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Вступ 

 

Науково-дослідна робота є одним із факторів підвищення якості 

вітчизняної вищої освіти, а єдність науки та освіти є важливою передумовою 

самоствердження України як незалежної держави, що сприяє розвитку 

інноваційного потенціалу економіки країни. Динамічні структурні зміни в 

економіці України визначають головні напрями розвитку науки та підвищення 

її результативності в закладах вищої освіти. 

Харківський торговельно-економічний коледж як відокремлений 

структурний підрозділ Київського національного торговельно-економічного 

університету і як заклад фахової передвищої вищої освіти достойно 

працював у звітному періоді і забезпечив якісно нові параметри роботи з 

огляду на Конституцію України та закони України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», Державну національну програму 

«Освіта» («Україна XXI століття»), національну доктрину розвитку освіти, акти 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Постанови вченої ради, 

накази та розпорядження КНТЕУ. 

Започаткував також  підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» 

за 5 освітніми програмами: «Економіка підприємства», «Маркетинг», 

«Ресторанні технології», «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент 

організацій». Усе це активізувало процеси інтеграції науки в освітню діяльність 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ та збільшило наукові 

компоненти в освітньному процесі для формування професійної 

компетентності студентів, збереження та розвитку їх творчого потенціалу. 

У звітному році коледж здійснив значні організаційно-технічні 

перетворення як кращий і передовий заклад вищої освіти, зайнявши гідне 

місце в системі національної освіти успішного освітянського лідера серед 

коледжів України: вийшов на високий громадський рейтинг лідируючого в 

регіоні; зберіг імідж престижного закладу з високим рівнем української 

освіти, що забезпечив підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних 
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фахівців вищого освітнього ступеня «бакалавр», «молодший бакалавр» і 

«фаховий молодший бакалавр» нового типу з інноваційним, креативним 

мисленням й високою культурою, самостійного і мобільного. Коледж добре 

знаний в України і далеко за її межами. 

Була визначена стратегічна мета коледжу – забезпечення 

випереджального розвитку освітньої, наукової діяльності для формування 

кожного студента як самостійної, гармонійної особистості й вихованого, 

відповідального патріота своєї країни і справи та підготовки сучасного 

фахівця-професіонала в системі фахової передвищої освіти України. 

Наукові дослідження викладачів коледжу у 2020 році були спрямовані 

на: 

- якісне виконання кафедральних науково-дослідних тем; 

- підготовку дисертаційних робіт, монографій, навчальних посібників та 

інших навчально-методичних розробок; 

- проведення наукових досліджень викладачами за темами їх наукових 

пошуків та участь у міжнародних й всеукраїнських науково-практичних і 

науково-методичних конференціях та семінарах; 

- висвітлення наукової думки та публікація статей у журналах, які 

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

ScienceRise та ін. фахових виданнях України і зарубіжжя; 

- організацію і проведення П’ятої Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків 

«Освітній простір у контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення 

та пріоритети розвитку» (27-29 травня 2020 р.); 

- керівництво науково-дослідною роботою студентів; 

- організацію студентських науково-практичних конференцій, круглих 

столів, конкурсів, фестивалів, майстер-класів, тренінгів та підготовку студентів 

до участі в цих заходах тощо; 

- застосування в освітньому процесі результатів наукових досліджень 

викладачів. 
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Науковці коледжу протягом звітного році направили свої зусилля на 

підвищення результативності та ефективності наукових досліджень, 

впровадження новітніх розробок у виробництво та освітній процес з 

урахуванням інтеграції українських учених у єдиний інформаційний простір, 

формування наукової культури, здатності до дослідницької діяльності. 

Вони показали свою здатність успішно розв’язувати завдання, що стоять 

перед коледжем як закладом фахової передвищої освіти і структурним 

підрозділом Київського національного торговельно-економічного університету. 

 

1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

 

Кадрова політика в коледжі орієнтована на постійне поліпшення 

якісного складу науково-педагогічних працівників, опанування викладачами 

сучасних методів навчання, нових технологій, запровадження інноваційних 

методик в освітній діяльності, збереження спадкоємності та підвищення 

мотивації праці з метою забезпечення високого рівня підготовки молодших 

бакалаврів, бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та робітничих професій. 

Головною конкурентною перевагою коледжу як потужного 

регіонального закладу вищої освіти є його високопрофесійний науково-

педагогічний колектив, який протягом року спрямовував освітню 

діяльність на безперервне підвищення її якості, розвиток сучасних 

професій, впроваджуючи нові технології навчання, розвиваючи 

міжнародні зв’язки. 

Станом на 01 грудня 2020 року викладацьку діяльність у ХТЕК КНТЕУ 

ведуть 59 осіб, з них: 49 штатних працівників і 10 осіб за зовнішнім 

сумісництвом, в т. ч. 4 доктори наук, професори; 2 кандидати наук, професори; 

14 кандидатів наук, доцентів; 8 кандидатів наук; 33 спеціалісти вищої категорії. 

Частка викладачів, яка має науковий ступінь та вчене звання, складає 47,5%, 

частка спеціалістів вищої категорії – 55,9%, що разом складає переважну 

більшість від загальної кількості науково-педагогічних працівників коледжу 
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(табл. 1), педагогічне звання «викладач-методист» мають 16 осіб. Серед них: 

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

заслужений працівник народної освіти України, заслужений журналіст України, 

заслужений економіст України, відмінники народної освіти України, Почесний 

громадянин Слобожанщини, Почесний член і посол Асоціації кулінарів Італії в 

Україні. 

Протягом звітного року вони наполегливо втілювали в освітній процес 

коледжу результати своїх наукових досліджень щодо підвищення якості 

навчання та модернізації вищої освіти для підготовки сучасних креативних 

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

економіки, управління та адміністрування. 

У якісному складі науково-педагогічних працівників спостерігається 

тенденція до збільшення кількості докторів, кандидатів наук, професорів, 

доцентів, викладачів-методистів, спеціалістів вищої категорії, проводиться 

постійне вдосконалення кадрового складу на курсах підвищення кваліфікації, 

стажування, навчанні в аспірантурі, тематичних удосконаленнях, 

передатестаційних циклах, конференціях, фестивалях, конкурсах, майстер-

класах тощо. Саме такі професіонали забезпечують підвищення якості 

освітнього процесу та розробок його наукової складової. 

Серед викладачів коледжу 2 аспіранти на здобуття наукового ступеня 

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

травні 2021 року, 1 пошукач наукового ступеня кандидата наук, який виконав 

дисертаційну роботу на кафедрі українознавства філософського факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (23 червня 2020), 

успішно пройшов попередній захист і був рекомендований до захисту на 

спеціалізованій раді). 

Кількість молодих науковців складає 20 осіб (або 33,9%), серед яких 3 – 

кандидати наук, 2 аспіранти. Тобто великий потенціал науково-педагогічного 

персоналу коледжу, підвищення рівня його якісного складу, збільшення 

наукових компонентів в освітньому процесі має перспективи до розвитку. 
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Створюються також передумови для формування професійних 

компетентностей студентів, збереження та розвитку їх творчого потенціалу. 

Знайшли застосування інноваційні технології викладання, широке 

використання інформаційних ресурсів, у тому числі і глобальної мережі 

Інтернет. Це є особливо актуальним в умовах модернізації системи вищої 

освіти України. 

Основним напрямом реалізації кадрової політики коледжу залишається 

цілеспрямована праця на укомплектування навчально-педагогічного складу 

молодими викладачами, науковцями та працівниками, які мають досвід 

практичної роботи за спеціальністю. 

Аналіз забезпечення циклових комісій викладацькими кадрами за останні 

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 28 осіб у 2020 році. 

На 01 грудня 2020 року у коледжі функціонує 3 циклові комісії, які 

укомплектовані необхідними педагогічними працівниками і забезпечують 

підготовку бакалаврів та фахових молодших бакалаврів. При цьому циклові 

комісії працюють над збільшенням кількості штатних викладачів з науковими 

ступенями та вченими званнями, в т.ч. докторів наук за рахунок зменшення 

зовнішніх. 

У планах на 2020/2021 навчальний рік – подальша робота над якісним 

складом педагогічних працівників, з урахуванням здійснення підготовки 

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

Пріоритетними та важливими завданнями коледжу щодо кадрового 

забезпечення є: 

- розроблення кожною цикловою комісією стратегії розвитку кадрового 

складу; 

- формування у науково-педагогічних працівників нових умінь, 

опанування інноваційними технологіями, інтерактивними формами, методами і 

засобами навчання; 
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- забезпечення високої якості викладання; 

- вивчення педагогічного досвіду інших закладів вищої освіти. 

Основні напрями наукових досліджень викладачів коледжу тісно 

пов’язані з навчальними дисциплінами, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів, а саме: 

- Інноваційні технології в харчовій промисловості, біотехнології; 

- Пріоритетні напрями макро-і мікроекономіки, економіки торгівлі, 

організації і управління, товарознавства харчових продуктів, фінансового 

права, комерційного права в умовах сталого розвитку; 

- Шляхи розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 

України в умовах європейської інтеграції; 

- Соціокультурні проблеми сучасного світу. 

Вибір конкретних тем наукових досліджень викладачів та студентів 

базується на принципах актуальності проблем, що досліджуються, 

забезпечення їхнього зв’язку з навчальним процесом і майбутньою практичною 

діяльністю здобувачів. 

Науково-дослідна робота є важливою передумовою підготовки 

професіоналів, їх самостійності, творчого мислення. Вона допомагає формувати 

дослідників, розширити науковий світогляд, кругозір та ерудицію студентів. 

У коледжі в звітному році продовжувала діяти система підвищення 

кваліфікації викладачів та їх наукового зростання, що передбачала 

атестацію працівників на присвоєння кваліфікаційної педагогічної 

категорії: спеціаліст, спеціаліст I, II і вищої категорії та педагогічного звання 

«викладач-методист». Ця система включала також навчання в Школі молодого 

викладача «Пошук», науково-методичному семінарі коледжу та стажування 

науково-педагогічних працівників в інших закладах освіти, підприємствах, 

організаціях України та зарубіжжя. 

Так, в 2020 н. р. атестаційними комісіями І та ІІІ рівня атестовано 20 

викладачів, які успішно пройшли атестацію та підтвердили свої атестаційні 

рівні. 
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Якісна характеристика викладачів виглядає наступним чином: 

 викладачі-методисти – 16 осіб 

 спеціалісти вищої категорії – 33 осіб 

 спеціалісти І категорії – 8 осіб 

 спеціалісти ІІ категорії – 5 осіб 

 спеціалісти – 10 осіб 

 14 тарифний розряд – 2 особи. 

Тобто більша половина – це викладачі з великим досвідом роботи, які 

мають наукові ступені та вчені звання. 

У 2020 р. свій професійний рівень підвищило 45 науково-педагогічних і 

педагогічних працівників коледжу в різних закладах вищої освіти України: 

Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Харківському державному 

університеті харчування та торгівлі, Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та отримали 

сертифікати, посвідчення, свідоцтва про підвищення кваліфікації (стажування) 

в Україні. Так, з 25 лютого по 03 березня 2020 р. 24 викладача коледжу 

пройшли стажування в Міжгалузевому інституті післядипломної освіти 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

для яких був проведений також науково-практичний семінар-тренінг на 

тему: «Методика ефективного навчання за допомогою інтерактивних 

технологій». Учасникам семінару була надана можливість обговорити складні 

питання організації освітнього процесу з кандидатом психологічних наук, 

професором кафедри «Педагогіка і психологія управління соціальними 

системами», начальником методичного відділу НТУ «ХПІ» Панфіловим Ю.І. 

(табл. 2). 

Результатом стажування стали навчально-методичні матеріали: 

навчальні посібники, практикуми, ситуаційні вправи, збірники тестових 

завдань, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів тощо, які 

дозволяють оптимізувати освітній процес. 
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Науково-педагогічні та педагогічні працівники коледжу є творчими, 

висококваліфікованими фахівцями, яких турбує престиж навчального закладу, 

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

постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методики викладання 

та впроваджують в освітній процес інноваційні технології навчання. 

Викладачі-науковці коледжу є членами: редакційної колегії Міжнародних 

науково-практичних конференцій, Атестаційної комісії, Відбіркової комісії, 

Адміністративної, Експертної комісії МОН України в коледжі, Комісії з питань 

етики та академічної доброчесності, Уповноваженого підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції. 

Ряд науковців коледжу входять до складу наукових, громадських рад, 

комісій та інших об’єднань: 

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

України, директор ХТЕК КНТЕУ, Віце-президент ГС «Український Кулінарний 

Союз», Суддя міжнародних кулінарних конкурсів, Шеф-суддя міжнародних та 

національних кулінарних конкурсів, Почесний член і посол Асоціації кулінарів 

Італії з правом представлення її в Україні. Має Іменну золоту медаль WACS і 

золоту медаль Асоціації кулінарів Італії (Трієст). 

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

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

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

спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, Член 

спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій ХДУХТ. 

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

докторських дисертацій. 

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

комісії МОН України: науково-методичної підкомісії 014-4 

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

Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 
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4. Лисюк Г.М., д-р техн. наук, професор, член Асоціації Кулінарів 

України, працювала протягом двох скликань членом ВАК України, заступник 

голови Вченої ради К 64.088.03 Харківського державного університету 

харчування та торгівлі 

5. Маренич В.М., канд. юрид. наук, доцент кафедри журналістики і 

реклами КНТЕУ, Заслужений журналіст України, керівник ГО «Міжнародний 

кінофестиваль «Харьковская сирень»» 

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

директора з навчально-методичної роботи, Сертифікований міжнародний суддя 

WACS, Почесний директор підрозділу ГС «Слобожанська Гільдія Кулінарів 

України», Суддя міжнародних кулінарних конкурсів. Має Іменну золоту медаль 

WACS 

7. Приходько Т.М., спец. вищ. кат., викл.-метод., член ГС «Слобожанська 

Гільдія Кулінарів України» 

8. Кривошеєва Н.М., спец. вищ. кат., викл.-метод., член ГО «Українська 

асоціація маркетингу» 

9. Дюкарева Г.І., канд. техн. наук, доцент, член УГО «Українського 

товариства товарознавців та технологів» 

10. Цуркан М.М., канд. техн. наук, доцент, член правління ГО 

«Харчування та якість життя» 

11. Афанасьєва Т.В., спец. вищ. кат., член ГС «Слобожанська Гільдія 

Кулінарів України» 

12. Болотова Т.М., канд. екон. наук, доцент, член Громадської організації 

«Лабораторія креативних ідей», професійного об’єднання (КВЕД №94,12,99) 

13. Голованова О.М., спец. I кат.., член методичного об’єднання 

бухгалтерів 

14. Гапонцева О.В., канд. техн. наук, член УГО «Українське товариство 

товарознавців і технологів». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Наукова робота передбачає виконання науково-дослідних робіт 

цикловими комісіями. Перелік та коротка характеристика наукових робіт, що 

виконуються колективом циклових комісій представлено в таблиці 3. 

Науковці ХТЕК КНТЕУ досліджують і апробують під час навчального 

процесу свої науково-дослідні теми. 

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем ЦК є участь 

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

до наукометричних баз даних та фахових виданнях; публікація тез 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. 

Однією з активних форм щодо апробації результатів науково-дослідних 

робіт ЦК в 2020 році є організація і проведення П’ятої Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-

практиків «Освітній простір у контексті суспільних трансформацій: виклики 

сьогодення та пріоритети розвитку» (27-29 травня 2020 р.), яка відзначилась 

високим науковим та організаційним рівнем, в якій брали участь науковці з 15 

українських та 7 зарубіжних закладів освіти. 

 

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЯКА ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА 

РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО/ТА ЗА КОШТИ З 

ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

3.1. Кількісні показники створених та впроваджених розробок за 

завершеними у 2020 році ініціативними (кафедральними) науково-дослідними 

темами відбиті у таблиці 5, які виконувались за власні кошти. 
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4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Протягом 2020 року науковці коледжу спрямували свою роботу на 

розвиток ефективного міжнародного співробітництва, пошук закордонних 

партнерів для співробітництва з коледжем з усіх напрямів його діяльності, 

сприяння налагодження дружніх робочих стосунків з ними, надання студентам 

можливості навчання, проходження практики за кордоном та участі у заходах 

міжнародного рівня (табл. 6). 

Коледж розширює і вдосконалює співробітництво з вищими закладами 

освіти, міжнародними центрами та установами з різних країн світу. 

Так, в даний час ХТЕК КНТЕУ співпрацює з 7 іноземними закладами 

вищої освіти. Підписано угоди про співпрацю з Академією готельного бізнесу 

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

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

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

освіти – факультет міжнародного туризму і готельного менеджменту (м. Будва, 

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

Франція). Випускникам коледжу надається право продовження навчання в цих 

ЗВО за профілем здобутої спеціальності та скороченим терміном. Багато 

студентів ним скористалися, отримали вищу освіту та працюють в Україні і за 

кордоном. 

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 (табл. 6). 

Коледж співпрацює з кращими підприємствами готельно-ресторанної 

галузі, а саме – інтернаціональними мережами готелів в Греції Grecotel та 

Aldemar (острови Крит, Кос, Родос, Корфу, Пелопоннес). Студенти коледжу 
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також проходять виробничу практику у закладах Польщі, Італії, Іспанії, 

Франції, Болгарії. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності коледжу є розширення та 

встановлення плідного творчого міжнародного співробітництва. Студенти 

коледжу мають можливість проходити практику у Туреччині в 5-ти зіркових 

готелях, таких як «Sherwood Resorts and Hotels», «Santai», «Green Palace», «IC 

Hotels» та інші. 

Проходячи практику на всесвітньовідомих курортах здобувачі отримали 

важливий для майбутньої професійної діяльності досвід у відомих закладах 

сфери обслуговування провідних туристичних держав у різних куточках світу. 

Крім цінного досвіду, нових знайомств і вражень, всі студенти після 

закінчення проходження виробничої практики отримали відповідні 

Сертифікати про отримання практичних навичок на робочих місцях. 

 

5. НАУКОВІ ЗАХОДИ 

 

5.1. Загальна інформація: 

50 науковців коледжу брали участь у 26 конференціях (з них очно 16, 

заочно 10) 

15 викладачами зроблено 15 доповідей 

Опубліковано 85 тез (табл. 7) 

 

Протягом звітного року 50 науково-педагогічних працівників брали 

участь у 26 конференціях, серед них: 4 всеукраїнських (національних), 20 

міжнародних в Україні та 2 – за межами України, науковцями зроблено 15 

доповідей. 

За результатами участі у науково-практичних конференціях опубліковано 

85 тез доповідей викладачів, з яких 20 тез – молодими викладачами (табл. 7). 

Науковий доробок викладачів технічних дисциплін знайшов своє 

практичне втілення у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях 
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кулінарної майстерності, на яких репрезентовано здобутки науковців ХТЕК 

КНТЕУ. 

Команда викладачів і студентів коледжу брала участь у 4 кулінарних 

конкурсах міжнародного рівня: III Міжнародний конкурс «TROPHY CITY OF 

TRIESTE. м. Трієст, Італія (27-28 листопада 2019 р.); масштабна кулінарна 

подія під егідою ГС «Слобожанська Гільдія кулінарів» і ГС «Український 

кулінарний союз» Міжнародний кулінарний конкурс «Титани кулінарії-

2019», який проходив у 2 етапи (грудень 2019 р. та січень 2020 р.) в коледжі; 

Слобожанський гастрономічний ярмарок «Вибух смаку-2020» (15 жовтня 

2020). 

Кулінарний форум об’єднав більше ніж 100 учасників з усього світу. 

Суддями фестивалю були найповажніші та всесвітньовідомі шеф-кухарі з 10 

країн світу. 

Під час цих конкурсів продемонстровано високий професійний рівень 

науковців коледжу. Шановними членами міжнародного журі конкурсні роботи 

викладачів і студентів було оцінено (табл. 7 а): 

22 медалями, серед яких: 

 12 золотих 

 6 срібних 

 4 бронзові 

1 дипломом 

Представлений також перелік наукових заходів організованих і 

проведених ЦК коледжу (табл. 7 б). 

Протягом звітного року з ініціативи ЦК коледжу організовано та 

проведено 17 майстер-класів, ділові ігри, тренінги, лекції, круглі столи, 

зустрічі-бесіди, присвячені актуальним питанням гуманітарного, 

технологічного, економічного та загальнокультурного спрямування (табл. 8). 

Вони були проведені за участю провідних вчених, науковців, видатних 

фахівців-практиків, студентів-переможців міжнародних фестивалів і конкурсів 

та всесвітньовідомих шеф-кухарів: Саркісом Якубяном (Ізраїль), Мімоза Балла 
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(Албанія), Метін Дінджер (Республіка Туреччина), Дон Давид (Республіка 

Азербайджан), Андреа Базіліко (Італія), Павел Марк (Трієст), Изток Легат 

(Словенія), Ірена Легат (Словенія), Драгіца Лукін (Хорватія). 

Так, у січні 2020 року Маренич В.М., канд. юрид. наук, доцент кафедри 

журналістики і реклами КНТЕУ, Заслужений журналіст України, керівник ГО 

«Міжнародний кінофестиваль «Харьковская сирень»» провела цикл відкритих 

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

виставковому центрі «Бузок». 

Студенти з великою зацікавленістю переглянули кінострічки, які були 

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

для спраглих» (режисер Ю. Іллєнко), «Пропала грамота» (режисер Б. Івченко). 

Журналіст звернула увагу сучасних студентів на менталітет українського 

народу, складне минуле, його традиції, звички, відмінності від інших народів. 

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

У 2020 році в рамках узагальнюючої теми «Наукова робота молоді – 

ефективна освіта, сильне суспільство» (2016 р.) була проведена П’ята 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція науковців, викладачів, 

аспірантів та фахівців-практиків «Освітній простір у контексті суспільних 

трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку» (27-29 травня 

2020 р.). 

Вона стала науковою платформою для обміну досвідом та здобутком у 

сфері навчання та гуманізації вищої освіти. Були висвітлені актуальні напрями 

розвитку вітчизняної освіти взагалі і вищої освіти зокрема, широкого 

впровадження інноваційних підходів, сучасних технологій і методів навчання, 

методики викладання навчальних дисциплін. 

У рамках підготовки до Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції коледж в 2020 році здійснив випуск міжнародного журналу 

«ScienceRise», в якому зосереджені наукові праці вчених Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ за такими напрямами: біологічні, 

економічні, історичні, педагогічні та філософські науки. Міжнародний журнал 
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«ScienceRise» є мультидисциплінарним наукометричним виданням, який 

індексується у світових наукометричних базах даних і системах. У 2020 р. 

збільшилась кількість статей, що входять до наукометричних видань. 

Вона також об’єднала зусилля науковців, викладачів, аспірантів та 

практиків щодо обміну ідеями, підходами, методами, досвідом і практичними 

досягненнями щодо застосування інноваційних перетворень в освіті, пошуку 

шляхів і перспективних напрямів підвищення якості навчання, діджиталізації та 

модернізації вищої освіти для підготовки сучасних конкурентоспроможних 

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

економіки, управління та адміністрування. 

Науковці розглянули найбільш важливі напрями розвитку  та 

підвищення якості вищої освіти і визначили шляхи інтеграції кожного 

студента в сучасне суспільство. 

Конференція дала можливість обговорити основні найсучасніші 

освітні тренди світового простору, поділитись досвідом, почути думки 

вчених і практиків про досягнення та шляхи розвитку вищої освіти 

України і зарубіжжя, збагатитись новими знаннями і враженнями від 

вебінарів з провідними науковцями та всесвітньовідомими кулінарними 

суддями. 

Результати наукових здобутків знайшли відображення на офіційному 

сайті коледжу, в Instagram, у Facebook. Участь команди коледжу на 

міжнародних конкурсах кулінарної майстерності висвітлювались: обласним 

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

«Simon», програмою «Харьковские известия», Всеукраїнським інформаційно-

аналітичним журналом «Аграрний Тиждень. Україна», інтернет-виданнями 

«Городской дозор», «Город Х», «NEWSROOM», «Ukrinform», «Справжня 

варта», «Новини Харкова», «Insider 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 штатними викладачами коледжу у звітному році представлена в 

таблиці 9: 

1 монографія, в т.ч.: 

 1 в Україні 

1 розділ монографії, в т.ч.: 

 1 за кордоном 

1 навчальний посібник 

15 статей у виданнях України 

18 статей у зарубіжних виданнях 

85 тез доповідей 

3 інших навчально-методичних розробки: 

 Інформаційне історико-довідкове видання «Часопис 2018/2019» 

 Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-

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

простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та 

пріоритети розвитку» (27-29 травня 2020 р.) 

 Electronic resource 

Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій, 

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

опублікованих робіт ХТЕК КНТЕУ за 2020 рік 

 

Монографії, опубліковані в Україні 

1. Сідоров В.І., Білецька Я.О., Радченко А.Е., Соколовська О.О.,           

Дюкарева Г.І. Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та 

ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням: монографія. Харків: 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. 196 с. ISBN 978-966-285-642-2 (12,25/ 

особистий обсяг 4,9 друк. арк.) 

 

Монографії, опубліковані за кордоном 

 

Розділи монографій, опубліковані в Україні 

 

Розділи монографій, опубліковані за кордоном 

 

1. Руденко І.В., Кулинич Т.В. Розвиток виробничих підприємств шляхом 

керування мотивацією персоналу. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von 

wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., 

Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. 

Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 715 р., Р. 395-403 

(44,69/особистий обсяг 0,54 друк. арк.) 

 

Підручники 

 

Навчальні посібники 

1. Дубініна А.А., Селютіна Г.А., Летута Т.М., Скирда О.Є.,                    

Гапонцева О.В. Міжнародне технічне регулювання у структурно-логічних 

схемах: навч. посібник. Харків: ХДУХТ, 2020. 128 с. (8,0/особистий обсяг 1,6 

друк. арк.) 
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Інші навчально-методичні розробки 

1. Радченко Л.О. Часопис 2018/2019. Інформаційне історико-довідкове 

видання / Л.О. Радченко, Л.М. Біленко, Г.М. Гузенко, Н.М. Кривошеєва [За заг. 

ред. канд. екон. наук, проф. Л.О. Радченко] Харків: «Goodprint», 2020. 145 с. 

(9,06 друк. арк.) 

2. Радченко Л.О. Освітній простір в контексті суспільних 

трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку. Науково-

інформаційне інтернет видання / Л.О. Радченко, Л.М. Біленко, Г.М. Гузенко, 

Н.М. Кривошеєва [За заг. ред. Л.О. Радченко] // Збірник тез доповідей 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців, викладачів, 

аспірантів та фахівців-практиків (27-29 травня 2020 р.). Харків: інтернет-

видання ХТЕК КНТЕУ, 2020. 133 с. (8,3 друк. арк.) 

3. Sierova V., Derykhovska V., Shlykova O., Brovko. Statistics [Electronic 

resource] : guidelines to laboratory and independent work for Bachelor's (first) degree 

students of all specialities / compiled by I. Sierova, V. Derykhovska, V. Shlykova,           

O. Brovko. Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2020. 97 p. (особистий обсяг 1,6 друк. 

арк.). 

Це сучасні роботи, що спрямовані на впровадження інноваційних 

технологій в харчову промисловість, туристичний та готельно-ресторанний 

бізнес, розвиток економічної науки та вирішення соціокультурних проблем 

сучасного світу. 

Найбільший внесок у підготовку наукових робіт до видання зроблено 

канд. істор. наук, проф. Радченко Л.О., канд. техн. наук, доц. Дюкарєвою Г.І., 

канд. техн. наук Гапонцевою О.В., канд. екон. наук, доц. Руденко І.В. та 

Кулинич Т.В. 

Результати наукових досліджень викладачів і студентів опубліковано у 

наукових та фахових журналах України і зарубіжжя, міжнародних виданнях, 

що включені до наукометричних баз даних, колективних зарубіжних 

монографіях. Так, 50 викладачів, у т.ч. 38 викладачів коледжу, опублікували 10 
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статей у міжнародному наукометричному журналі «ScienceRise», який є 

зарубіжним виданням і опублікований у м. Таллінн, Естонія. 

Перелік опублікованих статей і тез в журналах, що індексуються БД: 

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

гуманітарних наук) та інших (табл. 10) і в зарубіжних виданнях (табл. 12). 

Scopus: 

 3 статті 

Web of Science: 

 4 статті 

Index Copernicus (для соціо-гуманітарних наук) 

Інших виданнях: 

 8 статей 

Зарубіжних виданнях: 

 18 статей 

Викладач ЦК економіки, управління та адміністрування канд. фіз.-мат. 

наук, доц. Волосюк М.А. 24.04.2020 р. отримала Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 97337 «Твір науково-практичного характеру 

«Механізми утворення мікропорожнин при оптичному пробої монокристалів 

KC1 в умовах лазерного опромінювання» (особистий обсяг 1,65 друк. арк.), 

таблиця 14. 
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7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ 

 

Підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників 

відбувається через підготовку дисертацій аспірантами, здобувачами та 

пошукачами на здобуття наукового ступеня кандидата наук (табл. 15), 

підготовку дисертацій викладачами на здобуття наукового ступеня доктора 

наук (табл. 16). 

Викладачі та аспіранти в повній мірі виконують план роботи над 

дисертаціями. У звітному році в коледжі готують кандидатські дисертації: 

2 аспіранти 3-го року навчання (Морковін О.О. та Морковін Є.О.); 

1 здобувач минулих років з 2014 р. (Скіндер Н.В.); 

1 пошукач, який успішно пройшов попередній захист (Редька С.І.); 

1 випускник докторантури минулих років (Кобзєва І.О.) 

 

 

8. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА 

ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, 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. 

82 студенти коледжу у звітному періоді брали активну участь у 

всеукраїнських, міжнародних, вузівських науково-практичних конференцій та 

інших наукових заходах, за результатами яких було опубліковано 38 тез 

доповідей (табл. 16 а). 
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Студенти коледжу опублікували 26 одноосібних тез доповідей                     

(табл. 16б). 

Участь студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських 

кулінарних конкурсах та фестивалях у 2020 р., учасниками яких є провідні 

фахівці з різних країн світу, демонструє високу фахову підготовку здобувачів 

до майбутньої роботи і формує випускника коледжу конкурентоспроможного 

на сучасному ринку праці, що відображено в таблиці 17. 

Так, організована коледжем масштабна кулінарна подія, а саме 

міжнародний кулінарний конкурс «Титани кулінарії-2020», за загальним 

рішенням WACS визнано кращим зразком проведення кулінарних фестивалів. 

Протягом звітного року студенти коледжу брали активну участь у 4 

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 міжнародних і всеукраїнських кулінарних конкурсах й 

фестивалях в Італії та Харкові. Загалом команда студентів ХТЕК КНТЕУ 

виборола в 2020 р. – 22 медалі та 1 Диплом. 

Наукова робота студентів відбувається також в межах наукових гуртків за 

основними напрямами підготовки студентів у коледжі. 

У звітному році зроблено нові кроки в організації студентської наукової 

роботи: 

- набуло систематичності проведення науково-практичних студентських 

конференцій, круглих столів та інших заходів з економічних та гуманітарних 

дисциплін, питань організації туристичного та ресторанного обслуговування, 

виробництва харчової продукції із запрошенням до участі стейкхолдерів; 

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

- систематизована та узагальнена методична база для організації наукової 

роботи студентів; 
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- стали постійними зустрічі студентів з науковцями коледжу і міста з 

метою пропаганди наукової роботи і залучення до неї молоді. 

Так, у вересні 2020 р. для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

«Менеджмент» був проведений тренінг за участю директора ТОВ «Центр зі 

створення сімейного капіталу» Івагло С.В. 

Серед перспектив розвитку наукової роботи студентів – покращення 

роботи наукових гуртків за основними напрямами підготовки студентів у 

коледжі та забезпечення результативності роботи студентського наукового 

товариства через організацію круглих столів, міжвузівських та вузівських 

науково-практичних студентських конференцій. 

Отже, організація науково-дослідної роботи студентів є важливим 

чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця 

у вищому навчальному закладі освіти передусім тому, що передбачає 

індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно орієнтоване 

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

формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, 

спонукає до самостійних пошуків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

9. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КОЛЕДЖУ 

ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

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

педагогічних працівників коледжу, які проходили стажування в іноземних ЗВО 

та здійснювали наукове керівництво здобувачів наукових ступенів, які 

захистились в Україні. 

У таблиці 17б представлено наукометричні показники наукових, 

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

одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science: 

1. Радченко Л.О. 

2. Дюкарева Г.І. 

3. Богоявленський О.В. 

4. Волосюк М.А. 

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 – Радченко Л.О. 
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Таблиця 1 
Науково-педагогічний склад 

 

Показники 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 2 3 4 

Чисельність науково-педагогічних 
працівників, всього: 

64 73 59 

з них: докторів наук 4 4 4 

кандидатів наук 19 26 24 

Докторантів - 2 - 

Аспірантів 2 3 2 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ    Л. О. Радченко
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Таблиця 2 

Наукові стажування в Україні та за кордоном, що фінансуються за рахунок державного бюджету України 

та/або закордонними організаціями 
 

№ 

з/п 

ПІБ виконавців Назва гранту / 

підстава 

Місце стажування Термін стажування Фінансування, 

тис. грн 

1 2 3 4 5 6 

1 Голованова О.М., 

Кобзєва І.О., 

Кулинич Т.В., 

Кривошеєва Н.М., 

Непран А.В., 

Приходько Т.М., 

Кунічева Т.П., 

Постольна Н.О., 

Тихонович В.М., 

Афанасьєва Т.В., 

Аштаєв О.С., 

Аштаєва Н.Л, 

Біленко Л.М., 

Балашова О.В., 

Горбенко Г.О., 

Дюкарєва Г.І., 

Золотухіна О.О., 

Зоря Р.Р., 

Корницька А.О., 

Лисюк Г.М., 

Ніколаєнко-

Ломакіна А.М., 

Шелухіна І.А., 

Підлісна К. Г., 

Яремчук Н.В. 

Сертифікат Україна, м. Харків 

Міжгалузевий інститут 

післядипломної освіти Національного 

технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

25.02 – 03.03.2020 За власні кошти 



27 
 

Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 

2 Аштаєв О.С., 

Аштаєва Н.Л. 

Сертифікати Ukraine, Kharkiv 

Certify successfully completed a practical 

course on Mediterranean cuisine Cooking 

& Pastry 

Januare 2020 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 2020 р. 

1 «Особливість і значущість 

загальної гуманітарної 

підготовки фахівців сфери 

обслуговування в сучасних 

соціокультурних 

контекстах» 

Керівники теми: 

Триняк М.В., д-р філос. наук, 

проф., 

Радченко Л.О., канд. іст. 

наук, проф., 

Руденко С.О., канд. філос. 

наук 

Виконавці: 

Тетеріна Т.А., спец. вищ. 

кат., викл.-метод., 

Резенкіна Н.О., спец. вищ. 

кат. 

Спеціалісти І категорії: 

Торянік І.П.,  

Скіндер Н.В. 

Термін виконання: 

I кв. 2020 – IV кв. 2020 р. 

Розроблено шляхи формування ключових 

компетентностей фахівців сфери обслуговування у 

реаліях сьогодення. Продемонстровано вміння в 

сфері науково-дослідницької діяльності, роботи з 

матеріалами, вміння творчого й креативного 

вирішення поставлених завдань 

Видано 10 публікацій в матеріалах міжнародних 

та всеукраїнських конференцій, з них: 

- 3 статті в наукових фахових виданнях (2 статті в 

міжнародних наукометричних базах даних), 

- 7 тез доповідей 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

2 «Стратегія підвищення якості 

підготовки фахівців» 

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

доц. 

Виконавці: 

Гузенко Г.М., канд. екон. 

наук, доц., 

Кобзєва І.О., канд. пед. наук, 

Кулинич Т.В., канд. екон. 

наук, 

Непран А.В., канд. екон. наук, 

доц., 

Богоявленський О.В,. канд. 

екон. наук, доц., 

Железнякова Е.Ю., канд. фіз.-

мат. наук, доц., 

Сєрова І.А., канд. екон. наук, 

доц. 

Спеціалісти вищої  

категорії, викладачі-

методисти: 

Кунічева Т.П., 

Кривошеєва Н.М., 

Приходько Т.М. 

Золотоверха В.П.,  

Спеціалісти I категорії: 

Постольна Н.О., 

Голованова О.М. 

Аспіранти: 

Морковін Є.О., 

За результатами дослідження підготовлені тези 

доповідей на міжнародні та вітчизняні 

конференції, статті у наукоометричних 

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 бакалаврів 

спеціальностей «Економіка» та «Маркетинг», а 

також використанні цих результатів у 

дисертаційних дослідженнях викладачів ЦК 

Використано у навчальному процесі ХТЕК 

КНТЕУ. 

Опубліковано 3 статті у міжнародних 

наукометричних базах даних.  

Опубліковано тези доповідей в матеріалах П’ятої 

Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції науковців, викладачів, аспірантів та 

фахівців-практиків «Освітній простір в контексті 

суспільних трансформацій: виклики сьогодення 

та пріоритети розвитку». 

Опубліковано тези доповідей в матеріалах Другої 

Міжнародної науково-методичної конференції 

«Синергетична концепція розвитку 

студентоцентрованого навчання – забезпечення 

якості вищої освіти» 
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Морковін О.О., 

Олішевко І.П., студ., ІІ курс, 

гр. ЕСБ-1-18 

Місюра А.О., студ. І курс,      

гр. МОСБ-1-19 

Термін виконання: 

II кв. 2020 р. – ІV кв. 2020 р. 

3 «Впровадження новітнього 

обладнання в лініях 

виробництва харчових 

продуктів» 

Керівник теми: 

Цуркан М.М., канд. техн. 

наук, доц. 

Виконавці: 

Непочатих Т.А., канд. техн. 

наук, доц., 

Нечепуренко К.Б., канд. техн. 

наук, 

Зоря Р.Р., спец. вищ. кат., 

викл.-метод., 

Спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О., 

Афанасьєва Т.В., 

Балашова О.В., спец. II катег. 

Термін виконання: 

II кв. 2020 р. – ІV кв. 2020 р.  

Розроблено теоретичні та методичні рекомендації 

з використанням прогресивних технологій 

практичного навчання фахівця ресторанного 

бізнесу, орієнтованого на європейський ринок 

праці 

Наукові статті, доповіді на конференціях, нові 

рецептурні рішення  
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

4 «Нанотехнології 

суперпродуктів для 

підприємств ресторанного 

бізнесу та торгівлі» 

Керівник теми: 

Павлюк Р.Ю., д-р техн. наук, 

проф. 

Виконавці: 

Радченко Л.О., канд. істор. 

наук, проф. 

Термін виконання: 

ІV кв. 2019 р. – II кв. 2020 р. 

Науково обґрунтувано та розроблено 

нанотехнології суперпродуктів для підприємств 

ресторанного бізнесу та торгівлі 

Монографія 

5 «Застосування новітніх 

технологій з виробництва 

харчових продуктів в 

оздоровчому та дієтичному 

харчуванні» 

Керівник теми: 

Непочатих Т.А., канд. техн. 

наук, доц. 

Виконавці: 

Лисюк Г.М., д-р техн. наук, 

проф., 

Цуркан М.М., канд. техн. 

наук, доц., 

Залюбовська О.І., канд. мед. 

наук, 

Нечепуренко К.Б., канд. техн. 

наук, 

Зоря Р.Р., спец. вищ. кат., 

викл.-метод., 

Розроблено теоретичні та методичні 

рекомендації з використанням прогресивних 

технологій практичного навчання фахівця 

ресторанного бізнесу, орієнтованого на 

європейський ринок праці 

Наукові статті, доповіді на конференціях, нові 

рецептурні рішення 
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Спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О. 

Афанасьєва Т.В. 

Термін виконання: 

ІV кв. 2019 р. – II кв. 2020 р. 

ПЕРЕХІДНІ 

1  «Стратегія підвищення 

якості підготовки здобувачів 

вищої освіти» 

Керівник теми: 
Болотова Т.М., канд. екон. 

наук, доц. 

Виконавці: 

Гузенко Г.М., канд. екон. 

наук, доц., 

Клочко В.М., канд. екон. 

наук, доц., 

Кобзєва І.О., канд. пед. наук, 

Кулинич Т.В., канд. екон. 

наук, 

Непран А.В., канд. екон. наук, 

доц., 

Богоявленський О.В,. канд. 

екон. наук, доц., 

Железнякова Е.Ю., канд. фіз.-

мат. наук, доц., 

Сєрова І.А., канд. екон. наук, 

доц., 

Волосюк М.А., 

канд. фіз.-мат. наук, доц., 

Спеціалісти вищої  

категорії, викладачі-

методисти: 

Теоретико-методологічне обґрунтування 

концептуальної моделі підготовки фахівця з 

врахуванням рівня інтегральної компетентності 

молодших спеціалістів та бакалаврів галузі 

знань 07 Управління та адміністрування, 05 

Соціальні та поведінкові науки 

Наукові статті, тези доповіді на конференціях, 

збірник тез науково-практичної конференції.  

Дисертаційні роботи 
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Кривошеєва Н.М., 

Кунічева Т.П., 

Приходько Т.М. 

Спеціалісти I категорії: 

Золотоверха В.П.,  

Постольна Н.О., 

Голованова О.М. 

Аспіранти: 

Морковін Є.О., 

Морковін О.О., 

Місюра А.О., студ. ІІ курс,      

гр. МОСБ-1-19 

Демідкін Є., студ., І курс,             

гр. ЕСБ-1-20 

Термін виконання: 

ІV кв. 2020 р. . – II кв. 2021 р 

2 «Особливість і значущість 

загальної гуманітарної 

підготовки фахівців сфери 

обслуговування в сучасних 

соціокультурних 

контекстах» 

Керівники теми: 

Триняк М.В., д-р філос. наук, 

проф., 

Радченко Л.О., канд. істор. 

наук, проф., 

Руденко С.О., канд. філос. 

наук 

Виконавці: 

Тетеріна Т.А., спец. вищ. 

кат., викл.-метод., 

Резенкіна Н.О., спец. вищ. 

кат., 

Розробити шляхи формування ключових 

компетентностей фахівців сфери обслуговування у 

реаліях сьогодення 

Наукові статті, тези, доповіді на конференціях, 

збірник тез науково-практичної конференції. 
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Спеціалісти І категорії: 

Торянік І.П.,  

Скіндер Н.В. 

Термін виконання: 

I кв. 2021 р. – ІVкв. 2021 р. 

3 «Впровадження новітнього 

обладнання в лініях 

виробництва харчових 

продуктів» 

Керівник: 

Дюкарева Г.І., 

канд. техн. наук, доц., 

Виконавці: 

Цуркан М.М., канд. техн. 

наук, доц. 

Лисюк Г.М., д-р техн. наук, 

проф., 

Залюбовська О.І., канд. мед. 

наук, 

Нечепуренко К.Б., канд. техн. 

наук, 

Зоря Р.Р., спец. вищ. кат., 

викл.-метод., 

Спеціалісти вищої категорії: 

Золотухіна О.О.,  

Афанасьєва Т.В. 

Термін виконання: 

I кв. 2021 р. – ІVкв. 2021 р. 

Розробка теоретичних та методичних 

рекомендацій з використанням прогресивних 

технологій практичного навчання фахівця 

ресторанного бізнесу, орієнтованого на 

європейський ринок праці 

Наукові статті, доповіді на конференціях, нові 

рецептурні рішення  
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Закінчення таблиці 3 
1 2 3 4 

4 «Дослідження 

нестаціонарного теплообміну 

при приготуванні харчових 

продуктів тваринної 

сировини» 

Керівник: 

Цуркан М.М., канд. техн. 

наук, доц. 

Виконавці: 

канд. техн. наук, доц. 

Радченко А.Е; 

канд. техн. наук  

Нечепуренко К.Б. 

канд. техн. наук; 

спеціалісти  

вищої категорії: 

Золотухіна О.О.,  

Зоря Р.Р.,  

Балашова О.В., Афанасьєва 

Т.В. 

ІV кв. 2020 

ІI кв. 2021 

Розробка теоретичних та методичних 

рекомендацій щодо приготування харчових 

продуктів тваринної сировини 

Наукові статті, доповіді на конференціях, нові 

рецептурні рішення 

 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ     Л. О. Радченко 

 

 

Таблиця 5 
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Кількісні показники створених та впроваджених розробок 
 

№ 

з/п 

Найменування роботи 

(назва НДР) 

 

Створено Впроваджено 

Н
о
в
о
ї 

те
х
н

ік
и
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о
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и

х
 т
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н
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л
о
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й
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о
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о
р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 

ІНІЦІАТИВНІ (КАФЕДРАЛЬНІ) 

1 «Особливість і значущість загальної гуманітарної підготовки 

фахівців сфери обслуговування в сучасних соціокультурних 

контекстах» 

    10        10 

2 «Стратегія підвищення якості підготовки фахівців»     12        12 

3 «Впровадження новітнього обладнання в лініях виробництва 

харчових продуктів» 

 3         3   

4 «Нанотехнології суперпродуктів для підприємств ресторанного 

бізнесу та торгівлі» 

  3          3 

5 «Застосування новітніх технологій з виробництва харчових 

продуктів в оздоровчому та дієтичному харчуванні» 

 2           2 

  

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                           Л. О. Радченко 
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Таблиця 6 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з партнерами 
 

№ 

з/п 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого 

здійснюється співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 Культурно-освітній центр «Замок 

мистецтв» м. Париж, Франція 

Стажування науково-

педагогічних працівників, 

продовження навчання 

студентів коледжу 

Угода від 01.04 2019 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Обмін студентами, 

стажування 

2 Санаторій «Одеса» СБ України Проведення практичних 

занять з харчових 

технологій 

Угода від 08.04.2019 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

3 ТОВ «Сахарок Проведення практичних 

занять 

Угода від 10.12.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

4 Готельно-туристичний комплекс 

«Ксенія» 

Проведення міжнародних 

науково-практичних 

конференцій, фестивалів і 

конкурсів 

Угода від 02.04.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика студентів 

5 ФОП Карпенко О.В. 

(кафе м’ясокомбінату) 

Проведення практичних 

занять 

Угода від 15.05.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика студентів 

6 ТОВ «Мая»  

(СОК «Аркада») 

Проведення міжнародних 

конкурсів і фестивалів 

Угода від 30.04.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практичні заняття зі 

студентами 

7 ФОП Рикова В.В. Проведення практичних 

занять 

Угода від 30.04.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 



38 
 

Продовження таблиці 6 
1 2 3 4 5 

8 ТОВ фірма «Місто» Проведення практичних 

занять 

Угода від 10.10.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика (навчальна) 

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

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

10 ТОВ «Харківський м’ясокомбінат» Проведення практичних 

занять і семінарів 

Угода від 15.05.2018 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

11 ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» Проведення практичних 

занять і семінарів 

Угода від 08.02.2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

12 ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» Проведення практичних 

занять 

Угода від 01.08.2007 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика 

13 ПАТ КБ «Приватбанк» Проведення практичних 

занять і конференцій 

Угода від 11.09.2017 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

14 ПАТ «НВП Теплоавтомат» Проведення практичних 

занять з обладнання 

Угода від 04.12.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика технологічна 

15 ТОВ «Епіцентр К» Проведення практичних 

занять 

Угода від 12.03.2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика професійна 

16 ПП «Аврора» Стажування Угода від 07.02.2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

17 Вища школа готельно-ресторанного 

бізнесу імені Жана Друана 
(м. Париж, Франція) 

Стажування науково-

педагогічних працівників 

Договір від 23.07.2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

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

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика 

19 ПАТ «Готель Мир» Проведення практичних 

занять 

Угода від 07.09.2015 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика виробнича 

20 Готельний комплекс «Турист» Проведення практичних 

занять 

Угода від 30.10.2009 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Практика професійна 

21 Асоціація шеф-кухарів Ізраїлю «Taste 

Of Pease Israel» (Смак Ізраїлю) 

Організація фестивалів, 

конкурсів 

Угода про міжнародне 

співробітництво, 

листопад 2015 р. 

Конкурси, фестивалі 

22 Асоціація професійних шеф-кухарів 

Туреччини 

Організація практики 

(літньої) 

Договір від 27.02.2017 р. 

Термін договору 5 років 

Практика, фестивалі, 

конкурси 

23 КНТЕУ, ГС «Український кулінарний 

союз», ВП ГС «Слобожанська гільдія 

кулінарів та ГС «Міжрегіональний 

союз птахівників та кормовиробників 

України» 

Організація і проведення 

фестивалів, конкурсів, 

практики 

Договір від 10.10.2017 р. 

Термін договору 5 років 

Практика, стажування 

24 ГС «Слобожанська гільдія кулінарів, 

Асоціація професійних шеф-кухарів 

Йенічага (YEPAD), Туреччина 

Проведення кулінарних 

конкурсів, фестивалів 

Договір від 01.09.2017 р. 

Термін договору 5 років 

Конкурси, фестивалі 

25 Національний комерційний коледж 

при Молдовській Економічній 

Академії 

(Молдова) 

Проведення науково-

практичних конференцій 

Угода від 08.11.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Науково-практичні 

конференції 
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26 Обласний комунальний заклад 

«Харківський організаційно-

методичний центр туризму», 

Президент Франко-української 

асоціації в м. Париж, ліцей Jean 

Drouant (м. Париж Франція) та 

Директор Bagnoles de I"Orne Tourisme 

Проведення методичних 

семінарів, конференцій 

Угода від 2012 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Науково-практичні 

конференції, кулінарні 

конкурси, фестивалі, 

стажування 

27 Академія готельного бізнесу та 

гастрономії (м. Познань, Польща) 

Продовження навчання 

студентів коледжу 

Договір від 23.05.2011 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Отримання міжнародної 

освіти 

28 Мінський торговельний коледж 

Белкоопсоюзу  

Стажування викладачів Договір від 26.04.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Проведення науково-

практичних конференцій, 

семінарів 

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

конкурсів 

Договір від 20.12.2013 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Фестивалі і конкурси 

30 Центр Вищої освіти факультет 

міжнародного туризму і готельного 

менеджменту, м. Будва, Чорногорія 

Продовження навчання 

студентів коледжу, 

стажування викладачів 

Договір від 18.04.2016 р. 

Дія угоди розповсюджується на 

невизначений строк 

Отримання міжнародної 

освіти 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ      Л. О. Радченко 
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Таблиця 7 

Наукові заходи, в яких брали участь науковці ХТЕК КНТЕУ у 2020 р.* 
 

№ 

з/п 

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

кожного учасника 

1 2 3 4 5 

1 Міжнародна науково-практична конференція 

«Wielokie runkowosc jako gwarancja postępu 

naukowego» 

21.02.2020 

Warszawa, Polska 

Європейська наукова 

платформа 

Морковін Є.О., 

аспірант; 

Морковін О.О., 

аспірант; 

Пустовойтов П.Є., 

д.т.н., проф. 

заочна/тези 

2 XVIII обласна науково-практична конференція 

педагогічних працівників закладів вищої освіти з 

підготовки молодших спеціалістів Харківської 

області  «Організаційно-педагогічні та методичні 

проблеми і завдання імплементації Закону України 

«Про фахову передвищу освіту» 

22.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені 

О.М. Бекетова 

Радченко Л.О., 

к.і.н., проф.; 

Гузенко Г.М., 

к.е.н., доц.; 

Радченко Я.Ю., 

к.е.н. 

заочна/тези 

Кривошеєва Н.М.,  

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Горбенко Г.О., 

викладач, спец. I кат. 

Голованова О.М., 

викладач, спец. І кат.; 

Постольна Н.О., 

викладач, спец. І кат. 

3 Міжнародна науково-практична конференція 

«Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe 

scientific» 

13.03.2020 

Roma, Italia 

Європейська наукова 

платформа 

Морковін Є.О., 

аспірант 

заочна/тези 
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4 ІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Журналістика та реклама: вектори взаємодії» 

19.03.2020 

Україна, м. Київ 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Маренич В.М. 

к.ю.н.; 

Радченко Л.О., 

к.і.н., проф. 

заочна / тези 

Skinder N.,  

викладач, спец. І кат.; 

Torianik I., 

викладач, спец. І кат. 

5 І Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Маркетинг, реклама та PR: новітні технології 

для бізнесу» 

20.03.2020 

Україна, м. Київ 

Торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Богоявленський О.В., 

к.е.н., доц., 

Кулинич Т.В., к.е.н. 

заочна/тези 

6 Друга Міжнародна наукова конференція «Освіта 

та наука в мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку» 

27.03 – 28.03.2020 

Україна, м.Дніпро 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

Teterina Т., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Rezenkina N., 

спец. вищ. кат. 

онлайн/очна/тези/

сертифікати 

Skinder N.,  

викладач, спец. І кат.; 

Torianik I. 

викладач, спец. І кат. 

7 Міжнародна науково-теоретична конференція 

студентів та аспірантів «Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний 

прогрес» 

08.04 – 09. 04.2020 

Україна, м. Харків 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Скіндер Н.В., 

викладач, спец. І кат. 

онлайн/очна/тези 
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8 IV Міжвузівська науково-практична конференція 

«Незалежна Україна: вектори політичного та 

соціально-економічного розвитку» 

10.04.2020 

Україна, Одеса 

Одеський фінансово-

економічний коледж КНТЕУ 

Skinder N.,  

викладач, спец. І кат.; 

Torianik I., 

викладач, спец. І кат. 

заочна/тези 

Резенкіна Н.О., 

спец. вищ. кат.; 

Тетеріна Т.А., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод. 

9 І Міжнародна науково-практична конференція 

«Механізми забезпечення сталого розвитку 

економіки: проблеми, перспективи, міжнародний 

досвід» 

23.04.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Кобзєва І.О., 

к.п.н.; 

Печенка О.І., 

викладач 

онлайн/очна/тези 

Руденко І.В.  

к.е.н., доц.; 

Непран А.В.,  

к.е.н., доц. 

Голованова О.М., 

викладач, спец. І кат.; 

Печенка О.І., 

викладач 

Руденко І.В.  

к.е.н., доц.; 

Болотова Т.М.,  

к.е.н., доц.; 

Печенка О.І., 

викладач 

Кулинич Т.В.,  

к.е.н.; 

Швидка А., 

студ. 
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10 IV Міжвузівська науково-практична конференція 

««Незалежна Україна: вектори політичного та 

соціально-економічного розвитку».» 

10.05.2020 

Україна, м. Одеса 

Одеський фінансово-

економічний коледж КНТЕУ 

Руденко І.В. 

к.е.н.,доц.; 

Болотова Т.М. 

к.е.н.,доц. 

заочна/тези 

11 Міжнародна науково-практична конференція  

«Розвиток харчових виробництв, ресторанного та 

готельного господарств і торгівлі: проблеми, 

перспективи, ефективність» 

14.05.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Кривошеєва Н.М., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод. 

онлайн/очна 

/доповідь/тези  

Гапонцева О.В., 

к.т.н.; 

Щербакова Т.В., 

к.т.н., доц.; 

Скоробагатько В.І., 

ст. викладач 

онлайн/очна/тези 

Гапонцева О.В., 

к.т.н.; 

Скоробагатько В.І., 

ст. викладач 

12 Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного 

підходу в сучасній освіті» 

14-15.05.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

університет 

імені В.Н. Каразіна 

Волосюк М.А., 

к.ф.-м.н., доц. 

онлайн/очна/тези 

13 VI Международная научно-практическая 

конференция «Новости передовой науки – 2020» 

15.05 –22.05.2020 Болгария, 

г.София  
Гапонцева О.В., 

к.т.н.; 

Винникова В.А., 

к.т.н., доц.; 

Скирда Е.Е., 

к.т.н., доц. 

заочна/тези 
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14 ІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інноваційний ринок індустрії туризму і сфери 

гостинності» 

19.05.2020 

Україна, м. Київ 

Торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

Кулинич Т.В., 

к.е.н. 

онлайн/очна/тези 

Резенкіна Н.О., 

спец. вищ. кат.; 

Тетеріна Т.А., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод. 

Скіндер Н.В., 

викладач, спец. І кат.; 

Торянік І.П., 

викладач, спец. І кат. 

Дюкарева Г.І., 

к.т.н., доц. 

Жуков Є.В., 

к.т.н. 

15 ІХ International scientific and practical conference 

«Perspectives of world science and education» 

20.05 – 22.05.2020. Osaka, 

Japan. – Osaka: CPN 

Publishing Group 

Gavkalova Nataliia, 

д.е.н., проф.; 

Sierova Iryna, 

к.е.н, доц. 

заочна/тези 

16 ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» 

21.05  – 22.05.2020 

Україна, м. Харків  

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури 

Volosyuk М.А., 

к.ф.-м.н., доц.; 

Protsenko Е.М., 

ст. викладач 

онлайн/очна/тези 

17 Міжнародна науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному суспільстві» 

22.05.2020 

Україна, м. Харків 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

Кобзєва І.О., 

к.п.д. 

онлайн/очна/тези 
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18 XVI Международная научно-практическая 

конференция «Научный прогресс на рубеже 

тысячелетий  – 2020» 

22.05 – 30.05.2020 

Чехия, Прага 
Гапонцева О.В., 

к.т.н.; 

Летута Т.М., 

к.т.н., доц.; 

Фролова Т.В. 

ст. викладач 

заочна/тези 

19 Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція науковців, викладачів, аспірантів та 

фахівців-практиків «Освітній простір в контексті 

суспільних трансформацій: виклики сьогодення та 

пріоритети розвитку» 

27.05.-29.05.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Радченко Л.О., 

к.і.н., проф.; 

Маренич В.М., 

к.ю.н., доц.каф.; 

Щебликіна Т.А., 

д.п.н., доц. 

онлайн/очна 

/тези/доповідь 

/сертифікати 

Марченко О.С.,  

д.е.н., проф.; 

Гузенко Г.М.,  

к.е.н., доц.; 

Корницька А.О., 

викладач, спец. І кат. 

Морковін Є.О.,  

аспірант; 

Морковін О.О.,  

аспірант 

Кривошеєва Н.М., 
спец. вищ. кат., викл.-

метод., 

Радченко А.Е., 

к.т.н.,доц., 

Щебликін Д., 

студ. бакалавр 
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   Кулинич Т.В.,  

к.е.н.; 

Місюра А.О.,  

студ. бакалавр 

онлайн/очна 

/тези/доповідь 

/сертифікати 

Болотова Т.М., 

к.е.н., доц.; 

Кунічева Т. П.,  

спец. вищ. кат., викл.-

метод. 

онлайн/очна 

/тези 

/сертифікати 

Радченко Я.Ю., 

к.е.н.; 

Кривошеєва Н.М., 
спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Вуксон Вуко Мітрович, 

презид. Асоц. шеф-кухарів, 

Чорногорія 

Непран А.В., 

к.е.н., доц. 

Руденко І.В., 

к.е.н., доц.; 

Панайотіс Хаджисему, 

проф., голова кулінар. 

інст., Кіпр 

Постольна Н.О., 

викладач, спец. І кат.; 

Голованова О.М., 

викладач, спец. І кат.; 

Ваніка Грувер, 

аспірант Мічіган. держ. 

універ., Індія 



48 
 

Продовження таблиці 7 
1 2 3 4 5 

   Дмитрук Б.П., 

к.е.н., проф.; 

Önal S., 

Aşçılar Derneği Başkanı,  

Bolu, Türkiye 
Внуковська-Місталь О.Г., 

дир. Укр. паризької шк., 

Франція 

онлайн/очна 

/тези 

/сертифікати 

Кривошеєва Н.М., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Одерій Є., 

студ. бакалавр; 

Шмаровоз О., 

студ. бакалавр 

онлайн/очна 

/тези/доповідь 

/сертифікати 

Богоявленський О.В., 

к.е.н., доц. 

онлайн/очна 

/тези 

/сертифікати Голованова О.М., 

викладач, спец. І кат., 

Постольна Н.О., 

викладач,спец. І кат. 

Афанасьєва Т.В., 

спец. вищ. кат.; 

Горбенко Г.О., 

викладач, спец. I кат. 

Жуков Є.В., 

к.т.н. 
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   Аштаєва Н.Л., 

викладач, викладач, спец.          

I кат.; 

Аштаєв О.С., 

викладач, викладач, спец.          

I кат. 

онлайн/очна 

/тези 

/сертифікати 

Соколовська О.О., 

к.т.н.; 

Скирда О.Є., 

к.т.н., доц.; 

Гавриш А.В., 

к.т.н., доц.; 

Цуркан М.М., 

к.т.н., доц. 

Дюкарева Г.І.,  

к.т.н., доц.; 

Саркіс Якубян, 

презид. Асоц. «Смак 

Світу», 

Ізраїль; 

Олена Чобану, 

презид.Асоц. Кулінар. 

Кейтер., Молдова 

Золотухіна О.О., 

спец. вищ. кат.; 

Борзило Л.В., 

провід. бібл.; 

Тупчієнко С., 

студ. бакалавр 
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   Нечепуренко К.Б., 

к.т.н.; 

Шелухіна І.А., 

викладач, спец. II кат. 

Обух К.В., 

заст. дир. гост.-тур. 

компл. Ксенія» 

онлайн/очна 

/тези/доповідь 

/сертифікати 

Зоря Р.Р., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Балашова О.В., 

викладач, спец. II кат. 

онлайн/очна 

/тези 

/сертифікати 

Тихонович В.М., 

к.п.н., проф. 

Ніколаєнко-Ломакіна 

А.М., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Приходько Т.М., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Желко Невен Бремеч, 

презид. Асоц. шеф-кухар., 

Хорватія 

Natalia Skinder, 

lecturer, spec.t of the 1st cat.;  

Iryna Torianik, 

lecturer, spec.t of the 1st cat.;  

Anil Grover, 

Chefs Communities WACS, 

India 
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   Триняк М.В., 

д.ф.н., проф.; 

Триняк М., 

студ. бакалавр 

онлайн/очна 

/тези/доповідь 

/сертифікати 

Редька С.І., 

пошукач; 

Ісламова А.В., 

аспірант; 

Біленко Л.М., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод. 

онлайн/очна 

/тези/доповідь 

/сертифікати 

Кобзєва І.О., 

к.п.н.;  

Jakub Koralewski,  

Ph.D of philosophy, Poland; 

Стево Карапанджа, 

сертиф. суддя Всесвіт. 

Асоц. співтов. шеф-

кухарів, 

Хорватія 

онлайн/очна 

/тези 

/сертифікати 

Руденко С.О.,  

к.ф.н.; 

Ніколаєнко-Ломакіна 

А.М., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Dragica Lukin, 

проф. ф-ту гот.-рест. 

бізн., Хорватія 

онлайн/очна 

/тези/доповідь 

/сертифікати 
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   Тетеріна Т.А., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Резенкіна Н.О., 

спец. вищ. кат. 

онлайн/очна 

/тези 

/сертифікати 

Sierova I., 

к.е.н., доц.; 

Zhelezniakova E., 

к.ф.-м.н., доц. 

онлайн/очна 

/тези 

/сертифікати 

20 XІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Європейський вектор модернізації економіки: 

креативність,прозорість та сталий розвиток» 

27.05.2020 

Україна, м Харків: Харківський 

національний університет 

будівництва та архітектури 

Волосюк М.А. 

к.ф.-м.н., доц. 

онлайн/очна 

/тези 

21 I Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція, «Шляхи розвитку науки в сучасних 

кризових умовах» 

28.05.2020 

Україна, м Дніпро 

Редакція Міжнародного 

електронного науково-

практичного журналу «Way 

Science» 

Герасименко В.В., 

к.т.н., доц.; 

Проценко О.М., 

ст. викладач; 

Волосюк М.А., 

к.ф.-м.н., доц. 

онлайн/очна 

/тези 

22 Друга Міжнародна науково-методична 

конференція 

«Синергетична концепція розвитку 

студентоцентрованого навчання – забезпечення 

якості вищої освіти» 

25.09.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Радченко Л.О., 

к.і.н., проф.; 

Маренич В.М. 

к.ю.н. 

онлайн/очна 

/тези/доповідь 

/сертифікати 

Радченко Я.Ю., 

к.е.н.; 

Кривошеєва Н.М., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Гузенко Г.М., 

к.е.н., доц. 
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   Болотова Т.М.,  

к.е.н., доц.; 

Щебликіна Т.А. 

д.п.н., доц. 

онлайн/очна 

/тези 

/сертифікати 

Кулинич Т.В., 

к.е.н., доц.; 

Руденко І.В., 

к.е.н., доц.; 

Непран А.В., 

к.е.н., доц. 

Скіндер Н.В., 

викладач, спец. І кат.; 

Торянік І.П., 

викладач, спец. І кат 

Гапонцева О.В., 

к.т.н.,; 

Стойкова Т.І., 

ст. викладач; 

Селютіна Г.А., 

к.т.н., доц. 

Зоря Р.Р., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Балашова О.В., 

викладач, спец. І кат 

Афанасьева Т.В.,  

спец. вищ. кат.; 

Горбенко Г.О., 

викладач, спец. І кат. 
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23 Міжнародна науково-практична конференція 

«Маркетинг ХХІ століття: виклики змін», присвячена 

25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної 

діяльності ХДУХТ 

08.10 – 10.10.2020 

Україна, м. Харків Харківський 

державний університет 

харчування та торгівлі 

Кривошеєва Н.М., 

спец. вищ. кат., викл.-метод. 

онлайн/доповідь 

/тези 

24 ІV Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Управління розвитком соціально-

економічних систем» 

08.10.2020 

Украина, г. Харьков 

Харківський національний 

технічний університет 

сільського господарства імені 

Петра Василенка 

Кулинич Т.В., 

к.е.н., доц.; 

Бортняк А.В., 

студ.  

онлайн/доповідь 

/тези 

25 Всеукраїнська науково-методична інтернет-

конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

системи вищої освіти в Україні» 

15.10.2020 

Украина, г. Харьков 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури 

Афанасьева Т.В.,  

спец. вищ. кат.; 

Горбенко Г.О., 

викладач, спец. І кат. 

онлайн/очна/тези 

26 Міжнародна науково-практична конференція 

«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього 

процесу в умовах діджиталізації суспільства» 

11.11.2020 

Україна, м. Київ 

Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої 

освіти 

Маренич В.М., 

к.ю.н., доц.каф.; 

Радченко Л.О., 

к.і.н., проф.; 

Радченко А.Е., 

к.т.н., доц. 

онлайн/очна/тези 

Кривошеєва Н.М., 

спец. вищ. кат., викл.-

метод.; 

Гузенко Г.М., 

к.е.н., доц.; 

Щебликіна Т.А., 

д.п.н., доц. 

Нечепуренко К.Б., 

к.ю.н.; 

Горбенко А.О., 

викладач, спец. І кат.; 

Карпова Т.И. 

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 2020 р. 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Місце і дата  

проведення 
ПІБ 

учасників 
Результат участі (диплом, 

сертифікат, медаль, 

грамота, інше) 

1 2 3 4 5 

1 III Міжнародний конкурс «TROPHY 

CITY OF TRIESTE» 

Італія, м. Трієст 

27-28.11.2019 

Викладачі: 

Радченко Л.О. 

Студент: 

Павлюков Марк 

Медалі: 

2 золоті медалі 

2 І Міжнародний кулінарних конкурс 

«Титани кулінарії – 2019» 

Україна, м. Харків 

05.12.2019 
Студенти: 

Аржевікін Артем 

Філімонов Віталій 

Шевченко Анна 

Видничук Богдан 

Павлюков Марк 

Каюк Олександр 

Безпала Софія 

Руднєва Аліна 

Медалі: 

5 золотих, 

1 срібна, 

2 бронзові 

3 ІІ Міжнародний кулінарних конкурс 

«Титани кулінарії – 2020» 

Україна, м. Харків 

23-25.01 2020 
Студенти: 

Аржевікін Артем 

Філімонов Віталій 

Шевченко Анна 

Видничук Богдан 

Павлюков Марк 

Каюк Олександр 

Безпала Софія 

Семененко Денис 

Шемігон Олена 

Зеенко Олександр 

Руднєва Аліна 

Медалі: 

5 золотих, 

5 срібних, 

2 бронзові 
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4 Слобожанський гастрономічний 

ярмарок «Вибух смаку-2020» 
Україна, м. Харків 

СОК «Аркада» 

15.10.2020 

Викладачі: 

Радченко Л.О. 

Руденко С.О. 

Жданова О.Б. 

Скіндер Н.В. 

Торянік І.П. 

Студентка: 

Тузко Надія 

Диплом 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко
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Таблиця 7б 

Перелік наукових заходів, організованих та проведених цикловими комісіями коледжу 

 

№ 

з/п 

Повна назва заходу Дата і місце проведення ПІБ учасників від кафедри 

1 2 3 4 

1 Організація та проведення занять Школи 

молодого викладача «Пошук» 

01.2020-12.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Гузенко Г.М., 

к.е.н., доц.; 

Викладачі коледжу 

2 Круглий стіл «До питання формування 

професійних компетентностей майбутніх 

бакалаврів спеціальності «Маркетинг» 

17.01.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Кривошеєва Н.М., 

спец. вищ. кат., викл.-метод.; 

Гузенко Г.М., 

к.е.н., доц. 

3 Лекція-екскурсія «Слобожанщина» 04.02.2020 

Україна, м. Харків 

Історичний музей імені М.Ф. Сумцова 

Тетеріна Т.А., 

спец. вищ. кат., викл.-метод. 

4 Круглий стіл «Використання мережевого 

маркетингу в системі формування 

компетентностей фахівців з маркетингу і 

менеджменту» 

05.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Богоявленський О.В., 

к.е.н., доц.; 

Болотова Т.М., 

к.е.н., доц. 

5 Лекція-екскурсія «Сучасне мистецтво» 05.02.2020 

Україна, м. Харків 

«ЄрміловЦентр –центр сучасного мистецтва» 

Скіндер Н.В., 

спец. I кат. 

5 Бінарна лекція «Українське та російське 

мистецтво XVI – початку XX століття» 

05.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський художній музей 

Скіндер Н.В., 

спец. I кат.; 

Тетеріна Т.А., 

спец. вищ. кат., викл.-метод. 

7 Круглий стіл «Проблеми розвитку прямих 

продаж і мережевого маркетингу в Україні і 

світі» 

05.02.2020 

м. Харків, Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Богоявленський О.В., 

к.е.н., доц.; 

Болотова Т.М., 

к.е.н., доц. 
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8 Круглий стіл «Діловий імідж сучасного фахівця» 12.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Руденко І.В., 

к.е.н., доц.; 

Кулинич Т.В., 

к.е.н. 

9 Круглий стіл «Сучасні напрями інтернет- 

маркетингу» 

12.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Богоявленський О.В., 

к.е.н., доц.; 

Кривошеєва Н.М., 

спец. вищ. кат., викл.-метод.; 

Болотова Т.М., 

к.е.н., доц. 

10 Студентський круглий стіл «Актуальні проблеми 

практичної підготовки фахівців з обліку та 

фінансів в України» 

12.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Голованова О.М., 

спец. I кат.; 

Постольна Н.О., 

спец. I кат. 

11 Інтерактивна гра «Онлайн географія» 21.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Торянік І.П., 

спец. I кат. 

12 Інтелектуальна гра «Стратегія виходу фірми на 

новий ринок» 

27.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Кривошеєва Н.М., 

спец. вищ. кат., викл.-метод.; 

Гузенко Г.М., 

к.е.н., доц. 

13 Вузівська студентська науково-практична 

онлайн-конференція «Актуальні проблеми 

менеджменту» 

11.03.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Приходько Т.М., 

спец. вищ. кат., викл.-метод.; 

Кулинич Т.В., 

к.е.н. 

14 Вузівська науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи економічного 

зростання в Україні» 

12.03.2020 

м. Харків, Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Непран А.В., 

к.е.н., доц.; 

Гузенко Г.М., 

к.е.н., доц. 
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15 Дистанційна вікторина «Визначення 

особистості»  

09.04.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Скіндер Н.В., 

спец. I кат. 

16 Круглий стіл «Моє майбутнє за розвитком 

зеленого туризму» 

12.04.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж  

Тетеріна Т.А., 

спец. вищ. кат., викл.-метод. 

17 П’ята Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Освітній простір в контексті 

суспільних трансформацій: виклики сьогодення 

та пріоритети розвитку» 

27-29.05.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Викладачі ХТЕК КНТЕУ                  

(38 осіб) 

18 Навчальна вікторина «Literacy day» 08.09.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Скіндер Н.В., 

спец. I кат.; 

Торянік І.П., 

спец. I кат. 

19 Вузівська науково-практична конференція 

«Соціокультурні, психологічні та правові 

аспекти розвитку особистості студента» 

11.11.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Скіндер Н.В., 

спец. I кат.; 

Торянік І.П., 

спец. I кат. 

20 Вузівська науково-практична онлайн-

конференція «Соціокультурні, психологічні та 

правові аспекти розвитку особистості студента» 

19.11.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Скіндер Н.В., 

спец. I кат.; 

Торянік І.П., 

спец. I кат. 

21 Конкурс бізнес-проектів «Бізнес-план як крок у 

майбутнє» 

20.11.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

Болотова Т.М., 

к.е.н., доц.; 

Кулинич Т.В., 

к.е.н.; 

Постольна Н.О., 

спец. I кат. 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 



60 
 

Таблиця 8 

Інформація про проведені з ініціативи циклових комісій  

лекції, майстер-класів, тренінгів 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 Саркіс Якубян, Президент інтернаціональної 

кулінарної асоціації «Taste of Peace. Jerusalem» 

(Ізраїль) 

Майстер-клас «Приготування страв Ізраїлю» 05.12.2019 

2 Мімоза Балла, Віце-президент, міжнародний 

координатор  інтернаціональної кулінарної асоціації 

«Taste of Peace. Jerusalem» (Албанія) 

Майстер-клас «Приготування страв Албанії» 05.12.2019 

3 Кунік В.В., майстер вироб. навч., 14 т.р. Майстер-клас «Приготування вагових пряників з медового 

та козульного тіста з елементами оздоблення на Різдвяну 

ялинку» 

11.12.2019 

4 Кунік В.В., майстер вироб. навч., 14 т.р. Майстер-клас «Оздоблювання мусового бісквітного торту» 13.12.2019 

5 Метін Дінджер, шеф-кухар (Туреччина) Майстер-клас «Турецькі страви з м’яса» 20.01.2020 

6 Дон Давид, шеф-кухар, ресторатор (Республіка 

Азербайджан) та Аштаєв О.С., зав. навч. лабор., 

спец. I кат., викл. коледжу 

Майстер-клас «Секрети кавказької кухні» 24- 29.01.2020 

7 Андреа Базіліко, Віце-президент Асоціації 

професійних шеф-кухарів Трієста та Павел Марк, 

шеф-кухар Трієста (Італія) 

Майстер-клас «Таке різне різотто» 24-29.01.2020 

8 Ізток Легат, Міжнародний суддя WACS, категорії А 

та Ірена Легат, спеціаліст по міжнародному сервісу 

HoReCa (Словенія) 

Майстер-клас «Привіт з кухні» 24-29.01.2020 

9 Драгіца Лукін, Міжнародний суддя WACS 

(Хорватія) 

Майстер-клас «Національна солодка страва  

хорватської кухні « Сирна запіканка з буряком» 

Солодкі смаколики з дріжджового тіста» 

24-29.01.2020 
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Продовження таблиці 8 
1 2 3 4 

10 Аштаєв О.С., зав. навч. лабор., спец. I кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас «Приготування страв барбекю» 25.01.2020 

11 Вакуленко Т.О., українська художниця, майстриня 

петриківського розпису та Вакуленко О.С., 

український художник, майстер петриківського 

розпису, заслужений майстер народної творчості 

України, член Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України, лауреат премії імені 

Данила Щербаківського 

Майстер-клас «Петриківський розпис» 27.01.2020 

12 Маренич В.М., канд. юрид. наук, доцент кафедри 

журналістики та реклами КНТЕУ, Заслужений 

журналіст України, керівник ГО «Міжнародний 

кінофестиваль «Харьковская сирень»» 

Цикл відкритих лекцій «Заборонене українське кіно», 

перегляд фільмів «Тіні забутих предків» (режисер С. 

Параджанов), «Криниця для спраглих» (режисер Ю. 

Іллєнко), «Пропала грамота» (режисер Б. Івчєнко), 

29.01.2020 

13 Панфілов Ю.І., д-р пед. наук, професор, нач. метод. 

відділу НТУ «ХПІ» 

Науково-практичний семінар-тренінг «Методика 

ефективного навчання за допомогою інтерактивних 

технологій» 

25.02.2020 

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

«Партнер» та ТОВ «Центр зі створення сімейного 

капіталу», підприємець, співавтор гри «Життєвий 

капітал» 

Тренінг для здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Менеджмент» 

12.05.2020 

15 Афанасьєва Т.В., спец. вищ. кат., викл. коледжу, 

Кунік В.В., майстер вироб. навч., 14 т.р., 

Павлова М.Л., майстер вироб. навч., 14 т.р., 

Аштаєва Н.Л. зав. навч. лабор., спец. I кат., викл. 

коледжу 

Конкурс «Нарізка овочів» серед студентів 1-го курсу 

відділення харчових технологій та ресторанного бізнесу 

30.09.2020 
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Закінчення таблиці 8 
1 2 3 4 

16 Афанасьєва Т.В., спец. вищ. кат., викл. коледжу Майстер-клас «Страви з картоплі» 16.10.2020 

17 Золотухіна О.О, спец. вищ. кат., зав. відділ. харч. 

технол. та ресторан. бізнесу, викл. коледжу 

Зоря Р.Р., спец. вищ. кат., викл.-метод., голова ЦК, 

викл. коледжу 

Горбенко Г.О., зав. навч. лабор., спец. I кат., викл. 

коледжу 

Осіннє свято «Овочева феєрія смаку» 18.10.2020 

18 Горбенко Г.О., зав. навч. лабор., спец. I кат., викл. 

коледжу, 

Куник В.В., майстер вироб. навч., 14 т.р., 

Павлова М.Л., майстер вироб. навч., 14 т.р., 

Аштаєв О.С., зав. навч. лабор., спец. I кат., викл. 

коледжу, 

Аштаєва Н.Л., зав. навч. лабор., спец. I кат., викл. 

коледжу 

Майстер-клас онлайн «Приготування святкового кулешу» 27.10.2020 

19 Куник В.В., майстер вироб. навч., 14 т.р. Майстер клас «Приготування виробів з дріжджового тіста з 

елементами оздоблення в різних країнах світу» 

29.10.2020 

20 Афанасьєва Т.В., спец. вищ. кат., викл. коледжу Майстер-клас онлайн «Технологія приготування та оцінка 

якості холодної страви з птиці» 

17.11.2020 

21 Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук, спец. II кат., 

викл. коледжу 

Майстер клас онлайн «Сахарна флористика» 24.11.2020 

22 Павлова М.Л., майстер вироб. навч., 14 т.р. Майстер-клас онлайн «Приготування тортів з заварним 

кремом» 

27.11.2020 

  

 

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 1 4,9 

в Україні 1 4,9 

за кордоном, 

 з них офіційними мовами Євросоюзу 

- - 

- - 

2 Розділів монографій 1 0,54 

в Україні - - 

за кордоном, 

з них офіційними мовами Євросоюзу 

1 0,54 

1 0,54 

3 Статей у виданнях України 15 8,43 

4 Статей у зарубіжних виданнях 18 9,0 

5 Тез доповідей 85 10,63 

6 Підручників - - 

7 Навчальних посібників 1 1,6 

8 Об’єкт інтелектуальної власності 1 1,65 

9 Інших навчально-методичних розробок 3 18,96 

 Опубліковано робіт, всього: 125 55,71 

 

 

 

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 (зазничити)) (окремо за кожною наукометричною базою 
 

№ 

з/п 

ПІБ автора(ів) 

публікації 

(якщо співавтор - 

студент, вказати 

факультет, курс, 

групу) 

Назва публікації Країна, видавництво, 

назва (журналу, збірки, тощо), 

рік, номер видання, перша-остання 

сторінка 

Мова 

1 2 3 4 5 

Scopus 

Статті 

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

історіографія 

Україна 

Laurus Press, Judaica Ukrainica 

(здано до друку) 

українська 

2 Biletska Y., 

Djukareva G., 

Ryzhkova Т., 

Kotlyar О., 

Khaustova Т., 

Andrieieva S., 

Bilovska O. 

Subtantiating the use of germinated legume flour enriched 

with iodine and selenium in the production of cooked-smoked 

sausages 

Україна, Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. 2020. 1/11. 

103. Р. 50-55 

англійська 

3 Volosyuk M., 

Protsenko E. 

Contact formation mechanism between squeezed crystalline 

solids 

Ukraine, Kharkiv 

IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering. 21-22 May 

2020, Volume 907, Р. 1-7 

англійська 

Тези 

     

https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/907/1
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Продовження таблиці 10 
1 2 3 4 5 

Web of Science 

Статті 

1 Радченко Л.О. Посилення політичної складової в антиурядових акціях 

студентів Наддніпрянської України ( 90-ті р.р. XIX ст. – 

початок XX ст.) 

Україна, Дніпро 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара. 

Журнал «Universum «Historine et 

Archeologiae». Вип. 2 (27), 2019.         

С. 26-43 

українська 

2 Nepran A., 

Rudenko I., 

Kolesnyk A., 

Kulynych T., 

Bogoyavlenskiy O. 

Trade terms» effect on the ukrainian payment balance 

state 

Україна, Львів 

Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики № 3 (34), 

2020. С. 343-350 

англійська 

3 Isaenko O.Y., 

Knysh O.V., 

Ryzhkova T.N., 

Kotsar G.I., 

Dyukareva G.I. 

Evaluation of anti – microbialactivity of filtrates of 

Lactobacillus gram negative bacteria 

Україна 

Regylatory mechanism sinbiosystems  - 

Volym. №10 (2), 2019. P. 246-251 

англійська 

4 Isaenko O.Y., 

Knysh O.V., 

Ryzhkova T.N., 

Kotsar G.I, 

Dyukareva G.I.  

Antibiofilm activity of Lactobacillus rhamnosus GG 

andsaccharomyces boulardii metabolites in relation to 

polyresistant gram-negativ microorganisms 

Україна 

Світ медицини та біології №2 (72), 

2020. С. 160-165 

англійська 

     

Index Сореrnicus (для соціо-гуманітарних наук) 

Статті 
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Продовження таблиці 10 
1 2 3 4 5 

Інші 

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

Статті 

1 Tatyana Bolotova, 

Valentyna Onisiforova 

Сучасні аспекти управління кадровою безпекою 

підприємства 

Україна, Харків, 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва № 1 

(24), 2020. С. 119-132 

українська 

2 Elina Zhelezniakova, 
Tetiana Silichova. 

Comparative characteristics of teaching mathematics in 

colleges and gymnasiums in Germany and Ukraine 
Україна, 

Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти. 

Вип. 12. Слов’янськ, 2020. 

С. 142-153 

англійська 

3 Кулинич Т.В. Мотивація та стимулювання праці як складова 

менеджменту підприємства 

Україна, 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука» №3, 2020. С. 31-36 

українська 

4 Руденко І.В., 

Кулинич Т.В., 

Непран А.В. 

Імідж торговельного підприємства: підходи до його 

формування 

Україна, 

Науковий журнал Бізнес Інформ 

№ 4, 2020. C. 464-471 

українська 

5 Ісаєнко О.Ю., 

Книш О.В., 

Мінухін В.В., 

Рижкова Т.М, 

Дюкарева Г.І.  

Антиадгезивні властивості метаболітних комплексів 

Lactobacillusrhamnosus GG та -saccharomycesboulardii 

в тестах IN VITRO 

Україна, 

Український журнал медицини, 

біології та спорту. - Том 5, №3  

(25), 2020. - С. 282-287 

українська 

6 Радченко Л.О., 

Дмитрук Б.П. 

Постать Нестора Махна в історії України Україна 

Чумацький шлях № 2, 2019. С. 5-7 

українська 

7 Радченко Л.О., 

Дмитрук Б.П. 

Жінки в Повстанській армії і особистому житті 

Нестора Махна 
Україна 

Чумацький шлях № 2, 2019. С. 8-11 

українська 

8 Радченко Л.О., 

Дмитрук Б.П. 

Маруся Чурай – легендарна поетеса України Україна 

Чумацький шлях № 2, 2019. С. 4-5 

українська 

http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/206746
http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/206746
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Закінчення таблиці 10 
1 2 3 4 5 

Google Scholar 

1     

2     

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

2     

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 12 

Перелік статей в зарубіжних виданнях 

 
№ 

з/п 

ПІБ автора (ів) 

публікації (якщо 

співавтор-студент, 

вказати факультет, 

курс, групу) 

Назва роботи  Мова Країна, видавництво, назва 

(журналу, збірки тощо), рік, 

номер видання, випуск, перша-

остання сторінки роботи 

1 2 3 4 5 

1 Olga Marchenko, 

Liudmyla Radchenko, 

Hanna Guzenko, 

Nadiya Kryvosheeva,  

Tamila Shcheblykina 

Advisory management in the field of higher education: 

directions and model 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 52-57 

2 Tetiana Kulynych,  

Inna Rudenko,  

Nataliia Postolna, 

Olena Holovanova,  

Iryna Torianik,  

Olena Vnukovska-Mistal 

Directionsforimprovingofthelabormotivationalsystemthroughta

nalysisofworkers’motivesandneedsatthenationalenterprises 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 16-22 

3 Anna Radchenko, 

Galina Dyukareva, 

Tatyana Afanasyeva, 

Anastasia Kornitskay, 
Sarkis Yakubyan, 

Stevo Karapandzha  

Competency-based approach in higher education: competency-

based model of the engineer for the food industry 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 58-65 

4 Oleg Bogoyavlenskiy, 

Tetiana Bolotova, 

Boris Dmitruk, 

Andrey Nepran, 

Yaroslav Radchenko, 

VuksanVuko 

Problems of using customer-oriented marketing strategy in the 

management system of educational institutions 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 43-51 

http://journal.eu-jr.eu/sciencerise/article/view/1338
http://journal.eu-jr.eu/sciencerise/article/view/1338
http://journal.eu-jr.eu/sciencerise/article/view/1337
http://journal.eu-jr.eu/sciencerise/article/view/1337
http://journal.eu-jr.eu/sciencerise/article/view/1335
http://journal.eu-jr.eu/sciencerise/article/view/1335


69 
 

Продовження таблиці 12 
1 2 3 4 5 

5 Bogdana Starostenko, 

Kristina Nechepurenko, 

Horbeko Galina, 

Olena Zolotukhina, 

Roza Zorya, 
Trubchanin Andrey 

Technology of fish snacks based on minced fish using a protein 

supplement for prevention of chronic gastrointestinal diseases 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 3-9 

6 Іryna Kobzieva, 

Tetiana Prykhodko, 

Tetiana Kunicheva, 

Jakub Korolevsky, 

Vanika Grover 

The ideal of kalokagathia of the totalitarian and liberal regimes 

as a means of personality formation 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 10-15 

7 Redka Sergiy, 

Islamova Anna, 

Borzilo Lesia, 

Shelukhina Iryna 

The communist party control over the Kharkiv trade unions in 

the 1920s of the XX century 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 23-29 

8 Rossikhin V., 

Rossikhina H.,  

Radchenko L., 

Marenych V.,  

Bilenko L. 

Digitalization of education as a driver of digital transformation 

of Ukraine 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 66-70 

9 Semenenko V., 

Radchenko L., 

Rudenko S.,  

Nikolaienko –Lomakina, 

Balashova O. 

Ukrainian-Russian conflict in the Donbas from the point of 

view of western historioghraphy: character, origins, reasons 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 30-35 

10 Trynyak M., 

Tykhonovych V., 

Skinder N., 

Toriaink I., 

Rezenkina N., 

Teterina T. 

Modern challenges of globalization processes and intercultural 

communication as an answer to them 

англійська Estonia, Tallinn 

Scientific Journal «Science Rise» 

№3 (68), 2020. Р. 36-42 
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Продовження таблиці 12 
1 2 3 4 5 

11 Батыгин Ю.В., 

Чаплыгин Е.А., 

Шиндерук С.А., 

Волосюк М.А., 

Бондаренко А.Ю. 

Возбуждение последовательного резонансного контура 

прямоугольными импульсами напряжения 

російська Россия, 

Электрооборудование: 

эксплуатация и ремонт № 1 

(187), 2020. С. 3-8 

12 Батыгин Ю.В., 

Чаплыгин Е.А., 

Шиндерук С.А., 

Волосюк М.А. 

Расчетные соотношения для случая индуктивного 

возбуждения последовательного RLC-контура 

прямоугольными импульсами 

напряжения 

російська Россия,  

Оперативное управление в 

электроэнергетике № 1, 2020. 

С. 41-46 

13 Svitlana Danylenko, 

Oksana Bodnarchuk, 

Galina Diukareva, 

Mykola Malafaiev, Sergii 

Verbytskyi  

The effects of thickeners upon the viscous properties of sour 

cream with a low fat content 

англійська Poland, 

Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 

19(3), 2020. Р. 359-368 

14 Biletska Y., 

Djukareva G., 

Kotlyar O., 

Khaustova T., 

Andrieieva S. 

Investigation of the conservative of vitamins and microel 

lements during storage in bolled-smoked sausages with 

enriched leguinous flour 

англійська Estonia, Tallinn 

 «EUREKA: Life Sciences» 

Number 3, 2020. Р. 26-30 

15 BiletskaY., 

Djukareva G., 

Danko N. 

The use of non-traditional raw materials at making sour-milk 

products 

англійська Україна,  

«EUREKA: Life Sciences» 

Number 4, 2020. Р. 3-7 

16 Shydakova-Kameniuka, 

Novik A., 

Zhukov Y., 

Matsuk Y., 

Zaparenko A., 

Babich P., 

Oliinyk S. 

Estimation of technological properties of nut meals and their 

effect on the quality of emulsion for butter biscuits with liquid 

oils  

англійська Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. Vol. 2, 

Issue 11 (98), 2019. Р. 56–64 
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Закінчення таблиці 12 
1 2 3 4 5 

17 Novik A., 

Zhukov Y., 

Matsuk Y., 

Zaparenko A., 

Babich P., 

Oliinyk S. 

1Identification of the content of biologically active substances 

in nut shots  

англійська EUREKA: Life Sciences. number 

2. 2019. Р. 49-57 

18 Радченко Л.О., 

Дмитрук Б.П., 

Карасевич А.О., 

Цимбал П.Л. 

Брацлавські хасиди: історичні аспекти створення та 

функціонування релігійно-містичного руху 
англійська Угорщина, Будапешт 

Будапештський університет 

гуманітарних наук імені 

Лоранда Етвеша 

(Здано до друку) 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 14 

 

Перелік об’єктів інтелектуальної власності 

 
№ 

з/п 
Автори 

(ПІБ, науковий ступінь, 

посада) 

Назва об’єкту інтелектуальної 

власності 

Номер та дата видачі 

(подачі) документу 

Особа або організація 

на яку видано 

документ 
1 2 3 4 5 

1 Волосюк М.А., к. ф.-м. н., доц., 

викладач 

«Твір науково-практичного 

характеру «Механізми утворення 

мікропорожнин при оптичному 

пробої монокристалів KC1 в умовах 

лазерного опромінювання» 

№ 97337 (дата реєстрації 

24.04.2020) 

Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

Волосюк М.А. 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 15 

Підготовка дисертаційних робіт 
 

№ 

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 

1 Морковін Є. О. Моделі і методи забезпечення 

QoS при управлінні 

дисципліною обслуговування 

черг у період пікового 

навантаження 

Пустовойтов П.Є., 

д-р техн. наук, професор 

10.2018 р. 40% 06.2022 р. 

2 Морковін О. О. Марківські моделі та методи 

оптимізації якості 

обслуговування у бездротових 

мережах 

Пустовойтов П.Є., 

д-р техн. наук, професор 

10.2018 р. 40% 06.2022 р. 

Здобувачами аспірантури минулих років 

3 Скіндер Н.В.  Спорт як феномен культури: 

філософсько-антропологічний 

аналіз 

Жеребкіна І.А., 

д-р філос. наук, професор 

10.2014 р. 75% 05.2021 р. 

Пошукачами 

4 Редька С.І. Становлення тоталітарної 

політичної системи в Україні   

у 20-ті роки XX-сторіччя (на 

матеріалах Харківщини) 

Радченко Л.О., 

канд. істор. наук, професор 

10.2015 р. попередній 

захист 

23 червня 

2020 р. 

09.2021 р. 

 

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 

Випускниками докторантури минулих років 

1 Кобзєва І.О. Філософсько-антропогічні 

модифікації ідеалу калокагатії 

Култаєва М.Д., 

д-р філос. наук, 

професор 

09.2017 р. 80% 06.2021 р. 

 

 

Директор  ХТЕК КНТЕУ       Л. О. Радченко 
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Таблиця 16а 

Список наукових заходів, в яких брали участь студенти ХТЕК КНТЕУ 
 

№ 

з/п 

Повна назва заходу Дата і місце проведення ПІБ учасника Форма участі 

1 2 3 4 5 

1 Круглий стіл «Використання мережевого 

маркетингу в системі формування 

компетентностей фахівців з маркетингу і 

менеджменту» 

05.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Каращук Г. очна/доповіді/сертифікати 

Єгорова А. 

Манько Є. 

Кузмічова А. 

Ратій Г. 

Чайка В. 

2 Інтелектуальна гра «Стратегія виходу 

фірми на новий ринок» 

27.02.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Вінник В. очна/доповіді/дипломи 

Дворніков Д. 

Ковалевська С. 

Логінова Д. 

Веремєєнко В. 

Лазарєва А. 

Севостьянова А. 

Тичина В. 

3 Вузівська науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи економічного 

зростання в Україні» 

12.03.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Демідкін Є. очна/доповіді/грамоти 

Індикова Ю. 

Гапонова М. 

Сидоренко Р. 

Кузмічова А. 
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Закінчення таблиці 16а 
1 2 3 4 5 

4 Міжнародна науково-теоретична 

конференція студентів та аспірантів 

«Україна і світ: гуманітарно-технічна 

еліта та соціальний прогрес» 

08.04 – 09.04.2020 

Україна, м. Харків 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний iнститут» 

Косенко В. онлайн/очна/тези 

Кофель М. 

Адамовська О. 

Мирошніченко А. 

Спічак А., 

Дворнік С. 

5 IV Міжвузівська науково-практична 

конференція «Незалежна Україна: вектори 

політичного та соціально-економічного 

розвитку» 

10.04.2020 

Україна, м. Одеса 

Одеський фінансово-економічний 

коледж КНТЕУ 

Мирошниченко А. Заочна/тези  

Спічак А. 

6 Круглий стіл «Моє майбутнє за розвитком 

зеленого туризму» 

12.04.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Коваленко А. онлайн/очна/доповіді 

Лагутін В. 

Балера М. 

Мирошниченко А. 

Нескородько В. 

Фісько К. 

Парафієнко В. 

7 Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція науковців, викладачів, 

аспірантів та фахівців-практиків «Освітній 

простір в контексті суспільних 

трансформацій: виклики сьогодення та 

пріоритети розвитку» 

27.05.-29.05.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Місюра А.О. онлайн/очна  

/доповіді/тези 

/сертифікати 
Одерій Є., 

Шмаровоз О. 

Щебликін Д. 

Триняк М. 

Тупчієнко С. 

 

 

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 студентська наукова 

конференція «Фінансово-кредитні 

системи: проблеми теорії і практики» 

16.03.2020 

Україна, м. Київ 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Долгополова О. заочна/тези 

2 75 студентська наукова конференція, 

присвячена 90-річчю Харківського 

національного університету будівництва 

та архітектури 

17.03 – 18.03.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури 

Шаіб Хадіжастуд 

Ганбат Намуундарі, 

Одгодол Баярбілег 

заочна/тези 

Чжен Івейстуд., 

Салман Якуб, 

Сангаре Ібрахім Кадер 

3 І Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Маркетинг, реклама та PR: 

новітні технології для бізнесу» 

20.03.2020 

Україна, м. Київ 

Торговельно-економічний 

коледж Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

Дем’янов М. заочна/тези 

Одерій Є. 

Толочко А. 

Лагутін В. 

Бортняк А. 

4 Всеукраїнська науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Інноваційні технології 

розвитку у сфері харчових виробництв, 

готельно-ресторанного бізнесу, економіки 

та ідприємництва: наукові пошуки 

молоді» 

08.04.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Давидов Д. онлайн/очна  

/доповіді/тези Коваленко Я. 
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Продовження таблиці 16б 
1 2 3 4 5 

5 ІІІ Міжвузівська науково-практична 

конференція іноземних студентів та 

слухачів «Наукові дослідження: 

інноваційний підхід до проблем ІІІ 

тисячоліття» 

14.04.2020 

Україна, м. Харків  

Харківський навчально-

науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської 

справи» 

Суфиан Элуакили онлайн очна/тези 

Намуундари Ганбат 

6 82-я Міжнародна студентська наукова 

конференція 
21.04 – 24.04.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет 

Чжен Івей, 

Салман Якуб, 

Cангаре Ібрахім Кадер 

онлайн/тези 

Шаіб Хадіжа, 

Ганбат Намуундарі, 

Оргодол Баярбілег 

онлайн/очна/тези 

7 XХI Міжнародна науково-практична 

конференція «Людина, культура, техніка в 

новому тисячолітті» 

23.04.2020 

Україна, м. Харків 

Національний аерокосмічний 

університет імені                         

М. Є. Жуковського «ХАІ» 

Суфиан Элуакили заочна/тези 

Намуундари Ганбат 

8 IV Международная научно-практическая 

интернет-конференция 

«Управление развитием социально-

экономических систем» 

08.10.2020 

Україна, г. Харьков 

Харьковский национальный 

технический университет 

сельского хозяйства имени 

Петра Василенко 

Швидка А. заочна/тези 

9 І Всеукраїнська студентська науково- 

практична конференція 

«Теорія і практика сучасної науки очима 

молоді» 

18.10. 2020 р. 

Україна, м. Харків 

Харківський національний 

технічний університет 

сільського господарства  

імені Петра Василенка 

Місюра О. заочна/тези 
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Продовження таблиці 16б 
1 2 3 4 5 

10 Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Розвиток 

бухгалтерського обліку, оподаткування і 

контролю в умовах інтеграційних 

процесів» 

22-23.10.2020 

Україна, м. Херсон 

Канаєв Ю. заочна/тези 

Боровська К. заочна/тези 

11 ІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку 

України в галузі управління та 

адміністрування: ініціативи молоді» 

23.10.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Бортняк А. онлайн/очна/тези 

Гурьян Р. 

Єгорова А. 

Ратій Г. 

Манько Є. 

Індикова Ю. 

12 Вузівська науково-практична онлайн-

конференція ХТЕК КНТЕУ 

«Соціокультурні, психологічні та правові 

аспекти  розвитку особистості 

студента» 

19.11.2020 

Україна, м. Харків 

Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Фісько К., 

Мирошниченко А. 

онлайн/доповідь/ 

сертифікат 

Спічак А., 

Каращук А. 

онлайн/доповідь/ 

сертифікат 

Атоєв Р., 

Ковальова А. 

онлайн/доповідь/ 

сертифікат 

Кузнєцова А., 

Бондар Я. 

онлайн/доповідь/ 

сертифікат 

Мігаль В., 

Бернацька Н. 

онлайн/доповідь/ 

сертифікат 

Новохатська Ю., 

Новохатська Я. 

онлайн/доповідь/ 

сертифікат 

Полушкіна А., 

Горобець Ю., 

Рудяк Д. 

онлайн/доповідь/ 

сертифікат 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ                                         Л. О. Радченко 
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Таблиця 17 

Участь студентів ХТЕК КНТЕУ у міжнародних та всеукраїнських наукових олімпіадах, 

турнірах, кулінарних конкурсах та фестивалях в 2020 р. 
 

№ 

з/п 

Країна 

проведення 

Назва заходу,  

дата проведення 

Кількість учасників Кількість  

переможців 

Назва  

нагород 

1 2 3 4 5 6 

1 III Міжнародний 

конкурс «TROPHY 

CITY OF TRIESTE» 

Італія, м. Трієст 

27.11. – 28.11.2019 

Викладачі: 

Радченко Л.О. 

Студенти: 

Павлюков Марк 

2 Медалі: 

2 золоті медалі 

2 І Міжнародний 

кулінарних конкурс 

«Титани кулінарії – 

2019» 

Україна, м. Харків 

05.12.2019 
Студенти: 

Аржевікін Артем 

Філімонов Віталій 

Шевченко Анна 

Видничук Богдан 

Павлюков Марк 

Каюк Олександр 

Безпала Софія 

Руднєва Аліна 

8 Медалі: 

5 золотих, 

1 срібна, 

2 бронзові 

3 ІІ Міжнародний 

кулінарних конкурс 

«Титани кулінарії – 

2020» 

Україна, м. Харків 

23.01 – 25.01.2020 
Студенти: 

Аржевікін Артем 

Філімонов Віталій 

Шевченко Анна 

Видничук Богдан 

Павлюков Марк 

Каюк Олександр 

Безпала Софія 

Семененко Денис 

Шемігон Олена 

Зеенко Олександр 

Руднєва Аліна 

12 Медалі: 

5 золотих, 

5 срібних, 

2 бронзові 
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Продовження таблиці 17 
1 2 3 4 5 6 

4 Слобожанський 

гастрономічний 

ярмарок «Вибух 

смаку-2020» 

Україна, м. Харків 

СОК «Аркада» 

15.10.2020 

Викладачі: 

Радченко Л.О. 

Руденко С.О. 

Жданова О.Б. 

Скіндер Н.В. 

Торянік І.П. 

Студентка: 

Тузко Надія 

Диплом  

5 Міжнародна 

науково-освітня 

олімпіада з туризму 

НТУ «Дніпровська 

політехніка» 

Україна, м. Дніпро 

27.02. – 10.03.2020 

1 - - 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 17а 

 

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КОЛЕДЖУ  

ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 
 

Кафедра  ПІБ, науковий 

ступінь та/або вчене 

звання 

Проходили стажування в 

іноземних ЗВО 

Здійснювали наукове керівництво 

(консультування) не менше п’ятьох здобувачів 

наукових ступенів, які захистились в Україні 

(вказати термін керівництва/ 

консультування, рік захисту)  

Присвоєно почесне 

звання України 

за 10 останніх років 

 Радченко Л.О., 

к.і.н, проф. 

1. R.D.T. 

Institut Internetional de 

Hotellerie, de la Restauratio 

et du Tourisme SA  avec 

sou siege a Lausanne filiale 

de l'Ecole Superieure de 

l'Hotellerie et de la 

Gastronomie a Poznau 

20.12.2011 р. 

2. ІХ Международная 

конференция «Стратегия 

качества в 

промышленности и 

образовании» 

Технический университет, 

г. Варна (Болгария) 

31.05-07.06.2013 р. 

3. R.D.T. 

Institut Internetional de 

Hotellerie, de la Restauratio 

et du Tourisme SA  avec 

sou siege a Lausanne filiale 

de l'Ecole Superieure de 

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

хлібозаготівель в сільському господарстві 

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

2010 р. 

2. Мартиненко В.О. «Становище етнічних німців 

на території Лівобережної України в роки Другої 

світової війни» – 5 років, 2012 р. 

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

житловому питанні та його вирішення в Харкові 

(1920-1934 р.р.) – 5 років, 2019 р. 

4. Редька С.І. Становлення тоталітарної політичної 

системи в Україні у 20-ті роки XX-сторіччя (на 

матеріалах Харківщини) – 5 років, 2021 р. 
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l'Hotellerie et de la 

Gastronomie a Poznau 

02.04.2016 р. 

4. Чорногорія, м. Будва, 

Hotel Edukativni 

Centar,17.04-24.04.2017 р. 

5. Польща, м. Познань, 

The academy of hotel 

management and catering  

industry  in Poznan, 3.12-

10.12.2017 р. 
 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 17б 
 

НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ 

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

WEB OF SCIENCE 

Кафедра Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового, науково-

педагогічного працівника 

ID Scopus 

(за наявності) 

Індекс Гірша 

Scopus 

ID Web of Science Індекс Гірша Web of Science 

1 2 3 4 5 6 

1 Радченко Л.О., к.і.н., проф.  6  7 

2 Дюкарева Г.І., к.т.н., доц.  4  5 

3 Богоявленський, О.В., к.е.н., 

доц. 

   3 

4 Волосюк М.А., к.ф.-м.н., 

доц. 

   2 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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Таблиця 17в 

 

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

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

WEB OF SCIENCE (ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ) 
 

Кафедра Прізвище, ім’я, 

по батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника 

Кількість 

публікацій 

Scopus 

Назва та реквізити публікацій Scopus (прирівняні 

відзнаки) 

Кількість 

публікацій Web of 

Science 

Назва та реквізити 

публікацій Web of 

Science (прирівняні 

відзнаки) 

1 2 3 4 5 6 

 Радченко Л.О. 8 1. The new method of processing is the vegetable 

containing carotene for the manufacture of using 

combi-steaers and fine-dispersed commination // 

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

2. Глубокая переработка каротиносодержащих 

овощей и получение нанопищи с использованием 

нового поколения оборудования // Восточно-

европейский журнал передовых технологий. 2016. 

Т. 4, № 11 (82). С. 36-43 

3. Розробка технологій наноекстрактів та 

нанопорошків із прянощів для оздоровчих 

продуктів // Восточно-Европейский журнал 

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

С. 54-59 

4. The study of bas complex in chlorophyll- containing 

vegetables and development of health-improving 

nanoproducts by a deep processing method // 

Восточно-Европейский журнал передовых 

технологий. 2018. Т. 2. № 11(92). C. 48-56 
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5. Development of a new method of storage and 

maximum separation of chlorophilms from 

chlorophycontaining vegatables at reseption of 

healthfull nanoproducts// // Eureka: Life Sciences. 

2018. № 2. С. 47-54 

6. Studying the complex of biologically active 

substances in spicy vegetables and designing the 

nanotechnologies for cryosupplements and 

nanoproducts with health benefits // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий. 2018. 

Т. 4. № 11 (94). С. 6-14 

   7. Посилення політичної складової в антиурядових 

секціях студентів Наддніпрянської України (90 – ті 

рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 

Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара. Журнал «Universum «Historine et 

Archeologiae». Вип. 2 (27), 2019. С. 26-43 

  

8. Проблеми маргіналізації й заперечення 

Голокосту: західна історіографія // Laurus Press, 

Judaica Ukrainica 

(здано до друку) 

  

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко 
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10. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА 2020 РІК 
 

Таблиця 18 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

щодо науково-дослідної роботи ХТЕК КНТЕУ за 2020 рік 

 
№ 

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

1 2 3 

1. Науково-педагогічні кадри 

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників усього: 59 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 

у тому числі: 

49 

  – доктори наук 1 

  – кандидати наук 18 

  – без ступеня 30 

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

у тому числі: 

10 

  – доктори наук 3 

  – кандидати наук 6 

  – без ступеня 1 

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

усього 

у тому числі: 

- 

  – доктори наук - 

  – кандидати наук - 

  – без ступеня - 

2. Підготовка наукових кадрів 

2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього 

у тому числі: 

2 

  – з відривом від виробництва - 

  – без відриву від виробництва 2 
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№ 

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

1 2 3 

2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді, усього - 

2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, усього - 

 з них: – із захистом дисертації - 

2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього - 

– кандидатських дисертацій, усього з них:  - 

- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ  - 

- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ - 

– докторських дисертацій, усього з них:  - 

 - захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ - 

 - захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ   

     

- 

3. 
Результативні показники виконання  

науково-дослідних робіт 

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

рахунок коштів загального фонду державного бюджету, усього 

- 

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 

9 

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 

5 

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

у тому числі: 

73 

  – всеукраїнських 48 

 – міжнародних 25 
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№ 

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

1 2 3 

3.8. Взято участь у конференціях, усього  

у тому числі: 

26 

             – у національних 4 

            – у міжнародних 20 

            – за межами України 2 

3.9. Зроблено науковцями доповідей на конференціях, усього  

у тому числі: 

15 

             – у національних 10 

            – у міжнародних 5 

            – за межами України - 

3.10. Взято участь у виставках, усього  

у тому числі: 

- 

             – у національних - 

            – у міжнародних - 

            – за межами України - 

4. Наукові праці 

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

в тому числі: 

1/4,9 

 в Україні, усього од./др.арк. 1/4,9 

за кордоном, усього од./др.арк. 

в тому числі: 

- 

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

в тому числі: 

1/0,54 

 в Україні, усього од./др.арк. - 

за кордоном, усього од./др.арк. 

в тому числі: 

1/0,54 

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

в тому числі: 

33/17,43 
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№ 

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

1 2 3 

 у фахових виданнях України, усього од./друк.арк. 15/8,43 

за кордоном, усього од./друк.арк. 

 

18/9,0 

4.4 У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, з них: 33 

 - Scopus 3 

- Web of science  4 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus - 

      -     в інших наукометричних базах даних (в т.ч. зарубіжних) 26 

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

 - Scopus 10 

- Web of science  17 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus - 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 5 

4.6. Опубліковано тез , усього од./друк.арк. 85/10,63 

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

в тому числі: 

- 

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

в тому числі: 

1/1,6 

4.9. Опубліковано інших навчально-методичних видань,  

усього од./друк.арк. 

3/18,96 

5. 
Інноваційна спрямованість результатів наукових,  

науково-технічних робіт 

5.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: - 

" – в Україні, з них: - 

– патентів на винаходи - 

– патентів на корисну модель - 

– свідоцтв авторського права 1 

– інших охоронних документів - 

" – за кордоном, з них: - 

– патентів на винаходи - 
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№ 

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

1 2 3 

– патентів на корисну модель - 

– свідоцтв авторського права - 

– інших охоронних документів - 

5.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: - 

" – в Україні, з них: - 

– патентів на винаходи - 

– патентів на корисну модель - 

– свідоцтв авторського права - 

– інших охоронних документів - 

" – за кордоном, з них: - 

– патентів на винаходи - 

– патентів на корисну модель - 

– свідоцтв авторського права - 

– інших охоронних документів - 

6. Молоді вчені (до 35 років) 

6.1. Чисельність молодих учених, усього  

в тому числі: 

20 

             – доктори наук - 

  – кандидати наук 3 

  – аспіранти 2 

  – докторанти - 

  – без ступеня, не включаючи аспірантів 15 

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

в тому числі: 

- 

   – в Україні - 

  – за кордоном - 

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

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

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

в тому числі: 

6/4,35 
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№ 

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

1 2 3 

  – у фахових виданнях України 5/3,85 

             – статей у зарубіжних виданнях 1/0,5 

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

 - Scopus - 

- Web of science  - 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus - 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 4 

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

одиниць, з них: 

4 

 - Scopus - 

- Web of science  - 

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus - 

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 4 

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

              – всеукраїнських 7 

             – міжнародних 10 

             – за межами України 3 

6.9. Зроблено доповідей на конференціях, усього  

у тому числі: 

7 

             – у національних 2 

            – у міжнародних 5 

            – за межами України - 

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

7. Наукова робота студентів 

7.1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього осіб 2 

 з них: – з оплатою  - 

  – без оплати 2 

7.2. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних олімпіад  1 

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад - 

                                        – всеукраїнських олімпіад  1 
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№ 

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

1 2 3 

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

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад - 

                                        – всеукраїнських олімпіад  - 

7.4. Кількість студентів – учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських 

НДР (кулінарних) 

28 

в тому числі:                  – міжнародних конкурсів (кулінарних) 27 

                                        – всеукраїнських конкурсів 1 

 з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів  1 

  – переможці міжнародних конкурсів  21 

7.5. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  - 

 з них: – самостійно - 

7.6.  Кількість опублікованих тез, усього 38 

з них: – самостійно 26 

 

 

 

Директор ХТЕК КНТЕУ             Л. О. Радченко  


