
Види і результати наукової та професійної активності учасників забезпечення 

відповідно до пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

 

к.е.н., доцент Бутенко Віра Михайлівна 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Бутенко В. М. Формування моделі державного регулювання розвитку біоекономіки. Причорноморські економічні студії. 2018. № 1 

(26). С. 37–42. 

2. Бутенко В. М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. № 1 (88). 

С. 19–29. 

3. Бутенко В. М. Інноваційний розвиток України як основа формування біоекономіки. Agricultural and Resource Economics: 

International Scientific  E-Journal. 2017. Vol. 3. No. 1. Р. 54–66. 

4. Бутенко В. М. Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. Бізнес Інформ. 2018. № 6. С. 69–75. 

5. .Бутенко В. М., Байдала В. В., Забара А. М. Використання некомерційного маркетингу як інструменту імплементації біоекономіки. 

Агросвіт. 2019. №17. С.29-37 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Бутенко В.М. Регіональна економіка: підручник/ за заг. ред. д-ра юрид. наук, акад.  НАПрН України, професора О.М. Бандурки, д-

ра екон. наук, професора О.В.Носової/ О.М. Бандурка, О.В. Носова, І.Л. Райнін та ін. Харків: Золота миля, 2016.  С.280-293. 

2.  Бутенко В. М. Стратегічні засади та інституційне забезпечення розвитку біоекономіки в Україні: [монографія]. К., 2018. 520 с. 

3.  Байдала В. В., Бутенко В. М. Інвестиції в біоекономіку як чинник сталого розвитку АПК України. Основні пріоритети розвитку 

АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни: [монографія]. Умань, 2014. Ч. 1. С. 156–160. 

(Здобувачем здійснено аналіз інвестиційної привабливості секторів біоекономіки). 

4.  Бутенко В. М. Біоекономіка як інноваційний шлях розвитку України. Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: 

[монографія]. Суми, 2016. С. 253–263. 

5.  Бутенко В. М. Соціальні аспекти формування біоекономіки. Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування 

сільськогосподарських підприємств: [монографія]. Суми, 2017. С. 179–189. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 



Відповідальний виконавець проекту фундаментального/прикладного дослідження по конкурсу МОН України 2018 року. Назва 

проекту: «Розроблення організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств України в умовах 

розвитку біоекономіки» (кафедра економічної теорії НУБіП України)  

 Рецензент журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель», що входить до переліку фахових видань України  

Відповідальний виконавець наукового дослідження за  ініціативною тематикою: 

«Перспективи економічного зростання України» (номер державної реєстрації 0116U001912), 

«Вдосконалення організації виробництва та його облік в галузях АПК» (номер державної реєстрації 0110U007846) 

«Розробка науково-методичних засад соціально-економічного формування та сталого розвитку аграрної сфери» (номер державної 

реєстрації 0113U002613), 

«Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств (номер державної 

реєстрації 0114U005303). 

 

30.13. наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1.Бутенко В.М. Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «економічна теорія» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» 

у галузі  знань 13-Механічна інженерія за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» денної форми навчання. К., 2018. 36с. 

(рекомендовано вченою радою факультету агрногго менеджменту, протокол №5 від 20 червня 2018р.) 

2. Бутенко В.М.  Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правові основи інвестиційної діяльності» для 

студентів денної форми навчання. Суми, 2016. 28 с. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

 

2019 р. – І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії 

Студент 2 курсу, Шут Віталій, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», грамота 



Швиденко Михайло Зіновійович 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Створення електронної науково-навчально-дорадчої системи (е-екстеншн) для інформаційної підтримки 

сільськогосподарських      територій України // Науковий вісник НУБіП України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес". Частина 

2. - К.: НУБІП України, 2014 - Вип. 200, ч. 2. - 200 с. - С.263-270 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Інформатика та комп’ютерна техніка /М.З.Швиденко, О.Г.Глазунова, М.В.Мокрієв,  О.М.Ткаченко О.Є.Попов, Ю.В.Матус/ 

Підручник (рекомендовано НУБіП України), К.-Інтерсервіс,  2014. - 647 с. 

2. Інформаційні технології / Швиденко М. З., Глазунова О.Г., Ткаченко О. М., Мокрієв М.В., Попов О.Є./Підручник для студентів 

економічних спеціальностей ВНЗ (рекомендовано НУБіП України), Київ,: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. - 670 с. 

3. Електронна комерція. / Швиденко М.З., Касаткіна О.М.,Швиденко О.М./ Підручник (рекомендовано НУБіП України).К. – ПП 

«Компринт». 2018р. – 470 с.. 

4. Розвиток інформаційно-консультаційних технологій поширення сільськогосподарських знань: Монографія/М.З. Швиденко, С.П. 

Саяпін - К.:НУБіП України, 2015 р. - 614 с. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

Відповідальний виконавець: 

1. НДР № 15/28 «Удосконалення програмного забезпечення з автоматизації проведення кваліфікаційної експертизи на придатність до 

поширення сорту (ПСП) в Українському інституті експертизи сортів рослин» - 2017 р. 

2.НДР № 15/27«Розробка технічного завдання на створення автоматизованої системи інформаційного забезпечення Українського 

інституту експертизи сортів рослин».- 2016р. 

3. НДР № 110/488  «Розробка системи електронного дорадництва в аграрній сфері України» -2014-2015 р. 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Інформаційні системи і технології в управлінській діяльності (магістратура, 075-Менеджиент), ЕНК: 

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1521 

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1521


2. Інформаційні технології, ресурси і сервіси в управлінні та адмініструванні(магістратура,  28 - Публічне управління та 

адміністрування) ЕНК: http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2270 

3. Електронна комерція (магістратура, 051 - ЕК), ЕНК: http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=208 

4. Інформаційні системи і технології в управлінні (4 курс,051 - ЕК), ЕНК: http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=313 

5. Швиденко М.З., Мокрієв М.В., Саяпін С.П.Методичні рекомендації з використання моделі інформаціно-аналітичної системи 

моніторингу соціально-економічного розвитку гропромислового комплексу України. К.: - НУБіПУкраїни 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

Проведення онлайн навчання використанню ІТ для додадників на постійній основі. 

 

ст. викладач Саяпін Сергій Петрович 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. ЦИТ: 314-457 Саяпін С.П. Чому вигідна систма електронного дорадництва (на прикладі веб-порталу Agroua.net) Сборник научных 

трудов Sworld. - Випуск 3(36), том 17. - Иваново, Маркова АД, 2014., с. 50-53 

2. Lyubetsky V.Y.,Valchuk O.A.,Derkach S.S.,Sayapin S.P. Weterynaryjne zarzadzanie hodowla na Ukrainie, XVI miedzynarodowa swsja 

naukowa polanica-szroj "zaburenia w rozrodzie I produkcyjnosci bydla" (20-22 czerwca 2013 r.) 

3. Lyubetsky V.Y., Valchuk O.A., Derkach S.S., Sayapin S.P.Veterinary management in stockbreedingof Ukraine. - Ветеринарна медицина 

України, 11(213)/2013 

4. Саяпін С.П. Державне регулювання якості та безпеки продукції рослинництва в Україні. Науковий вісник НУБіП України, №177/1 

– 2012 

5. Т.В. Кудін, С.П. Саяпін Мала біоенергетика з позицій еколого-економічної оптимізації // Міжнародний науково-виробничий журнал 

«Економіка АПК», №9–2019 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Розвиток інформаційно-консультаційних технологій поширення сільськогосподарських знань: Монографія/М.З. Швиденко, С.П. 

Саяпін - К.:НУБіП України, 2015 р. - 614 с. 
 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2270


Відповідальний виконавець: 

1. Договір №617 від 26.07.2017р "Розробка програмного забезпечення адміністрування структурою та змістом рпоказників дослідних 

даних експертизи сортів рослин на придатність до поширення Українського інститут експертизи сортів рослин" дописати теми з УІЕСР за 

2016 та 2017 р. 

2. № 15/28 «Удосконалення програмного забезпечення з автоматизації проведення кваліфікаційної експертизи на придатність до 

поширення сорту (ПСП) в Українському інституті експертизи сортів рослин» - 2017 р. 

3. № 15/27 «Розробка технічного завдання на створення автоматизованої системи інформаційного забезпечення Українського 

інституту експертизи сортів рослин» - 2016 р. 

 

30.10. організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

завідувач навчальною лабораторією комп'ютерних технологій кафедри інформаційних систем 

 

30.12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення: 

Авторське свідоцтво № 48239 від 11.03.2013 р.  

Авторське свідоцтво № 48236 від 11.03.2013 р.  

Авторське свідоцтво № 63577 від 19.01.2016 р.  

Авторське свідоцтво № 69905 від 18.01.2017 р. 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Навчально-методичний посібник "Бази даних та системи управління базами даних" Садко М.Г., Сорока П.М., Саяпін С.П., К.: - 

НУБіПУкраїни, 2016 р. - 119 с.  

2. Навчально-методичний посібник "Бази даних та системи управління базами даних" Садко М.Г., Сорока П.М., Саяпін С.П., К.: - ЦП 

"Компринт" (подано до друку) 

3. Швиденко М.З., Мокрієв М.В., Саяпін С.П.Методичні рекомендації з використання моделі інформаціно-аналітичної системи 

моніторингу соціально-економічного розвитку гропромислового комплексу України. К.: - НУБіПУкраїни 

4. Саяпін С.П. Методичні рекомендації з використання програмного забезпечення для кваліфікаційної експертизи на придатність до 

поширення сорту. ., К.: - НУБіП України, 2018 р. 

 



30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

Система електроного дорадництва www.edorada.org. відповідалдьний за контент, автор спільнот "Виноградарство: від а до Я...",  

"Альтернативна енергетика", загальна кількість публікацій більше 100. 

Проведення онлайн навчання використанню ІТ для додадників. 

 

к.фіз-мат. н., доцент Іванова Юлія Ігорівна 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Іванова Ю.І. Особливості запровадження електронного навчання при вивченні математичних дисциплін в аграрному університеті. 

// Вища освіта, № 4, 2016, С.58-63. 

   2. Іванова Ю.І. Удосконалення математичної підготовки студентів-аграріїв із застосуванням інформаційних технологій. // Актуальні 

питання природничо-математичної    освіти. Вип. 7-8, 2016, С.12-19 

  3.  Козлакова Г.О., Іванова Ю.І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні системи математичної підготовки 

майбутніх фахівців-аграріїв, Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Концептуальні проблеми модернізації сучасної 

системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді. 17 – 19 березня 2016р. Вінниця – Бар. 

  4.  Ivanova J. Formation of mathemanical training for students of agricultural universities using ICT// Norwegian Journal of development of 

theInternational Science. -2017 - № 2.-part 2.- P 50-54. 

  5.  Іванова Ю.І. Побудова системи математичної підготовки майбутніх фахівців з аграрного менеджменту. // Проблеми освіти. 

нпуковий збірник. Випуск 82. 2015. С. 105-110.   http://eprints.zu.edu.ua/17158/1/Orel_1s.pdf 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Ivanova U.I., Arnauta N.V. Higher mathematics, 2019; 

2. Іванова Ю.І.. Арнаута Н.В. Вища математика. Практикум. ІІ частина. 450с., 2018 

3.  Ю.І. Іванова, Н.В. Арнаута, Вища математика. Практикум. І частина, 335 с., 2017 

4. Іванова Ю.І., Ружило М.Я.  "Математика для економістів в прикладах  і задачах"., 343 с., 2017  

 

30.12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та /або патентів загальною кількість два досягнення   

1.  Патент України на корисну модель, №63583, 10.10.2011, Бюл. №19., Економічна консервна банка, В.П.Легеза, Ю.І.Іванова, 

Д.В.Легеза. Кафедра вищої математики ім. М.П.Кравчука, НУБіП. 



2. Патент України на корисну модель, №62397, 25.08.2011, Бюл. №16., Клиноподібний пристрій для транспортування важковагових 

залізобетонних конструкцій залізницею, В.П.Легеза, Ю.І.Іванова, Д.В.Легеза. Кафедра вищої математики ім. М.П.Кравчука, НУБіП 

3. Патент України на корисну модель, №62396, 25.08.2011, Бюл. №16.  Турнікетна опора, В.П.Легеза, Ю.І.Іванова, Д.В.Легеза.   

Кафедра вищої математики ім. М.П.Кравчука, НУБіП. 

4. Патент України на корисну модель, №49168, 26.04.2010, Бюл. №8. , Турнікет Легеза В.П., Іванова Ю.І., Легеза Д.В., Кафедра вищої 

математики ім. М.П.Кравчука, НУБіП 

5. Патент України на корисну модель, №49217, 26.04.2010, Бюл. №8. Пристрій для транспортування довгомірних залізобетонних 

конструкцій залізницею, Легеза В.П., Іванова Ю.І., Легеза Д.В., Кафедра вищої математики ім. М.П.Кравчука НУБіП. 

6. Патент України на корисну модель, №49302, 26.04.2010, Бюл. №8. Спосіб закріплення крупногабаритних залізобетонних 

конструкцій на зчепі залізничних платформ, Легеза В.П., Іванова Ю.І., Легеза Д.В., Кафедра вищої математики ім. М.П.Кравчука, НУБіП. 

7. Патент України на корисну модель, №53603, 11.10.2010, Бюл. №19. Спосіб закріплення транспортного засобу з надуваними 

колесами на           залізничній платформі, Легеза В.П., Іванова Ю.І., Легеза Д.В. Кафедра вищої математики ім. М.П.Кравчука, НУБіП. 

8.  Патент України на корисну модель, №53604, 11.10.2010, Бюл. №19. Спосіб розміщення та закріплення легковагових довгомірних 

залізобетонних        конструкцій на зчепі залізничних платформ, Легеза В.П., Іванова Ю.І., Легеза Д.В., Кафедра вищої математики ім. 

М.П.Кравчука, НУБіП 

9.  Патент України на корисну модель, №53605, 11.10.2010, Бюл. №19. В.П.Легеза, Ю.І.Іванова, Д.В.Легеза. Пристрій для перевезення 

довгомірних вантажів залізницею з роликовими амортизаторами, Легеза В.П., Іванова Ю.І., Легеза Д.В., Кафедра вищої математики ім. 

М.П.Кравчука НУБіП. 
 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  
1. Іванова Ю.І.  Методичні вказівки до дисципліни «Вища математика», розділ «Лінійна та векторна алгебра»,для студентів 

спеціальності «Туризм», 7,2 д.а.,  2017 
2. Іванова Ю.І.  Методичні вказівки до дисципліни «Вища математика» розділ «Аналітична геометрія»,   для студентів спеціальності 

«Туризм», 6,9 д.а.,  2017 
3. Іванова Ю.І.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вища математика»  для студентів спеціальності «Туризм», 7,6  

д.а.,  2017 

 

к.і.н., доцент Лановюк Людмила Петрівна 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection: 

1. Радянський міф про українське село: інструменти маніпуляції історичною памяттю // Сторінки історії: зб. наук. пр. – Вип.46. – К.: 

КПІ ім. І. Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 158-163   (включений до Web of Science) 



30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Роль історичного краєзнавства у формуванні особистості підростаючого покоління// Вісник аграрної історії. Збірник наукових 

праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С. 150-154. 

2. Хранителі пам’яті (з історії розвитку музейної справи в НУБіП України)// Сторінки історії: збірник наукових праць. – К.: НТУУ 

«КПІ», 2012. - Вип. 33. 

3. Музейні традиції Національного університету біоресурсів і природокористування України. - Гілея: Науковий вісник. – К. Вип. 75., 

2013 

4.. Музейна культура Національного університету біоресурсів і природокористування України та його відокремлених підрозділів // 

Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін.. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – 

С. 152-154. 

5. Хранителі історії (із розвитку музейної справи у НУБіП України) / Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 22. – Иваново, 

2014. – С. 62-66. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Лановюк Л.П, Лановюк П.Я. Крізь віки і долі. Гордіївка. Історико-краєзнавче дослідження. – Житомир: «Полісся», 2011. – 408 с. 

2. Ніколаєнко С.М., Білан С.О., Лановюк Л.П., Рудень Д.М., Шинкарук В.Д. Історія та сучасність Національного університету 

біоресурсів і природокористування України / за заг. ред. Ніколаєнка С. М. – К.: ТОВ «АНВА-ПРІНТ», 2015. – 140 с. 

3. Ніколаєнко С.М., Білан С.О., Лановюк Л.П., Шинкарук В.Д. Вони прославили університет (Алея слави Національного 

університету біоресурсів і природокористування України) / за заг. ред. Ніколаєнка С.М. – К.: ТОВ «АНВА-ПРІНТ», 2016. – 135 с. 

4. Ніколаєнко С.М., Білан С.О., Лановюк Л.П., Рудень Д.М., Шинкарук В.Д. Слава університету – його випускники / за заг. ред. 

Ніколаєнка С.М. – К.: ТОВ «АНВА-ПРІНТ», 2018. – 248 с. 

 

30.4. наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав  документ про присудження наукового ступеня 

Поливач Марія Анатоліївна, к.і.н. спеціальність 07.00.07 – історія науки й техніки, 2016 р., тема дисертації «Академік П. Д. Пшеничний – 

учений, педагог та організатор вітчизняної дослідної справи в зоотехнії у 30-70-х рр. хх ст. 
 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Музеєзнавство. Навчально-методичний посібник. – К., 2018. – 192 с. 

2. Білан С., Кравченко Н. та ін. Історія української державності. Комплексні варіанти завдань у тестовій формі. – К., 2018. – 165 с. 

 3. Білан С., Кравченко Н. та ін. Методичні  рекомендації з дисципліни «Історія української державності». – К., 2018  - 142 с. 

4. Лановюк Л.П. Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи. Навчально-методичний посібник. - К.: АКВА-

ПРІНТ, 2019. – 193 с.  



к.ф.н., доцент Данилова Тетяна Вікторівна 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Danylova T., Komisarenko S. Scientific Investigations of the Nobel Prize Winner Emil Fischer as a Launching Pad for the Development of 

Biochemistry: A Brief Overview. Ukrainian Biochemical Journal. 2018. Vol.90. Is.4.  P. 135-142 (Scopus); 

2. Danylova T., Komisarenko S. Born in Ukraine: Nobel Prize Winners Ilya Mechnikov, Selman Waksman, Roald Hoffmann and Georges 

Charpak. Ukrainian Biochemical Journal. 2019. Vol.91. Is.3. P. 127-137 ( Scopus) 

3. Danylova T. The Way to the Self: The Novel “Steppenwolf” Through the Lens of Jungian Process of Individuation. Anthropological 

Measurements of Philosophical Research. 2015. №7. P.28-35; Web of Science 

4. Danylova T. The Theory of Civilizations Through the Lens of Contemporary Humanities. Anthropological Measurements of Philosophical 

Research. 2016. №9. P.55-62; Web of Science 

5. Danylova T. The Desire for recognition in the Context of Francis Fukuyama’s Universal History. Anthropological Measurements of 

Philosophical Research. 2016. №10. P.69-77; Web of Science 

6. Danylova T. Eastern Mysticism and Timothy Leary: Human Beyond The Conventional Reality. Anthropological Measurements of 

Philosophical Research. 2017. №11. P.135-142; Web of Science 

7. Danylova T. Searching for the True Self: The Way of Nondual Wisdom. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2017. 

№12. P.7-15; Web of Science 

8. Danylova T., Salata G. The Ecological Imperative and Human Nature: A New Perspective on Ecological Education. Interdisciplinary Studies 

of Complex Systems. 2018. № 12. P. 17–24; Web of Science 

9. Shynkaruk V., Salata G., Danylova T. The dichotomy “culture – civilization” in the Anglo-American and Western European scientific 

discourse. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2018. №2. P. 82-87;  Web of Science 

10. Shynkaruk L., Salata G., Danylova T. Dialogue of Cultures: E. Hall and F. Kluckhohn. Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 

Herald. 2018. №3. P. 128-133;  Web of Science 

12. Shynkaruk V., Salata G., Danylova T. Myth as the Phenomenon of Culture. Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2018. 

№4. P. 17-22; Web of Science 

13. Danylova T. Between the Land, Sea, and Sky: Some Words on the Art of the Minoan Civilization of Bronze Age Crete. Interdisciplinary 

Studies of Complex Systems. 2018. № 13. P. 107 – 116; Web of Science 

14. Shynkaruk L., Salata G., Danylova T. The Journey to the Far East: Tea Ceremony as a Phenomenon of Japanese Culture. Academy of 

Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2019. №1. P. 139-143; Web of Science 

15. Shynkaruk, L.V., Danylova, T.V., Fedyk, O.V. Self-Identity and Polycultural Space of Postmodernity: New Faces of Shamanism. National 

Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2019. N 2. P. 140-144. Web of Science 

16. Danylova, T., Kats, L. “All Animals Are Equal, But Some Animals Are More Equal Than Others”: The Negative Impact of Gender Inequality 

on the Global Economy and Public Health. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2019. №15. P. 101-110. Web of Science 



 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Данилова Т. Розум як «практична мудрість» в середньовічних нарративах. Науковий вісник НУБіП України. Серія: «Гуманітарні 

студії». – 2018. - №280. – с.7-12.  

2. Danylova, T.V., Yudina, V.Y. Oswald Spengler and His Philosophy of History. Науковий вісник НУБіП України. Серія: «Гуманітарні 

студії». – 2018. - № 295  . – с. 7-13. 

3. Shynkaruk L., Salata G., Danylova T. The Journey to the Far East: Tea Ceremony as a Phenomenon of Japanese Culture. Academy of 

Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2019. №1. P. 139-143;  

4. Shynkaruk, L.V., Danylova, T.V., Fedyk, O.V. Self-Identity and Polycultural Space of Postmodernity: New Faces of Shamanism. National 

Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2019. N 2. P. 140-144. 

5. Danylova, T., Kats, L. “All Animals Are Equal, But Some Animals Are More Equal Than Others”: The Negative Impact of Gender Inequality 

on the Global Economy and Public Health. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2019. №15. P. 101-110. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Горбатюк Т.В., Данилова Т.В. Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства: монографія. Київ-Ніжин: Видавець Лисенко 

М.М., 2015. – 600 с.;  

2. Горбатюк Т.В., Данилова Т.В., Самарський А.Ю. Світ як транзитне мегасуспільство: цивілізаційний, культурний, науковий виміри: 

монографія. Київ: «Медінформ», 2016. – 408 с.;  

3. Горбатюк Т.В., Данилова Т.В., Матвієнко І.С., Самарський А.Ю. Людина і багатовимірність її світів (до 60-річчя кафедри філософії 

НУБіП України): монографія. Київ: Міленіум, 2017. – 317 с. 

1. Чекаль Л.А., Гейко С.М., Горбатюк Т.В., Данилова Т.В. та інші. Філософія освіти. Навчальний посібник з грифом МОН. Київ-Ніжин, 

2015. – 216 с.  

2. Чекаль Л.А., Гейко С.М., Горбатюк Т.В., Данилова Т.В. та інші. Філософія освіти. Хрестоматія. Навчальний посібник з грифом 

МОН. Київ-Ніжин, 2015. – 452 с.  

3. Чекаль Л.А., Гейко С.М., Горбатюк Т.В., Данилова Т.В. та інші. Філософія освіти. Навчальний посібник з грифом МОН. Київ-Ніжин, 

2016. – 784 с.  

4. Чекаль Л.А., Гейко С.М., Горбатюк Т.В., Данилова Т.В. та інші. Філософія освіти. рекомендовано Вченою радою НУБіП України 

(витяг з протоколу №5 від 27 грудня 2017 р.). К.: Міленіум, 2017. – 664 с. 

5. Сторожук С.В., Гоян І.М., Данилова Т.В., Матвієнко І.С. Філософія науки. Philosophy of Science. Навчальний посібник 

(рекомендований Вченою радою НУБіП). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 588 с. 

 



30.6. проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

     Курси «Philosophy» і «Philosophy of Science» англійською мовою на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології (бакалаври, 

3 курс, магістри, 1 курс) і на факультеті ветеринарної медицини (бакалаври, 1 курс) – разом 150 годин. 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

1. Член редакційної колегії журналу «Research Revolution. A Social Science and Management Journal» (India) 

https://www.researchrevolution.in/,  

2. Член редакційної колегії журналу Journal of Human Resources Development (Algeria) 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/183 

3. Член редакційної колегії журналу НУБіП України «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія» 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/about/history#redakciyna 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

17.02.2003 – 27.06.2003 – завідувач кафедри гуманітарних та природничо-наукових дисциплін Київського коледжу нерухомості 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 
навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування : 

1. Горбатюк Т.В., Данилова Т.В. «Філософія». Навчально-методичний посібник для студентів НУБіП України денної форми навчання 

з напрямку підготовки «Менеджмент»  ОКР «Бакалавр». - К.: «Comp&copy company», 2014. – 94 с.;  

2. Горбатюк Т.В., Данилова Т.В. «Філософія». Навчально-методичний посібник для студентів НУБіП України заочної форми навчання 

з напрямку підготовки «Менеджмент»  ОКР «Бакалавр». - К.: «Comp&copy company», 2014. – 122 с.;  

3. Данилова Т.В., Горбатюк Т.В. Методичні вказівки з вивчення курсу «Філософія» для студентів ОКР «Бакалавр». - Київ-Ніжин: 

Видавець Лисенко М.М., 2015. – 98 с. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

https://www.researchrevolution.in/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/183
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/about/history#redakciyna


гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 

          2010 – 2020 - керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Філософські проблеми міжособистісної та міжгрупової 

комунікації» https://nubip.edu.ua/node/25310 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Член щорічного міжнародного конкурсу молодих вчених «Архетипіка і державне управління», Національна академія державного 

управління при президентові України 

 

к.філ.н., доцент Мазур Наталія Василівна 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Мазур Н. В. Дмитро Дорошенко про українську пресу початку ХХ століття. Культура слова: зб. наук. праць. Київ: Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 2017. Вип. 85. С. 83-90.  

2. Мазур Н. В. Публічне українське слово у 1900-1914 роках (за матеріалами «Споминів» Дмитра Дорошенка). Культура слова: зб. наук. 

праць. К : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 86. 

3. Мазур Н. В. Мовний образ українського інтелігента в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка. Культура слова: зб. наук. праць. Київ, 

2018. Вип. 88. С. 127-136. 

4. Мазур Н. В. Активізація міжкультурної і міжмовної комунікації у сучасному глобалізаційному світі. Мова і міжкультурна 

комунікація: зб. наук. праць. Полтава, 2018. Вип. 2. С. 142-150. 

5. Костриця Н. М., Мазур Н. В. Медіаграмотність майбутніх журналістів – вимога часу. Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні Комунікації. Київ, 2019. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Костриця Н. М., Мазур Н. В. Українська мова в професійному навчанні: підручник. Київ: НУБіП України, 2016. 590 с. 

2. Костриця Н. М., Мазур Н. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням: навчальний посібник. Ніжин : Видавець 

ПП Лисенко М.М., 2016. 256 с. 

https://nubip.edu.ua/node/25310


3. Мазур Н. В. Стилістика і прагматика українських мемуарів кінця ХІХ – початку ХХ століття: монографія. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 

2017. 348 с. 

4. Мазур Н. В. Українські періодичні видання в мемуарах початку ХХ століття: монографія. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 

224 с. 

 

30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

Член Національної комісії зі стандартів державної мови 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1. Костриця Н. М., Мазур Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням : робочий зошит. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 

2014. 128 с. 

2. Костриця Н. М., Мазур Н. В. Українська мова в професійному навчанні: навчальний посібник. Київ: НУБіП України, 2016. 590 с. 

3. Костриця Н. М., Мазур Н. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням: навчальний посібник. Ніжин : Видавець 

ПП Лисенко М.М., 2016. 256 с. 

 

д.г.н., професор Ковальчук Іван Платонович 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Kovalchuk I. Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine / I. Kovalchuk, V. 

Martyniuk // Geography and Natural Resources. July 2015, Volume 36, Issue 3, pp. 305-312. DOI: 10.1134/S1875372815030117  (Scopus). 

2. Kovalchuk I. P., Mkrtchian O. S., Kovalchuk A. I. Modeling the distribution of land surface temperature for Bystrytsia river basin using 

Landsat 8 data // Journal of Geology, Geography and Geoecology.  № 27 (3), 2018. C. 453-466 (база Web of Science).  DOI: 10.15421/111869 

3.Gerasimenko N. P., Kovalchuk I.P. The Late Pleistocene soils as indicators of the impact of environmental changes on development of 

pedogenic processes (the study case from the Kryva Luka site, Donetsk area) // Journal of Geology, Geography and Geoecology.  № 28 (2), 2019. P. 

262-274. DOI : 10.15421/111927 (база Web of Science).  

4.Kovalchuk I.P. Assessment of open sours digital elevation models (SRTM-30, ASTER,ALOS) for erosion processes modeling / 

I.P.Kovalchuk, K.A.Lukianchuk, V.A.Bogdanets // Journal of Geology, Geography and Geoecology.  № 28 (1), 2019. P. 95-105. DOI: 

10.15421/111911 (база Web of Science).   

http://link.springer.com/journal/13541
http://link.springer.com/journal/13541/36/3/page/1
https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/540
https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/540


5.Kovalchuk I.P. Geoinformation modeling of antropogenic transformation of the basin geosistems (case study of Dnister's right-hand 

tributaries) /I.P.Kovalchuk, O.I.Mykytchyn, A.I.Kovalchuk // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. 

Ecology». No 51 (2019). P. 124 – 139. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-09 https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/15279/14244 

(Web of Science) 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України:     

1. Ковальчук І.П. Створення кадастру туристських об’єктів як актуальне завдання туризмології і кадастру / І.П.Ковальчук // Сучасні 

проблеми розвитку туризму в Україні: [Текст]: Зб. матер. міжнар. наук.- практ. конф. (Львів, 16 травня 2019 р.) / Міністерство освіти і науки 

України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2019. C. 48 – 53.  

2. Ковальчук І.П. Картографічне забезпечення розвитку туризму і рекреації / І.П.Ковальчук // Всеукраїнська науково-практична 

конференція “Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи” 3 – 5  жовтня 2019 р. Львів: збірник матеріалів /відпов. ред. 

Р.І.Сосса. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 39-42.  

3. Ковальчук Іван, Ковальчук Андрій. Геоінформаційно-картографічне забезпечення функціонування об’єднаних територіальних 

громад / Іван Ковальчук, Андрій Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира 

Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп».  № 2.  2019. С. 4-12 DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.19.3.1 І  

4. Ковальчук І.П., Ковальчук А.І. Структура Атласу вартості земель України / І.П.Ковальчук, А.І.Ковальчук // Часопис картографії: 

Збірник наукових праць. К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2019. Вип. 20. С. 5 – 26.  

5. Ковальчук І.П. Цифровий атлас річково-басейнової системи як інструмент моніторингу її геоекологічного стану та управління 

природокористуванням / І.П.Ковальчук, А.І.Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Періодичний науковий збірник / Гол. редактор 

В.К.Хільчевський. 2019. № 3 (54). С. 195-196.  

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Ковальчук Т. І., Горин І. В.Цінності виховного і туристичного потенціалу України : монографія. За заг. ред. проф. І. П. Ковальчука. 

К. :  Міленіум, 2019. 714 с.   

2.Ковальчук Т.І. Соціальна робота у сфері дозвілля : підручник / Т.І.Ковальчук; за науковою редакцією професора І.П.Ковальчука. - 

Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. - 519 с. 

 

30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав  документ про присудження наукового ступеня 

 1. Рожко Оксана Валентинівна, к.геогр.н., спеціальність 11.00.12 – географічна картографія, захист 30.08.2018 р., тема дисертації 

«Науково-методичні засади укладання великомасштабного електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району», 

спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 у КНУ імені Тараса Шевченка. 



2. Патиченко Оксана Миколаївна, к. геогр. н., спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних 

ресурсів, захист 28.11.2018 р., тема дисертації «Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з 

використанням геоінформаційних технологій», захист 28 листопада 2018 року, спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 у КНУ імені Тараса 

Шевченка. 

3. Іванов Євген Анатолійович, д. геогр. наук, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних 

ресурсів, захист 30 серпня 2018 року,  тема дисертації «Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону 

України: функціонування, моделювання, оптимізація», спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 у КНУ імені Тараса Шевченка. 

4. Атаманюк Олена Петрівна, к. геогр. н., спеціальність 08.00.06– економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища, захист 30 червня 2016 р., тема «Еколого-економічні інструменти організації і охорони земель сільськогосподарського 

призначення»,  спеціалізована вчена рада Д 26.371.02 в Інституті агроекології і природокористування НААН України  

 

30.5. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 

категорії»       
Брав участь у керівництві і виконанні міжнародних проектів: 

1. Українсько-німецького проекту «Атлас водного балансу Західної України», 2011-2013 рр. 

2. Українсько-німецького, виконуваного під егідою ЮНЕСКО «Трансформаційні процеси в басейні Верхнього Дністра», 1996-2002 рр. 

 

Здійснював експертизу статей до часопису Geography and Tourism (ЄС, Польща): 

1. Рецензування статті «Стратегия защиты от опасных русловых и гидрологических процессов на реках территорий сплошного и 

очагового освоения», поданої до Geography and Tourism (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Польща, 2018р.) 

2. Рецензування статті «Kaskada Dniepru jako element Miedzynarodowej Drogi Wodnej E40», поданої до Geography and Tourism 

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Польща, 2018р.) 

 

30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН – Науки про Землю, географічні науки 

    Експерт галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ( на стадії отримання сертифіката) 

    Експерт секції 23 «Науки про Землю» МОН України з питань проведення експертизи проектів НДР 

 



30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

Керівник держбюджетних НДР, фінансованих МОН України: 

1. Атласне електронне великомасштабне картографування земельних ресурсів НДГ для потреб оптимізації їх використання і 

підвищення ефективності господарювання (номер державної реєстрації 0115U003345, термін виконання 2015-2016 роки)  

2. Концепція електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту моніторингу та управління 

природокористуванням за басейновим принципом (номер державної реєстрації 0115U003346, 2015–2017 рр.);  
3. Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання 

параметрів землекористування (номер державної реєстрації 0113U003829, 2013–2017 рр.);  
4. Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України – інструменту регулювання ринкових земельних відносин і 

просторового розвитку» (номер державної реєстрації 0118U000291, 2018–2020 рр.). 
Відповідальний виконавець теми: 

«Концепція створення реєстру особливо цінних земель як механізм дотримання екологічної безпеки при їх використанні» (номер 

державної реєстрації 0117U002546, 2017–2019 рр.) 

 

30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт – членів Національного центру «МАН 

України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «МАН України» 

Член журі Всеукраїнського конкурсу учнівських наукових робіт  і проектів Intel-Еко-Україна - 2019 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

2008 – 2011 рр. – директор НДІ земельних ресурсів і правового регулювання майнових і земельних відносин НАУ, завідувач кафедри 

геодезії та картографії  

2011 – 2014 – завідувач кафедри геодезії та картографії,  

3 2014 р. і по нині - завідувач кафедри геодезії та картографії НУБіП , заступник декана факультету землевпорядкування з наукової 

роботи  

 



30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад);  

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Раніше – голова спеціалізованої вченої ради  К 35.051.05 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

 

 

30.12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та /або патентів загальною кількість два досягнення   

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63574, дата реєстрації 19.01.2016. Удосконалена методика нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення України / А. Г. Мартин, І. П. Ковальчук, Т. О. Євсюков, О. В. Шевченко; заявник 

і автор майнових прав на твір: Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № 64032; заявл. 20.11.2015.  

2. Ковальчук І.П., Рожко О.В. Атлас стану і використання земельних ресурсів Фастівського району Київської області. / І.П.Ковальчук, 

О.В.Рожко // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91272. Дата реєстрації 05.08.2019. – К., 2019. – 155 с. 

3. Євсюков Т.О., Ковальчук І.П., Тихенко Р.В., Опенько І.А., Шевченко О.В., Жук О.П., Барвінський А.В., Ковальчук Т.І. Науковий 

твір «Концепція реєстру особливо цінних земель як інструмент забезпечення їх раціонального використання» // Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 87317. Заявка від 12.03.2019, № 88344. Дата реєстрації 29.03.2019. – К., 2019. -    180 с. 

4.Ковальчук І.П., Мартин А.Г., Тихенко Р.В., Шевченко О.В., Опенько І.А., Жук О.П., Ковальчук А.І., Кошель А.О., Богданець В.А., 

Тихенко О.В. Науковий твір «Теоретико-методологічне обґрунтування моделі цифрового атласу вартості земель України» // Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 87318. Дата реєстрації 29.03.2019. – К., 2019. –  115 с.  

5. Ковальчук І.П., Ковальчук А.І. Концепція створення атласу вартості земель України / І.П.Ковальчук, А.І.Ковальчук // Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 84044. Дата реєстрації 02.01.2019. – К., 2019. – 15 с. 

6.Опенько І.А. Методологічні засади розроблення реєстру особливо цінних земель природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення / І.А.Опенько, І.П.Ковальчук, Т.О.Євсюков // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84043. 

Дата реєстрації 02.01.2019. – К., 2019. – 85 с. 
7.Ковальчук А.І. Науково-методичні засади укладання тематичного змісту карт в електронному великомасштабному геоекологічному атласі 

річково-басейнової системи / А.І.Ковальчук, І.П.Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69907. Дата реєстрації 18.01.2017. – 

К., 2017. –  15 с 
 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1. Ковальчук І.П. Картографія. Лабораторний практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 

третє / І.П.Ковальчук, Т.О.Євсюков. - Київ-Львів: Простір-М, 2015. - 282 с. 

2. Ковальчук І.П. Туристичне країнознавство: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми  навчання 

ННІ безперервної післядипломної освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за 



спеціальністю 242 - «Туризм».  Київ: НУБіП України, 2018. 24 с. 

3. Ковальчук І.П. Робоча програма курсу «Географія туризму: туристичні ресурси України». Методичні рекомендації для студентів 

денної форми навчання ОС «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 – «Туризм». Київ, НУБіП україни, 

2018. 22 с. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

2018 р. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

Студентка 4 курсу Зуб Лілія Олексіївна, спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», наукова робота «Цифрове атласне 

картографування земельних ресурсів адміністративного району», на конкурсі у ЛНАУ (квітень 2018 р) зайняла II місце. 

Студентка 4 курсу Перепелиця Вікторія, спеціальність 103 – Географія, наукова робота «Картографічне моделювання геоекологічного 

стану річково-басейнової системи» - III місце за спеціальністю «Географія», Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, березень 

2018р 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість не менше 5-ти публікації: 

1. Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату: монографія /за ред.. С.М. Степаненка, А.М. 

Польового; Одеський державний екологічний університет. Одеса: ТЕС, 2018. – 548 с. (Розділ 7.11. Круківська А.В., Ковальчук І.П. Екологічні 

ризики сільськогосподарського землекористування в Україні в умовах змін клімату. – С. 482-497. 

2. Ковальчук І.П. Цифровий атлас земельних ресурсів адміністративного району: від ідеї до практичної реалізації / І.П.Ковальчук, 

О.В.Рожко / Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій: Збірник праць  Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 

14-15 вересня 2018 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2018. – С. 185-186. 

3. Стецюк В.В. Рельєф земної поверхні та його белігеративні властивості / В.В.Стецюк, І.П.Ковальчук // Проблеми геоморфології і 

палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. -  Вип. 01 (07).- 

C. 10-25.  



4. Roztocze. Przyroda i człowiek. Monografia / Redakcja naukowa: Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M.Kaszewski, 

Yaroslaw Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdislaw Michalczyk, Oleh Shabliy. - Zwierzyniec, 2016. - 527 s. (Iwan Kowalchuk - spólautor)  

5. Євсюков Т.О. Факультет землевпорядкування НУБіП України (історичний нарис) : наукове видання / Т.О.Євсюков, І.П.Ковальчук, 

О.С.Дорош, В.М.Заяць, С.С.Кохан, А.Г.Мартин, Н.В.Мединська, Л.А.Гунько. - К.: ЦП «Компринт», 2016. - 154 с.  

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

- Член Президії Українського географічного товариства, яке опікується проблемами рекреації і туризму в Україні. 

- Академік-секретар ГО «Національна академія наук вищої освіти». 

 

30.18. наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

1. Консультування Львівського обласного управління охорони природи з питань впливу рекреації і туризму на екологічних стан 

річково-басейнових систем Карпатського регіону. 

2. Науковий консультант Львівського обласного управління водних ресурсів. 

 

к.і.н., доцент Кравченко Наталія Борисівна 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 
1. Кравченко Н.Б. Реформування форм власності та господарювання у сільськогосподарському виробництві України в другій половині 

80-х – першій половині 90-х років ХХ століття / Кравченко Н.Б. // Вісник аграрної історії. Випуск 4-5. – К., 2013. – С. 107 – 119.  

2. Кравченко Н.Б.  Концептуальні підходи щодо реформування сільськогосподарського машинобудування із здобуттям Україною 

незалежності /Кравченко Н.Б.// Вісник аграрної історії. Випуск 6-7. – К., 2013. – С. 152 – 164. 

 3. Кравченко Н.Б. Реформування агропромислового комплексу України: історичний аспект (1991-1996) / Кравченко Н.Б.// Сторінки 

історії: збірник наукових праць. Випуск 38. – К.: НТТУ «КПІ», 2014. – С. 126-143.  

4. Кравченко Н.Б.  Реформування форм власності та господарювання у переробній промисловості України в першій половині 90-х 

років ХХ століття / Кравченко Н.Б. // Вісник аграрної історії. – Випуск 10. –  Київ: СПД ФО Куц В.М., 2015. – С. 147-158.  

5. Кравченко Н.Б.  Народне віче як прояв громадянського суспільства в сучасній Україні / Кравченко Н.Б.// Вісник аграрної історії. – 

Випуск 13-14. –  Київ: СПД ФО Куц В.М., 2015. – С. 159-171. 

 6. Кравченко Н.Б., Даценко Т.А, Федишин П.М. Дослідження історичного змісту назви «Україна» в писемних джерелах кінця ХІІ-

середини ХVII століть /Кравченко Н.Б., Даценко Т.А, Федишин П.М. // Вісник аграрної історії.– Випуск 27-28. –  Київ: ТОВ  Тім-Сервіс, 

2019. – С. 9-17. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 



1. Kravchenko N.B.Сontemporary History of Ukraine (1917-2015). – К.: Editing and Publishing Division NUBiP   Ukraine, 2015. – 336 p. 

(навчальний посібник). 

 2. Kravchenko N.B. History of Ukrainian Statehood: XX-the beginning of the XXI century. - Kyiv: NUBiP of Ukraine, 2017. - 412р. 

(навчальний посібник). 

 3. Кравченко Н.Б. Аграрне підприємництво в Україні: історичний аспект (кінець 80 - середина 90-х років ХХ століття). Монографія. - 

К.: НУБіП, 2016. -224с. 

 

30.6. проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

    History of Ukrainian Statehood, для студентів англомовних груп всіх спеціальностей, бакалаври. 
 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 
Відповідальний виконавець наукового дослідження за  ініціативною тематикою «Вивчення соціально-економічного та суспільно політичного 

розвитку України: аграрний аспект» (номер державної реєстрації № 01090007117) 

 

30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт – членів Національного центру «МАН 

України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «МАН України» 

Член предметної комісії відділення філософії та суспільствознавства фінального етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-

дослідницьких  робіт учнів – членів Малої академії наук України (2-7 травня 2019 року). Наказ МОН України №438 від 03.04.2019р. 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

1998-2000 рр. - відповідальний секретар приймальної комісії ДАЖКГ; 

2003 - по даний час - голова предметної екзаменаційної комісії з історії України НУБіП України, а згодом член предметної екзаменаційної 

комісії з історії України НУБіП України; 

2001-2005 - заступник директора з організаційно-методичної роботи природничо-гуманітарного ННІ НУБіП України;  

2006 по даний час - відповідальний виконавець з контролю якості навчального процесу НУБіП України від природничо-гуманітарного 

ННІ, а згодом – гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України. 



 

30.12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та /або патентів загальною кількість два досягнення  

 Авторське свідоцтво на науковий твір «Історико-політичний аналіз реформування агропромислового комплексу України» № 60395 

від 01.07.2015 р. 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1. Кravchenko N.B. Methodological recommendations on discipline «History of Ukrainian Statehood» for students of English speaking 

groups. - Кyiv: NULES of Ukraine, 2018. -171р.  

2. Кravchenko N.B. Breaf Historical Sketch of Ukrainian Statehood: XX-XXI centuries for students of English speaking groups.  - Lambert 

Academic Publishing, 2018 - 200p. 

3. Кravchenko N.B. Ukrainian. History. Statehood. Historical reference text-book for students of English speaking groups.  - Lambert 

Academic Publishing, 2018 - 163 p. 

4. Кравченко Н.Б. Теорії цивілізацій. Навчально-методичний посібник. - К.: НУБіП України, 2019. - 90с. 

5. Кравченко Н.Б. Методичні рекомендації з дисципліни «Актуальні проблеми історичного дослідження» для аспірантів 

спеціальності 32-«Історія та археологія». – Київ: НУБіП України, 2019. – 32с. 

6. Кравченко Н.Б. Теорія міжнародних відносин. Навчально-методичний посібник. – Київ: НУБіП України, 2019. – 210с. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 

Керівник двох студентських наукових гуртків ( з 2001 року по даний час) - «Історія України. Історія рідного краю. Історія родини», 

«History of Ukraine. The History of Native Land. Family History»;  

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2018 р. –1 

студент, 2019 – 2 студента);  

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі на Всеукраїнській олімпіаді з історії України (2018р. – 1 особа); 



Керівництво студентами, які зайняли призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт між закладами вищої 

освіти: 3 особи (лютий-2018 рік); 6 осіб (березень 2018 року); 7 осіб (квітень 2018 р.); 1 особа (квітень 2019);1 особа (листопад 2019 року), 2 

особи (жовтень 2019 року), 1 особа -грудень 2019. 

 

 

зав.кафедри, д.е.н., доцент Басюк Дар'я Іванівна 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Distribution as a modern form of marketing structures in tourism / Антоненко І.Я., Басюк Д.І. , Музичка Е.О. .- Науковий вісник 

Полісся, № 12.- С. 125-130 Web оf Science    

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1.Басюк Д.І., Примак Т.Ю., Срібна С.В.Досвід країн Європейського Союзу щодо розвитку смарт - дестинацій //Ефектина економіка, 

2019,№1 

2. Басюк Д.І., Примак Т.Ю., Погуда Н.В.Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку: досвід європейських країн 

Економіка та держава, 2019, №2  

3. БасюкД.І,, Івченко Л.О..Ткачук Н.А.,Верес К.О.Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного господарства в 

Україні. Наукові праці НУХТ, 2019, том 25. -  № 1. – С. 45- 50 

4. D. Basyuk, T. Prymak, N. Pohuda Usage of the new informational technologies in personalization of relations with customers of tourism 

enterprises. Науковий збірник КНУ ім. Т.Г. Шевченка `Географія та туризм`, вип. 46. – с. 32-42. 

5. Басюк Д.І., Мельник Д.О., Маршаленко М.П. Комплексний підхід до оцінки якості послуг готельних підприємств//Економіка і 

держава 2019, №3 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Басюк Д.І. Основи туризмології. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: “Аксіома ”, 2005.  -  204 с. Гриф МОНУ 

2. Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями: підручник./ Н.В.Корж, Д.І.Басюк. – Вінниця, 2017. – 322 с.  

3. Винний туризм: підручник для студентів вищих навчальних закладів.    / С.В. Іванов, В.О. Домарецький, Д.І. Басюк та ін. - 

Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. – 464 с.  

1. Basyuk D., Muzychka Y. Wine tourism in Ukraine. Monograph: Scientific development and achievements.- London: Sciemcee Publishing. 

-2018. - p.93-108.  

2. Баєв В.В., Баєва О.В., Басюк Д.І., Борецька Н.П., Антоненко І.Я. Науково-методичні підходи до стратегічного аналізу розвитку 

макродестинацій медичного туризму//Problems of economics and management: Collective monograph2018, Verlag SWG imex GmbH, 



Nuremberg, Germany. 
 

30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

Член науково - методичної комісії МОНУ, підкомісія з туризму 

Член робочої групи з розроблення стандартiв вищої освiти України спеціальності 242 Туризм, ОС Магістр 

Член трьох експертних комісій МОН 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

Керівник державних НДР 

1.  «Інноваційні напрями розвитку туристично-рекреаційної сфери України в умовах глобалізації». Державний реєстраційний 

номер: 0112U002666; 

2. «Теоретичні основи, практик та перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України». Державний 

реєстраційний номер: 0113U006381; 

3.  «Фактори формування конкурентоспроможного туристичного продукту регіонів України». Державний реєстраційний номер: 

0117U003861. 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

2010 – 2019 рр. завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу НУХТ  

2019 – по нині завідувач кафедри аграрного консалтингу і  туризму НУБІП  

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад): 

Член спеціалізованої вченої ради  Д 26.058.01 при Національному університеті харчових технологій 

Участь в атестацiї наукових кадрiв як офiцiйного опонента 

 



30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1.Менеджмент підприємств туристичної сфери. Практикум: метод. рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 

242 „Туризм” денної та заочної форм навчання / уклад.: Д.І. Басюк, У.В. Бігун, Е.О.Музичка, Н.І. Дрокіна – К.: НУХТ, 2017.– 236 с. 

2. Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Практикум: метод. рекомендації до практичних занять для студентів спец. 

242 „Туризм” ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Д.І. Басюк, У.В. Бігун, Е.О.Музичка, Н.І. Дрокіна – К.: НУХТ, 2017.– 216 с. 

3. Басюк Д.І., Антоненко І.Я., Дрокіна Н.І., Погуда Н.В. Програма виробничої та переддипломної  практик для студентів освітнього 

ступеня "магістр" спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації "Туризмознавство"денної форми навчання  - К., НУХТ,2017 – 24с.  

Електронний ресурс. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади: 

1. Робота у складi журі II етапу Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт за напрямом підготовки «Туризм» 

спеціальності «Туризмознавство (за видами)» у 2017 н. р., ЛІЕТ. 

4. Робота у складі журі 2 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Туризм», Національний університет харчових 

технологій 2016-2019 рр. 

Керівництво студентами, які отримали призові місця на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: 

1. Ковешнікова Діана , 2017, 2 місце 

2. Арутюнян Анна, 2018, 1 місце, 2019, 1 місце 

3.Осітнянко Дарія, 2019, 1 місце 

 

30.16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Виконавчий директор   Асоціації  сприяння розвитку гастрономічного та винного туризму в Україні 

 

д.е.н., доцент Михайліченко Ганна Іванівна 

30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. National Tourist Brand: Priorities And Formation Resources (Національний туристичний бренд: пріоритети та ресурси формування) / 

Anatoly Mazaraki, Margarita Boiko, Ganna Mykhailichenko // Economic Annals–XXI (Scopus; Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory 

ін.), № 9-10 (1) - 2013, с.42-46. 

2. Mykhailichenko H. and others Strategic solutions for the implementation of innovation projects / Hilorme Tetiana, Chernysh Olena, 

Levchenko Anna, Semenenko Olena, Mykhailichenko Hanna. – Academy of Strategic Management Journal. – UK: Volume 18, Special Issue 1, 2019 



(Scopus and other) / https://www.abacademies.org/articles/Strategic-solutions-for-the-implementation-of-innovation-projects-1939- 6104-18-SI-1-

444.pdf. 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Михайліченко Г.І. Кластери як інноваційна компонента економічного розвитку регіонів / Г.І. Михайліченко, М.Г. Бойко // Вісник 

Тернопільського національного економічного університету – 2012. – № 4 – с. 20– 28. 29.  

2. Михайліченко Г.І. Світосистемні закономірності консолідації туристичного бізнесу в умовах інноваційного розвитку / Г.І. 

Михайліченко // Інноваційна економіка. – 2013. – №3’2013 (41) – c. 24– 32. 30.  

3. Михайліченко Г.І. Інноваційні кластери в регіональному розвитку туризму / М.Г. Бойко, Г.І. Михайліченко // Вісник Дон. інс-ту 

тур.-го бізнесу. – 2013. – № 17 – с. 16– 26. 31. 

4.  Михайліченко Г.І. Система управління інноваційним розвитком туристичних підприємств // Науковий Вісник ПУЕТ, 2014 р., № 

3(65), с. 147-153. 32.  

5. Михайліченко Г.І., Жученко В.Г. Оцінювання інноваційного розвитку туристичних підприємств // Бізнесінформ. – 2019. – № 11. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Myhailichenko Ganna, V.S. Bogdanets, Brand’s formation and development in tourism industry [Collective monograph] / Mechanisms of 

interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations (Механізм взаємодії конкурентоспроможності та 

інновацій в сучасних міжнародних економічних відносинах): collective monograph edited by M.Bezpartochnyi, – ISMA University, Riga (Latvia): 

“Landmark”, SIA, 2017. – 252 р. (author’s pages – p. 187-197).  

2. Туризм: Туристичний продукт: навчальний посібник для виконання випускної кваліфікаційної роботи (проекту)за спеціальністю 

8.242 «Туризм» («Міжнародний туристичний бізнес»): колектив авторів кафедри туризму та рекреації за заг. ред. А.А.Мазаракі. –К.: Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2017. –283 с. 11. Спеціалізований туризм: підручник / Розділ 3. Лікувально-оздоровчий туризм: 3.1. Медичний туризм 

3.2. Оздоровчий та курортний туризм 3.3. Організаційні форми та ресурсна база розвитку велнес-туризму та спа-послуг. Автори розділів: Г.І. 

Михайліченко, Н.І. Ведмідь // К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – с.  

3. Михайліченко Г.І. Туроперейтинг: підручник – К.: ЦІТ КНТЕУ, 2018.– 304 с. 13. Туристичні кластери: монографія / авторів кафедри 

туризму та рекреації за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – с.  

4. Melnychenko S.V., Mykhailichenko G.I., Kravtsov S.S. Innovative growth of integrated tourism companies // Innovative development of the 

economy: global trends and national features. – Collective monograph /; edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov. – Lithuania: Publishing House 

“Baltija Publishing”, 2018. – 709 p. (author’s pages – 634-644).  

5. Myhailichenko H., Zhuchenko V., Viachalo T. Development medical and healthcare tourism product of Transcarpathia region / Ukraine and 

the world: The tourism system [Collective monograph] / edites A. Mazaraki, Dr.of Economics, Pr.: Neronos s.r.o., Praha (Slovak Republic), 2019. – 

323 p. (author’s pages – 68-92). 

https://www.abacademies.org/articles/Strategic-solutions-for-the-implementation-of-innovation-projects-1939-%206104-18-SI-1-444.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Strategic-solutions-for-the-implementation-of-innovation-projects-1939-%206104-18-SI-1-444.pdf


д.е.н., професор Левицька Інна Ванадіївна 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Левицька  І.В. Revenue management в готельному  бізнесі / І.В. Левицька// Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання 

науки і практики. – 2019. – Випуск  5 (45) – С. 46–57 

2. Левицька І.В. Оцінка ефективності діяльності ресторанного господарства України / І.В. Левицька, А.О.Климчук // Вісник 

Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 3 – 2019. – С. 56-61 

3. Левицька  І.В. Формування попиту та стимулювання збуту послуг готельних підприємств / І.В. Левицька // Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічні науки. № 4 – 2019. – С. 43-50 

4. Левицька  І.В. Стратегія ефективного використання і розвитку підприємств туристично-рекреаційної сфери / І.В. Левицька 

//Формування ринкових відносин – 2018. №6 - Т.2 – С54-62 

5. Левицька  І.В. Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств /І.В.Левицька, А.О.Климчук// Науковий 

журнал «Бізнес – інформ». – Харків, 2018. – №9 (488).  С. 232-238 

6. Левицька  І.В. Визначення території, як потенційної туристичної дестинації / І.В. Левицька, В.В.Постова // Вісник Хмельницького 

національного університету  «Економічні науки» – 2017. №6 - Т.2 – С.85-89. 

 7. Левицька І.В. Розвиток туристсько-рекреаційного потенціалу регіону як основа формування туристичного кластера / І.В. Левицька 

// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - 

№ 9, - С.92-96 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1.  Левицька І.В. Готельна справа: Навчальний посібник / І.В.Левицька , Н.В.Корж,  Н.В.Онищук //  Вінниця: «ПП «ТД Едельвейс і 

К», 2015.- 580 с. 

2. Левицька І.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник  (гриф МОН) /І.В.Левицька , В.В.Боковець/ Вінниця: ВФЕУ, 2013. 

– 289 с. 

3. Левицька І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник (гриф МОН)  /І.В.Левицька , Л.О.Чорна, Н.В.Корж/ Вінниця: ПП «ТД 

Едельвейс і К», 2008.- 369 с. 

4. Левицька І.В. Сучасні фактори впливу на розвиток туризму Подільського регіону// Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах 

забезпечення сталого розвитку: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 450 с.  – С.153-

163. 

5. Левицька І.В. Маркетингове управління процесом формування туристичного продукту суб’єктами господарської діяльності// 

Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах забезпечення сталого розвитку: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк 

Г.М. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 450 с.  – С.164-183. 



6. Левицька І.В. Моніторинг стану розвитку готельно-ресторанного бізнесу України / І.В.Левицька // Менеджмент суб’єктів 

господарювання в умовах забезпечення сталого розвитку : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир : 

ЖДТУ, 2016. – 450 с. – С. 300-315. 

7. Levytska Inna STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS / //Collective monograph / Les Editions L'Originаlе, 

Paris, France 2016. - 100 р. – Р. 58-69 

8. Левицька І.В. Стратегія розвитку регіонального туризму: монографія  /І.В.Левицька , Н.В.Корж,  А.Г.Кізюн, Н.В.Онищук //  

Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013 – 200 с. 

9. Левицька І.В. Підвищення конкурентоспроможності туристичного  бізнесу за рахунок інвестування в основні засоби / І.В.Левицька 

// Менеджмент суб’єктів господарювання: теорія та практика: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир : 

ЖДТУ, 2013. – 433 с. – С. 252-265 

 

30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав  документ про присудження наукового ступеня 

 1. Дзюба Тетяна Анатоліївна, к.е.н. спеціальність 08.00.04, захист 30.11.2016 р., тема дисертації «Інтегральна система підвищення 

інвестиційного потенціалу підприємства в механізмах реалізації інвестиційних проектів»; 

 2. Постова Валентина Вікторівна, к.е.н., спеціальність 08.00.04, захист 30.06.2017 р., тема дисертації «Формування системи стратегічного 

управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування» 
      

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

Науковий керівник: 

1. Британська Наталя Натанівна,  спеціальність 08.00.04, тема дисертації «Економічна ефективність підприємств цукрової 

промисловості» ; 

2. Піскун Донатас Натанович спеціальність 08.00.04, тема дисертації «Маркетингове адаптивне управління конкурентоздатності 

підприємства за умов євроінтеграції» 

 Керівник науково-дослідних робіт : 

- «Управління механізмом розвитку готельного бізнесу в регіоні» 2008-2009 роки реєстраційний номер 0112U000704; 

- «Удосконалення системи маркетингу в готельному бізнесі», 2009-2010 роки, реєстраційний номер 0212U002951;  

- «Організація механізму розвитку туризму у Вінницькому регіоні», 2012 рік, реєстраційний номер 0213U007291;  

- «Управління комунікаціями у сервісній діяльності», 2011-2013 роки, реєстраційний номер 0214U003999; 

-  «Управління механізмом розвитку готельного бізнесу в регіоні», 2011-2013 роки, реєстраційний номер 0112U000704; 

-  «Розробка маркетингової стратегії туристичного підприємства», 2014-2015 роки, реєстраційний номер 0216U002709;  

- «Борошняні кулінарні вироби зниженої енергетичної цінності», 2015-2016 роки, реєстраційний номер 0217U002434;  

- «Перспективи розвитку агротуризму у Вінницькій області», 2018-2019 роки, реєстраційний номер 0118U003811; 



- «Формування  конкурентних переваг підприємств індустрії гостинності», 2018-2019 роки,  реєстраційний номер 0118 U003810. 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

2008-2018 рр. завідувач кафедри  готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету; 

2018-2019 рр. завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та  туризму Вінницького 

національного аграрного університету 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад);   
Офіційний опонент кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами: 

Рябенька Марина Олександрівна; 

Паславська Вікторія Володимирівна   

Дмитренко Руслан Миколайович 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1. Левицька І.В. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня освіти,  галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Левицька І.В.  – 

Вінниця: РВВ ВНАУ, 2018. –  110 с. 

2. Левицька І.В. Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти для студентів денної форми 

навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» / д.е.н., проф. Левицька І.В. // – Вінн. нац. аграр. ун-т. – 

Вінниця: ВНАУ, 2018. –  20 с. 

3. Левицька І.В. «Економіка туризму»: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми  навчання 

факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,  галузі знань – 1401 

«Сфера обслуговування»,  напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Левицька І.В. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 34 с. 

 



30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

2019 р. - конкурс бізнес-планів (стартапів) для підприємців-початківців  в рамках реалізації  Стратегії  розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької області на період до 2020 року. Студентка 4 курсу, Ковтун Ольга Анатоліївна, спеціальність 241 «Готельно-

ресторанна справа», стартап «Відкриття студентського кафе» при Вінницькому національному аграрному університеті, отримала грант 50 

тис.грн.  
2019 р. – конкурс стартапів «TourSystemUkrChallege» у Київському національному торговельно-економічному університеті, студентка  

2 курса, спеціальність 242 «Туризм» Сабріна Краспольська, зайняла ІІ місце. 

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Круглі столи, методичні семінари організовані департаментом маркетингу  міста та туризму міської ради, а також брала участь у розробці  

Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2016-2020 роки, при Департаменті міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

 

30.17. досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років 

 ТОВ «Горинь, м. Вінниця, туристична  агенція  з 2008 р.  

 30.18. наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 
Консультування в  межах написання науково-дослідних робіт: 

Науково-дослідна робота на тему: «Організація механізму розвитку туризму у Вінницькому регіоні», №державної реєстрації 

9112U000770; термін виконання 2011 – 2012 рр. по замовленню Управління культури і туризму Вінницької обласної державної  адміністрації; 

Науково-дослідна робота на тему: «Управління комунікаціями в сервісній діяльності», №державної реєстрації 0110U009864; термін 

виконання 2011 – 2013 рр. по замовленню ПП «Укрвінтур», м.Вінниця 

 

 



д.е.н., професор Бардаш Сергій  Володимирович 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Osadcha Т., Bardash S. Identification of the impact of globalization on the development of accounting methodology, Baltic Journal of 

Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, 480 pages. p. 343-351. Web of Science 

2. Bardash S., Osadcha Т. Identification of economic and legal preconditions for rent accounting. Baltic Journal of Economic Studies, 

Volume  Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, 372 pages. p 31-39. Web of Science 

3. Bardash S., Osadcha Т Accounting of results of rent relations. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 4. Riga: Publishing 

House “Baltija Publishing”, 2018. P. 24-32. Web of Science  

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Бардаш С.В., Боговик Д.С. Державні пріоритети розвитку незалежного аудиту в Україні. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія Міжнародні відносини та світове господарство. Випуск 3. 2015. С. 17-21. 

2. Бардаш С.В., Осадча Т.С. Методологічні обмеження класифікації трансакційних витрат в бухгалтерському обліку. «Облік і 

фінанси», №1 (71), 2016. С. 8-14. 

3. Бардаш С.В. Онтологія мультиваріантності теорії бухгалтерського обліку. «Облік і фінанси», №4(74), 2016. С. 8-15 

4. Bardash, S., Sherstiuk. О. EXPECTATIONS OF USERS OF RESULTS OF THE FINANCIAL INFORMATION AUDIT.  Зб. наук. праць 

ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 39. Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2017. С. 157-168 

5. Бардаш С.В., Кулаєць М.М. Онтологічна інтерпретація суб’єктної системності екологічного контролю. Проблеми теорії та 

методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Вип. 2(43), 2019. С. 3-10. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Контроль і ревізія : підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. [2-е вид., допов. і перероб.] – Житомир: 

ЖІТІ, 2000. – 512 с. 

2. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / [Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородкін, А.М. Герасимович, С.В. Бардаш та ін.]; за ред. Ф.Ф. 

Бутинця [3-є вид., перероб і допов.] – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с. 

3. Бухгалтерський фінансовий облік: Практикум : навч. посіб. / [Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков, С.В. Бардаш та ін.]; 

за ред. Ф.Ф. Бутинця та Л.В. Чижевської [3-є вид., перероб і допов.]– Житомир: ЖІТІ, 2001. – 512 с. 

4. Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум: навч. посіб. / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко. – Житомир: ЖІТІ, – 2001. – 448 

с. 



5. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів: зб. задач і вправ : навч. посіб. для студ. вузів спеціальностей 7.050201 

«Менеджмент організацій» та 7.050107 «Економіка підприємств»  / [Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков, С.В. Бардаш та ін.] ; за 

ред. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ЖІТІ. – 2001. – 448 с. 

6. Бухгалтерський словник: навч. посіб. / [Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков, С.В. Бардаш та ін.]; за ред. Ф.Ф. Бутинця. 

– Житомир: Рута, 2001. – 224 с. 

7. Бардаш С.В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень : монографія. К : Київ. нац. торг.-екон. ун-

т, 2008. 312 с. 

8. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні : системний підхід : монографія. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 656 с. 

9. Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства: монографія / [Є.В. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук та ін.]; за ред. 

Мниха Є.В. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 452 с.  

10. Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія / Є.В. Мних, С.В. Бардаш, К.О. Назарова, О.Л. Шерстюк, 

В.П. Белякова, В.П. Міняйло] ; за ред. Є.В. Мниха. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 416 c. 

11. Бардаш С.В., Костенко О.М., Краєвський В.М. Економічна синталітика: філософський дискурс становлення та розвитку : 

монографія; за заг. ред. С.В. Бардаша. К. НЦ Принт, 2017. 225 с. 

 

30.4. наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав  документ про присудження наукового ступеня 

1. Мельникова А.В., к.е.н. спеціальність 08.00.09   тема дисертації : «Контроль ризиків діяльності туристичних підприємств» 2015 

р. 

2. Осадча Т.С. д.е.н. спеціальність 08.00.09  тема дисертації «Бухгалтерський облік та аналіз ренти: теорія і методологія» 2017 р., 

3. Шерстюк О.Л., д.е.н. спеціальність 08.00.09  тема дисертації  «Теорія та методологія аудиту фінансової інформації» 2018 р. 

 

     30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

Голова робочої групи МОН України з розробки ГСВОУ з напряму 0504 «Туризм» (бакалавр), вересень 2002 р. - січень 2006 р. 

Член Президії НМК з напряму 0504 «Туризм», вересень 2002 р. - січень 2006 р. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

Відповідальний виконавець  «Методологія і організація державного фінансового аудиту в Україні» (2007-2008 рр.), 0107U003077; 



Відповідальний виконавець  «Методологія і організація внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств» (2008-2010 

рр.), 0109U000711; 

Відповідальний виконавець «Формування та функціонування інформаційно-аналітичної системи фінансового аудиту в Україні» 

(2011-2013 рр.)0111U000936; 

Керівник теми «Контроль ризиків господарської діяльності» (2014-2017 рр.) 0115U000524; 

Керівник теми «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні» (2015-2017 рр.). 

0115U000563. 

член редакційної колегії наукових видань: 

«Менеджмент» (2013-2015 рр.). 

«Вісник КНТЕУ»  (2015-2016 рр.). 

«Інтернаука», серія «Економічні науки» ( з 2016 р. по теперішній час). 

«Облік і фінанси» (з 2019 р. по теперішній час) 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

Заступник декана факультету економіки і менеджменту по заочній формі навчання, грудень 1997 р. – січень 1999 р., Житомирський 

інженерно-технологічний інститут. 

Заступник декана факультету економіки і менеджменту, 18.09.2001 р. – 27.05.2002 р ; в.о. декана, декан факультету післядипломної 

освіти, 27.05.2002 р. – 03.05.2004 р.; проректор з навчально-методичної роботи, 04.05.2004 р. – 31.01.2006 р., Київський університет 

туризму, економіки і права. 

Проректор з наукової та навчально-методичної роботи, 01.02.2006 р.- 31.03.2006 р., проректор з навчальної роботи, 01.04.2006 р. – 

29.08.2006 р., Міжгалузевий інститут управління (м. Київ). 

В.о. завідувача кафедри, завідувач кафедри фінансового аудиту, лютий 2015 р. – серпень 2016 р., Київський національний 

торговельно-економічний університет. 

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи і страхування, вересень 2016 р. – січень 2018 р., Київський кооперативний інститут 

бізнесу і права. 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад);   



Офіційний опонент кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами: 

Осадча Тетяна Станіславівна; 

Слободяник Юлія Борисівна 

Дмитренко Ірина Миколаївна 

Міщенко Тетяна Михайлівна 

Чернін Олександр Якович 

 

Член постійної спеціалізованої вченої ради 

1) К 20.051.11 Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника з захисту кандидатських дисертацій (2011-2013 рр.), 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності); 

2) Д. 14.052.01 Житомирського державного технологічного університету з захисту кандидатських та докторських дисертацій (з 2013 

р. по теперішній час), 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності); 

3) Д.26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету з захисту кандидатських та докторських 

дисертацій (2015-2016 рр.);   

4) К. 27.053.06 Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди (2017-2019 рр.), 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит, 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності). 

 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1. Мних Є.В. Бардаш С.В. Методика викладання у вищій школі. Опорний конспект лекцій. Центр підготовки навчально-методичних 

видань КНТЕУ. 2015. 132 с. 

2. Бардаш С.В. Методологія і організація наукових досліджень. Опорний конспект лекцій. Центр підготовки навчально-методичних 

видань КНТЕУ. 2015. 63 с. 

3. Бардаш С.В. Контроль і ревізія: Посібник для тестування знань студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». К.: КУТЕП, 2004. 

59 с. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 



культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

Керівництво студенткою Боговик Д.С., 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 

«бухгалтерський облік, аналіз та аудит», 2016 р. 

Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит», 2000 р., 2001 р. 

Робота у складі організаційного комітету та журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«бухгалтерський облік, аналіз та аудит», 2015р., 2016 р. 

Керівництво постійно діючим науковим гуртком «Контролер-аналітик» (КНТЕУ), 2015-2016 рр. 

Керівництво постійно діючим науковим гуртком «Науковий квадріум» (ККІБП), 2016-2018 рр. 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість не менше 5-ти публікацій 

1. Бардаш С.В., Осадчая Т.С. Философские основы и правовые аспекты внутреннего контроля хозяйствующих субъектов частной 

формы собственности. Новая Экономика, № 1 (63), апрель 2014. – С. 299-307. 

2. Бардаш С.В., Баранюк Ю.Р., Боговик Д.С. Стан та перспективи розвитку ринку аудиторських послуг в Україні. Молодіжний 

економічний дайджест. ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». №2-3 (5-6), 2015.  С. 204-212. 

3. Бардаш С.В., Бардаш С.С. Причини та зміст удосконалення парадигми внутрішнього контролю. «European Cooperation», 2015, № 5 

(5). С. 35-46. 

4. Бардаш С.В. Дискусійні питання розвитку обліково-контрольної науки. Стратегія розвитку України : економічний та 

гуманітарний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К. «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. С. 345-349. 

5. Бардаш С.В., Шерстюк О.Л. Ідентифікація чинників, що впливають на рівень аудиторського ризику. Інтернаука. Серія «Економічні 

науки». №2 (24). Т. 2. 2017. С. 54-60. 

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. 

 

 

 

 

 



к.п.н., доцент Омельченко Людмила Миколаївна 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Омельченко Л.М. Невизначеність як чинник соціалізації сучасної української молоді. Науковий вісник НУБіП України.  2015. № 

220. С. 283-288. 

2. Омельченко Л.М. Психологічна готовність майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційної діяльності. Наука і освіта.. 

2015. Т. 47, Вип. 8. С. 90 – 95. 

3.  Омельченко Л.М. Проблеми гендерної психології у науковій спадщині С. Балея. Педагогічний процес: теорія і практика (серія 

"Психологія"). 2016. № 3. С. 13 – 17. 

4. Омельченко Л.М. Психологічні чинники стабілізації об’єктивної невизначеності. Науковий вісник НУБіП України 2016. № 286. С. 

389 – 396. 

5. М. Флаерті, О.Макаренко, В. Вус, Л. Омельченко Психологічні умови підвищення якості медико-соціальної допомоги хворим на 

шизофренію. Лікарська справа. 2017. № 3-4. С. 84-88. 

6. Омельченко Л.М., Вус В.І. Особливості  адаптивного  потенціалу  дружин  постраждалих  військовослужбовців. Лікарська справа. 

2017. № 7. С. 174 – 179. 

7. Омельченко Л.М. Розвиток стресостійкості особистості: внутрішні чинники. Науковий вісник НУБіП України. № 294. 2018. С 214-

220 

8. L. Omelchenko . Learning environment and student's stress resistance. Науковий вісник НУБіП України. № 291 , 2019.. С. 181-186. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Омельченко Л.М. Подружній конфлікт у молодій сім’ї. Монографія. К.: НУБіП, 2014. 197 с. 

2. Омельченко Л.М., Вус В.І. Соціалізація особистості в ситуації невизначеності. Монографія. К. ЦП «Компринт» 2015. 229 с. 

3. Омельченко Л.М. Конфліктологія: практикум. Посібник. К.: НУБіП, 2016. 146 с. 

4. Омельченко Л.М. Риторика та психологія спілкування: практикум. К.: НУБіП, 2017. 158 с. 

5. Психологія стресостійкості студентської молоді. Монографія. За заг. ред. В. Шмаргуна./ Л. Афанасенко, І. Мартинюк, Л. 

Омельченко, А. Шамне, В. Шмаргун, С. Яшник. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2018. 218 с. 

 

30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт – членів Національного центру «МАН 

України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «МАН України» 

1. Керівництво дослідною роботою Довгошеї Альони Олександрівни на тему «Компаративний аналіз образу Івана Мазепи в поемах 

Володимира Сосюри та Олександра Пушкіна». (ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт членів Національного 

центру «МАН України», 2001 р.) 



 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1. Практикум із загальної психології. Посібник. / Полозенко О.В., Мартинюк І.А., Омельченко Л.М., Яшник С.В., Жуковська Л.М., 

Стахневич В.І.Ніжин: ПП Лисенко, 2012. 339 с. Лист МОНУ № 1/11-4118 від 27.03.2012. 

2. Основи загальної психології: Навчальний посібник для студентів. Посібник. Полозенко О.В., Мартинюк І.А., Омельченко Л.М., 

Яшник С.В., Жуковська Л.М. Ніжин: ПП Лисенко, 2013. – 304 с. Лист МОНУ № 1/11 - 786 від 29.01.2013 р. 

3. Конфліктологія: практикум. Посібник. К.: НУБіП, 2016. 146 с. 

4. Риторика та психологія спілкування: практикум. К.: НУБіП, 2017. 158 с. 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість не менше 5-ти публікацій 

1. Омельченко Л.М. Человек и современное общество: вопросы педагогики и психологи: материалы международной заочной научно-

практической конференции. Ч. 2 ‒ Изд. «СибАК», 2013. - С. 100-104 

2. Омельченко Л.М. Влияние ситуации неопределенности на формирование социальной идентичности личности. Человек и 

современное общество: вопросы педагогики и психологи: материалы международной заочной научно-практической конференции. Ч. 2 ‒ Изд. 

«СибАК», 2013. - С. 100-104 

3. Омельченко Л.М. Влияние гендерных стереотипов на уровень благополучия молодых семей. Человек и современное общество: 

вопросы педагогики и психологии: материалы международной заочной научно-практической конференции. Часть ІІ (25 января 2012 г.). – 

Новосибирск: Экор-книга, 2012. – С. 100-104. 

4. Омельченко Л.М. Факторы формирования девиантного поведения младших школьников. Человек и современное общество: вопросы 

педагогики и психологии: материалы международной заочной научно-практической конференции. Часть ІІ (25 января 2012 г.). – 

Новосибирск: Экор-книга, 2012. – С. 100-104. 

5. Омельченко Л.М. Освітнє середовище як чинник розвитку стресостійкості особистості. Теорія і методика професійної освіти. 

Електронне наукове фахове видання № 15, 2018. 

 

 

к.е.н., доцент Микицей Тереза Дмитрівна 
30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Економіка сільського господарства: навч. посібник / Збарський В.К., Талавиря М.П., Микицей Т.Д. та ін.; за ред. В.К. Збарського. 

Ніжин: видавець «» ПП «Лисенко М.М.»; 2016. – 720 с. 

 



30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

 2003 р. по 2007 р.р. – відповідальний секретар приймальної комісії; 

 2008- по 2014 р.р. - декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів агропромислової і природоохоронної галузей; 

 2014 р. по теперішній час - заступник директора ННІ післядипломної освіти НУБіП України 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1. Методичні рекомендацій до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 242  «Туризм» денної та заочної форм 

навчання, що підготували д.е.н., доцент Басюк Д.І.,  к.е.н., професор Кулаєць М.М., к.е.н, доцент Микицей Т.Д., к.е.н., доцент Кудінова І.П. 

2. Методичні рекомендації до наскрізної практики  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», що підготували д.е.н., доцент Басюк Д.І., к.е.н., професор Кулаєць М.М., к.е.н, доцент Микицей 

Т.Д., к.е.н., доцент Мосіюк С.І. 

3. Методичні рекомендації до навчальної  практики  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», що підготували д.е.н., доцент Басюк Д.І., к.е.н., професор Кулаєць М.М., к.е.н, доцент Микицей 

Т.Д., к.е.н., доцент Мосіюк С.І. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

2019 р. - Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Туризм, студентка спеціальності «Туризм» Нестеренко Ольга 

Анатоліївна – ІІ місце  (https://nubip.edu.ua/node/6112 
 



 30.18. наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування ТОВ «Нумлекс», м. Київ щодо економічного аналізу та діагностики діяльності підприємства (з 2016 року по 

теперішній час) 

 

к.е.н., доцент Мосіюк Стефанія Іванівна 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Мосіюк С..І.. Мосіюк І.П. Основи державного регулювання національної економіки. Проблеми інноваційно – інвестиційного 

розвитку, №12, 2017, С.18-23. 

2. Мосіюк С..І.. Мосіюк І.П.Підприємницька діяльність на селі : зелений туризм. Проблеми інноваційно – інвестиційного розвитку, 

№13, 2017, С.88-93 

3.  Мосіюк С.І., Мосіюк І.П., Мосіюк В.І. Розвиток українського села через зелений туризм.-К.:Вид.центр.НУБіП України, №247.2016-

0,4др.арк 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1.Мосіюк П.О., Сеньків С.І. та ін. Економіка і організація аграрного сервісу/ Підручник за ред. Мосіюка П.О. – К.: ІАЕ УААН, 2001.-

501с. 

 2. Мосіюк С.І.  Інтерактивна консалтингова система для сільського туризму: Монографія / Т.П.Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, В.В. 

Самсонова, І.П. Кудінова, Т.І. Божук, О.А. Локутова, С.І. Мосіюк, Ю.В. Дубінюк, Т.В. Кудін, М.М. Гнідан, О.І. Бас. – К.: НУБіП. - 2019. – 

135 с.   

 3. Мосіюк С.І.  Формування та розвиток системи дорадництва в Україні: Монографія / Т.П. Кальна-Дубінюк, І.П. Кудінова, Л.Х. Рибак, 

С.І. Мосіюк, В.В. Самсонова, О.А. Локутова, Р.Я. Корінець, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 332 

с. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

          Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт : 

- «Створення інтерактивної консалтингової системи для сільського туризму» 2017-2019 роки реєстраційний номер 0117U001253; 

-       «Прикладні рішення розробки нових моделей розвитку електронної інформаційно-консультаційної системи дорадництва за видами 

діяльності»  2015-2016 роки реєстраційний номер 0115U003455; 

 



30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад);   
        Офіційний опонент кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами: 

Степаненко Наталія Іванівна 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  
1. Методичні рекомендації з навчальної практики для студентів спеціальності «Туризм» електронний ресурс НУБіП України, 2019; 
2. Методичні рекомендації з наскрізної виробничої практики для студентів спеціальності «Туризм», електронний  ресурс НУБіП, 2019; 

3. Методичні вказівки для самостійного вивчення  дисципліни "Економіка і організація агросервісу" для студентів заочної форми 

навчання, КОМПРИНТ, 2017. 

  

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 

Керівник студентського науково – туристичного гуртка «Treveling» 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість не менше 5-ти публікацій 

1. Кальна-Дубінюк Т.П., Локутова О.А., Кудінова І.П., Рибак Л.Х., Мосіюк С.І., Самсонова В.В., Бесчастна М.В. Основи управління 

та організації відпочинку в агрооселях. Інформаційні матеріали до семінару з дорадництва для власників агроосель. Серія 3. Сільський 

зелений туризм. Третє видання // За ред. В.В. Васильєва – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 104  с. 

 2.Сільський зелений туризм / Словник-довідник /Т.П. Кальна-Дубінюк, М.В. Бесчастна, І.П. Кудінова, О.А. Локутова, Л.Х. Рибак, 

В.В. Самсонова, С.І. Мосіюк. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 79 с. 

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 



Член ГО «Спілка розвитку сільського зеленого туризму України» 

 
 

к.е.н., доцент Кудінова Ірина Петрівна 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Кудінова І.П. Туризм як фактор соціально-економічного розвитку та його інноваційні напрямки // Біоекономіка і аграрний бізнес. 

Вип. 10, № 1. – К., 2019 – С. 23-29. 

2. Кудінова І.П., Артеменко А.О. Комунікації у процесах обслуговування  в туризмі // Вісник національного технічного університету 

"Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). № 1 (2019). – С. 50-59. 

3. Кудінова І.П., Голованьова Т.А. Подієвий туризм в Україні як складова індустрії гостинності // Науковий вісник НУБіП  України. 

Вип. 284.– К., 2018 – С. 258-264. 

4. Кудінова І.П. Роль сільського туризму у підвищенні конкурентоспроможності сільської місцевості // Науковий вісник НУБіП  

України. Вип. 211. – Частина 1. – К., 2015 – С. 111-114. 

5. Кудінова І.П. Підприємницькі засади розвитку сільського зеленого  туризму // Вісник АПСВ - К.: Видавництво "Сталь",  № 3-4 [73].  

– 2015. С. 66-70. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Сільський зелений туризм для підвищення кваліфікації фахівців сфери сільського зеленого туризму. Навч. посіб. /      Т.П. Кальна-

Дубінюк, О.А. Локутова, І. П. Кудінова, Л.Х. Рибак,             В.В. Самсонова, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна, О.Ю.Панасюк, В.П.Васильєв, Ю.В. 

Зінько, М.Й. Рутинський, В.В. Триліс, П.А. Горішевський, П.А., О.О. Волошинський. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 642 с. 

2. Сільськогосподарська дорадча діяльність.  Навч.посіб. для дистанційного навчання / Т.П. Кальна-Дубінюк,  І. П. Кудінова, Л. Х. 

Рибак, Л. М. Середа –  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. –  350 с. 

3.  Кудінова І.П. Організація навчання в інформаційно-консультаційній   діяльності: Навч. посібник. Вид. 2-ге доп. і перероб.  – Ніжин: 

Видавець Лисенко М.М., 2013. – 224 с. 

4. Сільськогосподарська дорадча діяльність. Навч. посіб. / Кудінова І.П., Бесчастна М.В.  - К.: «КОМПРИНТ», 2015. – 490 с.   

5. Інтерактивна консалтингова система для сільського туризму: Монографія / Т.П.Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, В.В. Самсонова, І.П. 

Кудінова, Т.І. Божук, О.А. Локутова, С.І. Мосіюк, Ю.В. Дубінюк, Т.В. Кудін, М.М. Гнідан, О.І. Бас. – К.: НУБіП. - 2019. – 135 с.   

  6. Формування та розвиток системи дорадництва в Україні: Монографія / Т.П. Кальна-Дубінюк, І.П. Кудінова, Л.Х. Рибак, С.І. 

Мосіюк, В.В. Самсонова, О.А. Локутова, Р.Я. Корінець, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 332 с. 

  7. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: Монографія / За заг. ред. М.Х.Шершуна. Громадська 

організація «Рівненський центр маркетингових досліджень». Рівне: Видавець Олег Зень, 2016.  – С. 264. (в співавторстві). 



  8. Кальна-Дубінюк Т.П., Рогоза К.Г., Самсонова В.В., Кудінова І.П., Бесчастна М.В., Гнідан М.М., Дубінюк Ю.В., Данилюк С.І., Бас 

О.І. Сучасні інформаційно-консультаційні технології в дорадництві: Монографія - Ніжин: ПП Лисенко, 2017. - 216 с. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

          Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт : 

- «Створення інтерактивної консалтингової системи для сільського туризму» 2017-2019 роки реєстраційний номер 0117U001253; 

-       «Прикладні рішення розробки нових моделей розвитку електронної інформаційно-консультаційної системи дорадництва за видами 

діяльності» - 2015-2016 роки реєстраційний номер 0115U003455; 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

Створення 5 електронних навчальних курсів на базі eleаrn.  

1. Кудінова І.П. Маркетинг у туризмі: методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи. Видавничий 

центр НУБіП України, 2015. – 30 с. 

2.  Кудінова І.П. Менеджмент у туризмі: методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи. Видавничий 

центр НУБіП України, 2015. – 29 с. 

3. Кудінова І.П. Організація туристичних подорожей: методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: Видавничий центр 

НУБіП України, 2018. – 39 с. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

Призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

Науковий керівник Кудінова І.П.: 



Дранко Іра - призер II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм» - 2019 рік. 

Нестеренко Оля - призер II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Управління у сфері 

економічної конкуренції» - 2019 рік. 

Водніцький Микола - призер II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління спортивно-

оздоровчою діяльністю» - 2019 рік. 

Лукіянчук Яна -  призер II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського 

господарства та АПК» - 2018 рік. 

Лемеш Ярослава - призер II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері 

економічної конкуренції» - 2018 рік. 

Холявко Д.М. - призер II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського 

господарства та АПК» - 2017 рік. 

Керівник студентського наукового гуртка «Агротурист» 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість не менше 5-ти публікацій 

1. Сільський зелений туризм / Словник-довідник / Т.П. Кальна-Дубінюк, М.В. Бесчастна, І. П. Кудінова, О.А. Локутова, Л.Х. Рибак, 

В.В. Самсонова, С.І. Мосіюк. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 79 с. 

2. Словник-довідник з електронного дорадництва // Т.П. Кальна-Дубінюк, Р.Я. Корінець, К.Г. Рогоза, В.В. Самсонова, І.П. Кудінова, 

М.М. Гнідан, Ю.В. Дубінюк . - 2016 . – 151 с. 

3. Кальна-Дубінюк Т.П., Локутова О.А., Кудінова І.П., Рибак Л.Х., Мосіюк С.І., Самсонова В.В., Бесчастна М.В. Основи управління 

та організації відпочинку в агрооселях. Інформаційні матеріали до семінару з дорадництва для власників агроосель. Серія 3. Сільський 

зелений туризм. Третє видання // За ред. В.В. Васильєва – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 104  с. 

4. Кальна-Дубінюк Т.П., Локутова О.А., Рибак Л.Х., Кудінова І.П., Сокол Л.М., Бесчастна М.В., Пугач Н.А., Бас О.І.   Основи 

управління та організації відпочинку в агрооселях. Інформаційні матеріали до семінару з дорадництва для власників агроосель. Серія 3. 

Сільський зелений туризм. Друге видання // За ред. В.В. Васильєва – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 88  с. 

5.  Регулювання розвитку аквакультури: навч. посіб. // Кальна-Дубінюк Т.П., Кудінова І.П., Рибак Л.Х. та ін. // За ред. Н.М. Вдовенко 

– Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 44 с. 

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член ГО «Спілка розвитку сільського зеленого туризму України». 

Представник Мережі знань «Національної туристичної організації України (НТОУ)» 

 

 



к.ю.н., доцент Новак Тамара Сергіївна 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Новак Т. С. Окремі аспекти міжнародно-правового регулювання аграрно-трудових відносин. Право. Людина. Довкілля 2019, № 4. 

С. 36-45.  

2. Новак Т. С., Михайленко Т. В. Галузеві нормативні акти з охорони праці у сільському господарстві: новели правового забезпечення. 

Право. Людина. Довкілля 2019, № 4. С. 46-53 

3. Новак Т. С. Основні принципи аграрно-правового інституту охорони праці у сільському господарстві. Право. Людина. Довкілля 

2019, № 3. С. 21-27. 

4. Новак Т. С., Мальчик О. В. Гендерная охрана труда в сельском хозяйстве: отдельные аспекты правового регулирования. Legea si 

Viata, 2019, № 10/2 (334). С. 97-100 

5. Новак Т.С. Трудові відносини в сільському господарстві за проектом трудового кодексу України / Т.С. Новак // Порівняльно-

аналітичне право. - 2015. - № 3. С. 136-138. 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Прaвoве регулювaння екoлoгічнoї безпеки у сільськoму гoспoдaрстві Укрaїни: мoнoгрaфія/ М.A. Дейнегa, Ю.A. Крaснoвa, Т.С. 

Нoвaк, O.Ю. Піддубний. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015.  350 с.  

2. Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві України: монографія/ Гафурова О.В., Новак Т.С. – К. : ЦП 

«Компринт», 2015. – 220 с. 

3. Новак Т.С. Правове регулювання охорони праці у сільському господарстві України: сучасний стан і напрями вдосконалення: 

Монографія, за заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Єрмоленка. Ніжин.: ПП Лисенко М.М., 2013. 196 с. 

4. Ветеринарне право: підручник, за ред. В. М. Єрмоленка. К.: НУБіП України, 2015. 300 с. (Новак Т. С. розділи 13, 15 ) 

5. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк та ін.; за заг ред. В. М. Єрмоленка. К.: 

Юрінком Інтер, 2010. 608 с. (Новак Т. С. розділ 32) 

 

    30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад);  

Офіційний опонент  

Данилюк Леся Романівна кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н. за спеціальністю 12.00.06 – Земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  



1. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт  з дисципліни «Трудове право» для студентів заочної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» К.: ЦП «Компринт», 2014. 20 с. 

2. Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни «Трудове право». Для студентів денної та заочної форми навчання ОКР 

«Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» К.: ЦП «Компринт». 2013. 30 с. 

3. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Трудове право». Ч. 1 (5 семестр 3 курс). Для студентів 

заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» К. ЦП «Компринт». 2014. 42 с. 

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член Союзу юристів України 

 

ст. викладач Данькевич Людмила Ростиславівна 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Demeshkant N., Dankevych L., Tuzyk K. Summer School as a modern way of international education //Western Anatolian Journal of Educa-

tional Sciences (WAJES). – 2015. – Vol. 12. – P. 47-54 – [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://webb.deu.edu.tr/baed/giris/baed/12_4.pdf 

2. Іsakova N., Dankevych L.  European Vector of  Foreign Policy of  Halytsko-Volynsk State//  in SWorld Journal (International periodic scientific 

journal), Issue No11, Vol.5. History (Scientific world, Ivanovo, 2016) – URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j1105.pdf  -page 7-14. 

- Article CID Number j1105-002 

3. Demeshkant N., Dankevych L. 2017:Developing teaching competences of PhD students as future academics /Annales Universitatis paedagogicae 

Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia,  VII,  Vol. 240. – P.19-26. DOI 10.24917/20837276.7.3  

4. Demeshkant N., Dankevych L. 2018:Improving teaching skills of the faculty: experience of National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine / Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, wybrane praktyki, red. Nauk. I.Majejowska, A. 

Sajdak-Burska, wyd. UJ, Kraków, S. 15-23. 

5.  Demeshkant, N., Potyrała, K., Czerwiec, K. & Dankevych, L. (2018). Parents and teachers as partners in the school as learning organization. 

In Tomczyk, Ł., Ryk, A. & Prokop, J. (Eds.). New trends and research challenges in pedagogy and andragogy. Kraków: Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie. DOI 10.24917/9788394156893.3. 

6. Demeshkant N., Dankevych L.  Modern information and communication technologies in teaching and learning of environmental sciences // 

Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. 

University of Wrocław, Poland, November 7-8, 2016, P. 279-280 

 

 

http://webb.deu.edu.tr/baed/giris/baed/12_4.pdf
http://www.sworldjournal.com/e-journal/j1105.pdf


30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Данькевич Л.Р., Харчук Н.С. Дискурсивна компетенція у викладанні іноземної мови у ВНЗ Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конференції  присвяченої 160-річчю від дня народження І.Франка / 56-57 с. / Київ, 2016     

2. Застосування елементів мовного корпусу для реалізації комунікативних стратегій в навчанні англійської мови академічного і 

професійного спрямування. / Данькевич Л. Р., Ямнич Н. Ю. //матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-26 лютого 2016р. 

"Розвиток сучасної освіти:теорія, практика, іновації". 

3. Данькевич Л.Р., Ефективність застосування моделі перевернутого навчання на заняттях з англійської мови / Н. Ю. Ямнич,  Л. Р. 

Данькевич // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 лютого 2017 р. – К.: 

Міленіум, 2017.  

4. Данькевич Л.Р., Новітні методики у викладанні іноземної мови у професійній сфері /  Н. Ю. Ямнич, Н. С. Харчук, Л. Р. Данькевич 

// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Київ: Міленіум, 2017 – Вип. 276 – Серія 

«Філологічні науки» – С. 147-154 

5. L.R. Dankevych, N.Y.Yamnych, B.O.Vojtko. The use of Phraseologisms in professional language of management / Науковий вісник 

НУБІП. - No 281, - 2018 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Isakova N., Dankevych L. History of the Ukrainian Statehood from ancient times till the mid-20th century. К.:ЦП «Компринт». 2017, 

486р. 

2.  English for Masters in Business Administration. Данькевич Л.Р., Доценко Н.В., Ямнич Н.Ю. - К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний 

дім «Формат», 2014, 256р. 

3. English for Specific Purposes. Данькевич Л.Р., Харчук Н.С., Доценко Н.В. - К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 

2014. 

4. Practical English for International Exams. Данькевич Л.Р., Ямнич Н.Ю., К.:ЦП «Компринт». 2015,  320р. 

5. English for postgraduates. Kharchuk N., Dankevych L. - К.:ЦП «Компринт».2015, 321p.  

6. Business English for Masters in Business Administration and Foreign Economic Activities. Данькевич Л.Р., Ямнич Н.Ю. - К.:ЦП 

«Компринт». 2015,  200 р. 

7. English for Innovation Management. Данькевич Л.Р., Харчук Н.С. , К.: Вид. центр НУБіПУ,  2016. – 328 с. 

8. Practical English for International Exams. [Навчальний посібник].  Данькевич Л. Р., Ямнич Н. Ю. – К. : Компринт, 2016. – 20 др. арк.  

9. Практикум з граматики англійської мови. [Навчальний посібник, 2-є видання]. Ямнич Н. Ю., Данькевич Л. Р., Розгон І. Ю.  Гриф 

МОН молоді та спорту України. (лист № 1/11-5834 від 22.03.2013).  – К.: ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2016. – 22,25 у.д.а. 

10. Isakova N., Dankevych L. Reference Book on Terminology: History, Economy, International Relations. - К.:ЦП «Компринт», 2016. - 

489 p. 



11. English for students in specialty Tourism. Данькевич Л.Р., Харчук Н.С. - К.:ЦП «Компринт»., 2017, 420p.  

12. English for IT students.  [Навчальний посібник]. Ямнич Н. Ю., Данькевич Л. Р. – К. : Компринт, 2017. – 37,5 др. арк.  

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

2. Данькевич Л. Р., Ямнич Н. Ю. Методичні рекомендації English for Hospitality для студентів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня освіти,  галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Данькевич Л. Р., Ямнич 

Н. Ю. // – К. : Компринт, 2019. –  160 с.  

3. Данькевич Л. Р., Ямнич Н. Ю. Методичні рекомендації English for Catering для студентів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня освіти,  галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Данькевич Л. Р., Ямнич 

Н. Ю. // – К. : Компринт, 2019. –  159 с.  

4. Данькевич Л. Р., Електронний навчальний курс Англійська мова для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) 

рівня освіти,  галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм»  

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Участь у професійному об’єднанні: Громадській організації IATEFL Ukraine «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів 

англійської мови як іноземної»  

 

д.е.н., професор Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Кальна-Дубінюк Т.П. Застосування інформаційно-консультаційних технологій в туристичному бізнесі /Т.П. Кальна Дубінюк, //ж. 

Проблеми  інноваційно-інвестиційного розвитку, 20/ 2019. –  с. 81-89.                             

 2. Kalna-Dubinyuk T. Communication and Interactive Education System in Extension / T. Kalna-Dubinyuk, S. Kalnoy// Europian Cooperation, 

Vol. 7 (7). -   2015, P. 121-130. 

3. Kalna-Dubinyuk T. Іnformation теchnologies in extension services consulting activities / T. Kalna-Dubinyuk,  O. Shapoval, M. Hnidan, 

O.Bass // Europian Cooperation, Vol. 1 (8). -  2016, P. 111-120.   

4. Kalna-Dubinyuk T.P. The development оf  electronic advisory system and the role of land use planning community in this / T.P.  Kalna-

Dubinyuk, A.P.    Isachenko // International Scientific Journal “Baltic Surveying”. –  2016. – Volume 4. – С. 45 – 48. – www.lif.llu.lv                                                                         

•Kalna-Dubinyuk T. Advice on efficiency using the total      resource potential at agricultural enterprises / T. Kalna-Dubinyuk,  V. Kharchenko,                 

A. Kharchenko // European Cooperation, Vol. 1 (9). -  2016, p. 67 – 75. 

 

http://www.lif.llu.lv/


30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Кальна-Дубінюк Т.П. Роль  консалтингу в інноваційному розвитку сільськогосподарських         підприємств, культурних закладів, 

туризму та освіти / Т.П. Кальна-Дубінюк  // Економіка і менеджмент культури. – 2014. – № 1. 

2. Кальна-Дубінюк Т. П. Перспективи розвитку підприємництва на селі та роль консалтинга в цьому / Т. П. Кальна-Дубінюк // 

Формування ринкових відносин.– 2014.– № 2.  

3. Кальна-Дубінюк Т.П. Методологічні основи організації  консалтингової, дистанційно-операціональної  навчальної системи              /Т. 

П. Кальна-Дубінюк, С.П.Кальной //Економіка і    менеджмент культури. – 2015. – № 2. – С. 50-58. 

4. Кальна-Дубінюк Т.П. Соціальне партнерство  в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб/Т. П. Кальна-

Дубінюк, М.В. Бесчастна// Економіка    АПК . – 2015. – № 7. – С.53-59.   

 5. Кальна-Дубінюк Т.П.Роль дорадництва в умовах зміни клімату на землі / Т. П. Кальна-Дубінюк  //Моніторинг  - біржового 

ринку.2014. № 6 (25). С.10-12 
 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Основи сільського зеленого  туризму: Навч. пос. / Кальна-Дубінюк Т.П., Кудінова І.П., Рибак Л.Х., Локутова О.А., Самсонова В.В., 

Сокол Л.М., Бесчастна.В. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 590 с.  

2. Кальна-Дубінюк Т.П. Сільський зелений туризм для підвищення кваліфікації фахівців сфери сільського зеленого туризму. Навч. посіб. 

/ Т.П. Кальна-Дубінюк, О.А. Локутова, І. П. Кудінова, Л.Х. Рибак, В.В. Самсонова, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна, О.Ю.Панасюк, В.П.Васильєв, Ю.В. 

Зінько, М.Й. Рутинський, В.В. Триліс, П.А. Горішевський, П.А., О.О. Волошинський. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 642 с. 

 

 30.5. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 

категорії»      
    Член робочої групи в рамках проекту технічної допомоги ФАО «Надання підтримки для переходу до більш ефективної, дієвої та 

відповідної системи надання сільськогосподарських дорадчих послуг в Україні». 

 

30.6. проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

         Курс «Основи аграрного консалтингу» англ. мовою для  МЗД 4 курс, бакалаври 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

          Керівник науково-дослідних робіт : 



-  «Створення інтерактивної консалтингової системи для сільського туризму» 2017-2019 роки реєстраційний номер 0117U001253; 
 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

Зав. кафедри аграрного консалтингу і туризму НУБіП з 2003р 2018р 

 

30.12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та /або патентів загальною кількість два досягнення   

1. Кальна-Дубінюк Т.П., Рогоза К.Г., Гнідан  М.М. Консультаційний алгоритм для сільського зеленого туризму/ Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права та твір № 77782 від 23.03.2018 р. 

2. Кальна-Дубінюк Т.П., Рогоза К.Г., Дубінюк Ю.В. Програмна реалізація інтерактивної  консалтингової системи  «ПІКС» / 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір № АПС8849 від 18.10.2019 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1. Кальна-Дубінюк Т.П. Сільськогосподарська  дорадча діяльність.  Навч.посіб. для дистанційного навчання / Т.П. Кальна-

Дубінюк,  І. П. Кудінова, Л. Х. Рибак, Л. М. Середа –  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. –  350 с. (гриф Міністерства освіти і науки 

України). 

2. Кальна-Дубінюк Т.П., Локутова О.А.,  Кудінова І.П., Рибак Л.Х., Мосіюк С.І.,Самсонова В.В., М.В Бесчастна. Основи 

управління та організації відпочинку в агрооселях. Інформаційні матеріали до семінару з дорадництва для власників агроосель. Серія 3. 

Сільський зелений туризм. Третє видання. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 104  с. 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість не менше 5-ти публікацій 

1. Кальна-Дубінюк Т.П. Сільський зелений туризм. Словник-довідник / Т.П. Кальна-Дубінюк, М.В. Бесчастна, І.П. Кудінова, О.А. 

Локутова, Л.Х. Рибак, В.В. Самсонова, С.І. Мосіюк. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 79 с. 

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

1. Член Наукової ради з туризму  та курортів    Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. 

2. Член Всеукраїнської туристичної організації.  
 

 



к.ф.н. Сидоренко Ірина Григорівна 
30.2. Наявність не менше п’яти  наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Сидоренко І.Г. Морально-етична дилема взаємодії «харизматична особистість-спільнота» / І.Г. Сидоренко // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія: [наук. видан. / відп. ред. Конверський А.Є.]. – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2008. - Вип. 90. – С.105-109. 

2. Сидоренко І.Г. «Людина-маса»: сутність та основні передумови формування в індустріальному суспільстві / І.Г. Сидоренко // 

Гуманітарні студії: [зб. наук. праць / відп. ред. Конверський А.Є.]. - Вип. 4. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С.147-156. 

3. Сидоренко І.Г. Перспективи ціннісно-смислових трансформацій українського суспільства / І.Г. Сидоренко // Політологічний 

вісник: [наук. видан. / відп. ред. Кирилюк Ф.М.]. – К.: ІНТАС, 2008. – Вип. 37. – С.41-49. 

4. Сидоренко І.Г. Пасіонарність та харизма. Точки перетину / І.Г. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія: [наук. видан. / відп. ред. Конверський А.Є.]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. - 

Вип. 78. – С.151-153. 

5. Сидоренко І.Г. Морально-етична дилема взаємодії «харизматична особистість-спільнота» // Матеріали Міжнародної наукової 

конференції [«Дні науки філософського факультету-2008»] (16-17 квіт. 2008 р.) / [відп. ред. Конверський А.Є.]. – Ч. ІІ. – К.: ВПЦ «Київський 

університет». - 2008. – С.114-116. 

6. Сидоренко І.Г. Індивідуалізоване суспільство: свобода і відповідальність кожного // Матеріали Міжнародної наукової конференції 

[«Дні науки філософського факультету-2007»] (18-19 квіт. 2007 р.) / [відп. ред. Конверський А.Є.]. – Ч. ІІ. – К.: ВПЦ «Київський університет», 

2007. – С.138-140. 

  30.3.Наявність виданого підручника чи наявність посібника або монографії: 

1. Культурологія. Навчальний посібник.- К: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. - 300 с. 

2. Історія української культури.Навчальний посібник. - К: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – 276 с. 

3. Естетика. Філософія мистецтва / за ред. Павлової О.Ю. перевидання. Навчальний посібник. - : Редакційно-видавничий центр НУБіП 

України, 2016. – 187 с. 

4. Естетика. Філософія мистецтва / за ред. Павлової О.Ю. Навчальний посібник. - К: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 

2015. – 187 с. 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Сидоренко І.Г. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Культурологія». – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП 

України, 2014.   



2. Сидоренко І.Г. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Естетика». – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 

2014.   

 

к.б.н., доцент Соломенко Людмила Іванівна 
30.1.Наявність за останні 5-ть років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,  

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WoS: 

1. Solomenko L.I. Metabolic control of the insecticides safety use / L.I. Solomenko, O.M. Nagorniuk // Annals of agrarian science. – 2016. 

– №14. – P. 114 – 118. – journal homepage: http://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-science. 

 

 30.2. Наявність не менше п’яти  наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Соломенко Л.І. Пошук критеріїв для визначення екологічної безпеки застосування пестицидів/ Соломенко Л.І., Драченко В.Л. // 

Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – № 1(33).– С. 23 – 27. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23317618. 

2. Соломенко Л.І. Інтегративний підхід до викладання соціальної екології як фахової дисципліни / Л.І.  Соломенко // Гуманітарний 

вісник ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІІ 

(54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – С. 256 – 

263.  

3. Соломенко Л.І., Екологічна оцінка впливу токсичних речовин на агрофітоценози. /Л.І. Соломенко, Ю.О. Петрова // Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування  України: Серія «Агрономія», Ч.2 / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та 

ін. – К., 2013, Вип. 183. – С. 230 – 235.  

4. Соломенко Л.І. Екофізіологічний контроль впливу фосфорорганічних пестицидів на агроекосистеми / Соломенко Л.І., Тертична 

А.О. // Агроекологічний журнал. – 2012. – №3. – С. 121– 125. 

5. Соломенко Л.І. Виявлення ксенобіотичних властивостей пестицидів у грунтовому середовищі/Л.І. Соломенко // Biological systems: 

theory and innovation. – 2019. – Vol. 10. – №2. – P. 61-67 – journal homepage: 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/editor/submission/12609 

 

  30.3.Наявність виданого підручника чи наявність посібника або монографії: 

1. Соломенко Л.І. Загальна екологія: Навчальний посібник. / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 288 с. 

2. Соломенко Л.І. Загальна екологія: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене і доповнене (Гриф надано Міністерством освіти 

і науки, молоді і спорту України, лист від 26.02.12 №1/ 11 -4015 / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 288 с. 

3. Соломенко Л.І. Загальна екологія: Навчальний посібник. Видання 3-те, виправлене і доповнене (Гриф надано Міністерством освіти 

і науки, молоді і спорту України, лист від 26.02.12 №1/ 11 -4015 / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов – Херсон: Олді-плюс, 2015. – 294 с. 

http://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-science
https://elibrary.ru/item.asp?id=23317618
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/editor/submission/12609


4. Соломенко Л.І. Екологія людини: навч. посіб. / Л.І. Соломенко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 120 с.   

5. Соломенко Л.І. Загальна екологія: підручник / Соломенко Л.І, Боголюбов В.М., Волох А.М. – К.: НУБіП України, 2017. – 312 с. 

6. Соломенко Л.І. Загальна екологія: підручник. – Друге видання, випр. і доп. / Соломенко Л.І, Боголюбов В.М., Волох А.М. – Херсон: 

Олді-плюс, 2018. – 352 с. 

7. Боголюбов В.М.  Стратегія сталого розвитку: Підручник [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мельник Л.Г., О.О.Ракоїд, Соломенко 

Л.І..]. За ред. В.М.Боголюбова. – К.: НУБІПУ, 2018. – 446 с. 

 

30.8.Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

Відповідальний виконавець НДР на тему: «Науково обґрунтувати та розробити комплекс заходів по оптимізації соціально-екологічної 

ситуації в окремих населених пунктах радіоактивно забруднених територій” (2006 – 2008 рр, шифр - 110/162-пр). 

Науковий керівник ініціативної НДР на тему «Розробка методів екологічного контролю впливу ксенобіотиків на агрофітоценози» 

(2018-2022 рр.) 

 

30.9.Керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт – членів Національного центру «МАН України»; 

участь у журі олімпіад чи конкурсів «МАН України»: 

1. Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з дисципліни «Екологія» (м. Київ, 2017 р., 2018 р.). 

2. Член журі Всеукраїнського науково-технічного конкурсу INTEL ЕКО Україна 2019, 5-8 лютого 2019 р., НЕНЦ, м. Київ. 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників /посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Соломенко Л.І. Загальна екологія: Навчальний посібник / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 288 с. 

2. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з дисципліни «Загальна екологія» /Л.І. Соломенко, В.М.Боголюбов – 

Київ: НУБіП України, 2017. – 88 с. 

3. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І. Стратегія сталого розвитку: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни. – К.: НУБіП України, 2017. – 185 с. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади(Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету /журі Всеукраїнських студентських олімпіад 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт). або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком: 

1. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія», 2016 р., ОДЕУ, м.Одеса. 



2. Член журі  та член організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія», 2017-

2019 рр., НУБіП, м.Київ. 

3. Керівництво студентами, які зайняли призові місця на І та ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна 

екологія», 2017-2019 рр., НУБіП, м.Київ. 

 

15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількість не менше 5-ти публікацій: 

1. Соломенко Л.І. Організація науково-пошукової роботи з учнями в загальноосвітньому навчальному закладі. / Соломенко Л.І. – 

Методичний посібник. К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2004. – 24 с. 

2. Рекомендації для прийняття управлінських рішень з оптимізації соціально-екологічної ситуації в окремих населених пунктах на 

радіоактивно забруднених територіях. / Шмідт Р.М., Мирошніков А.М., Мельничук М.Д., Андрієвський В.Є., Прилипко В.А., Соломенко Л.І. 

та ін./ Міністерство аграрної політики України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Наук. центр радіаційної медицини 

АМН України. – К.: ДІА, 2009. – 23 с. 

3. Соломенко Л.І. Активні методи навчання в системі розвитку особистості. / Соломенко Л.І.// Хімія. Біологія. – 2001. – № 25 (133). – 

С. 7–10. 

4. Соломенко Л.І. Інтегративний підхід до організації науково-пошукової роботи  у ліцеї. / Соломенко Л.І. // Хімія. Біологія. – 2002. – 

№ 49 (229) . –С.3–5. 

5. Соломенко Л. Інтегративний підхід до організації науково-пошукової роботи в ліцеї / Л. Соломенко // Завуч. –2007. –№ 21. – С. 8-

9. 

6. Соломенко Л.І. Інтеграція в науково-пошуковій роботі учнів як активний метод навчання в системі розвитку особистості. / 

Соломенко Л.І. // Матеріали всеукраїнської  науково-практичної конференції : Національна освіта. Провідні  тенденції та перспективи. К. : 

КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, – 2004. – С. 125–130. 

7. Соломенко Л.І. Екологічні дослідження в учнівських проектах / Соломенко Л.І. // Біологія і хімія в школі. Науково-методичний 

журнал. –2005. –№ 2 (48). С.46–50. 

 

к.с-г.н., доцент Кудрявицька Аліна Миколаївна 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1.Кудрявицька А.М. Вивчення екологічного фактора впливу мінеральних добрив на продуктивність пшениці озимої.- (Електронний 

ресурс). Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2014.- №2.- Режим доступу: 

htpp://nbuv.gov.ua./ J.-pdf/Nd 2014 2 4.pdf 

2. Кудрявицька А.М. Агроекологічне обґрунтування внесення добрив під пшеницю яру сорту Миронівська яра.- Науково-теоретичний 

журнал Вісник аграрної науки. Державне видавництво «Аграрна наука».- 2018.- № 6. – С. 24-26. 



3. Кудрявицька А.М Трансформація азоту в лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті за умови тривалого 

застосування добрив- Вісник Харківського Національного аграрного університету  імені В.В. Докучаєва.  Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, 

землеробство, лісове господарство». -2018.  - №2. - С. 90-93. 

4. Кудрявицька А.М. Встановлення впливу тривалого застосування добрив на фракційний склад білка озимої і ярої пшениці та 

показники якості врожаю як фактору біологічної безпеки.- Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування  

України : Серія «Агрономія», Ч.2. -  К., 2013. - Вип.183. – С. 226-230.  

5. Кудрявицька А.М Управління продукційним процесом за вирощування ярої пшениці сорту Миронівська яра в умовах північної 

частини Лісостепу України.- Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування  України : Серія «Агрономія», 

Ч.2. -  К., 2013. - Вип.183. – С. 211-216.  

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Ракоїд О.О.,  Кудрявицька А.М Навчальний посібник Безпека праці у захисті та карантині рослин для студентів за спеціальністю 

202 Захист і карантин рослин .- 94 с. (Рекомендовано Вченою радою НУБіП України, протокол №4 від  26.11.2019) 

2. Кудрявицька А.М, Білько Т.О. Навчальний посібник "Основи охорони праці" для студентів спеціальності 6.030401 

"Правознавство"К.: Видавничий центр НУБіП України, 2019.  – 250 с. (Рекомендовано Вченою радою НУБіП України , протокол №4 від  

22.11.2017) 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

1. Кудрявицька А.М., Ракоїд О.О. Навчальний посібник  для самостійного вивчення дисципліни «Цивільний захист» для студентів 

ОКР "Магістр" спеціальностей 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит».- 

Видавничий центр НУБіП України, 2017.  – 250 с. (Рекомендовано Вченою радою факультету екології і сталого розвитку (протокол № 2 від 

12.02.2014 р.) 

2. Ракоїд О.О., Кудрявицька А.М. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Цивільний захист» «Захист 

населення і територій від НС у сучасних умовах» для ОС Магістр спеціальностей 101 Екологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 202 Захист 

і карантин рослин.- К.- Вид. центр НУБіП України.- 2018.- 114 стр.  7 

3. Кудрявицька А.М., Ракоїд О.О. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Цивільний захист» «Правові 

засади Цивільного захисту в України» для ОС Магістр спеціальностей 101 Екологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 202 Захист і карантин 

рослин.- Вид. центр НУБіП України.- 2018.- 77 стр. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 



гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

1. Секретар Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» 2017-18 н.р. (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 26.11.2017 р. № 1003 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» у 2017-2018 н.р. 

у НУБіП України) 

2. Секретар Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» 2018-19 н.р. (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.11.2018 р. № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» у 2018-2019 н.р. 

у НУБіП України) 

 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість не менше 5-ти публікацій 

1. Кудрявицька А.М. Вплив позакореневого підживлення «Кристалоном особливим» на врожай та якість озимої пшениці .- Зб. наук. 

праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 44. ‒ 548-550 с. 

2. Кудрявицька А.М.Дослідження множини ризиків для здоров’я населення -Научные труды SWorld. – Выпуск 56. Том 1. – Иваново: 

Научный мир, 2019 –9-11 с 

3. Кудрявицька А.М., Яник К.О. Соціадбна небезпека: жорстокість в поведінці дітей. International periodic scientific journal. Мodern 

engineering and innovative technologies Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien.- Issue №7 Part 1 March 2019. 8-11 с- Sergeieva&Co 

Karlsruhe, Germany 

4. Кудрявицька А.М Виявлення та оцінювання хімічної обстановки після аварії на об’єкті з виливом небезпечних хімічних речовин.- 

Международный периодический рецензируемый научный журнал/ International periodic scientific journal Modern scientific researches/ 

Современные научные исследования.- Issue №8.-Part 1.- May 2019.- 44-47 с. 

5. Кудрявицька А.М, Голощак О.А. Вплив тривалого застосування добрив на показники врожайності та якості ярої пшениці - 

Международный периодический рецензируемый научный журнал International periodic scientific journal SWorldJournal Issue №1 February 

2019.—97-100 с. 

 

 

 

 



К.н.фіз-вих. Бринзак Сава Савович 
30.2. Наявність не менше п’яти  наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Бринзак С.С. Координатно-соціограмний аналіз міжособистісних стосунків членів спортивної команди / С.С. Бринзак // 11 наук. 

конф. [«Молода спортивна наука України»] : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту; анотації, зміст та допоміжні індекси. – 

Львів : НВФ «Українські технології», 2007. – Вип. 11, т. 4. – 194 с. 

2. Бринзак С.С. Оцінка психологічної сумісності в спортивних командах на основі аналізу різних типів діадних стосунків / С.С. 

Бринзак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту: зб. наук. праць. – Харків : ХДАДМ (ХХІІІ), 

2007. – № 11. – С. 11–14. 

3. Бринзак С.С. Аналіз психологічної сумісності спортсменів на основі порівняння між собою її інформативних компонентів / С.С. 

Бринзак // 12 наук. конф. [«Молода спортивна наука України»] : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів : НВФ 

«Українські технології», 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 56–62. 

4. Бринзак С.С. Теоретичне обґрунтування оцінки психологічної сумісності в спортивній команді / С.С. Бринзак // 6 Міжнар. наук.-

практ. конф. [«Фізична культура, спорт та здоров’я нації»] : зб. наук. праць. – Вінниця, 2006. – С. 378–381. 

5. Воробйов М.І. Психологічна сумісність та методика її дослідження / М.І. Воробйов, С.С. Бринзак // Теорія та методика фізичного 

виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 86–90. 

 

к.п.н., доцент Зуєнко Неля Олександрівна 
30.2. Наявність не менше п’яти  наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1.Зуєнко н. О. Dialog essence of the personality oriented paradigm of education//Н.О. Зуєнко/Теоретична і дидактична філологія : збірник 

наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я.М.», 2019. – Випуск 30, с. 47-59 

2.  Зуєнко Н. О. Досвід професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері туризму/Н.О. Зуєнко/Теоретична і дидактична філологія : 

збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я.М.», 2019. – Випуск 30, с. 59-70 

3. Зуєнко Н.О. The term is the basic element of professional communication / Н.О. Зуєнко // Теоретична і дидактична філологія : збірник 

наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2018. – Випуск 27. – с. 35-44. 

4. Зуєнко Н. О. Термін як базовий елемент фахової комунікації / Н. О. Зуєнко// Нові технології навчання: Наук. зб. Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.. № 88 (1). ‒ Київ, 2016. ‒ С. 51-57. 



5. Зуєнко Н. О., Добринська Д. Лексичні прийоми перекладу термінології рибництва та аквакультури(на матеріалі англійської та 

німецької мов)/Н.О 69. Зуєнко, Д. Добринська// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: – Одесса: 2016. – №20. – С. 130-

133.  

 

30.3.Наявність виданого підручника чи наявність посібника або монографії: 

1. Зуєнко Н. О. Навчальний посібник «Німецька мова» для підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина»  

– К. : НУБіП України, 2018. – 288 стор. 

2. Монашненко А.М., Зуєнко Н.О. Усний і письмовий переклад спеціалізованих тектів: навчальний посібник / А.М.Монашненко, 

Н.О. Зуєнко. – К. : НУБіП України, 2018. – 322 с. 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад): 

Офiцiйний опонент: 

1. Козаченко Ірина Віталіївна, к.п.н. спеціальність 13.00.04, захист 27.10.2011 р., тема дисертації «Інноваіційні технології в системі  

підготовки майбутніх вчителівіноземних мов у великій Британій та Україні (порівняльний аналіз)»; 

2. Кончович Катерина Тіберіївна, к.п.н. спеціальність 13.00.04, захист 26.05.2016 р., тема дисертації «Формування готовності майбутніх 

вчителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій»; 

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників /посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Зуєнко Н. О. Німецька мова. Практичний курс німецької мови для сільськогосподарських ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації / Хоменко Л 

О., Г. М. Дима, Н. О. Зуєнко, І. В. Конончук, С. А. Москаленко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 528 с. Лист № 14/18 – Г 1396 від 17.06.08. 

 

30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 



 Робота у складi журі II етапу  Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови (немовні напрямки підготовки і спеціальності, 

2018-2019 р. 

 

к.е.н., доцент Фурса Анатолій Васильович 
30.2. Наявність не менше п’яти  наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Фурса А.В. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку цукробурякового виробництва. Наук. вісн. Нац. ун-ту 

біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200, ч. 3. С. 129–135. 

2. Бондар В.С., Фурса А.В. Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року. 

Економіка АПК. 2014. № 1. С. 20-29. 

3. Фурса А.В. До питання функціонування об’єднань виробників цукрових буряків та цукру. Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і 

природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Вип. 222. С. 130-138. 

4. Фурса А.В. Передумови адаптації цукробурякової галузі України до євроінтеграційних процесів. Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів 

і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. Вип. 247. С. 393-400. 

5. Бондар В.С., Фурса А.В. Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру. Економіка АПК. 2018. № 7. 

С. 37-46. 

6) Бондар В.С., Фурса А.В., Гументик М.Я. Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 

17-25. 

 

  30.3.Наявність виданого підручника чи наявність посібника або монографії: 

1. Фурса А.В. Страховий менеджмент : навч. посіб. Київ : ЦП “Компринт”, 2016. 180 с. 

2. Фурса А.В. Фінансове забезпечення страхових зобов’язань : навч. посіб. Київ : ЦП “Компринт”, 2017. 176 с. 

 
30.8.Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

 Науковий керівник наукової теми: “Розробити науково-методичні засади високоефективного функціонування ринку продукції 

цукробурякового підкомплексу в умовах економічної конкуренції; (2015 р., НААН України), “Економічна ефективність виробництва 

цукрових буряків та інших біоенергетичних культур для біопалива” (2015 р., НААН України). 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад);  



1. Член спеціалізованої вченої ради К 71.831.02 у Подільському державному аграрно-технічному університеті (червень 2015-червень 

2017 рр.); 

2. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:  

Замриги Артура Вікторовича,  

Новицького Костянтина Олександровича,  

Ткаченка Антона Миколайовича  

 

30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників /посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Фурса А.В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Фінансове забезпечення страхових зобов’язань» для студентів 

ОC «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ : 

ЦП “Компринт”, 2018. 176 с. 

2. Худолій Л.М., Фурса А.В. Програма виробничої практики у страховій компанії для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 

072 - «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ : Центр ІТ, 2019. 20 с. 

3. Худолій Л.М., Фурса А.В. Програма виробничої практики у страховій компанії для підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності 

072 - «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістерська програма «Управління ризиками та страхування»). Київ : Центр ІТ, 2019. 

22 с. 

 

15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількість не менше 5-ти публікацій: 

1. Хіврич О., Фурса А. Економічна енергетична верба. Agroexpert. 2015. № 1 (78). С. 26-30. 

2. Ганженко О., Хіврич О., Герасименко Л., Зиков П., Фурса А. Цукрове сорго – на біопаливо. Пропозиція. 2015. № 5. С. 66-71. 

3. Хіврич О., Гументик М., Максіменко О., Фурса А. Свічграс: екологічно чиста енергія. Пропозиція. 2015. № 6. С. 74-78. 

4. Фурса А.В. Рослинне паливо. Вирощування енергетичних культур – вигідний, стабільний бізнес для тих, хто готовий до довгих 

інвестицій. Landlord. 2018. № 6. С. 92-93. 

5. Хіврич О., Квак В., Зиков П., Фурса А. Міскантусові жнива. Farmer. 2019. № 3 (111). С. 148–150. 

 

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». URL: http://www.agroosvita.com/node/2841 

 

30.17. досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років 

1988-1993 р. – робота в колгосп ім. Комінтерну Шепетівського району Хмельницької області, де працював економістом (1988р.), головним 

економістом (1989-1993 рр.) 

http://www.agroosvita.com/node/2841


 

 30.18. наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

Наукове консультування ТзДВ “Страхова компанія “ВІП-КАПІТАЛ” (2016-2018 рр.) 

 

к.н.держ.упр. Кравцов Сергій Станіславович 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Kravtsov S. The operations management of tourism enterprises based on experience economy concept [Electronic resource] // Проблеми 

економіки. – 2019. - №3. Режим доступу до журналу: http://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2019 

2. Кравцов С.С. Система операційного менеджменту ресторану: структура та вимоги до розробки [Електронний ресурс] // Ефективна 

економіка. – 2018. - № 6 – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/  

3. Kravtsov S. The marketing information system of the tourism enterprise // Studia i Materiały. – 2017. – nr. 13 (styczeń-czerwiec). – 

Warszawa : Europejska uczelnia w Warszawie, 2017. – Р. 51–61 

4. Кравцов С.С. Розвиток ринку бюджетних засобів розміщення в Україні [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми 

економіки. – 2017. – № 16. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017 

Кравцов С.С. Удосконалення адміністративного менеджменту готелю шляхом впровадження міжнародного стандарту якості ISO 9001 

[Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. 2017. – № 8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Innovative development of the economy: global trends and national features: Collective monograph / edited by J. Žukovskis, K. 

Shaposhnykov. - Kaunas, Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018 – 716 p. Розділ: Melnychenko S. V., Mykhailichenko G. I., Kravtsov 

S. S. Innovative growth of integrated tourism companies (p. 634-643) 
 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  
1. Кравцов С.С. Менеджмент: опорний конспект лекцій (Частина 1) для студентів ОС «бакалавр» спеціальності «Туризм»  та 

«Менеджмент» (спеціалізація «Туристичний менеджмент»). – К. КНТЕУ, 2018. – 118 с. 

2. Кравцов С.С. Збірник тестових завдань з дисципліни «Менеджмент» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності «Менеджмент» 

(спеціалізація «Туристичний менеджмент») / С.С. Кравцов. – К.: КНТЕУ, 2017. – 93 с. 

3. Basics of tourism study (Organization of tourism) [Electronic resource]: methodological support for practical classes for the students 

educational level «Bachelor» of the specialty 242 “Tourism” of full-time education / Compiler S. Kravtsov. – К.: NUFT, 2016. – 35 p. 

 

 

http://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2019
http://global-national.in.ua/issue-16-2017
http://economyandsociety.in.ua/


к.е.н., доцент Новак Олександр Володимирович 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Новак О.В., Гогуля О.П. Кадрове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств.  Економіка АПК.  2012. №.3. 

С.84-90. URL:http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2012/2012_03/12_03_17.pdf 

[Novak O.V., Gogulya O.P. (2012) Kadrove zabezpechennya diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Staffing of agricultural 

enterprises]. Ekonomika APK. Vol.3. pp. 84-90.] 

2. Новак О.В., Тимошенко М.М. Проблеми формування та розвитку кадрово-управлінського потенціалу сільськогосподарських 

підприємств. Агросвіт.  2012.  № 4  С. 27 – 31 URL: 

http://www.agrosvit.info/pdf/4_2012/7.pdf 

[Novak O.V., Tymoshenko M.M. (2012). Problemy formuvannya ta rozvytku kadrovo-upravlinsʹkoho potentsialu silʹsʹkohospodarsʹkykh 

pidpryyemstv [Problems of formation and development of personnel and management potential in agricultural enterprises]. Ahrosvit. 2012. Vol.4. pp. 

27-31.] 

3. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Новак О.В. Формування якісного кадрового потенціалу як передумова ефективного 

менеджменту. Вісник Полтавської державної аграрної академії.  2012. Вип.1(64). С.154-158.  URL: 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2012/01/154.pdf  

[Balanovska T.I., Gogulya O.P., Novak O.V. (2012). Formuvannia yakisnoho kadrovoho potentsialu yak peredumova efektyvnoho 

menedzhmentu [Formation of qualitative human resources capacity as a prerequisite for effective management]. Bulletin of Poltava State Agrarian 

Academy. Vol.1(64). pp.154-158.] 

4. Балановская Т.И., Гогуля О.П., Новак А.В., Степаненко В.В. Кадровый потенциал как фактор стратегического развития 

сельскохозяйственных предприятий.  Эффективный менеджмент: опыт и перспективы бизнеса и образования: сб. науч. ст./ ГрГУ им. 

Я.Купалы; редкол.: Е.А.Ровба (гл.ред.) [и др.].  Гродно: ГрГУ, 2012. С.12-17. 

[Balanovska T.I., Gogulya O.P., Novak O.V., Stepanenko V.V. (2012). Kadrovyy potentsial kak faktor strategicheskogo razvitiya 

sel'skokhozyaystvennykh predpriyatiy [Human resources capacity as a factor of the strategic development of agricultural enterprises]. Effective 

management: experience and prospects of business and education. Grodno: GrSU, Republic of Belarus, pp.12-17.] 

5. Новак О.В. Фактори стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств та їх оцінка. Науковий вісник НАУ. 2007. 

Вип.110. Ч.1. С.313-317.   

[Novak O.V. (2007). Faktory stratehichnoho rozvytku silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv ta yikh otsinka [Factors of strategic development 

of agricultural enterprises and their evaluation]. Scientific Bulletin of NAU. Vol. 110. P.1 pp.313-317.] 

6. Новак О.В. Стратегічне управління розвитком підприємства через реалізацію кадрового потенціалу. Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації профспілок України. 2007. №1 (38). С.85-89. 

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2007_1-p3_100.pdf 

http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2012/2012_03/12_03_17.pdf
http://www.agrosvit.info/pdf/4_2012/7.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2012/01/154.pdf
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2007_1-p3_100.pdf


[Novak O.V. Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva cherez realizatsiyu kadrovoho potentsialu. Journal of the Academy of Labour& 

Social Relations of FTU. №1 (38). pp.85-89.]. 
 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Менеджмент: Навчальний посібник / С.І. Михайлов, Т.І. Балановська, О.С. Степасюк, О.В. Новак [та ін.] / За ред. С.І. 

Михайлова. – 3-тє вид. - К..: «Центр учбової літератури», 2013. – 536 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист від 

14.12.2010 р. № 1/11-11359) 

2. Система стратегічного управління у сільськогосподарських підприємствах: теорія та практична проблематика: монографія / [Т.І. 

Балановська, Л.В. Забуранна, О.П. Гогуля, О.В. Новак, Л.В. Буценко, Н.І. Драгнєва, З.П. Борецька]; за ред. Т.І. Балановської. – К.: НВВ 

«Видавничий центр» НУБіП України, 2013. – 330 с.  

3. Стратегічне управління у сільськогосподарських підприємствах: теорія та практична проблематика: монографія / [Т.І. Балановська, 

Л.В. Забуранна, О.П. Гогуля, О.В. Новак, Л.В. Буценко, Н.І. Драгнєва, З.П. Борецька]: Монографія. – К.: – Редакційно-видавничий центр 

НУБіП України, 2014. – 367 с.  
 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

Відповідальний виконавець державних НДР 

4. № 110/433-пр "Формування системи стратегічного управління у сільськогосподарських підприємствах"; 

5. №110/548-пр «Розробка інноваційної моделі розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинників 

євроінтеграції»; 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

2011 - 2012 рр. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії НУБіП України, 

         2012 - 2019 рр. – заступник декана факультету аграрного менеджменту НУБіП України 

 

 

 



к.е.н., старший науковий співробітник Самсонова Вікторія Володимирівна 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Samsonova V.V. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy / 

Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 3 (11). Ч. 1. - С. 165-169 (WoS) 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Самсонова В.В. Актуальні питання консультаційного забезпечення здійснення земельної реформи / Науковий вісник НУБіП 

України. – 2012. – Вип. 177. – Ч. 4. – С. 92-97. 

2. Самсонова В.В.  Особливості кадрової політики консалтингових фірм / Науковий вісник НУБіП України. – 2013. – Вип. 181. – Ч. 

2. - С. 293-298. 

3. Самсонова В.В. , Карпович А.а. Модель функціонування ринку інноваційних знань та інформації / Науковий вісник НУБіП 

України. – 2013. – Вип. 181. – Ч. 6. - С. 201-206. 

4. Самсонова В.В., Карпович А.А., Шевченко Н.Ю. Методика інтегральної оцінки інвестиційних проектів для розробки або 

реалізації яких надається державна підтримка / Біоресурси і природокористування. – 2014. – Т. 6, № 1-2. – С. 138 – 146. 

5.  Самсонова В.В. Особливості сертифікації послуг у сфері сільського зеленого туризму  / Науковий вісник НУБіП України. – 2015. 

– Вип. 211. – Ч. 1. - С. 151-158. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Сільський зелений туризм для підвищення кваліфікації фахівців сфери сільського зеленого туризму. Навч. посіб. /      Т.П. Кальна-

Дубінюк, О.А. Локутова, І. П. Кудінова, Л.Х. Рибак, В.В. Самсонова, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна, О.Ю.Панасюк, В.П.Васильєв, Ю.В. Зінько, 

М.Й. Рутинський, В.В. Триліс, П.А. Горішевський, П.А., О.О. Волошинський. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 642 с. 

2. Сільський зелений туризм. Словник-довідник / Т.П. Кальна-Дубінюк, М.В. Бесчастна, І.П. Кудінова, В.В. Самсонова, Л.Х. Рибак, 

О.А. Локутова, С.І. Мосіюк. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 79 с. 

3. Основи сільського зеленого туризму. Навч. посіб. / Т.П. Кальна-Дубінюк, І. П. Кудінова, Л.Х. Рибак, В.В. Самсонова, О.А. Локутова, 

Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 590 с. 

4. Організація управління аграрною економікою: Монографія / за ред. М. Ф. Кропивка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008.– 420 с. 

5. Інноваційні напрямки розвитку дорадництва: Монографія / Stanley R.J., Кропивко М.Ф., Кальна-Дубінюк Т. П., Самсонова В.В. та 

ін. – Ніжин : ПП «Лисенко М.М.», 2011.– 280 с. 

6. Формування та розвиток системи дорадництва в Україні: Монографія / Т.П. Кальна-Дубінюк, І.П. Кудінова, Л.Х. Рибак, С.І. 

Мосіюк, В.В. Самсонова, О.А. Локутова, Р.Я. Корінець, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 332 с. 



7. Кальна-Дубінюк Т.П., Рогоза К.Г., Самсонова В.В., Кудінова І.П., Бесчастна М.В., Гнідан М.М., Дубінюк Ю.В., Данилюк С.І., Бас 

О.І. Сучасні інформаційно-консультаційні технології в дорадництві: Монографія - Ніжин: ПП Лисенко, 2017. - 216 с. 

8. Інтерактивна консалтингова система для сільського туризму:  Монографія / Т.П.Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, В.В. Самсонова, І.П. 

Кудінова, Т.І. Божук, О.А. Локутова, С.І. Мосіюк, Ю.В. Дубінюк, Т.В. Кудін, М.М. Гнідан, О.І. Бас. – К.: НУБіП. - 2019. – 135 с.   

 

 30.5. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 

категорії»    
  Участь у виконанні наукового проекту (Канадського гранту) «Розвиток сільськогосподарського дорадництва в Україні» (номер 

державної реєстрації UA/Z20482/21).  

       

30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

Вчений секретар секції 23 "Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії" Наукової ради 

Міністерства освіти і науки України. 

Член  робочої групи МОН з проведення конкурсного відбору експертів до складу фахових секцій Наукової ради МОН. 

Член  робочої групи МОН з проведення конкурсного відбору експертів до складу Експертної ради МОН. 

 

30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

Відповідальний виконавець наукових тематик: 

- «Розробка теоретико-методологічних засад розвитку ринкової системи розповсюдження сільськогосподарських знань і інформації» 

(номер державної реєстрації 0106U005245);  

- «Розробка теоретико-методичних підходів до формування та використання інтерактивної консалтингової системи для підтримки 

конкурентоспроможного виробництва» (номер державної реєстрації 0110U003636);  

- «Прикладні рішення розробки нових моделей розвитку електронної інформаційно-консультаційної системи дорадництва за видами 

діяльності» (номер державної реєстрації 0115U003455);  

- «Cтворення інтерактивної консалтингової системи для сільського туризму» (номер державної реєстрації 0117U001253);  

- «Трансформаційна стратегія державного регулювання інформаційного простору як соціально-економічний чинник національної 

безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U003969). 

 



30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: 

- з 09.2006 р. до 06.2011 р. – начальник відділу науково-технічної інформації Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (наказ про переведення № 892 к від 02.10.2006 р.); 

- з 06.2011 р. до  теперішнього часу – начальник науково-організаційного відділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (наказ про переведення №126 т від 06.06.2011 р.). 

 

30.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад);   
Офіційний опонент дисертації Брояки Антоніни Анатоліївни «Організація моніторингу інформаційно-консультаційної діяльності в 

сільському господарстві» (2010 р.). 

 

к.т.н., доцент Слива Юлія Володимирівна 

 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

           1. Янкова Т.С., Слива Ю.В., Сухенко В.Ю. Впровадження методології WCM в умовах підприємств України// Стандартизація, 

сертифікація, якість, 2016, №4.  С. 36-42. 

           2. Снєгірьова Д, Слива Ю. Екологічні критерії для води питної фасованої відповідно до вимог ДСТУ ISO 14024:2002 // Стандартизація, 

сертифікація, якість, 2016, №5. С. 25-30. 

          3. В. В. Костюк, Ю.В. Слива Вимоги безпечності пакувальних матеріалів для м’ясних виробів // Продовольча індустрія АПК, №6, 2017. 

- С. 55- 63. 

         4. Миколенко О. О., Слива Ю. В. Аналіз вимог FSSC 22000:2017 версії 4.1 до схеми сертифікації системи управління безпечністю 

харчових продуктів // Стандартизація, сертифікація, якість, №3. - 2017. - С. 33-39. 

        5. О.О.Кононовський, Ю.В. Слива Особливості проведення оцінки ризиків при вирощуванні овочів згідно вимог GLOBAL GAP версія 

5 // Стандартизація, сертифікація, якість, №4. - 2017.  - С. 38-43. 

        6. Мельник А. В., Слива Ю. В. Особливості впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів у закладах громадського 

харчування // Стандартизація, сертифікація, якість, №3. - 2017. - с. 44-57. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$


Навчальний посібник. 

1. Управління якістю та безпечністю сільськогосподарської та харчової продукції на основі концепції НАССР// Навчальний посібник. – К.: 

ТОВ «ЦП « КОМПРИНТ», 2017. – 239с. 

2. Міжнародна і регіональна стандартизація: Навчальний посібник/ Г.Д. Гуменюк, Н.Б. Сілонова, Ю.В. Слива. – К.: Кондор-Видавництво, 

2014. – 470с. 

Монографія 

1. Монографія / Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania 2017 / Pod redakcją Dety Łuczyckiej. – Wrocław, 2017. 

 

           30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

              Науковий керівник наукової теми №35/101 «Розроблення нормативно-технічного забезпечення виробництва миючих засобів з 

покращеними екологічними характеристиками». 

 Науковий керівник наукової теми №35/103 "Розроблення нормативно-технічного забезпечення для грибів культивованих свіжих". 

 
          30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

           1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Менеджмент навколишнього середовища” для спеціальності 8.18010010 –“Якість, 

стандартизація та сертифікація”.- К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – 34 с. 

           2. Методичні вказівки та Програма проходження виробничої переддипломної практики студентами ОКР «Магістр» 

Спеціальність 8.18010010 – «Якість, стандартизація та сертифікація» .- К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – 37 с. 

1. Методичні настанови з впровадження вимог стандарту Global GAP у картоплярстві . - К. : Проект USAID «Підтримка аграрного і 

сільського розвитку», 2017. – 79с. 

   

         30.14. Науково-популярні та дискусійні публікації з наукової або професійної тематики. 

         1. Методичні настанови з впровадження вимог стандарту Global GAP у овочівництві. - К. : Проект USAID «Підтримка аграрного і 

сільського розвитку», 2018. – 74с. 

        2. Методичні настанови з впровадження вимог стандарту Global GAP у ягідництві та садівництві. - К. : Проект USAID «Підтримка 

аграрного і сільського розвитку», 2017. – 76с. 

        3. Методичні настанови  щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах 

НАССР для виробників морозива. Методичні настанови. - К.: Українська асоціація виробників «Морозиво і заморожені продукти», 2018. 



        4.  Методичні настанови  щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах 

НАССР для виробників заморожених продуктів. Методичні настанови.– К.: Українська асоціація виробників «Морозиво і заморожені 

продукти», 2018. 

 

к.с-г.н. Локутова Олена Анатоліївна 
30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. V.Vus, T. Kychkyruk, E. Lokutova  Social and personal development of preschoolers through  the lens of parental religious educational 

modelshttp://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/arkhiv-zhurnaliv/vipuski-2018/vipusk 

 

30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

 1. Локутова О.А., Васильєв В.П. Міжнародний досвід організації  сільського  зеленого  туризму  та дорадча діяльність  //  Науковий 

вісник НУБіП  України. – 2014. Вип. 200, частина 1. – С. 234-238. 

2. Lokutova O., Cimermanis M., Siliņa  Latvian experience organization of consulting system for sustainable rural development // Науковий 

вісник НУБіП  України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / ред. кол.: С. М. Ніколаєнко  (відп. ред.) та ін. –2018 – Вип. 284. – 

С. 264-269. 

3. Lokutova O., Onopriichuk D. Rural tourism for the save of agrobiodiversity and the solution of socio-economic problems of rural // 

Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality, Nitra, Slovak Repablic, 2017. – P. 145-153. 

4. Lokutova O., Onopriichuk D. Pollen analysis of bee products in context of sustainable development and improvement of biomonitoring 

system of agrobiodiversity // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality, Slovak Repablic, Nitra. – 2016 – P. 242-249. 

5. Кондратьева Е.А., Локутова Е.А.  Аграрный консалтинг и его роль в развитии сельского туризма в Украине / Вестник АПК 

Верхневолжья. – 2016,  №3. Часть ІІ. – С. 133-137 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Локутова О.А. Сільський туризм як фактор сприяння соціально-економічному розвитку села та його інформаційно-консультаційне 

забезпечення. Соціальний розвиток сільських регіонів: колектив. моногр. випуск 3 / За  редакцією  А.М. Шахотіна, М.В. Костюк. – Умань : 

ВЦП «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.»,  2018. - С. 139-149. 

2. Локутова О.А., Онопрійчук А.С.. Онопрійчук Д.С.  Особливості  інформаційно-консультаційного забезпечення (дорадництва) у 

сфері  сільського зеленого туризму в україні: Монографія / За заг. ред. М.Х. Шершуна. Громадська організація «Рівненський центр 

маркетингових досліджень». Рівне: Видавець Олег Зень, 2016.  – С. 264. 

3. Формування та розвиток системи дорадництва в Україні: Монографія / Т.П. Кальна-Дубінюк, І.П. Кудінова, Л.Х. Рибак, С.І. 

Мосіюк, В.В. Самсонова, О.А. Локутова, Р.Я. Корінець, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 332 с.  

http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/arkhiv-zhurnaliv/vipuski-2018/vipusk


4. Локутова О.А. Польський досвід сільськогосподарського дорадництва. Інноваційні напрямки розвитку дорадництва: колективна 

монографія. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. 2011. – 187 с 

6. Сільський зелений туризм для підвищення кваліфікації працівників сфери сільського зеленого туризму / Навч. посіб. / Т.П. Кальна-

Дубінюк, О.А. Локутова, І. П. Кудінова, Л.Х. Рибак, В.В. Самсонова, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна, О.Ю. Панасюк, Васильєв В.П., Зінько 

Ю.В., Рутинський М.Й., Триліс В., Горішевський П.А., Волошинський О. –  Ніжин: Видавець: ПП Лисенко М.М., 2016. – 621 с. 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  
1. Кальна Дубінюк Т.П., Локутова О.А., Зінько Ю.В. / Орієнтовна програма. Сільський зелений туризм // за редакцією В.П. Васильєва. 

– Агроосвіта. 2019. – 24 с. (в друці) 

2. Локутова О.А. Сільський зелений туризм / Методичні  вказівки для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» із спеціальності  242  

«Туризм». 2018  – 50 с. 

2. Кальна Дубінюк Т.П., Локутова О.А., Зінько Ю.В. / Робоча програма по сільському зеленому туризму // за редакцією В.П. Васильєва. 

– Агроосвіта. 2018. – 21 с. 

3. Локутова О.А., Сокол Л.М. «Сталий розвиток» / Методичні  вказівки для підготовки магістрів, галузь знань 0801 «Специфічні 

категорії», спеціальність 8.18010004 «Дорадництво», кваліфікація 2419.2 «Консультант з дорадництва»  – 2016. – 52 с. 

30.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість не менше 5-ти публікацій 

1. Lokutova O.  Аpitourism in context of  socio-economic and ecological  aspects // Abstracts 4 th International Scientific Conference 

Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life,  Nitra, Slovakia, 11 th –13 th September 2019 - P. 49 

2. Локутова Е.А. Сельский туризм  Украины: правовые, социально-экономические, экологические и  образовательные  аспекты // II 

International scientific and practical conference “Ukraine, Bulgaria, EC: Economic and Social Development Trends”  Міжнародна науково-

практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку», 2018 р м. Бургас (Болгарія) –  С. 57-63    

3. Локутова О.  Дорадництво в  розвитку сільського зеленого туризму України // Матеріали ХІІ Міжнародної  науково-практичної 

конференції присвяченої 15-річчю кафедри туризму «Географія, економіка і туризм: національний і міжнародний досвід» – Львів, 2018. – С. 

192-197.  

4. Lokutova Olena  Аpitourism – a prospective direction of development  tourism, including rural tourism // III International Beekeeping 

Conference "European beekeeping - key aspects of modern apiculture", Lodz, Poland, 2018. - P. 22-28.  

5. Локутова Е.А.,  Корчак А.Н. Кластерна модель в сільському туризмі // Матеріали І Міжнародної науково-практичної онлайн 

конференції «Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму:  світовий досвід для України» - 2018 – Матеріали Міжнародної 

науково-практичної онлайн конференції “Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України”, 17 

травня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018 р. – С.24-27 

 



к.е.н., доцент  Стретович Олександр Анатолійович 
30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

          1. Стретович О.А. «Організація системи передачі знань». Ж-л. "Агроінком", 2014, №1-3, С.68-69. 

          2. Стретович О.А. «Стан фінансування інноваційної діяльності в Україні» Збірник наукових праць "Формування ринкових відносин в 

Україні"  - К.- 2015.-№12(175), С.65-67. 

         3. Стретович О.А. "Виробництво біопалива в Україні: стан, проблеми, перспективи" Приднепровский научный вестник» №7(161). - 

2016.  С. 18-21. 

         4. Стретович О.А. «Україна: фінансування інноваційної діяльності» Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, 

методології, організації. Фаховий збірник наукових праць. №2 (17) 2016. 

         5. Стретович О.А. "Тенденції роботи зернопереробних підприємств України" Економіка харчової промисловості. Науковий журнал. 

том 8, випуск 4/2016. 

 

30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

          1. Стретович О.А. Навчальний посібник «Управління інноваційними проектами» Видавництво – К.: «Реактив-принт», 2016. – 406 с. 

          2. Стретович О.А. Навчальний посібник “Управління ризиками агропромислового виробництва” Видавництво – К.: «КОМПРИНТ», 

2017. – 384 с. 

 

30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

             1. Голова ДЕК по захисту магістерських робіт за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Технології 

зберігання і переробки зерна». 

 
30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування  

 

        30.16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

          Членство в ГО «Федерація спортивного туризму в Україні» 

 



 

 


