2010 р. 

2. Мартиненко В.О. «Становище етнічних 

німців на території Лівобережної України 

в роки Другої світової війни» - 5 років, 

2012 р. 

3. Чаговець Т.В. «Політика радянської 

влади в житловому питанні та його 

вирішення в Харкові (1920-1934 р.р.) - 5 

років, 2019 р. 
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02.04.2016 р. 

4. Чорногорія, м. Будва, Hotel 

Edukativni Centar,17.04-

24.04.2017 р. 

5. Польща, м. Познань, The 

academy of hotel management 

and catering  industry  in Poznan, 

3.12-10.12.2017 р. 

 
 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 17б 

 

НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ 

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

SCIENCE 

 

Кафедра Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового, науково-

педагогічного працівника 

ID Scopus 

(за наявності) 

Індекс Гірша 

Scopus 

ID Web of Science Індекс Гірша Web of Science 

1 2 3 4 5 6 

1 Радченко Л.О., к.і.н., проф.  2  8 

2 Павлюк Р. Ю., д.т.н., проф.  2  8 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 17в 

 

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

ПУБЛІКАЦІЙ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНО ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ SCOPUS 

АБО WEB OF SCIENCE (ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ) 

 
Кафедра Прізвище, ім’я, по 

батькові наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника 

Кількість 

публікаці

й 

Scopus 

Назва та реквізити публікацій Scopus 

(прирівняні відзнаки) 

Кількість 

публікацій Web of 

Science 

Назва та реквізити 

публікацій Web of 

Science (прирівняні 

відзнаки) 

1 2 3 4 5 6 

1 Радченко Л.О.,  

Павлюк Р.Ю., 

Радченко А.Е. 

6 1. 1. The new method of processing is the vegetable 

containing carotene for the manufacture of using 

combi-steaers and fine-dispersed commination // 

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

2. 2. Глубокая переработка каротиносодержащих 

овощей и получение нанопищи с 

использованием нового поколения 

оборудования // Восточно-европейский журнал 

передовых технологий.  –  2016.  – Т. 4, № 11 

(82). – С. 36-43. 

3. Розробка технологій наноекстрактів та 

нанопорошків із прянощів для оздоровчих 

продуктів // Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий. – 2015. – Т. 3, № 10 

(75). – С. 54-59. 

4. The study of bas complex in chlorophyll- 

containing vegetables and development of health-

improving nanoproducts by a deep processing 

method // Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий. – 2018. – Т. 2, № 11 

  



97 
 

(92) – C. 48-56. 

5. Development of a new method of storage and 

maximum separation of chlorophilms from 

chlorophycontaining vegatables at reseption of 

healthfull nanoproducts// // Eureka: Life Sciences 

№ 2 (2018). -  С. 47-54. 

1. 6. Studying the complex of biologically active 

substances in spicy vegetables and designing the 

nanotechnologies for cryosupplements and 

nanoproducts with health benefits // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий, 

2018. – Т. 4, № 11 (94). –  С. 6-14. 

 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 18 

 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

ЩОДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ХТЕК КНТЕУ ЗА 2018 РІК 

 
№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

1. Науково-педагогічні кадри 

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників усього: 73 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 

у тому числі: 

51 

  – доктори наук - 

  – кандидати наук 14 

  – без ступеня 37 

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

у тому числі: 

22 

  – доктори наук 4 

  – кандидати наук 12 

  – без ступеня 6 

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: 

3 

  – з відривом від виробництва - 

  – без відриву від виробництва 3 

2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді, усього - 

2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, усього - 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

 з них: – із захистом дисертації - 

2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього 3 

– кандидатських дисертацій, усього з них:  3 

- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ  - 

- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ 3 

– докторських дисертацій, усього з них:  - 

 - захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ - 

 - захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ   

     

- 

3. 
Результативні показники виконання  

науково-дослідних робіт 

3.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету, усього 

- 

3.2. Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді за 

рахунок коштів замовників, усього  

- 

3.3. Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді в 

межах робочого часу, усього 

13 

3.4. Кількість завершених науково-дослідних робіт за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету у звітному періоді, усього 

- 

3.5. Кількість завершених науково-дослідних робіт, які виконувались за рахунок коштів 

замовників, усього  

- 

3.6. Кількість завершених науково-дослідних робіт, які виконувались в межах робочого 

часу, усього 

3 

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

у тому числі: 

12 

  – всеукраїнських - 

 – міжнародних 1 

3.8. Взято участь у конференціях, усього  

у тому числі: 

45 

             – у національних 21 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

            – у міжнародних 16 

            – за межами України 8 

3.9. Зроблено науковцями доповідей на конференціях, усього  

у тому числі: 

55 

             – у національних 35 

            – у міжнародних 18 

            – за межами України 2 

3.10. Взято участь у виставках, усього  

у тому числі: 

- 

             – у національних - 

            – у міжнародних - 

            – за межами України - 

4. Наукові праці 

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

в тому числі: 

6/68,05 

 в Україні, усього од./др.арк. 6/68,05 

за кордоном, усього од./др.арк. 

в тому числі: 

- 

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

в тому числі: 

1/0,75 

 в Україні, усього од./др.арк. - 

за кордоном, усього од./др.арк. 

в тому числі: 

1/0,75 

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

в тому числі: 

46/21,3 

 у фахових виданнях України, усього од./друк.арк. 36/16,4 

за кордоном, усього од./друк.арк. 

 

10/4,9 

4.4 У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, з них: 29 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

 - Scopus 6 

- Web of science  1 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus 14 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 8 

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

 - Scopus 15 

- Web of science  1 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus 28 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 10 

4.6. Опубліковано тез , усього од./друк.арк. 109/13,63 

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

в тому числі: 

- 

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

в тому числі: 

5/54,0 

4.9. Опубліковано інших навчально-методичних видань,  

усього од./друк.арк. 

4/56,3 

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: - 

– 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: - 



102 
 

№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

" – в Україні, з них: - 

– патентів на винаходи - 

– патентів на корисну модель - 

– свідоцтв авторського права - 

– інших охоронних документів - 

" – за кордоном, з них: - 

– патентів на винаходи - 

– патентів на корисну модель - 

– свідоцтв авторського права - 

– інших охоронних документів - 

6. Молоді вчені (до 35 років) 

6.1. Чисельність молодих учених, усього  

в тому числі: 

30 

             – доктори наук - 

  – кандидати наук 8 

  – аспіранти 3 

  – докторанти 1 

  – без ступеня, не включаючи аспірантів 21 

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

в тому числі: 

5/28,35 

   – в Україні 5/28,35 

  – за кордоном - 

6.3. Опубліковано підручників, за участю молодих вчених, усього од./друк.арк. - 

6.4. Опубліковано навчальних посібників, за участю молодих вчених,  усього од./друк.арк. - 

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

в тому числі: 

17/8,5 

  – у фахових виданнях України 13/6,5 

             – статей у зарубіжних виданнях 4/2,0 

6.6 У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, з них: 15 

 - Scopus 6 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

- Web of science  1 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus 2 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 6 

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

одиниць, з них: 

5 

 - Scopus 2 

- Web of science  - 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus 1 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 2 

6.8. Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього 25 

              – всеукраїнських 14 

             – міжнародних 7 

             – за межами України 4 

6.9. Зроблено доповідей на конференціях, усього  

у тому числі: 

24 

             – у національних 14 

            – у міжнародних 8 

            – за межами України 2 

6.10. Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах - 

7. Наукова робота студентів 

7.1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього осіб - 

 з них: – з оплатою  - 

  – без оплати - 

7.2. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних олімпіад  - 

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад - 

                                        – всеукраїнських олімпіад  - 

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

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад - 

                                         – всеукраїнських олімпіад  - 

7.4. Кількість студентів – учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських - 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності  
Показник 

НДР 

в тому числі:                  – міжнародних конкурсів - 

                                        – всеукраїнських конкурсів - 

 з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів  - 

  – переможці міжнародних конкурсів  - 

7.5. 

 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  1 

 з них: – самостійно - 

7.6.  Кількість опублікованих  тез,  усього 33 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко  


