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

2019 р.

2020 р.

2021 р.

58

67

57

7
8

14
4

9
2

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.
№

ПІБ виконавців

1

2
-

Назва гранту /
підстава
3
-

Місце
стажування
5
-

Термін
стажування
4
-

Таблиця 2
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 2020 р.
За результатами дослідження ….
Впроваджено в діяльність …
Наукова новизна полягає….
(довідка від ___ №.____ ).
Практичне значення одержаних
Використано в навчальному
результатів ……
процесі КНТЕУ при створенні
….. (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 2021 році дослідженнями і
розробками (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування
за повний період, зокрема на 2021 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 2021 рік; коротко описати одержаний
науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування,
вказати довідки, акти впровадження).
Таблиця 4

Розробки, які впроваджено у 2021 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

1

Найменування роботи
(назва НДР)

2

Створено
Н
о
в
о
ї
т
е
х
н
і
к
и

Н
о
в
и
х

Н
о
в
и
х

т
е
х
н
о
л
о
г
і
й

м
а
т
е
р
і
а
л
і
в

3

4

5

Впроваджено
М
е
т
о
д
і
в
т
е
о
р
і
й

І
н
ш
е
*

6

7

У виробництво
Н
о
в
о
ї
т
е
х
н
і
к
и

8

Н
о
в
и
х

Н
о
в
и
х

т
е
х
н
о
л
о
г
і
й
9

У навчальний процес

м
а
т
е
р
і
а
л
і
в
10

М
е
т
о
д
і
в
,
т
е
о
р
і
й

Н
о
в
о
ї
т
е
х
н
і
к
и

Н
о
в
и
х

Н
о
в
и
х

11

-

-

М
е
т
о
д
і
в
,
т
е
о
р
і
й

13

т
е
х
н
о
л
о
г
і
й
14

м
а
т
е
р
і
а
л
і
в
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:
38 науковців кафедри брали участь в 47 конференціях (з них очно 4, заочно
43).
32 викладачами зроблено 46 доповідей.
Опубліковано 46 тез. (табл. 7).
Таблиця 7

Наукові заходи, в яких брали участь науковці кафедри у 2021 р.*
№
з/п
1
1.

2.

Повна назва заходу
2
Міжнародна конференція
“Інновації тіловиховання
2.0”
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Розвиток внутрішнього
туризму в Україні:
проблеми та
перспективи»

Дата та місце
проведення
3
06 вересня 2021 р.
м. Київ
Інститут модернізації
змісту освіти
13 жовня 2021 р.
м. Вінниця,
ВСП “Вінницький
торговельноекономічний
фаховий коледж
КНТЕУ”

ПІБ учасників
від кафедри
4
Гаращук С.К.,
Кривенко О.Л.,
Чурікова Н.В.

Форма участі
кожного учасника
5
слухач

Антонюк О.О.
Дудник Л.В.
Фадєєва Т.Ю.
Бас О.П.
Маслоїд А.П.
Марчук І.М.

очна/тези

1
3.

4.

5.

6.

7.

8.

2
VII Міжнародна науковопрактична конференція
«Формування механізму
зміцнення конкурентних
позицій національних
економічних систем у
глобальному,
регіональному та
локальному вимірах»
Всеукраїнська науковометодична конференція
«Сучасні педагогічні
технології та інноваційні
методики навчання в
підготовці фахівців у
закладах фахової
передвищої освіти»
Міжнародна науковопрактична конференція
“Сучасні тенденції
соціально-гуманітарного
розвитку суспільства”
ХХХII Всеукраїнська
наукова історикокраєзнавча конференція з
міжнародною участю:
«Вінниччина в роки
Другої світової війни: до
80-річчя початку
німецько-радянської
війни»
ХХХIIІ Всеукраїнська
наукова історикокраєзнавча конференція:
до 30-ї річниці
проголошення Акта
незалежності України, до
100-річчя професора
І.Г.Шульги
Всеукраїнська наукова
онлайн конференція
«Компетентність
педагогічних працівників.
Різнобічність та
ефективність»

3
05 листопада 2021 р.
Тернопільський
національний
технічний
університет імені
Івана Пулюя

4
Дудник Л.В.,
Павлюк Л.Д.

5
заочна/тези

28 квітня 2021 р.,
м. Вінниця,
Вінницький
технічний фаховий
коледж

Шмалій Л.І.

заочна/тези

24 березеня 2021 р.,
м.Харків
Соціальногуманітарна науковотворча майстерня
“Новий курс”
11 червня 2021 р.
м.Вінниця
Вінницький
державний
педагогічний
університет ім.
М.Коцюбинського

Шмалій Л.І.

заочна/тези

Гула С.А.

очна/тези

24 вересня 2021 р.
м.Вінниця
Вінницький
державний
педагогічний
університет ім.
М.Коцюбинського

Гула С.А.

очна/тези

03-04 квітня 2021 р.
ГО «РУХ Освіта»

Трубляк Г.М.

Дистанційна/тези

1

2

3

4

5

9.

Міжнародна конференції
з онлайн-трансляцією
«Інноваційні моделі
розвитку науковометодичної
компетентності педагогів
професійної і фахової
передвищої
освіти: досвід, проблеми,
перспективи»

20 травня 2021 р.
Білоцерківський
інституту
неперервної
професійної освіти
ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

Трубляк Г.М.

онлайн/слухач

10.

Міжнародна
науково-практична
конференція
«Індустрія сфери послуг:
виклики та можливості»

25 травня 2021 р.,
м. Київ
ВСП “Київський
торговельноекономічний
фаховий коледж
КНТЕУ”

Трубляк Г.М.

Дистанційна/тези

11.

ІІ Міжнародна наукова
конференція «Розвиток
наукової думки
постіндустріального
суспільства: сучасний
дискурс»

08 жовтня 2021 р.,
Міжнародний центр
наукових досліджень
м. Дніпро

Трубляк Г.М.

заочно/тези

12.

Всеукраїнська наукова
15 березня 2021 р.,
онлайн конференція на
ГО «Фонд підтримки
тему «Формування
інформаційного
компетентностей педагога
забезпечення
та технологій навчання»
студентів»

Віниковецька
Ж.С.

Онлайн/тези

13.

Всеукраїнська наукова
онлайн-конференція
«Компетентності
педагогічних працівників.
Різнобічність та
ефективність.»

05 квітня 2021 р.,
ГО «Рух Освіта»

Віниковецька
Ж.С.

онлайн

14.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Економіка, облік,
фінанси і право:аналіз
тенденцій та перспектив
розвитку»

7 квітня 2021 р.,
м. Полтава,
Центр фінансово –
економічних
наукових досліджень

Віниковецька
Ж.С.

дистанційно/тези

15.

Міжнародна наукова
спеціалізована
конференція «Сучасний
стан та тренди розвитку
фінансово – економічних
відносин на мікро- та
макрорівнях,
маркетингові та
логістичні стратегії»

11 червня 2021р.,
м. Івано-Франківськ

Віниковецька
Ж.С.
Лозовська Н.І.

онлайн/тези

1

2

3

4

5

16.

VІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
використання потенціалу
економіки країни:
світовий досвід та
вітчизняні
реалії»

22-23 жовтня 2021
року, м. Дніпро

Грибанова О.О.
Бабій Л.С.

онлайн/тези

17.

«Вінницький
гуманітарно-педагогічний
коледж» VІ міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Сучасний стан
інформаційноекономічного суспільства
ХХІ століття:
проблеми і перспективи»

26 травня 2021
КЗВО «Вінницький
гуманітарнопедагогічний
коледж»

Бабій Л.С.
Кислинська І.І.

онлайн/тези

18.

Семінар-практикум
«Організація
інклюзивного
середовища в закладі
фахової перед вищої
освіти»

22 лютого 2021 р.,
м.Вінниця
ВСП «ВТЕФК
КНТЕУ»

Бабій Л.С.

слухач

19.

Міжнародна науковопрактична конференція
“Аспекти прогнозування
економічного та
соціального розвитку
країни”

30 січня 2021 р.,
м. Дніпро
НО «Перспектива»

Тімошенко Н.М.

заочна/тези

20.

V Міжвузівська науковопрактична конференція
«Готельно-ресторанний
сервіс та регіональна
кухня Поділля»

14.квітня 2021 р.,
ВСП «ХТЕФК
КНТЕУ»

Кублінська І.А.
Матвієнко Л.А.
Буняк Н.А.
Гриньова О.В.

заочна/тези

21.

XVII Міжнародна
науково-практична
конференція
«Development of science:
trends, innovations
problems and prospects»

01 квітня 2021 р.
Амстердам
(Нідерланди)

Кублінська І.А.,

заочна/тези

22.

VII Всеукраїнська
наукова конференція
«Готельно-ресторанний та
туристичний бізнес: реалії
та перспективи»

18 березня 2021 р.
м. Київ
КНТЕУ

Кублінська І.А.,

заочна/тези

1

2

3

4

5

23.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Індустрія сфери послуг:
виклики та можливості»

25 травня 2021 р.,
м. Київ
КТЕК КНТЕУ

Кублінська І.А.
Матвієнко Л.А.

заочна/тези

24.

Науково-практична
конференція «Технічна
творчість студентів як
засіб формування
конкурентоспроможного
фахівця»

31 березня 2021 р.
м. Вінниця,
ВСП «ВТЕФК
КНТЕУ»

Матвієнко Л.А.
Буняк Н.А.
Демчук К.І.
Гриньова А.В.

очна/тези

25.

Всеукраїнська наукова
онлайн конференція:
«Інтерактивні сервіси
миттєвого опитування:
анкетування, тести,
квести»

16-17 січня 2021р.
ATOMS HAP

Гриньова О.В.,

слухач

26.

Всеукраїнська практична
онлайн конференція:
«Сучасні освітні
технології. Інструменти
підвищення якості
освіти»

23 січня 2021 р.
ATOMS HAP

Гриньова О.В.

слухач

27.

5th International scientific
and practical conference.
Perfect Publishing

10 лютого 2021р.
Toronto, Canada.

Безрученко О.М.

заочна/тези

28.

Науково-практична
конференція “Актуальні
питання освітнього
забезпечення сільського
туризму в Україні”

01 квітня 2021 р.
м.Київ
Науково-методичний
центр ВФПО

Антонюк О.О.

слухач

29.

Всеукраїнська науковопрактична
онлайн конференції
«Професійне зростання
через самоосвіту.
Підвищення кваліфікації
вчителів та вихователів»

16-17 січня 2021 р.
м. Київ

Антонюк О.О.

слухач

30.

VІІ Всеукраїнська
студентська наукова
конференція «Готельноресторанний та
туристичний бізнес: реалії
та перспективи»

18 березня 2021 р.
м.Київ
КНТЕУ

Антонюк О.О.

заочна/тези

1

2

3

4

5

31.

V Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція
“Особистіснопрофесійний розвиток
майбутнього вчителя”

29-30 листопада
2021 р.
м. Вінниця
Вінницький
державний
педагогічний
університет

Фадєєва Т.Ю.

заочна/тези

32.

Міжнародна наукова
конференція « Освіта в
умовах пандемії
нововведення 2021»

33.

Всеукраїнська наукова
конференція
«Спілкування та
співпраця. Ключові
уміння сучасного
педагога»

Телячук Н.В.

05 березня 2021р
ТОВ “Освіта”

34.

Міжнародна
науково-теоретична
конференція «Граматичні
читання – XI»

35.

ІІІ Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Сучасні
тенденції та
концептуальні шляхи
розвитку освіти і
педагогіки»

19 березня 2021 року
м. Київ

І Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Актуальні
питання гуманітарних,
соціальних та
поведінкових наук:
теоретичні та прикладні
дослідження»

24 березня 2021 року
м. Київ

ХХІ Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасні виклики та
актуальні проблеми
науки, освіти та
виробництва: міжгалузеві
диспути”

22 жовтня 2021 року
м. Київ

36.

37.

слухач

31.01-1.02.2021р.
ТОВ “Освіта”
Телячук Н.В.

заочна

13-14 травня 2021 р.
Бабійчук І.В.
Донецький
Думанська А.В.
національний
університет імені
Василя Стуса

заочна/тези

Бабійчук І.В.
Лебідь В.І.

заочна/тези

Бабійчук І.В.
Лебідь В.І.

заочна/тези

Бабійчук І.В.
Мельник О.А.

заочна/тези

1

2

3

4

5

38.

ХІХ Всеукраїнська
ономастична конференція
з міжнародною участю,
присвячена 100-річчю з
дня народження Кирила
Галаса

8-9 квітня 2021 року
м. Ужгород

Мельник О.А.

дистанційна
/виступ

Конференція “Подільська 8-9 квітня 2021 року
регіональна лексикологія: ВДПУ імені Михайла
стан та перспективи”
Коцюбинського

Мельник О.А.

дистанційна
/виступ

Всеукраїнська практична
конференція «Сучасні
освітні технології»

22-23 січня 2021 р
ГО «Платформа
освіти»

Морозюк Н.В.

слухач

Всеукраїнська наукова
онлайн-конференція
«Ефективна взаємодія в
освіті: Інструменти та
прийоми»

13-14 лютого 2021р.
ГО «Фонд
підтримки
інформаційного
забезпечення
студентів»

Морозюк Н.В.

слухач

42.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Науковий простір
Європи»

28-29 квітня 2021 р.
Вінницький
кооперативний
інститут

43.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Науковий простір:
актуальні питання,
досягнення та інновації»

23-24 листопада
2021р.
Вінницький
кооперативний
інститут

44.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Науковий простір:
актуальні питання,
досягнення та інновації»

23-24 листопада
2021р.
Вінницький
кооперативний
інститут

Бондарчук А.А
Радудік О.Є.
Фальштинська
Ю.В.

заочна/тези

45.

Міжвузівський круглий
стіл “Використання
інноваційних технологій у
фізичному вихованні і
спорті”

16 листопада 2021 р.
Вінницький
торговельноекономічний
інститут

Гаращук С.К.,
Кривенко О.Л.

слухач

46.

ІV міжнародна науковопрактична
конференція Стратегії та
інновації:Актуальні
управлінські практики

29 травня 2021 р.
Вінницький
кооперативний
інститут

Шньорко В.М.

дистанційно/
тези

39.

40.

41.

Помазанова О.І.

Помазанова О.І.

заочна/тези

заочна/тези

1

2

3

4

5

47.

ІІІ Всеукраїнська науково
- методична конференція:
«Сучасні педагогічні
технології та інноваційні
методики навчання в
підготовці фахівців у
закладах фахової
передвищої освіти:
досвід, проблеми,
перспективи».

22-23 квітня 2021 р.,
Вінницький
технічний коледж

Космина О.Л.,
Сачок А.М.,
Бездень А.В.

дистанційно/тези

48.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Науковий простір:
актуальні питання,
досягнення та інновації»

23-24 листопада
2021р. Вінниця,
Україна.
Вінницький
кооперативний
інститут та Вища
Школа Економіки,
Права і Медичних
Наук (ВШЕПіМН)
ім. професора
Ліпінського , місто
Кельці (рос. Кельце)

Помазанова О.І. дистанційно/тези

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).
- Дванадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 2021» з теми
«SMART-бібліотека як інноваційний інтелектуальний та комунікаційний центр
коледжу в умовах діджиталізації освіти» (золота медаль);
- Тринадцята міжнародна виставка «Інноватика в освіті-2021» з теми
«Створення тренінгово центру Self-коучингу для викладачів іноземних мов»
(золота медаль).
5.3. Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою (повна
назва/місце проведення/дата).
Коледжем організовано та проведено:

- семінар-практикум “Організація інклюзивного середовища в закладі
фахової передвищої освіти” (15.02-20.20.2021 р.);
- обласна науково-практична конференція «Технічна творчість студентів
як засіб формування конкурентноспроможного фахівця» ( 31.03.2021 р.);
- міжвузівська науково-практична конференція «Розвиток внутрішнього
туризму в Україні: проблеми та перспективи»(13.10.2021 р.);
- ІІІ міжвузівська науково-практична конференція «Інноваційні напрями
розвитку вітчизняних харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу»
(15.12.2021 р.);

- диспут «Усвідомлене споживання: як витрачати менше, а жити краще»
(18.03.2021р.)
- круглий стіл «Трансформація консумеризму: виклики сьогодення»
(17.03.2021р.)
- бліц-інфо «Активна молодь обирає підприємництво» (06.09.2021р.)
- міжнародний брифінг «Виробнича практика за кордоном» (20.10.2021р.)
- бліц-інфо «Знай та захищай свої права» (16.03.2021 р.)
- бліц-інфо «Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2021
році» (24.11. 2021 р.)
- студентська онлайн-конференція до Міжнародного дня пам’яток історії
і культури, (16.04.2021 р.)
- онлайн-вікторина “Do you know Great Britain?”(24.03.2021 р.);
- захід «Interesting facts about the English language» (25.05.2021 р.);
- захід «Мовний батл» (21.02.2021 р.);
- захід «Мова – це духовний скарб нації» (21.02.2021 р.);
- захід «Леся Українка: невідоме про відому» (25.02.2021 р.);
- захід «Леся Українка: поетеса у світі мов» (25.02.2021 р.);
- захід «Global Lesya Ukrainka 2021» (25.02.2021 р.);
- ІV етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Т.Г. Шевченка (06.03.2021 р.);
- захід «Єднаймо душі словом Кобзаря!» (09.03.2021 р.);
- захід «Пам’ятаємо тебе, Кобзарю!» (09.03.2021 р.);
- мовно-літературний конкурс, присвячений Дню народження Тараса
Шевченка (в рамках проведення Шевченківських днів) (10.03.2021 р.);
- ХІІ Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» (17.03.2021 р.);
- захід «Вітаю Ліну Костенко» (19.03.2021 р.);
- захід до Всесвітнього дня поезії (19.03.2021 р.);
- захід до Всесвітнього дня театру (26.03.2021 р.);
- конкурс літературної творчості «Березневі містерії» (27.03.2021 р.);
- захід до дня народження Вільяма Шекспіра (26.04.2021 р.);
- захід до Дня пам’яті та примирення (08.05.2021 р.);
- захід «Василь Стефаник - славетний новеліст та літописець народної
долі» (14.05.2021 р.);
- захід до Дня вишиванки про рідний край (20.05.2021 р.);
- круглий стіл з теми «Проблеми вивчення філології та
перекладознавства» (25.05.2021 р.);
- захід «Найцікавіші факти про англійську мову» (25.05.2021 р.);
- захід «Роль англійської мови в сучасному світі» (26.05.2021 р.);
- Європейський день мов (26.09.2021 р.);
- захід “Професія перекладача - це наше покликання”(30.09.2021 р.);
- захід до Міжнародного дня перекладача (30.09.2021 р.);
- Всеукраїнський конкурс “Гринвіч” (12.10.2021 р.);
- інтерактивна гра “Де логіка?” (08.11.2021 р.);
- захід до Дня писемності і мови (09.11.2021 р.);
- Всеукраїнський диктант національної єдності (09.11.2021 р.);

- захід до Дня студента (німецькою мовою) (17.11.2021 р.);
- заняття-бесіда «Безпечний інтернет», (лютий 2021 р.);
- вікторина «Фізика за горнятком чаю» (квітень 2021 р.);
- веб-квест «Що ми знаємо про число Пі», (березень 2021 р.);
- вікторина «День числа Пі», (14 березеня 2021 р.);
- заняття-вікторина «День космонавтики», (березень 2021 р.);
- круглий стіл «Геній Леонардо да Вінчі», (квітень 2021 р.);
- круглий стіл «Планую заклад своєї мрії» (12.11.2021 р.);
- позанавчальний захід «Мандрівка до США» (08.02.2021 р.);
- батл «Україна смакує» (11.11.2021 р.);
- майстер-клас «Приготування та подавання бельгійських вафель»
(20.10.2021 р.);
- майстер-клас «Приготування та оформлення пончиків дональдсів»
(20.10.2021 р.);
- позанавчальний захід до Всесвітнього тижня грошей «Бережіть себе,
бережіть свої гроші!» (31.03.2021 р.);
- круглий стіл «Проблеми вивчення філології та перекладознавства»
(25.05.2021р.);
- позанавчальний захід з математики “Інтелектуально-розважальна гра з
математика” (квітень 2021 р.);
- відеосемінар «Патріотизм у серці в кожного» (28.04.2021 р.);
- онлайн-конференція з теми: «Ми за здоровий спосіб життя»
(27.04.2021р.);
- захід до річниці Крутівської трагедії з теми «Крути. Історія та
сьогодення» (28.01.2021 р.)
- захід до Дня Героїв Небесної Сотні з теми «Герої не вмирають»
(28.02.2021 р.);
- захід до Міжнародного дня визволення в’язнів в нацистських
концтаборів «Пам’ять безсмертна» (24.04.2021р.);
- захід до річниці визволення Вінничини від нацистських загарбників
«Вінниччина історична» (23.03.2021 р.);
- захід до Дня пам’яті та примирення з теми «Назавжди у наших серцях»
(05.05.2021 р.);
- захід до Дня захисників і захисциць України з теми «Слава незламним
захисникам»;
- захід до Дня 12.10.2021р миру з теми «Хай буде мир та всій землі»
(21.10.2021 р.);
- захід до Дня Гідності і Свободи з теми «Україна-країна нескорених»
(22.11.2021 р.);
- захід до річниці Голодоморів в Україні з теми «Голодомори в Україні.
Причини та наслідки» (24.11.2021 р.)
- захід «День безпечного Інтернету» (08.02.2021 р.);
- майстер-клас «Розмалюй валентинку: приготування імбирно – медового
печива » до Дня закоханих (13.02.2021р.);

- майстер-клас «Вінницька Масниця», з приготування млинців з різними
начинками» (лютий 2021 р.);
- майстер-клас «Технологія приготування безглютенових панкейків»
(лютий 2021 р.);
- майстер-клас «Виготовлення авторського торту» (травень 2021 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.

ПІБ
(вчене звання, науковий
ступінь,
посада, місце роботи)
2
1Адамчук Л.Л., методист,
психолог навчальнометодичного центру
психологічної служби
системи освіти Вінницької
області

Назва
(лекції, майстер-класу, тренінгу)

Таблиця 8
Дата проведення

3
Семінар “Організація
інклюзивного навчання в закладах
фахової передвищої освіти”

4
15.02.2021

2.

Якобчук Тарас, Директор
компанії TopRest HoReCa
Service

Тренінг «Молодь за
підприємництво»

06.09.2021

3.

Оксана Шинкарук, HRменеджер

Тренінг «Успішне
працевлаштування»

15.09.2021

4.

Білик Ю.В., т.в.о. начальник
головного управління
Держпродспоживслужби

Тренінг «Практичні аспекти
рекламного законодавства»

17.03.2021

5.

Нагуляк Ю.Р. мерчендайзер,
продавець-консультант
компанії «Valentina Lingerie»

Тренінг «Етика та естетика
обслуговування споживачів та РRреклами торговельного
підприємства»

07.10.2021

6.

Юрченко С.І., співвласниця
мережі ТА”Меркаба”

17.02.2021

7.

Поліщуком С.А., керуючий
ТОВ “ЛВМ Трейд”

8.

Коселєва О.І., спеціаліст SEO
– оптимізації сайтів
Сиченко Б., шеф – кухар
ресторану «Ренесанс

Тренінг “Актуальні навички
сучасного працівника туристичної
сфери”
Тренінг “Специфіка діяльності
готельно-ресторанного комплексу
в період пандемії”
Тренінг «Оптимізація роботи
сайтів»
Заняття з дисципліни «Організація
виробництва»

9.

5.5.

Висвітлення результатів наукових здобутків
інформації.

10.11.2021
грудень 2021
лютий 2021

у засобах масової

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

Кількість

Обсяг в
друк.
аркушах

3
1
46

1,8
0,6
9,1

4
54

28,85
40,35

Монографії
в Україні
за кордоном,
з них офіційними мовами Євросоюзу
Розділів монографій
в Україні
за кордоном,
з них офіційними мовами Євросоюзу
Статей
у фахових виданнях України
у зарубіжних виданнях
Тез доповідей
Підручників
Навчальних посібників
Інших навчально-методичні розробки
Опубліковано робіт, всього:

6.2. Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій,
підручники, навчальні посібники) надати в звіті у вигляді бібліографічного
списку:
Навчально-методичні посібники:
1. Рухливі ігри та естафети на заняттях баскетболу: посібник для викладачів
фізичної культури коледжів/ укладачів: Кривенко О.Л., Гаращук С.К., Примчук
Ю.Д. Вінниця, ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж
КНТЕУ», 2021. - 113 с.
2. Навчальний посібник з дисципліни «Організація готельного господарства»
для студентів денного денної форми навчання спеціальності 241 «Готельноресторанна справа» / Л.А. Матвієнко, І.І. Кислинська – Вінницька міська
друкарня, 2021. – 148 с.
3. Практикум з дисципліни «Технології борошняних кондитерських виробів»
для студентів спеціальності 181 “Харчові технології”/ О.М.Безрученко,
О.В.Гриньова - Вінницька міська друкарня, 2021. - 128 с.

4. Основи менеджменту. Навчальний посібник/Трубляк Г.М. - Вінниця: ТОВ
“Вінницька міська друкарня”, 2021. - 100 с.
5. Бевза С.С. Збірник завдань для контролю знань студентів з дисципліни
«Товарознавство продовольчих товарів». – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2021 -88 с.
6. Бевза С.С. Методичні рекомендації проведення майстер-класів з
дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів». – Вінниця: ПП Балюк І.Б.,
2021 -46 с.
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
з/п
(якщо співавтор студент, вказати
факультет, курс, групу)

1

2

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

Мова

4

5

3
Scopus
Статті

1
Тези
Web of Science
Статті
1
Тези
Index Сореrnicus (для соціо-гуманітарних наук)
Статті
1
Інші ( Research Bible, Index Сореrnicus, Google Scholar)
Статті
3

Юдіна Т.,
Романенко Р.,
Безрученко О.

Фадєєва Т.Ю.

Підвищення
технологічного
потенціалу
аглютенової
борошняної
сировини

Міжнар. наук.-практ. журн.
«Товари і ринки». 2020.№4
(36). С.93-103. (фахове
видання)

Використання
Україна, Наукові записки
телекомунікаційн
Вінницького державного
их технологій у педагогічного університету
підготовці
ім. Михайла Коцюбинського.
менеджерів
Серія: педагогіка і
туристичної
психологія. - 2021.- Випуск
індустрії
67.

українська

українська

Мельник О.А.

Структурування Україна, Збірник «Наукові
онімного простору
записки ВДПУ імені
у вітчизняній і
Михайла Коцюбинського.
східнослов’янські
Серія: Філологія
й ономастиці
(мовознавство) Випуск 33»
(стаття категорії «В»). 2021.- 23с

українська

6.4. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у
2021 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)

1
1.

2
Пащенко І.І.

Назва роботи

Мова

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

3

4

5

Діяльність
англ.
Польща, Reality of Politics.
прокуратури Поділля
Estimates – Comments – Forecasts.
в 1922-1933 рр. з
№ 12. 2021. С. 83 – 97.
реалізації своїх
функцій

УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення
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

6. Перелік об’єктів інтелектуальної власності (табл. 14).

Обсяг в друк. арк.

4

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
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

грудень
2015

100%

травень
2021

Дем’янюк О. С.
д.сг. н. професор
член
кореспондент
НААН

Листопад
2020р

30%

Листопад
2023

Юдіна Т.І.
(д.т.н., проф.)

листопад
2017 р.

75%

листопад
2021 р.

Аспірантами та здобувачами
Викладачами
1.

Пащенко І.І.

2.

Маслоїд А.П.

3.

Безрученко
О.М.

Становлення та
еволюція органів
радянської
прокуратури на
Поділлі (1922 –
1928 рр.):
історичний аспект
Агробіологічне
обґрунтування
застосування
бактеріальних
препаратів при
вирощуванні
буряків цукрових.
«Технологія
безглютенових
кексів з молочнобілковим
концентратом»

Д.і.н., професор
Мельничук О.А.

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

3

Науковий
консультант

4

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

5

6

7

Докторантами
Викладачами
Випускниками докторантури минулих років

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).

Дискусійний клуб «Фінансової грамотності» - залучено 15 студентів.
Основне завдання полягає у підвищенні рівня фінансової грамотності та безпеки
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 28 студенти. 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 20 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).
- Науковий гурток «Студент і закон» - залучено 10 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.
-

Гурток "Українське бароко" залучено 10 студентів, ціль - робота з
поглиблення знань студентів та дослідження культурних пам'яток України
результат - презентаційний матеріал який можна використовувати на заняттях.
- Науковий гурток «Турисько-краєзнавчий» - залучено 17 студентів.
Науковий керівник Антонюк О.О. Мета – залучення студентів до дослідницької
діяльності, творчого пошуку, підвищення зацікавленості у майбутній
професійній діяльності, Результат – поглиблення навичок краєзнавчої діяльності,
розробка і проведення квестів, екскурсій для студентів ВСП “ВТЕФК КНТЕУ”.
- Науковий гурток з карвінгу - 29 студентів. Керівник Трубляк Г.М. Мета
- оволодіння практичними навичками дизайну страв. Результати - участь у
виставках обласного значення, є грамота за участь у виставці технічної
творчості.
- Науковий гурток «Кулінар і Я» - залучено 25 студентів. Гурток
створений з метою вдосконалення умінь і навичок технологічних процесів
виробництва страв, майстерності в оформленні, подаванні, оволодіння
методиками оцінки якості страв при проведенні дегустації. Використання
новітніх технологій в галузі ресторанного господарства в практичній діяльності.
Підготовка студентів до участі в Міжнародних та регіональних професійних
конкурсах з кулінарного і кондитерського мистецтва. Результат – переможці
Міжнародного кулінарного фестивалю «Best Cook Fest» серед юніорів (м. Ізмір
Туреччина, м. Київ, м. Чернівці), « Кращий кухар юніор Поділля» м.
Хмельницький. В 2020р. в зв’язку з карантином конкурси не проводились.
- Гурток «Юні хіміки» - залучено 15 студентів. Мета – залучення
студентів до дослідницької діяльності, творчого пошуку, підвищення
зацікавленості у вивченні хімічних дисциплін та практичних навиків на харчових
підприємствах. Результат – призери на обласному конкурсі науково-дослідних
робіт з хімії, розробка і проведення дидактичних ігор та вікторин.
- Науковий гурток «Зелена планета» - залучено 15 студентів. Мета –
залучення студентів до пошуково-дослідницької діяльності, творчого пошуку,
підвищення пізнавального інтересу до навчання. Результат – написання
пошуково-дослідницьких робіт.
- Науковий гурток «Патріот» - залучено 37 студентів. Мета діяльності –
військово-патріотичне виховання підлітків, підготовка юнаків до служби в ЗСУ.
Результат – перемоги та призові місця в проекті «Студентська ліга».
- Науковий гурток «Іноземних мов» - залучено 27 студентів. Мета:
вдосконалення змісту вивчення іноземної мови, формування комунікативної
компетенції, уміння використовувати іноземну мову як інструмент у спілкуванні
в галузі майбутньої діяльності за фахом. Результат – участь у заходах різного
рівня, майстер-класи:“Do you know Great Britain?”, «Interesting facts about the
English language», Круглий стіл «Проблеми вивчення філології та
перекладознавства», II Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Greenwich
Pro-2021», участь у Всеукраїнських олімпіадах з іноземної мови.
- Науковий гурток «Українська мова та література» - залучено 30
студентів. Мета: збагнути розвиток словникового багатства нашої мови, глибше
пізнати закони мови, формувати мовні та літературні знання, готовність до
-

творчої і дослідницької діяльності, розвивати основи ораторського мистецтва,
розвивати творчі здібності. Результат – постійна участь у заходах різного рівня,
призові місця (Всеукраїнський конкурс «150 імен Лесі Українки», ХІІ
Всеукраїнський конкурсі з українознавства «Патріот», Мовно-літературний
конкурс, присвячений Дню народження Тараса Шевченка (в рамках проведення
Шевченківських днів), конкурс літературної творчості «Березневі містерії»,
Круглий стіл «Проблеми вивчення філології та перекладознавства»,
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, участь у Всеукраїнських
олімпіадах з мови та літератури).
- Науковий гурток з комерційної діяльності «Креативний комерсант».
Залучено 18 студентів. Мета розвивати у студентів здібності до пошуководослідницької та творчої роботи. Результати - участь студентів у науководослідних, практичних конференціях, круглих столах, Всеукраїнських конкурсах
де є призові місця.
8.2. Список наукових заходів, в яких брали участь студенти (повна назва/місце
проведення/дата).
1) III Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
проблеми і перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції», КТЕФК
КНТЕУ, 25.02.2021 р.
2) IV Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проєктів «Бізнестрамплін», КНТЕУ, 20.09-26.11.2021р.,
3) VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України:
пошук молодих» 21.04.2021 р., ВТЕІ КНТЕУ
4) Засідання круглого столу «Трансформація консюмеризму: виклики
сьогодення» в рамках проведення Днів консюмеризму, ВСП«ВТЕФК КНТЕУ»,
17.03.2021р.,
5) VІ міжвузівська студентська науково-практична конференція
«Сучасний стан інформаційно-економічного суспільства ХХІ століття: проблеми
і перспективи», 26.05.2021
6) Міжнародна науково-практична студентська конференція «Глобальні
та національні проблеми сталого соціально-економічного розвитку і їх
подолання» , Вінницький національний аграрний університет, 28.05.2021 р.,
7) Міжнародна студентська науково – практична конференція
«Глобальні та національні проблеми сталого соціально – економічного розвитку і
їх подолання», 28.05.2021р.
8) Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія сфери послуг:
виклики та можливості», КТЕФК КНТЕУ, 25.05.2021р.,
9) Х всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук
молодих», ВТЕІ КНТЕУ, 22.04.2021р.

10) Міжнародна науково-практична конференція здобувачів освіти та
молодих вчених “Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації”,
Вінницький кооперативний інститут, м.Вінниця, 23-24.11.2021 р.
11) VII Всеукраїнської наукової конференції «Готельно-ресторанний та
туристичний бізнес: реалії та перспективи», КНТЕУ, 18.03.2021 р.
12) ІІ Всеукраїнський конкурс «Інноваційні ресторанні технології»,
КНТЕУ, 22.04.2021 р.
13) Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія сфери
послуг: виклики та можливості», ВСП «КТЕФК КНТЕУ», 25.05.2021 р.
14) Науково-практична конференція «Технічна творчість студентів як
засіб формування конкурентоспроможного фахівця», ВСП «ВТЕФК КНТЕУ»,
31.03.2021 р.
15) V Міжвузівська науково-практична конференція «Готельноресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля», ВСП «ХТЕФК КНТЕУ»,
14 квітня 2021 р.
16) Круглий стіл «Проблеми вивчення філології та перекладознавства»
ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ», 25.05.2021р.

8.3. Кількість опублікованих
доповідей/обсяг. (7/0,84)

студентами

одноосібних

статей/обсяг;

тез

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

Участь в наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо
№
1
1

Країна
проведення
2

Назва заходу

Україна

3
Всеукраїнській інтернетолімпіаді «На Урок. Зима
2020-2021» з біології

Україна

Регіональний конкурс есе
англійською мовою
«Vinnytsia thinks English»

2

3
Україна

4
Україна

ІІІ етап ХІ Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу учнівської та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка серед
студентів ЗФПВО
Вінницької області
ІV етап ХІ Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу учнівської та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка серед
студентів ЗФПВО
Вінницької області

Кількість Кількість
учасників переможців
4
5
1

1

Назва нагород
6
Диплом ІІ ступеня

4

4

Диплом
І-1
ІІ - 1
ІІІ - 2

1

1

ІІ місце

1

1

ІІІ місце

1

2

3

Україна

VIII Всеукраїнська інтернетолімпіада з української мови
та літератури «На Урок»
(Зима 2021)

5

6
Україна

7
Україна

8
Україна

VIII Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» (Зима
2021) з англійської мови
ХІІ Всеукраїнський конкурс
з українознавства «Патріот»

Всеукраїнський конкурс
«150 імен Лесі Українки»

4

5

25

9

30

5

3

Україна

20

7

Диплом
І-3
ІІ-1
ІІІ-3

26

Диплом
І-11
ІІ-7
ІІІ-8
Диплом в номінації:

6

6

Україна

Всеукраїнська олімпіада
«Всеосвіта Весна-2021» з
української мови

8

6

Україна

Всеукраїнська олімпіада
«Всеосвіта Весна-2021» з
англійської мови

4

2

Україна

ІХ Всеукраїнська інтернетолімпіада з української мови
та літератури «На Урок»
(Весна 2021)

10

11

12

Диплом
ІІ-1
ІІІ-2
Диплом
І-8
ІІ-5
ІІІ-7

Конкурс літературної
творчості «Березневі
містерії»

9

6

10

7

за відстоювання у
творах життєвого
оптимізму-1
за розробку жанру
казки-1
за яскраву
драматургійність
мислення-1
за майстерну поетичну
замальовку-1
за витончене
осмислення теми
дитинства-1
за вміле використання
народнопоетичної
символіки-1

Диплом
І-4
ІІІ-2
Диплом
ІІ-2
Диплом
ІІ-1
ІІІ-6

1

2

13
Україна

3
ІХ Всеукраїнська інтернетолімпіада «НаУрок» (Весна
2021) з англійської мови

Україна

IX Всеукраїнська інтернетолімпіада з зарубіжної
літератури «На Урок»
(Весна 2021)

Україна

Всеукраїнська олімпіада з
української мови «Всеосвіта
Осінь 2021»

Україна

ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада з української мови
«На Урок» (Осінь 2021)

Україна

ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада з зарубіжної
літератури «На Урок» (Осінь
2021)

14

15

17

18

4
31

15

5

6

28

Диплом
І-11
ІІ-11
ІІІ- 6

9

Диплом
ІІ-5
ІІІ-4

42

14

Диплом
І-3
ІІ-5
ІІІ-6

19

Україна

Олімпіада з географії
(«На урок»)

3

3

Дипломи І та ІІ
ступеню

20

Україна

Весняна олімпіада з
географії («Всеосвіта»)

3

1

Диплом ІІ ступеню

21

Україна

Всеукраїнський інтернетконкурс «Мандрівникам
належить світ!» (На урок)
Обласний конкурс з
іноземних мов: світ мов і
мови світу серед здобувачів
освіти ЗФПО Вінницької
області
ІХ всеукраїнський
студентський конкурс
торговельної реклами

25

23

Диплом І ступеню
Диплом ІІ ступ.
Диплом ІІІ ступ.

2

1

ІІІ місце

22

23

24

25

Україна

Україна

Україна

Україна

Всеукраїнська інтернетолімпіада
«На урок з історії»
(Осінь 2021)
Всеукраїнська інтернетолімпіада
«На урок з математики»
(Осінь 2021)

1

1

52

31

25

3

Диплом ІІІ ступеня,
номінація відео
реклама " Sandora все найкраще для
вас"
Диплом I ступеня-8
Диплом II ступеня12
Диплом III ступеня11
Диплом I ступеня-2
Диплом II ступеня-3
Диплом III ступеня-5

1
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

2
Україна

Україна
Україна
Україна
Україна

Україна
Литва

Україна
Україна
Україна

3
Всеукраїнський
студентськийконкурс у
форматі хакатонуі «Creative
minds Battle»
Всеукраїнська олімпіада
«Всеосвіта Осінь 2021»
ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада з англійської мови
«На Урок» (Осінь 2021)
ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада з української мови
«На Урок» (Осінь 2021)
ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада з зарубіжної
літератури «На Урок»
(Осінь 2021)
Всеукраїнський конкурс до
Дня української писемності
та мови «Слово до слова»
Міжнародний дистанційний
конкурс з англійської мови
«Олімпіс 2021 – Осіння
сесія»
VІІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На урок» з
біології
ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На урок» з
біології
IX Всеукраїнська інтернетолімпіада “На Урок” з хімії

4

5

6

2

2

ІІ місце

41

30

38

31

13

4

ІІ-2
ІІІ- 2

9

6

ІІ-2
ІІІ-4

15

10

4

3

1

1

І-11
ІІ-12
ІІІ- 7
І-6
ІІ-12
ІІІ-13

І-5
ІІ-4
ІІІ-1
І-2
ІІ-1
Диплом ІІ ступеня
Диплом ІІ ступеня

1

1

1

1

Диплом ІІ ступеня

9. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ТРУДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Коротка інформація про наукових, науково-педагогічних працівників кафедри:
Кафедра
ПІБ,
Проходили
Здійснювали наукове
Присвоєно
науковий
стажування в
керівництво
почесне
ступінь
іноземних
(консультування) не менше
звання
та/або вчене
ЗВО
п’ятьох здобувачів наукових
України
звання
ступенів, які захистились в
Україні (вказати термін
керівництва/консультування,
рік захисту)
9.2. Наукометричні показники наукових, науково-педагогічних працівник, які мають
ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science:
Кафедра
ПІБ
ID Scopus (за
Індекс
ID Web of
Індекс Гірша
наукового,
наявності)
Гірша
Science
Web of Science
науковоScience
педагогічного
працівника
9.3. Наукові, науково-педагогічні працівників. які мають не менше п’яти наукових
публікацій у періодичних виданнях. які включено до науко метричних баз Scopus або Web of
Science (за весь період своєї діяльності)
Кафедра
ПІБ
Кількість
Назва та
Кількість
Назва
та
наукового,
публікацій
реквізити
публікацій реквізити
науковоScopus
публікацій
Web of
публікацій
педагогічного
Scopus
Science
Web of Science
працівника

10. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА 2021 РІК (табл. 18)
Таблиця 18
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
щодо науково-дослідної роботи кафедри (інституту) за 2021 рік
№
Назва показника наукової
Показник
з/п
та науково-технічної діяльності
1.
Науково-педагогічні кадри
1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників усього:
1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього
з них:
– доктори наук
– кандидати наук
– без ступеня
1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім
сумісництвом, усього
з них:
– доктори наук
– кандидати наук
– 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
3.2. Загальна кількість науково-дослідних робіт, які
виконувались у звітному періоді за рахунок коштів

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.
4.1.

4.2.

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.

-

-

-

4

48
25
22
1
47
29
18
-

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.

-

-

4.3.

Кількість опублікованих статей, усього од./друк.арк.,
4/2,4
з них:
у фахових виданнях України, усього од./друк.арк. 3/1,8
за кордоном, усього од./друк.арк. 1/0,6

4.4

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)
3/1,8
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.
46/8,28
Опубліковано підручників, усього од./друк.арк.
Опубліковано навчальних посібників, усього од./друк.арк. Опубліковано інших навчально-методичних видань,
6/36,26
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
– кандидати наук
– аспіранти
– докторанти
– без ступеня, не включаючи аспірантів
Опубліковано монографій, за участю молодих вчених,
усього од./друк.арк.
з них:
-

4.5.

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

5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

– 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
Кількість цитувань у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних усього одиниць, з них:
- Scopus
- Web of science
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
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
Участь у наукових конференціях, усього, з них:

482
428
4
426
299
3
296

3
3
11

7.6.

7.7.
7.8.

- всеукраїнських
– міжнародних
– за межами України
Зроблено доповідей на конференціях, усього з них:
– у всеукраїнських
– у міжнародних
– за межами України
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них: – самостійно
Кількість опублікованих тез, усього

Заступник директора
з навчальної роботи

________________

6
5
11
31
17

48

Людмила САВЛУК

