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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ
ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри (інституту/коледжу)
складається на підставі звітів кожного викладача кафедри (ФОРМА 1) за
поточний
рік
та
результатів
діяльності
кафедри
(інституту/коледжу)
у
загальноуніверситетських, всеукраїнських та міжнародних заходах.
УВАГА! Заповнені форми викладачів зберігати в архівах кафедри в
паперовому та електронному вигляді протягом 10 років.
При узагальненні інформації про наукову діяльність кафедри
(інституту/коледжу) унеможливити подвійний підрахунок показників!
1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
Коротка характеристика наукового колективу, напрями наукових досліджень
кожного викладача та перспективи наукового зростання. Наявність наукових
шкіл, їх наукова спрямованість та результативність (табл.1).
Таблиця 1

Науково-педагогічний склад
Показники
Чисельність науково-педагогічних
працівників, всього:
з них: докторів наук
кандидатів наук
Докторантів
Аспірантів

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Темп росту, %
2019/2017
2019/2018

56

56

58

3,6

3,6

1

2

7

600

250

8

9

8

12,5

-11,1

Участь науковців (входження до складу) у наукових та громадських радах,
комісіях, інших об’єднаннях (надати коротку інформацію щодо їх діяльності).
Вказати членство в:
- редакційних колегіях наукових журналів (із зазначенням їх індексування
у наукометричних базах даних);
- спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій.
Залучення до рецензування статей у фахових виданнях України та
виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.
Зазначити (табл. 2):

участь в грантах, що фінансуються закордонними організаціями;

індивідуальні гранти (стипендії);

участь в загальноуніверситетських грантах;

наукові стажування в Україні та за кордоном, що фінансуються за
рахунок державного бюджету України та/або закордонними організаціями.
Таблиця 2

№

ПІБ виконавців

1

2
-

Назва гранту /
підстава
3
-

Місце
стажування
5
-

Термін
стажування
4
-

Фінансування,
тис. грн
5
-

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) НАУКОВОДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Коротка характеристика наукових робіт, що виконуються колективом
кафедри. Зазначити назву роботи, наукового керівника, термін виконання.
Коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,
значимість, практичне застосування місце та форма впровадження результатів
досліджень (вказати довідки, акти впровадження) (табл.3).
Таблиця 3

Перелік ініціативних (кафедральних) науково-дослідних робіт
№
1
1.

Назва НДР,
керівник, термін
виконання
2
«Назва НДР»
Керівник: ПІБ,
науковий ступінь,
посада
Термін виконання:
I кв. 20___ р. –
IV кв. 20___ р.

2.

-

Результат, наукова новизна,
практичне значення (стисло)

Впровадження

3
4
ЗАВЕРШЕНІ У 2019 р.
За результатами дослідження
Впроваджено в діяльність …
….
(довідка від ___ №.____ ).
Наукова новизна полягає….
Використано в навчальному
Практичне значення одержаних процесі КНТЕУ при створенні
результатів ……
….. (Довідка КНТЕУ щодо
впровадження
науководослідних робіт у навчальний
процес від ____ №._____)
Підготовлено та захищено
___ дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата
економічних наук: «назва» –
ПІБ.
Видано: __ монографію,
__навчальний
посібник,
опубліковано __ статті у
наукових виданнях, в т.ч. ___
статей
у
індексованих
у
міжнародних
науковометричних базах даних,
__
статей в інших виданнях, __
публікацій
в
матеріалах
конференцій.
ПЕРЕХІДНІ
-

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЯКА ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА
РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО/ТА ЗА КОШТИ З
ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
3.1. Важливі результати за закінченими у 2019 році дослідженнями і
розробками (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування
за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його
новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, вказати довідки, акти
впровадження).

3.2. Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання
перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника,
обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний
науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування,
вказати довідки, акти впровадження).
Таблиця 4

Розробки, які впроваджено у 2019 році
(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори)
№
з/п

1

Назва та автори
розробки

Важливі
показники, які
характеризують
рівень отриманого
наукового
результату;
переваги над
аналогами,
економічний,
соціальний ефект

2
-

Місце
впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

3
-

Дата акту
впровадження

4
-

Практичні результати,
які отримано від
впровадження
(обладнання, обсяг
отриманих коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи
тощо)

5
-

6
Таблиця 5

Кількісні показники створених та впроваджених розробок
№
з/п

Найменування роботи
(назва НДР)

Створено

Впроваджено

Нових матеріалів

Методів теорій

Інше*

Нової техніки

Нових технологій

Нових матеріалів

Методів, теорій

Нової техніки

Нових технологій

Нових матеріалів

Методів, теорій

2

Нових технологій

1

У навчальний процес

Нової техніки

У виробництво

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

ІНІЦІАТИВНІ (КАФЕДРАЛЬНІ)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗА РАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗА РАХУНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*інше (надати стислу характеристику розробки)

4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Форми наукового співробітництва, у т.ч. міжнародного, з установами,
організаціями, закладами вищої освіти (спільні дослідження, монографії та
підручники, розробка нових продуктів, консультації, лекції та інше) (надати
коротку аналітичну
перспективи).

інформацію

про

установу,

форму

співпраці

та

подальші
Таблиця 6

Детальні дані щодо тематики співробітництва з партнерами
(тільки ті, з якими укладено договори або отримано гранти)
Установа-партнер
Тема співробітництва
Документ, в рамках
Практичні
якого здійснюється
результати від
співробітництво,
співробітництва
термін його дії
1
2
3
4
-

5. НАУКОВІ ЗАХОДИ
5.1. Загальна інформація:
27 викладачів коледжу брали участь в 13 конференціях (з них очно 3, заочно
10).
21 викладачем зроблено 20 доповідей.
Опубліковано 34 тези.
Таблиця 7

Наукові заходи, в яких брали участь науковці кафедри у 2019 р.*
№
Повна назва заходу
з/п
1
2
1. Міжнародна науковопрактична конференція
«Перспективи розвитку
технічних наук в країнах
ЄС та в Україні»
2. Міжнародна науковопрактична конференція
«Туризм ХХІ століття:
глобальні виклики та
цивілізаційні цінності»

Дата та місце
проведення
3
22.12.2018 р.
Польща,
Куявський
університет,
м. Вроцлав,
10-11.04.2019 р.,
Україна, Словацька
Республіка.
м. Пряшів

ПІБ учасників
від кафедри
4
Кублінська І.А.

Форма участі
кожного учасника
5
заочна/тези

Кублінська І.А.
заочна/тези
Безрученко О.М.
Матвієнко Л.А.
Атаман Л.В.

1
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
III Міжнародна науковопрактична конференція
«Модернізація
національної системи
управління державним
розвитком: виклики і
перспективи»
85 Міжнародна наукова
конференція молодих
учених, аспірантів і
студентів «Наукові
здобутки молоді –
вирішенню проблем
харчування людства у
ХХІ столітті»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Розвиток харчових
виробництв,
ресторанного та
готельного господарств
і торгівлі: проблеми,
перспективи,
ефективність»
Міжнародна
науковопрактична конференція
«Економіка,
фінанси,
облік, менеджмент і
право:
актуальні
питання і перспективи
розвитку»
ХХІ міжнародна
науково-практична
конференція «Інноваційні
вектори розвитку
сучасних наукових
досліджень»
Науково-краєзнавчаконференція «Буша:
славетні сторінки
історії»
І Міжнародна науковопрактична конференція
«Vin Smart Eco»

10. VІІІ Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасний рух науки»

3
16.11.2018 р.
Тернопільська
державна
сільськогосподарська
дослідна станція
ІКСГП НААН

4
5
Безрученко О.М. заочна/тези

11-12.04.2019 р.,
НУХТ, м.Київ

Безрученко О.М. заочна/тези

15.05.2019 р.
ХДУХТ м. Харків

Безрученко О.М. заочна/тези

22.06. 2019 р.,
ЦФЕНД
м.Полтава

Тімошенко Н.М.

дистанційна/тези

04.11.2019 р.
ГО «Наука та освіта
без кордонів».
м.Запоріжжя

Бас О.П.

заочна/тези

12.10. 2019 р.,
с. Буша,
Ямпільського р-ну,
Вінницької обл.
16–18.05.2019 р.
Україна, КВНЗ
«Вінницька академія
неперервної освіти»,
м.Вінниця
03-04.10.2019 р.
Україна, м. Дніпро

Страшевська
Л.В.

заочна/тези

Кавун Ж.А.

очна/тези

Апаріна Л.Ю.

заочна/тези

1
2
11. ІV Регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
використання
інформаційних
технологій в освітньому
процесі коледжів і
технікумів»

3
27.02.2019 р.
Вінницький
торговельноекономічний коледж
КНТЕУ.
м. Вінниця

12. Всеукраїнська Науковопрактична інтернетконференція «Вітчизняна
наука на зламі епох:
проблеми та
перспективи розвитку»
13. І Всеукраїнська науковометодична конференція
«Сучасні педагогічні
технології та інноваційні
методики навчання в
підготовці фахівців у
коледжах і технікумах:
досвід, проблеми,
перспективи»

18.09.2019 р.,
ДВНЗ «ПереяславХмельницький ДПУ
ім Г.Сковороди».
м.ПереяславХмельницький
28-29.03.2019 р.
Вінницький технічний
коледж (м.Вінниця)

4
Атаман Л.В.
Бабій Л.С.
Бондарчук А.А.
Величко Л.В.
Вітюк А.М.
Грибанова О.О.
Дячок А.І.
Космина О.Л.
Матвієнко Л.А.
Олійник А.В.
Радудік О.Є.
Савлук Л.І.
Савенко М.А.
Сачок А.М.
Солоненко Л.М.
Тімошенко Н.М
Трубляк Г.М.
Яковлєва Л.М.

5
очна/тези

Тімошенко Н.М.
Віниковецька
Ж.С.

дистанційно/тези

Волинець О.О.

очна/доповідь

5.2. Перелік міжнародних та всеукраїнських галузевих виставок, фестивалів
тощо, на яких репрезентовано здобутки науковців КНТЕУ (повна назва/місце
проведення/дата/ПІБ учасників). Зазначити результат участі (диплом, сертифікат,
інше).
Золоті медалі:
- Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019» (березень 2019
р., м.Київ). Тема розробки: «Використання Internet bot-додатків в освітньому
процесі коледжів та технікумів» - номінація: «Упровадження інноваційних
освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості
підготовки кваліфікованих кадрів». Керівник проекту: Савлук Людмила Іванівна
– завідувач навчально-методичного кабінету коледжу. Авторський колектив:
Вітюк А.М. – викладач інформатики та комп’ютерної техніки, Атаман Л. В –
к.г.н., викладач туристичних дисциплін, Солоненко Л.М. – викладач
комерційних дисциплін, Величко Л.В. – викладач товарознавчих дисциплін,
Тімошенко Н.М. – викладач фінансових дисциплін, Студенти: Медведчук Діана

– студентка 4 курсу спеціальності «Туристичне обслуговування», Стецюра
Вікторія - студентка 3 курсу спеціальності «Облік та оподаткування»,
Макітрак Вікторія - студентка 3 курсу спеціальності «Готельно-ресторанна
справа», Мельник Дарія - студентка 2 курсу спеціальності «Туризм».
- Одинадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»
(жовтень 2019р., м.Київ). Тема: «Модель діджиталізації сучасного закладу
фахової передвищої освіти - Вінницького торговельно-економічного коледжу як
креативного освітнього простору» - номінація: «Розробка та впровадження
інноваційних засобів навчання, проектів, програм і рішень у закладах освіти».
Керівник проекту: Волинець О.О. – в.о. директора Вінницького торговельноекономічного коледжу Київського національного торговельно-економічного
університету. Авторський колектив: Савлук Л.І. – завідувач навчальнометодичного кабінету коледжу, викладач суспільних дисциплін; Сачок А.М. –
викладач математики та фізики; Савенко М.А. – викладач математики та
інформатики; Бас О.П. - викладач хімії; Космина О.Л. – викладач фізики та
інформатики; Тімошенко Н.М. –викладач фінансово-економічних дисциплін.
5.3. Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою (повна
назва/місце проведення/дата).

Коледжем організовано та проведено:
- ІV регіональну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми
використання інформаційних технологій в освітньому процесі коледжів і
технікумів» (27 лютого 2019 року, м.Вінниця, ВТЕК КНТЕУ);
- обласні методичні об’єднання викладачів суспільних дисциплін (олімпіада з
історії), викладачів хімії та біології (конкурс), предметні олімпіади зі всіх
дисциплін за графіком;
- випусковими цикловими комісіями проведено конкурси «Кращий за
спеціальністю» (березень-квітень 2019 року, поетапно за графіком):
Конкурс Кращий за професією (фінансові та облікові дисципліни), 24.04.2019;
Конкурс Кращий за професією (підприємництво, торгівля та біржова
діяльність), 23.04.2019;
Конкурс Кращий за професією (туризм), 20.03.2019;
Конкурс Кращий за професією (готельно-ресторанна справа), 22.04.2019;
Конкурс Кращий за професією (харчові технології), 23.04.2019;
- квест з фінансово-економічних дисциплін 25.02.2019;
- конкурс «Мистецтво бухгалтерії та фінансів» 28.02.2019;
- Конкурс податкових реформ «Кращий податківець» 26.02.2019;
- ІІ Регіональний круглий стіл «Реклама-двигун торгівлі» м. Вінниця, ВТЕК
КНТЕУ (27.03.2019 р.);
- позанавчальний захід з менеджменту з теми: «Time management» (25.02.2019
р.);
- ворк-шоп «Вмій захистити свої права» (26.03.2019 р.);
- позанавчальний захід - тест-контроль з визначення якості молочних продуктів.
- майстер-клас «Морозиво» (01.04.2019 р.);
- захід «Експорт українських товарів до Європи» (16.10.2019 р.);

захід «Європейські інновації в управлінні ЗРГ» (16.10.2019 р.);
захід «Бізнес на шляху до Європи» (21.10.2019 р.);
захід «Впровадження європейських інновацій у роздрібні торгівлі»
(відеопроект) (29.10.2019 р.);
- круглий стіл «Соціальні реформи в Україні і моє майбутнє» з залученням
студентів інших коледжів (12.02.2019 р.);
- конкурс творчих дослідницьких робіт студентів з теми «Сучасний виконавець
очима молоді» (23.02.2019 р.).
- день безпечного Інтернету – позанавчальний захід з теми «Соціальні мережі –
користь та безпека» (04.02.2019 р.);
- тренінг «Разом для найкращого Інтернету» (05.02.2019 р.);
- веб-квест «Видатні фізики та математичні символи на грошових знаках»
(15.04.2019 р.);
- STEM –лабораторія «Інформаційно-технологічна» (16.04.2019 р.);
- STEM - лабораторія «Математична» (18.04.2019 р.);
- конкурс спідкуберів (17.04.2019 р.);
- хімічний квест (13.03.2019 р.);
- інтелектуальні змагання з біології (14.03.2019 р.);
- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді
ім. Т. Шевченка. І тур (01.10.2019 р.);
- I етап XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(07.10.2019 р.).
-

5.4. Інформація про проведені за ініціативи кафедри лекції, майстер-класи,
тренінги за участю провідних вчених, науковців, видатних фахівців-практиків
(табл. 8)
№
з/п

1
1
2

3

ПІБ
(вчене звання, науковий
ступінь,
посада, місце роботи)
2
Поліщук С.А. - директор
ресторану «Слов’янській
двір»
Баланюк Т.Б. – начальник
відділу Лівобережного
центру зайнятості.
Нежданова Л.І. викладач кафедри філології
та гуманітарних дисциплін
Вінницької академії
неперервної освіти

Назва
(лекції, майстер-класу, тренінгу)
3
Майстер-клас з

Лекція на тему «Ринок праці.
Українські реалії»
Майстер-клас на тему «Складні
випадки узгодження числівника з
іменником»

Таблиця 8
Дата проведення

4
14.05.2019 р.

21.05.2019 р.
29.03.2019р.

1
4

2
Чайковська Марина HR-менеджер, компанія
«Exadel»

5

Хоуп - волонтер з Флориди.

6

Крупка В.П. - кандидат
філологічних наук, доцент
кафедри української
літератури Вінницького
державного педагогічного
університету імені Михайла
Коцюбинського, член
Національної спілки
журналістів України, член
Національної спілки
письменників України
Макайла Мейсі, Бейлі
Пікстон, Еліас Максімо,
Алекс Ліндсі - носії мови,
студенти вищих навчальних
закладів Америки
Продан І.В. - провідний
бухгалтер Управління спільної
комунальної власності
територіальних громад
Вінницької області
Костюк Т.М. - персональний
банкір ПАТ «ПриватБанк»

7

8

9

3
Практичне заняття з предмета
«Іноземна мова» на тему «Як
правильно та успішно скласти
резюме»
English Speaking Club на тему:
«Дозвілля молоді за кордоном»
Круглий стіл на тему «Молоді
«Вітрила» Вінниччини»

4
21.03.2019р.

Практичне заняття з дисципліни
«Іноземна мова за професійним
спрямуванням» на тему «В
ресторані»

28.01.2019р.

Практичне заняття з теми
«Облік коштів, розрахунків та
інших активів». Навчальна
практика

17.04.2019 р.

Лабораторна робота з дисципліни
«Інформаційні системи і
технології в фінансово-кредитних
установах» на тему: «Інтернетбанкінг»

15.04.2019 р.

16.04.2019р.
22.04.2019р.

5.5. Висвітлення результатів наукових здобутків у засобах масової інформації.
6. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ,
ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, опублікованих
викладачами кафедри у звітному році:
Таблиця 9

Назва роботи
1

Кількість

Обсяг в
друк.
аркушах

10
1

1,3
0,9

Статей
у фахових виданнях України
у зарубіжних виданнях

2
3
4
5

Тез доповідей
Підручників
Навчальних посібників
Інших навчально-методичні розробки
Опубліковано робіт, всього:

11
22

74,1
76,3

6.2. Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій,
підручники, навчальні посібники) надати в звіті у вигляді бібліографічного
списку:
Бібліографічний список:
Навчально-методичні розробки
1) Бас О.П. Неорганічні сполуки. І частина. Опорний конспект лекцій. Вінниця:
ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2019, 60 с. 60. УДК: 576(075.8)
2) Кавун Ж.А. Опорний конспект з дисципліни «Гігієна і санітарія» для
студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Вінниця: ТОВ
«Вінницька міська друкарня», 2019, 94 с. УДК: 613/614(075.8)
3) Кавун Ж.А. Збірник тестів для підсумкового контролю знань студентів з
дисципліни «Гігієна і санітарія» для студентів спеціальності «Готельноресторанна справа». Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2019, 28 с.
УДК: 613/614(079.1)
4) Космина О.Л. Робочий зошит з предмета «Фізика». Вінниця: ТОВ
«Вінницька міська друкарня», 2019, 68 с. УДК 53 (076,5)
5) Матвієнко Л.А. Конспект лекцій з дисципліни «Організація обслуговування в
закладах ресторанного господарства». Вінниця: ТОВ «Вінницька міська
друкарня», 2019, 76 с. УДК: 642.5(075.8)
6) Олійник А.В. Збірник тестових завдань з всесвітньої історії. Вінниця: ТОВ
«Вінницька міська друкарня», 2019, 152 с. УДК: 94(100)(076.6)
7) Савлук Л.І. Робочий зошит з дисципліни «Соціологія». Вінниця: ТОВ
«Вінницька міська друкарня», 2019, 84 с. УДК: 316(075.8)
8) Солоненко Л.М. Навчальний посібник з дисципліни «Основи менеджменту».
Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2019, 160 с. УДК: 005(075.8).
9) Тімошенко Н.М. Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни
«Банківські операції» (ІІ частина). Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня»,
2019, 36 с. УДК: 336.711
10) Трубляк Г.М. Робочий зошит з дисципліни «Основи підприємницької та
управлінської діяльності». Вінниця ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2019,
72 с. УДК 005.5:658(076)
11) Радудік О.Є. Бондарчук А.А. Навчально-наочний посібник з англійської
мови для студентів спеціальності «Харчові технології». Вінниця ТОВ
«Вінницька міська друкарня», 2019, 81 с. УДК 811.111(075.8)

6.3. Перелік опублікованих статей/тез в журналах, що індексуються БД Scopus
та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Сореrnicus для соціогуманітарних наук та/або іншій (зазначити)) (окремо за кожною наукометричною
базою) (табл. 10).
Таблиця 10
№ ПІБ автора(ів) публікації Назва публікації
(якщо співавтор з/п
студент, вказати
факультет, курс, групу)

1
1

2

3

Країна, видавництво,
назва (журналу, збірки,
тощо),
рік, номер видання, першаостання сторінка

4

Scopus
Статті
Oliinyk, V., Burdenko, I.,
Organized
Periodicals of Engineering and
Volynets, O., Yatsenko, V. derivatives market Natural Sciences. 2019. №7(2).
and Economical
growth:
Relationship and
impact.
Тези

1 Рябоконь О.В.,
Страшевська Л.В.

1 Тімошенко Н.М.

2 Тичук Т.О.

Web of Science
Статті
Geological and
Journal of Geology, Geography
geomorphological and Geoecology, 2019,
and historical
№28(3), 528–536
components of the
rock monasteries of
the Middle
Podnistrovia
Тези

Мова

5
англійська

англійська

Index Сореrnicus (для соціо-гуманітарних наук)
Статті
Українська
Стратегічні
Інвестиції: практика та
напрями розвитку досвід. 2019. № 13. С. 45–50.
ринку державних
цінних паперів у
системі
управління
дефіцитом
бюджету.
Методика оцінки Бізнес Інформ. 2019. №2. Українська
C. 295–301.
об’єктів
бухгалтерського
обліку за умови
об’єднання бізнесу
та переходу до
МСФЗ.

1
2
3 Тичук Т.О.,
Волинець О.О.

4 Тичук Т.О.

5 Волинець О.О.

1 Кублінська І.А.

2 Кублінська І.А.

3 Безрученко О.М.

3
Сучасні аспекти
оцінки корисності
необоротних
активів та їх
відображення в
обліку

4
Науковий вісник
Ужгородського
національного університету.
Серія: Міжнародні
економічні відносини та
світове господарство. 2019
вип.25. Ч.1. С. 53-59
Принципи оцінки у Електронне фахове видання
Мукачівського державного
національній
університету « Економіка та
системі
бухгалтерського суспільство» Випуск
№20.Лютий 2019р.
обліку
Причорноморські економічні
Використання
студії. 2019. Вип. 40. С.217результатів
222.
контролю в
оперативному і
стратегічному
управлінні
зобов’язаннями
підприємства.
Інші (обов’язково вказати)
Статті
Обгрунтування
Україна.:Наукові праці
технології соусу з Національного університету
композиційною
харчових технологій. 2019.
сумішшю грибних Том 25, № 1. с. 189-199.
(Фахова стаття, Index
порошків
Copernicus, EBSCOhost,
Google Scholar)
Обгрунтування
Україна.:Вісник Херсонського
параметрів
національного технічного
ступеневого
університету. 2019. № 1(68).
сушіння
с.118-123
культивованих
(Фахова стаття, РИНЦ
грибів
(eLibrary),Google Scholar,
National Library of Ukraine
(Vernadsky))
Обґрунтування
Україна: Збірник наукових
складу
праць Таврійського
борошняної
державного
сировини у
агротехнологічного
технології
університету. 2019. № 4.
безглютенових
с.106-111
кексів
(Фахова стаття, РИНЦ
(eLibrary),Google Scholar,
National Library of Ukraine
(Vernadsky))

5
Українська

Українська

Українська

українська

українська

українська

1
2
4 Пащенко І.І.

5 Пащенко І.І.

-

-

3
Органи
прокуратури в
період
колективізації
сільського
господарства
(1922-1933 рр.)

4
Гілея: науковий вісник, 2019,
Вип. 140 (1). с.79-81.
(Фахова стаття, Google
Scholar; Index Copernicus
(Польща); EBSCO Publishing,
Inc. (USA); SIS (Scientific
Indexing Services) (USA);
InfoBase Index (Індія).
Структурна
Вісник аграрної історії:зб.
характеристика наук праць/ Нац. пед. ун-т ім.
органів
М. Драгоманова. – Київ. –
прокуратури 1922 Вип. 26-27. с.41-44.
1933 рр.
(Фахова стаття, INDEX
COPERNICUS)
Тези
-

5
українська

українська

-

6.4. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у
2019 році у закордонних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою
(окремо Scopus, Web of Science) (табл.11).
Таблиця 11
№
з/п

Автори

Назва роботи

Країна,
назва видання, де
опубліковано роботу

Том, номер
(випуск), першаостання сторінки
роботи

Статті
Статті, прийняті редакцією до друку

УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення
6.5. Перелік статей в зарубіжних виданнях (табл. 12) (лише ті статті, що не
входять до табл. 10 та табл. 11).
Таблиця 12
№ ПІБ автора(ів) публікації
з/п (якщо співавтор – студент,
вказати факультет, курс,
групу)

Назва роботи

Мова

1
2
3
4
УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення

Країна, видавництво,
назва (журналу, збірки, тощо),
рік, номер видання, випуск,
перша-остання сторінки роботи

5

6.6.Виконання перекладів наукових розробок викладачами (лише кафедри:
сучасних європейських мов; іноземної філології та перекладу) (табл. 13).

Таблиця 13
№
з/п

ПІБ викладача

1

2

Вид та назва роботи (монографія,
підручник, навчальний посібник, стаття,
брошура, тези інше)
3

Обсяг в друк. арк..
4

6. Перелік об’єктів інтелектуальної власності (табл. 14).
Таблиця 14
№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, посада)

Назва об’єкту
інтелектуальної
власності

Номер та дата видачі
(подачі) документу

Особа або
організація, на яку
видано документ

1

2

3

4

5

УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення
7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ
Робота з питань підвищення наукової кваліфікації кадрів (табл. 15, 16).
Зазначити викладачів, що захистили дисертацію (тема роботи, дата і місце
захисту), врахувавши роботи, захищені поза межами КНТЕУ. Зазначити
викладачів (здобувачів), що готують кандидатські дисертації поза аспірантурою
та здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії (кандидат наук), доктор
наук в інших ЗВО (наукових установах).
Прізвища викладачів та аспірантів, які не виконали, або не в повній мірі
виконали план роботи над дисертаціями. Зазначити причини невиконання плану.
Таблиця 15

Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
№
з/п

ПІБ

Тема дисертації

Науковий
керівник

1

2

3

4

Початок
Фактично
Термін
роботи над виконано
захисту
дисертацією
дисертації
(місяць, рік)

5

6

7

жовтень
2018 р.

20%

Жовтень
2022 р.

вересень
2014 р.

100%

Захист
31.05.2019

Аспірантами та здобувачами

1.

Безрученко
О.М.

2.

Гула С.А.

Технологія
безглютенових
кексів з молочнобілковим
концентратом
сколотин
Формування
радянських органів
державної безпеки
на Поділлі (19281938 рр)

Викладачами
Юдіна Т.І.,
кандидат
техн.наук,
професор
Васильєв В.Ю.,
доктор
історичних наук,
доцент

1
2
3. Кавун Ж.А.

4.

Кублінська
І.А.

5.

Пащенко І.І.

6.

Саблук О.О.

7.

Тімошенко
Н.М.

8.

Тичук Т.О.

3
Особливості
збереження
біотичного
різноманіття
Східного Поділля в
контексті стратегії
збалансованого
розвитку регіону
Технологія соусів з
порошками
із культивованих
грибів
Концепція
створення
прокуратури УРСР

4
д. с/г. н.,
професор,
О.В. Мудрак

5
грудень
2016

1
50%

2
Листопад
2021

Кравченко М.Ф
(д.т.н., проф.)

листопад
2014 р.

100%

Листопад
2019

Мельничук
О.А., доктор
історичних наук,
професор
БезлюднийО.І.,
доктор
педагогічних
наук, професор

листопад
2015

60%

Листопад
2020

100%

Захист
27.06.2019

100%

Листопад
2019

100%

Листопад
2019

Формування
вересень
професійної
2014 р.
компетентності
майбутніх агентів
професійної
діяльності в
агроекономічних
коледжах
Державні цінні
д.е.н., професор листопад
папери в системі
М.В.Тарасюк
2015
управління
дефіцитом бюджету
Об’єкти оцінки
д.е.н., професор
грудень
бухгалтерського
В.К.Симоненко
2012
обліку (на
підприємствах
торгівлі)
Випускниками аспірантури минулих років
Здобувачами минулих років

Таблиця 16

Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
№ ПІБ, та посада
з/п дисертанта

1

2

Тема дисертації

Науковий
консультант

3

4

Початок
Фактично
Термін
роботи над виконано
захисту
дисертацією
дисертації
(місяць, рік)

5

Докторантами
Викладачами
Випускниками докторантури минулих років

6

7

8. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА
ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Діяльність кафедри щодо залучення студентів до науково-дослідної
роботи:
8.1. Студентські наукові гуртки, дискусійні клуби, інші. Кількість
залучених студентів, наукові керівники (по кожному гуртку або дискусійному
клубу) (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та
результативність роботи).

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін:
Дискусійний клуб «Фінансової грамотності» - залучено 15 студентів.
Основне завдання полягає у підвищенні рівня фінансової грамотності студентів,
через постійне проведення фінансових ігор «Заощадження», «Життєвий
капітал», «Cash flow». Результат – майстер-класи в школах та інших закладах
освіти міста.
Дискусійний клуб «Любителів економіки» - залучено 12 студентів. Мета
діяльності – поглиблення теоретичних та практичних знань з економічних
дисциплін. Результат – експонати на обласну виставку технічної творчості та
призові місця на обласному конкурсі «Кращий за професією (економічні
дисципліни)».
Дискусійний клуб «Обліку та аудиту» - залучено 10 студентів. Основна
мета діяльності – підвищення рівня зацікавленості студентів до проблемних
питань обліку та оподаткування. Результат – постійна участь студентів у
наукових заходах різного рівня (обласного, всеукраїнського та міжнародного).
Циклова комісія суспільних дисциплін та правознавства:
- Гурток «Студент і закон» - залучено 15 студентів. Гурток створений з
метою студентської наукової діяльності, творчого пошуку, розвитку критичного
та аналітичного мислення, глибокого знання законодавства в галузі майбутньої
діяльності за фахом. Результат – участь і призове місце у Молодіжній лізі «Що?
Де? Коли?» (на базі обласного молодіжного центру), перемоги у дебатних
турнірах.
Циклова комісія європейських мов:
- Дискусійний клуб з української мови та літератури, керівник –
Бабійчук І.В., кількість залучених студентів – 20. На засіданнях клубу
удосконалюють власне мовлення, займаються пошуково-дослідницькою
роботою, підготовкою студентських проектів, ментальних карт з мови та
літератури, просвітницькою діяльністю серед студентів коледжу, організацією
позанавчальних заходів – флешмобів, конкурсів, турнірів. Результат роботи
клубу – призові місця на ІІ етапі Міжнародних мовно-літературних конкурсів
ім.П.Яцика та Т.Шевченка, обласній олімпіаді з української мови, Дипломи ІІ
ступеня на Інтернет-олімпіаді «На урок» з української мови та літератури.

Дискусійний клуб «British Speaking Club», керівник – Губрій Н.М.,
кількість залучених студентів – 23. Діяльність клубу: обговорення тем на
країнознавчу тематику, створення презентацій, ментальних карт для
удосконалення
вивчення англійської
мови
студентами,
проведення
просвітницьких заходів «Відкрий мови – відкрий світ», створення та робота
онлайн-клубу для студентів. Результат роботи клубу – призові місця на обласній
олімпіаді з іноземних мов, перемоги в інтернет-турнірах з іноземних мов, участь
у підготовці проектів на Міжнародні виставки «Інноватика в освіті» та «Сучасні
заклади освіти».
-

Циклова комісія природничих дисциплін:
- Гурток з хімії займається дослідженнями води, продуктів харчування на
предмет їх якості та безпечності для споживачів. Керівник гуртка –
Апаріна Л.Ю., кількість залучених студентів – 15. Результат роботи гуртка –
кілька років поспіль призові місця в обласному конкурсі науково-дослідних
робіт з хімії серед студентів закладів фахової передвищої освіти, перемоги в
обласних виставках технічної творчості серед студентів коледжів
- Гурток з біології та екології «Зелена планета» займається розглядом
проблемних питань з охорони навколишнього середовища та впливу
антропогенної діяльності на нього, просвітницькою діяльністю, беруть участь у
міських заходах «Ми – за чисте довкілля» . Керівник гуртка –Кавун Ж.А.,
кількість залучених студентів – 12. Результат роботи гуртка – подяки міської
ради Вінниці за участь у заходах з безпечного довкілля та Студентської ради
Вінниці за долучення до екологічних акцій.
Циклова комісія харчових технологій та сфери обслуговування:
Гурток з організації обслуговування. Керівник гуртка – Матвієнко Л.А.,
кількість залучених студентів – 15. Гурток займається підготовкою майстеркласів з фаху, проводить зустрічі з фахівцями ресторанної та готельної справи,
проводить активну профорієнтаційну роботу в школах та ПТНЗ. Результат
роботи гуртка: ІІ місце у Всеукраїнської олімпіади з харчових технологій
щороку, конкурс при вступі на спеціальність «Готельно-ресторанна справа».
- Гурток з мистецтва карвінгу. Керівник гуртка – Трубляк Г.М., кількість
залучених студентів – 15. Гуртківці опановують дане мистецтво та постійно
готують експонати на виставки й конкурси, дні гостинності, проводять майстеркласи для студентів коледжу й учнів шкіл. Результат роботи гуртка – переможні
місця на міжнародних та всеукраїнських конкурсах з фаху, обласних виставках
технічної творчості.
- Гурток «Пекельна кухня». Керівник гуртка – Буняк Н.А., кількість
залучених студентів – 15. Гуртківці вдосконалюють мистецтво з виробництва
кулінарної продукції, досліджують новинки в мистецтві кулінарії, проводять
майстер-класи, зустрічі з відомими шеф-кухарами. Результат роботи гуртка –
переможні місця на Міжнародних конкурсах ресторанних технологій
«ВеstCookFest», Конкурсі «Кращий кухар-юніор Поділля, Всеукраїнській
олімпіаді з харчових технологій.
-

Гурток «Смаколики». Керівник гуртка – Безрученко О.М., кількість
залучених студентів – 10. Гуртківці вдосконалюють мистецтво з виробництва
кондитерської продукції, досліджують новинки в кондитерській справі,
проводять майстер-класи, зустрічі з відомими кондитерами. Результат роботи
гуртка – переможні місця на Міжнародних конкурсах ресторанних технологій
«ВеstCookFest», Конкурсі «Кращий кухар-юніор Поділля, Міжнародному
кондитерському фестивалі «EXPO SWEET-2019», Всеукраїнській олімпіаді з
харчових технологій.
- Клуб «Вінниця туристична». Керівник гуртка – Страшевська Л.М.,
кількість залучених студентів – 11. Гуртківці досліджують нові туристичні
маршрути Вінниччини, готують проекти на конкурси, проводять віртуальні
екскурсії з допомогою гід-екскурсовода та бінокулярних відеоокулярів.
Результат роботи гуртка – перемога у Всеукраїнському студентському конкурсі
стартапів «TourSystemUkrChallenge», участь у підготовці проекту по ботресурсах в освітньому процесі на Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти2019» та Золота медаль за перемогу.
Циклова комісія підприємництва та торгівлі:
- Дискусійний клуб
«Бізнес та бізнесмени». Керівник гуртка –
Солоненко Л.М., кількість залучених студентів – 15. Клуб займається
просвітницькою діяльністю в коледжі, при проведенні профорієнтаційної роботи
в школах та ПТНЗ, готує бізнес-проекти на конкурси, проводить зустрічі з
відомими в місті підприємцями. Результат роботи клубу – перемоги у
Всеукраїнських студентських конкурсах торговельної реклами.
- Гурток «Майстерня якості». Керівник гуртка – Величко Л.В., кількість
залучених студентів – 15. Гуртківці досліджують якість товарів та проводять
просвітницьку роботу, майстер-класи з визначення якості продовольчих та
непродовольчих товарів, зустрічі з знаними товарознавцями, експертами з
товарів та послуг. Результат роботи гуртка – масова участь студентів у науковопрактичних конференціях з фаху.
.
-

8.2. Список наукових заходів, в яких брали участь студенти (повна
назва/місце проведення/дата).
1) VІ Студентська науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні
трансформації особистості студента ЗВО: історико-філософські, соціальноправові, мовознавчі та здоров'я формуючі аспекти». ВТЕІ КНЕУ, м.Вінниця,
лютий 2019 р.
2) ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку
сервісної економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в
Україні», КНЕУ, м. Київ, 24 квітня 2019 р.
3) ІV
Регіональна
науково-практична
конференція
«Професійна
компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку
праці» ВТЕК КНТЕУ, м. Вінниця, лютий 2019 р.

4) IIІ Міжвузівська науково-практична конференція «Готельно-ресторанний
сервіс та регіональна кухня Поділля», ХТЕК КНТЕУ, м. Хмельницький, квітень
2019 р.
5) VІІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні
питання економіки, обліку та фінансів в Україні». Секція 2. Бухгалтерський
облік і оподаткування. ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»,
11 квітня 2019 р.
6) VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», ВТЕІ
КНТЕУ, 23.04.2019 р.
7) II Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку
сервісної економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в
України», м.Київ, КТК КНТЕУ 24.04.2019 р.
8.3. Кількість опублікованих
доповідей/обсяг.

студентами

одноосібних

статей/обсяг; тез

ЦК харчових технологій та сфери обслуговування – 6 тез доповідей, заг. обсяг – 0,82 друк.
арк.
ЦК фінансово-економічних дисциплін – 10 тез доповідей, заг. обсяг – 3,0 друк. арк.

8.4. Результати участі студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських
наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях.
Таблиця 17

Участь в наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо
№

Країна
проведення
1
2
1 Польща

2 Україна

Назва заходу
3
Міжнародну виставка
«Sweet expo-19»

Vl Mіжнародний кулінарний
фестиваль BestcookFest 2019.

Кількість
учасників
4
4

Кількість
переможців
5
3

5

5

Назва нагород
6
Срібна медаль у
номінації
«Експонат з
пряничного
тіста» та 2
бронзових медалі
у номінації
«Експонат з
мастики» та
«Експонат з
шоколаду»
Арт-клас художня робота з
тіста – Золота
медаль.
У номінації
"Страва з м'яса",
"Страва
автентичної та
національної
кухні", "Страва з
птиці - Срібні
медалі! "

1
2
3 Україна
4 Україна
5 Україна
6 Україна

7 Україна

8 Україна

9 Україна

10 Україна

11 Україна

12 Україна

3
VII Всеукраїнський конкурс
торгової реклами
(5-6.11.2019 р., КНТЕУ)
Регіональний кулінарний
конкурс «Кращий кухарюніор Поділля-2019»
ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з харчових
технологій (НУХТ, Київ)
Обласний конкурс
науково-дослідницьких
робіт з хімії
«Дослідження новітніх
технологій десертних
виробів у кулінарії»
Гранд-фінал ІІ
Всеукраїнського конкурсу
робіт талановитої молоді
у сфері грошей та
банківської справи у
Київському НЕУ
ім.В.Гетьмана. (15
травня 2019 року)
ІІІ Всеукраїнський конкурс
«Податківець
майбутнього» (11.05.2019
року)
ІХ Міжнародний мовнолітературний конкурс
учнівської та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка серед
студентів коледжів та
технікумів Вінницької
області ІІІ етап
ІІІ Всеукраїнська
інтернет-олімпіада з
української мови та
літератури.

4
26

5
4

6
2 Дипломи ІІІ
ступеня

3

3

2 золотих та 1
срібна медаль

1

1

Грамота за 2
місце

2

2

Грамота за ІІ
місце

5

2

Диплом І ступеня,
Диплом ІІІ
ступеня

1

1

Грамота за 1
місце у І етапі

1

1

Грамота II ст.

10

2

X Всеукраїнський конкурс
з українознавства
«Патріот»
19 лютого 2019 р.
IX Всеукраїнська гра з
англійської мови
«PUZZLE-2019»
17-21 лютого 2019р.

52

-

Дипломи ІІ-ІІІ ст
Сертифікати
Свідоцтво №О1318237 про
підготовку
переможців
Сертифікати

48

48

Сертифікати

1
2
13 Україна

14 Україна

15 Україна

16 Україна

3
II етап обласної
олімпіади з іноземної
мови серед студентів
коледжів і технікумів
Вінницької області
Вінницький медичний
коледж ім. акад. Д.К.
Заболотного
15 травня 2019 р.
ІІ етап Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України відділення
економіки (базова
дисципліна математики)
(травень, 2019)
Обласна виставка
технічної творчості
(червень 2019 р.)
Молодіжна ліга «Що? Де?
Коли?» (на базі обласного
молодіжного центру)

4
1

5
1

6
Грамота II ст.

1

1

Грамота за
2 місце

18

4

5

5 (команда)

Грамоти за
перемоги у
номінації
«Образотворче
мистецтво»
Сертифікати за
ІІІ місце

10. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА 2019 РІК (табл. 18)
Таблиця 18
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
щодо науково-дослідної роботи кафедри (інституту) за 2019 рік
№
Назва показника наукової
Показник
з/п
та науково-технічної діяльності
1.
Науково-педагогічні кадри
1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників усього:
58
1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього
з них:
– доктори наук
– кандидати наук
7
– без ступеня
51
1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім
1
сумісництвом, усього
з них:
– доктори наук
– кандидати наук
1
– без ступеня
1.1.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами
цивільно-правового характеру, усього
з них:
– доктори наук
– кандидати наук
– без ступеня
2.
Підготовка наукових кадрів
2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього
з них:
– з відривом від виробництва
– без відриву від виробництва
2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді,
усього
2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у
звітному періоді, усього
з них: – із захистом дисертації
2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього
– кандидатських дисертацій, усього з них:
- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ
- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами
ВНЗ
– докторських дисертацій, усього з них:
- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ
- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами
ВНЗ
Результативні показники виконання
3.
науково-дослідних робіт
3.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, які
виконувались у звітному періоді за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету, усього

№
з/п
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності
Загальна кількість науково-дослідних робіт, які
виконувались у звітному періоді за рахунок коштів
замовників, усього
Загальна кількість науково-дослідних робіт, які
виконувались у звітному періоді в межах робочого часу,
усього
Кількість завершених науково-дослідних робіт за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету у звітному
періоді, усього
Кількість завершених науково-дослідних робіт, які
виконувались за рахунок коштів замовників, усього
Кількість завершених науково-дослідних робіт, які
виконувались в межах робочого часу, усього
Кількість проведених наукових заходів (семінарів,
конференцій, симпозіумів), усього
з них:
– всеукраїнських
– міжнародних
Взято участь у конференціях, усього
з них:
– у національних
– у міжнародних
– за межами України
Зроблено науковцями доповідей на конференціях, усього
з них:
– у національних
– у міжнародних
– за межами України
Взято участь у виставках, усього
з них:
– у національних
– у міжнародних
– за межами України
Наукові праці
Опубліковано монографій, усього од./друк.арк.
з них:
в Україні, усього од./др.арк.

Показник
-

1
15
5
10
21
21
2
2
-

за кордоном, усього од./др.арк.
з них:
Опубліковано розділів монографій, усього од./друк.арк. ,
з них:
в Україні, усього од./др.арк.

-

за кордоном, усього од./др.арк.

-

Кількість опублікованих статей, усього од./друк.арк.,
з них:
у фахових виданнях України, усього од./друк.арк.

-

№
з/п
4.4

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності
за кордоном, усього од./друк.арк.

Показник

У міжнародних наукометричних базах даних, усього
одиниць, з них:
- Scopus
1/ 0,9
- Web of science
1/ 0,5 др. арк
- для соціо-гуманітарних наук Copernicus
5/ 4 др. арк
- в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
5/ 1,8 др. арк
Кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних
- Scopus
- Web of science
- для соціо-гуманітарних наук Copernicus
- в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
Опубліковано тез , усього од./друк.арк.
Опубліковано підручників, усього од./друк.арк.
Опубліковано навчальних посібників, усього од./друк.арк. Опубліковано інших навчально-методичних видань,
11/ 74, 1 др. арк
усього од./друк.арк.
Інноваційна спрямованість результатів наукових,
науково-технічних робіт
Подано заявок на видачу охоронних документів, усього
одиниць, в тому числі:
" – в Україні, з них:
– патентів на винаходи
– патентів на корисну модель
– свідоцтв авторського права
– інших охоронних документів
" – за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
– патентів на корисну модель
– свідоцтв авторського права
– інших охоронних документів
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
Молоді вчені (до 35 років)
Чисельність молодих учених, усього
з них:
– доктори наук

№
з/п

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
7.
7.1.

7.2.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності
– кандидати наук
– аспіранти
– докторанти
– без ступеня, не включаючи аспірантів
Опубліковано монографій, за участю молодих вчених,
усього од./друк.арк.
з них:
– в Україні
– за кордоном
Опубліковано підручників, за участю молодих вчених,
усього од./друк.арк.
Опубліковано навчальних посібників, за участю молодих
вчених, усього од./друк.арк.
Кількість статей, усього од./друк.арк.
з них:
– у фахових виданнях України
– статей у зарубіжних виданнях
У міжнародних наукометричних базах даних, усього
одиниць, з них:
- Scopus
- Web of science
- для соціо-гуманітарних наук Copernicus
- в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
Кількість цитувань у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних усього одиниць, з них:
- Scopus
- Web of science
- для соціо-гуманітарних наук Copernicus
- в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях,
симпозіумах), усього,
з них:
– всеукраїнських
– міжнародних
– за межами України
Зроблено доповідей на конференціях, усього
з них:
– у національних
– у міжнародних
– за межами України
Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або
інших дорадчих органах
Наукова робота студентів
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР,
усього осіб
з них: – з оплатою
– без оплати
Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та
міжнародних олімпіад

Показник
2
4
7

7/ 3,3 др. арк

4
3

5

157

№
з/п
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності
в тому числі:
– міжнародних олімпіад
– всеукраїнських олімпіад
Кількість переможців, які одержали нагороди за
результатами олімпіад, усього,
в тому числі:
– міжнародних олімпіад
– всеукраїнських олімпіад
Кількість студентів – учасників всеукраїнських та
міжнародних конкурсів студентських НДР
в тому числі:
– міжнародних конкурсів
– всеукраїнських конкурсів
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів
– переможці міжнародних конкурсів
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них: – самостійно
Кількість опублікованих тез, усього

В.о.директора

Показник
9
148
8
71

16

О.Волинець

