
Показник кафедра МЕВ кафедра ТБ та Країнозн. кафедра МВ, МІтаБ Кафедра МЕК та ГРС кафедра МБ та ЕТ ВСЬОГО

1
Навчальне навантаження за 

2018/2019 навч. рік (годин)
14219,5 16681 9624 4416 7047 51987,5

2
Лекційне навантаження за 

2018/2019 навч. рік (годин)
1579 2824 1914 2743 2087 11147

3

Нагороди і премії протягом 

2018/2019 навч. року (кількість, 

назва)

2 (1 - грамота Верховної Ради України 

"За заслуги перед Українським народом" 

завідувач кафедри Казакова Н.А. 14.06.19 

№354-к ; 2 - Перемога у конкурсі на 

краще НМЗ. напрям -  «Розвиток методик 

і технологій дистанційного (електронного) 

навчання» 1 місце)

2

4
Видання навчальної літератури 

(кількість), в т.ч.: 
8 4 8 0 8 28

4.1 підручник 2 2

4.2
навчальний посібник з грифом 

МОН України

1 1

4.3 навчальний посібник 2 2 4

4.4
навчально-методичний посібник 5 1 3 8 17

Підсумки навчальної, наукової та виховної роботи у 2018/2019 навч. році факультету МЕВ та ТБ



5

Електронний навчальний курс, 

що отримав сертифікат Центру 

електронного навчання

3 1 4

6 Публікація монографій 1 1 1 3

7
Публікація наукових статей, з 

них:
78 109 82 13 40 322

7.1

статті у журналах, що мають 

імпакт-фактор та/або 

реферуються системами 

SCOPUS або Web of Science

2 9 2 2 6 21

7.2 розділ, стаття в монографії 13 7 4 4 1 29
7.3 статті у фахових виданнях 36 37 43 2 6 124
7.4 статті спільно зі студентами 3 8 12 2 2 27
7.5 тези, матеріали конференцій 24 48 21 3 25 121

8

Організація кафедрою в 

2018/2019 навч. році 

міжнародних і 

загальноукраїнських наукових, 

науково-практичних та 

методичних конференцій, 

семінарів, виставок, олімпіад

1 (XIVнауково-практична 

конференція молодих вчених 

«Актуальні проблеми світового 

господарства і міжнародних 

економічних відносин» 29 березня 

2019 року).

3 -науковий семінар за 

сприяння «Window on 

America» «Особливості 

міжкультурної комунікації: 

особливості гостинності в 

Америці й Україні» 

27.02.2019 р.,  

регіональний науково-

практичний круглий стіл 

«Україна та країни 

Центральної та Східної 

Європи: досвід суспільно-

політичної модернізації та 

взаємодії" 07.12.2018 р., 

науково-практичний 

круглий стіл «ЄС:історія та 

сучасність»17.05.2019 р.

1 (1-Науково-

практичний круглий 

стіл «Європейська 

дипломатія ХХІ 

століття» 22.12.2018                                                                                                                                        

2 - Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Стратегічні напрями 

зовнішньої політики 

Європейського 

Союзу» 11.04.2019 р.

1 (II Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція “Сучасні 

перетворення 

міжнародного бізнесу”16 

квітня 2019)

6

9

Конференції, в яких 

співробітники кафедри брали 

участь (к-ть)

21 21 12 2 12 68



10

Організація методичних та 

науково-методичних семінарів 

(кількість, назва)

9 (Науково-методичні семінари: 1- 29 

жовтня 2018 року «Розробка та оформлення 

робочих програм й інших складових НМКД 

відповідно до вимог «Положення про 

організацію освітнього процесу в 

Харківському національному університеті 

імені В. Н. Каразіна». 2 -10 травня 2019 р. 

"Майстерня викладача", 7 наукоо -методичних 

семінарів кафедри)

9

11

Організація та проведення 

майстер-класів (кількість, назва)
1 (Інтерактивний захід"«Як 

продати себе 

роботодавцю в 

міжнародну компанію»»" 

швейцарського професора 

Магді Аталли), 27 березня 

2019 р.

1

12
Проведення відритих занять 

(кількість)
31 37 40 19 23 150

13

Захист кандидатської дисертації 

співробітником, аспірантом, 

здобувачем кафедри (к-ть)

9 (Коваленко Р.С., Таран А.Ю., 

Скляренко Я.П, Бунін С.В., Панкова 

Ю.М., Савін Р.С., Фоміна Є.В., 

Бондаренко М. І., Гапонова Е.О. )

2 (Шамара І.М., 

Писаревський М.І.)

1 (Перепелиця А.С.) 12

14
Захист докторської дисертації 

співробітником кафедри (к-ть)
1 (Хижняк О.В.) 1

15

Сприяння науковій роботі 

студентів: І, ІІ, ІІІ премії на 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і 

гуманітарних наук у 2016/2017 

навч. році, проведеному за 

наказом МОН України 

1 (Студентка 4 курсу факультету 

МЕВ та ТБ Дворнік Л.О. 

нагорождена Дипломом ІІІ ступеня у 

II турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за 

напрямом «Актуальні питання 

співробітництва з Європейськи 

Союзом»  на базі Дніпровського 

національного університету  імені 

Олеся Гончара Науковий керівник: 

професор І. Ю. Матюшенко)

1 А.Вороніна  посіла III 

місце у заключному етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт за 

напрямом «Туризм».

2 (Всеукраїнський 

конкурс науково-

популярних есе 

«Трансформація сучасної 

світо системи», студент 

Кальченко В. УМБ 31, 

диплом 3 ступеня 

(керівник Дерід І.О.); 

Всеукраїнський конкурс 

"Актуальні питання 

співробітництва з 

Європейським Союзом" 

(Харченко А., Куцак В. 

4



16
Виконання кафедрою НДР,  з 

них:
1 1 1 3

16.1

фундаментальна або прикладна 

базова НДР
1 «Міжнародний туризм 

як фактор економічної та 

суспільно-політичної 

модернізації країн 

Центральної та Східної 

Європи» (реєстраційний 

номер – 0116U000918, 

керівник доц. 

Парфіненко А. Ю.)

1 (Тема "Інституційні 

перетворення в умовах 

сучасного розвитку 

світової економіки" 

№0117U004876)

3

16.2

за грантом, замовленням, 

договором із фінансуванням
 1 Грантова угода 

Jean Monnet Module 

(Модуль Жана Моне)  

Тема "Зовнішня 

політика 

Європейського 

Союзу" Освітнє, 

аудиовізуальне та 

культурне виконавче 

агентство ЄС в особі 

містера Франсуа 

Віллікенса Грантова 

угода 2018-1540/ 001-

001, термін реалізації 

проекту - 2018 - 2021 

рр Загальна сума 

фінансування – 30 тис. 

євро

1



17

Організація та проведення 

виховних заходів (кількість та 

назва) 

6 (похід студентів 1-5 курсів до 

театру; до кіно; катання на 

ковзанах, виїздний захід з 

кураторами, зустрічі студентів 4 

курсу з керівництвом Митних 

органів Харківської області,  

екскурсія студентів 1 курсу до 

тютюнової фабрики "Філіп Морріс 

Україна"; відвідування 

кураторами гуртожитків, 

проведення кураторських годин 

тощо)

7 (відвідування гуртожитку 

кураторами груп, 

проведення кураторських 

годин,екскурсія до 

археологічного  музею(1 

курс), екскурсія до 

художнього музею (1 курс), 

екскурсія до музею 

природи 1 курс), посвята 

студентів кафедри у 

студенти-

туристи,проведення Дня 

випускника кафедри, 

відвідування готелю 

"Харків-Палас")

5 (проведення 

кураторських годин, 

відвідання 

гуртожитків 

кураторами груп, 

залучення студентів 

до дня відкритих 

двірей, походи зі 

студентами до театру, 

залучення студентів 

до святкування Дня 

Європи)

5 (проведення 

кураторських годин, 

відвідення 

гуртожитків 

кураторами групп, 

залучення студентів 

до дня відкритих 

двірей)

 7 (Проведення кураторських 

годин. Відвідання  

студентських гуртожитків. 

Відвідання занять 

зав.кафедрою та кураторами  

з метою контролю за якістю 

підготовки 

студентів.Залучення студентів 

до проведення дня відкритих 

дверей. Походи зі студентами 

до музеїв, походи у квест-

кімнати. Знайомство 

студентів-першокурсників із 

кафедрою.)

30

18

Ліцензування  (відкриття) нової 

спеціальності/ освітньої 

програми

19

Акредитація (успішна) напряму 

підготовки/ спеціальності / 

освітньої програми 

1 (спеціальність "Туризм", 

бакалавр)

1 (спеціальність 

291"МВ, СК та РС", 

ОП "МВ, СК та РС" , 

магістр)

2

20
Випуск фахівців 2019 р.  (з них 

диплом з відзнакою):
130 (12) 115 (17) 65 (9) 17(2) 26 (3) 353 (43)

20.1 бакалавр 83 (6) 67 (10) 53 (6) 17 (2) 26 (3) 246 (27)
20.2 магістр 47 (6) 48 (7) 12 (3) 107 (16)



21

Заходи, що сприяють 

працевлаштуванню випускників 

(кількість, перелічити)

3 (1.Зустріч зі співробітниками 

Харківської митниці державної 

фіскальної служби України 5 

листопада 2018р. 

2.Профорієнтаційний захід «Старт 

карєри» 7 листопада 2018р; 3- 

Участь у Ярмарку вакансій) 

3 (1 - зустріч з 

засновником сендвіч-

ресторанів мережі «Fresh 

line» В. Бортниковим, 1 - 

майстер клас з питань 

працевлаштування 

швейцарського професора 

Магді Аталли, 1 - 

проведення презентації 

міжнародної компанії 

бронювання готельних 

послуг «Amadeus»

4 ( 1 -«Старт кар҆єри» 

2 -Виїзне заняття 

«Специфіка роботи та 

обов’язки 

співробітників прес-

служби» 3 -Зустріч 

студентів з 

начальником відділу 

міжнародного 

поліцейського 

співробітництва 

ГУНП в Харківській 

області Василем 

Анатолійовичем 

Гайчуком.4 -Зустріч 

студентів першого 

курсу ОПП 

«Міжнародні 

відносини» з 

науковим 

співробітником Фонду 

Конрада Аденауера в 

Україні В. 

Михайлишиним. 

2 (відвідування 

готелю "Харків-

Палас", "Аврора")

6 (Українсько-

американське ТОВ 

«КОДА» (Тимошенков 

І.В. екскурсія на 

підприємство),

Lotus Corp (Дерід І.О. 

Кондратенко Н.Д.),

AB InBev Efes (Шкодіна 

І.В., Кондратенко Н.Д. 

екскурсія на 

підприємство),

Супроводження студентів 

на зустріч ZONE 3000, AB 

InBev Efes (Дерід І.О. 

зустріч зі студентами в 

університеті),  участь 

студентів у ярмарках вакансій; 

підписання договорів із базами 

проходження виробничої 

практики)

18


