
 

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, 

відповідної спеціальності (п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 

 

Авраменко Наталія Леонідівна 

(ПІБ викладача) 

 
№ 

з/п 

Види і результати професійної діяльності Документи та конкретна інформація, що підтверджують виконання п. 30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  

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 

 

2.  наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Сагайдак І.С. До питання про вивчення безпекознавчих дисциплін у 

ВНЗ країни / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Н.Г. Лутак // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 

(педагогічні науки). – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – Вип. 135. – С. 21-22. Фахове 

видання. 

2. Авраменко Н.Л. Деякі критичні зауваження до змін у ліцензійних 

умовах провадження освітньої діяльності / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак, 

Т.М. Чорна // Соціологія права. – К. : Видавничий дім» АртЕк». – 2018. – № 1-

2 (24-25). – С. 110-117. Фахове видання. 

3. Чорна Т.М. Сучасні підходи до підготовки товарознавців-експертів у 

вищих навчальних закладах / Т.М. Чорна, Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак // 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2018. – Вип. LXXXІІІ. – Т.1. – 

С. 187-193. Фахове видання. 

4. Сагайдак І.С. «Зелений тариф» як механізм стимулювання 

відновлюваної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / І.С. Сагайдак, 

Т.М. Чорна, Н.Л. Авраменко // Ефективна економіка. – 2018. – № 10. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.economy.nauka.com.ua. Фахове видання. 

5. Внесок України у вирішення глобальних екологічних проблем – 

парникового ефекту та кислотних опадів // Екологічне право України: 

науково-практичний журнал № 1–2: 2016 – С.11–16. Фахове видання. 

 

 

 

3.  наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 
1. Сагайдак І.С. Формування екологічного світогляду та культури 

безпеки студентів ВНЗ : монографія / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Т.М. 

Чорна. – К. : ТОВ «7БЦ», 2018. – 171 с. 

http://www.economy.nauka.com.ua/


2. Авраменко Н.Л. Економіка водокористування: стан, проблеми, 

перспективи : монографія / Н.Л. Авраменко, І. С. Сагайдак, Т.М. Чорна. – К. : 

ТОВ «7БЦ», 2018. – 138 с. 

3. Чорна Т.М., Сагайдак І.С., Авраменко Н.Л. Корпоративна соціальна 

відповідальність: сутність, сучасний стан та проблеми становлення в Україні // 

Безпека трудових відносин в умовах реформування економіки України: 

[монографія] / колектив авторів за наук. ред. доц. В.І. Федорчук-Мороз. – 

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 127 – 137. 

4. Авраменко Н.Л. Податкове регулювання екологічної безпеки/Н.Л. 

Авраменко, З.В. Шпильківська та ін.// Сталий розвиток: стратегічні вектори, 

інноваційно-орієнтовані системи забезпечення в контексті євроінтеграційної 

політики України: колективна монографія за г. Редакцією д.е.н., професора 

О.І. Маслак – Кременчук, ПП Щербатих О.В. 2016. – 252 с.. 

5. Авраменко Н.Л. Податкове регулювання екологічної безпеки/ Сталий 

розвиток в умовах глобалізацій них процесів сучасності: колективна 

монографія / за заг. ред. д.е.н., проф.. О.І. Маслак. – Кременчук: ПП 

Щербатих О.В., 2017. – 182 с. 

4.  наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня 
 

5.   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 

категорії” 

 

6.  проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік 

 

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) Перевірка Національного лісотехнічного університету України (м. Львів, 

02.11-10.11.2015 р.): 

2) Перевірка Національного транспортного університету (м. Київ, 01.12-

04.12.2015 р.); 

3) Перевірка Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва (м. Харків, 24.05.-01.06.2016 р.). 

4) Перевірка Уманського національного університету садівництва (м. Умань, 

23-30.09.2016 р.). 

5) Перевірка Ніжинського державного педагогічного університету ім.. М. 

Гоголя. 

(м. Ніжин, 17-20.04.2018 р.)  

6) Перевірка Міжнародної академії екології та медицини ( м. Київ, 27.11.-

03.12.2018 р.). 

7) Перевірка Національного університету «Чернігівський колегіум» ім.. Т.Г. 

Шевченка (м. Чернігів, 29-31.10.2019 р.)  

8.  виконання функцій наукового керівника або відповідального 1. Керівник науково-дослідної роботи кафедри товарознавство та 



виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання 

техногенно-екологічної безпеки «Формування культури безпеки та 

екологічного світогляду студентів ВНЗ економіко-правового спрямування» (за 

ініціативною тематикою кафедри, термін виконання: 2013-2016 рр.). 

2. Керівник науково-дослідної роботи кафедри товарознавство та 

техногенно-екологічної безпеки «Сталий розвиток України: євроінтеграційний 

аспект» (номер державної реєстрації НДР: 0117U003111, термін виконання: 

2017 – 2021 рр.).  

9.  керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного 

центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи 

конкурсів “Мала академія наук України” 

 

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 кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки ( з 

01.09.2015 р.2015 р. – по теперішній час). 

11.  участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад 

 

12.  наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81512. Охорона 

праці (навчальний посібник) / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак; заявл. 25.07.18 ; 

опубл. 26.10.18, Бюл. № 50. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82817. 

Економіка водокористування: стан, проблеми, перспективи (монографія) / 

Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна; заявл. 19.09.18 ; опубл. 25.01.19, 

Бюл. № 51. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82818. 

Формування екологічного світогляду та культури безпеки студентів ВНЗ 

(монографія) / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Т.М. Чорна; заявл. 19.09.18 ; 

опубл. 25.01.19, Бюл. № 51. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81509. Еколого-

економічна оцінка ефективності промислового водоочищення: свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір  /Н.Л.. Авраменко (дата реєстрації 

14.09.2018 р.) 



5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77416. 

Екологія: навчальний посібник / Н.Л. Авраменко, С.Я. Цимбалюк (дата 
реєстрації 06.03.2018 р.) 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80541. 
Практикум з екології: навч.посібник (дата реєстрації 26.07.2018 р.) 

 

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. Авраменко Н.Л. Охорона праці : навч. посіб. / Н. Л. Авраменко, І. С. 

Сагайдак. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – 264 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ», т. 23). 

2. Авраменко Н.Л., Цимбалюк С.Я. Практикум з екології: Навчальний 

посібник. – [видання друге, зі змінами та доповненнями]. – Ірпінь: НУДПСУ, 

2013. – 109 с. 

3. Авраменко Н.Л., Цимбалюк С.Я. Екологія: навчальний посібник для 

підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», 

«Право», «Менеджмент і адміністрування», «Соціологія», «Комп’ютерні 

науки».– [видання друге, зі змінами та доповненнями]. – Ірпінь: НУДПСУ, 

2013. – 252 с. 

4. Цимбалюк с.я. Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

завдань розрахункових р. з дисц."Безпека життєдіяльності та 

екологія"(модуль І"Безпека життєдіяльності", модуль ІІ"Екологія") для 

підг. фахівц. за окр (бакалавр) ден. і заоч. ф. навч.[електронний ресурс]/ 

С.Я.Цимбалюк, Н.Л.Авраменко; держ. фіскальна служба України, ун-т 

держ. фіскальної служби України.– ірпінь, 2017.– 39 c.– режим 

доступу: http://library.nusta.edu.ua/metod-ma-clos-menu 

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 

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце: 

 

–  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт:  

– 2015 р. (студентка Шпильківська З.В.), 2016 р. (студентка Бабич А.С.),  2018 

р. (студентка Кущ М.О.), 2019 р. (студентка Глінкіна І.І.)– 1 місця  у ІІ турі 

Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт з економіки 

природокористування (Кременчуцький Національний університет ім. 

Михайла Остроградського). 

 

2017 р. (студентка Гаврилюк А.Ю.) – ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського  

конкурсу студентських наукових робіт з економіки природокористування 

(Кременчуцький Національний університет ім. Михайла Остроградського). 

 

– у Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності 

051 «Економіка» 

http://library.nusta.edu.ua/metod-ma-clos-menu


обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

 

2017 р. (Браунагель А.В.) – ІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка». 

2018 р. (Кущ М.О. ) – ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка». (21-23.05.2018 р.) 

 

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «ЕКО» 

(напрям роботи «Економічний механізм управління природокористуванням і 

охороною НПС»). 

15.  наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1. Авраменко Н.Л. Роль экологии как науки в формировании культуры 

безопасности у выпускников вузов/Н.Л. Авраменко, Н.В. Сергиенко// 

Педагогика безопасности: наука и образование: сборник научных трудов / 

сост. и общ. ред. В. В. Гафнера ; ФГБОУ ВПО «Урал.гос. пед. ун-т». – 

Екатеринбург, 2014. – С.11-15. 

2. Авраменко Н.Л. Современное состояние преподавания в области 

безопасности жизнедеятельности в Украине/Н.Л. Авраменко, И.С. Сагайдак// 

Педагогика безопасности: наука и образование: сборник научных трудов / 

сост. и общ. ред. В. В. Гафнера ; ФГБОУ ВПО «Урал.гос. пед. ун-т». – 

Екатеринбург, 2015. – С.19-26. 

3. Авраменко Н.Л. Формирование экологической культуры как важной 

составляющей национальной безопасности страны/ Н.Л. Авраменко, А.Ю. 

Гаврилюк// Грани педагогики безопасности: сборник научных трудов за 

матеріалами Всероссийской конференции с международным участием, 18 

декабря 2015 г.; ФГБОУ ВПО «Урал.гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2015. – 

С.119-125. 

4. Авраменко Н.Л. Роль студентських науково-практичних конференцій у 

формуванні знань з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони 

праці/Н.Л. Авраменко// Безпека життєдіяльності. –2014. – № 5. – С. 12-14. 

5. Авраменко Н.Л. Науково-дослідна робота студентів як складова 

навчального процесу: стан, проблеми та шляхи удосконалення: [на прикладі 

кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету 

державної податкової служби України/Н.Л. Авраменко// Безпека 

життєдіяльності. – 2013. – № 5. – С. 17-21. 

6. Авраменко Н.Л. Вирішення глобальних екологічних проблем: податковий 

аспект // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи: 

Збірник наукових праць за матеріалами IІІ Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції (м. Ірпінь, 13-20 березня 2017 р.). – Ірпінь: УДФСУ, – 

2017. – С. 10 – 19. 

7. Авраменко Н.Л. Економічна ефективність технології промислового 

водоочищення // Економіка природокористування: стан, проблеми, 



перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами IІІ Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції (м. Ірпінь, 13-20 березня 2017 р.). – 

Ірпінь: УДФСУ, – 2017. – С. 20 – 27. 

8. Sagaydak I., Avramenko N. Professional burnout: causes, signs and prevention // 

Grow up: materials of proceedings of the International Scientific and Practical 

Congress № 7: 2016 – P. 79–84. 

9. Гаврилюк А.Ю., Авраменко Н.Л. Еколого-економічні проблеми 

водокористування в України: стан та шляхи вирішення // Економіка 

природокористування: стан, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць 

за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: – 

2016 – С. 41–51/ 

10. Кущ. М.О., Авраменко Н.Л. Досвід ЄС в сфері економічного 

стимулювання до охорони НПС // Молодий вчений № 12 (40): – 2016 – С. 45–

49. 

11. Авраменко Н.Л., Сагайдак І.С. Законодавчі норми викладання 

безпекознавчих дисциплін у ВНЗ країни  // Досвід формування культури 

безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ України: Збірник наукових 

праць за матеріалами ІІ Всеукраїнського наукового Інтернет-семінару,  

присвяченого Дню науки та 30 роковинам аварії на ЧАЕС: – 2016 – С. 7–12. 

 

16.  участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Голова Науково-методичної ради Навчально-методичного центру з питань 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Київської обл. 

(2015 р. – по теперішній час) 

17.  досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років  

18.  наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 

 

 

Директор ННЦ організації 

освітнього процесу              Л. ВИННИЧЕНКО 

http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/39/
http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/39/


 

   

 

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, 

відповідної спеціальності (п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 

 

Сагайдак Ірина Степанівна 

(ПІБ викладача) 

 
№ 

з/п 

Види і результати професійної діяльності Документи та конкретна інформація, що підтверджують виконання п. 30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  

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 

 

2.  наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Балагура О.О. Самореалізація та самовдосконалення особистості як 

надійний ресурс та капітал сучасності / О.О. Балагура, І.С. Сагайдак // 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Вип. 36, Том V (65) : 

Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С.24-33. Фахове 

видання. 

2. Сагайдак І.С. До питання про вивчення безпекознавчих дисциплін у 

ВНЗ країни / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Н.Г. Лутак // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 

(педагогічні науки). – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – Вип. 135. – С. 21-22. Фахове 

видання. 

3. Авраменко Н.Л. Деякі критичні зауваження до змін у ліцензійних 

умовах провадження освітньої діяльності / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак, 

Т.М. Чорна // Соціологія права. – К. : Видавничий дім» АртЕк». – 2018. – № 1-

2 (24-25). – С. 110-117. Фахове видання. 

4. Чорна Т.М. Сучасні підходи до підготовки товарознавців-експертів у 

вищих навчальних закладах / Т.М. Чорна, Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак // 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2018. – Вип. LXXXІІІ. – 

Т.1. – С. 187-193. Фахове видання. 

5. Сагайдак І.С. «Зелений тариф» як механізм стимулювання 

відновлюваної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / І.С. Сагайдак, 

Т.М. Чорна, Н.Л. Авраменко // Ефективна економіка. – 2018. – № 10. – Режим 



доступу до ресурсу: http://www.economy.nauka.com.ua. Фахове видання. 

6. Желибо Е.П. Украина на пути устойчивого развития: экономический 

аспект / Е.П. Желибо, И.С. Сагайдак // Економіка та держава. – К. : ТОВ «ДКС 

центр», 2019. – № 8. – С. 23-27. Фахове видання. 

3.  наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 
1. Безпека життєдіяльності: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів [Коцан І.Я., Дмитрук О.Ю., Желібо Є.П., Зацарний В.В., Сагайдак 

І.С. та ін.] ; за ред. І.Я. Коцана. – Харків : Фоліо, 2014. – 462 с.  

2. Сагайдак І.С. Формування екологічного світогляду та культури 

безпеки студентів ВНЗ : монографія / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Т.М. 

Чорна. – К. : ТОВ «7БЦ», 2018. – 171 с. 

3. Авраменко Н.Л. Економіка водокористування: стан, проблеми, 

перспективи : монографія / Н.Л. Авраменко, І. С. Сагайдак, Т.М. Чорна. – К. : 

ТОВ «7БЦ», 2018. – 138 с. 

4. Сагайдак І.С., Чорна Т.М., Казимир М.М. Сучасні аспекти екологічної 

паспортизації в контексті управління екологічною безпекою об’єктів 

економіки // Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та 

невиробничої сфер суспільства: [монографія] / колектив авторів за наук. ред. 

доц. В.І. Федорчук-Мороз. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 93 – 104. 

5. Чорна Т.М., Сагайдак І.С., Авраменко Н.Л. Корпоративна соціальна 

відповідальність: сутність, сучасний стан та проблеми становлення в Україні // 

Безпека трудових відносин в умовах реформування економіки України: 

[монографія] / колектив авторів за наук. ред. доц. В.І. Федорчук-Мороз. – 

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 127 – 137. 

4.  наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня 
 

5.   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 

категорії” 

 

6.  проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік 

 

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 

 

8.  виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного 

1. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри 

товарознавство та техногенно-екологічної безпеки «Формування культури 

http://www.economy.nauka.com.ua/


редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання 

безпеки та екологічного світогляду студентів ВНЗ економіко-правового 

спрямування» (за ініціативною тематикою кафедри, термін виконання: 2013-

2016 рр.). 

2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри 

товарознавство та техногенно-екологічної безпеки «Сталий розвиток України: 

євроінтеграційний аспект» (номер державної реєстрації НДР: 0117U003111, 

термін виконання: 2017 – 2021 рр.).  

9.  керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного 

центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи 

конкурсів “Мала академія наук України” 

 

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 завідувача кафедри товарознавства та техногенно-екологічної 

безпеки (2015 р. – по теперішній час). 

11.  участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад 

 

12.  наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81508. 

Локалізація та знешкодження стічних вод, забруднених сполуками хрому, 

кадмію та цинку (дисертація) / І.С. Сагайдак; заявл. 25.07.18 ; опубл. 26.10.18, 

Бюл. № 50. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81510. Безпека 

життєдіяльності (навчальний посібник) / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак; заявл. 

25.07.18 ; опубл. 26.10.18, Бюл. № 50. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81512. Охорона 

праці (навчальний посібник) / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак; заявл. 25.07.18 ; 

опубл. 26.10.18, Бюл. № 50. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82817. 

Економіка водокористування: стан, проблеми, перспективи (монографія) / 

Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна; заявл. 19.09.18 ; опубл. 25.01.19, 

Бюл. № 51. 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82818. 



Формування екологічного світогляду та культури безпеки студентів ВНЗ 

(монографія) / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Т.М. Чорна; заявл. 19.09.18 ; 

опубл. 25.01.19, Бюл. № 51. 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90863. Синдром 

професійного вигоряння як проблема сучасності (стаття) / І.С. Сагайдак, О.О. 

Балагура; заявл. 04.07.19 ; опубл. 17.07.19, Бюл. № 52. 

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90863. 

Чорнобильська катастрофа у медико-соціальному вимірі (стаття) / Т.М. Чорна, 

І.С. Сагайдак; заявл. 04.07.19 ; опубл. 31.07.19, Бюл. № 52. 

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91175. 

Самореалізація та самовдосконалення особистості як надійний ресурс та 

капітал сучасності (стаття) / О.О. Балагура, І.С. Сагайдак ; заявл. 04.07.19; 

опубл. 31.07.19, Бюл. № 52. 

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91174. 

Забезпечення якості та безпечності харчових продуктів в Україні: 

євроінтеграційний аспект (стаття) / І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна; заявл. 04.07.19 ; 

опубл. 31.07.19, Бюл. № 52. 

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. Авраменко Н.Л. Охорона праці : навч. посіб. / Н. Л. Авраменко, І. С. 

Сагайдак. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – 264 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ», т. 23). 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Системи промислових технологій в галузях економіки» для 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та 

заочної форми навчання, 2018 р. 

3. Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної 

роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми 

навчання, 2019 р. 

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, 

1. Підготовка студентів до участі у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Цивільний захист», які посіли призові 

місця: 

- 2018 р. – Шевчук О.С. – І місце; 

- 2018 р. – Лисаченко О.І. – ІІ місце. 

 

2. Підготовка студентів (переможців І етапу) до участі у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека 

життєдіяльності», які посіли призові місця: 

-  2017 р. – Сабадін Ю.В. – ІІІ місце (м. Львів, Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності, 26-28 квітня 2017 р.); 

-   2019 р. – Дума Н.В. – ІІ місце (м. Львів, Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності, 12-15 травня 2019 р.). 



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 

3. Підготовка студента до участі у міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціальністю 051 «Економіка»: 

-  2019 р. – Табахарник О.Я. – І місце (м. Кременчук, Національний 

університет ім. Михайла Остроградського). 
 

3. Робота у складі журі: 

- II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» серед студентів навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 

акредитації на базі Національного університету водного господарства та 

природокористування, м. Рівне, 22 – 24 квітня 2015 р.; 

- II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» серед студентів навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 

акредитації на базі Львівського державного університету цивільного захисту, 

м. Львів, 26 – 28 квітня 2017 р. 

- І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності»; 

- І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Цивільний захист»; 

- І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

економіки природокористування і охорони навколишнього середовища. 
 

4. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

«Innovation» (напрям роботи «Інноваційний технологічний розвиток галузей 

національної економіки»). 
15.  наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1. Сагайдак І.С. Синдром професійного вигорання як проблема 

сучасності / І.С. Сагайдак, О.О. Балагура // Безпека життєдіяльності і охорона 

здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан проблеми та 

перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної наук.-

практ. Інтернет-конференції. (м. Переяслав-Хмельницький, 24-25 вересня 

2015 р.). – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015. – 

С.41-48. 

2. Желібо Є.П. Використання нетрадиційних джерел енергії в Україні: 

стан, проблеми та перспективи розвитку / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак // 

Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні 

аспекти : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Ірпінь, НУДПСУ, 27 січня 2016 р.) / за заг. редакцією В.В. Назарова, М.О. 

Дей. – К.: «Форматт», 2016. – С. 83-87. 

3. Сагайдак І.С. До 30 роковин аварії на ЧАЕС: від мирного атому до 

катастрофи / І.С. Сагайдак // Досвід формування культури безпеки та 

екологічного світогляду фахівців ВНЗ України : Збірник наукових праць за 



Матеріалами ІІ Всеукраїнського наукового Інтернет-семінару, присвяченого 

Дню науки та 30 роковинам аварії на ЧАЕС (м. Ірпінь, УДФСУ, 29 березня 

2016 р.). – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 56-68. 

4. Чорна Т.М. Чорнобильська катастрофа у медико-соціальному вимірі / 

Т.М. Чорна, І.С. Сагайдак // Радіоекологія-2017 : Збірник статей науково-

практичної конференції із міжнародною участю (м. Київ, 24-26 квітня 2017 

р.). – Житомир : Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 260-265. 

5. Сагайдак І.С. Забезпечення якості та безпечності харчових продуктів в 

Україні: євроінтеграційний аспект / І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна // Наука. 

Освіта. Практика : Збірник статей науково-практичної конференції, 

присвяченої 20-річчю факультету екології і права Житомирського 

національного агроекологічного університету (м. Житомир, 12 жовтня 2017 

р.). – Житомир : Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 317-321. 

6. Сагайдак І.С. Формування здорового способу життя у студентів ЗВО / 

І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна, Н.В. Дума // Безпека життєдіяльності, екологія і 

охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та 

перспективи : Збірник наукових праць за Матеріалами міжнарод. наук.-практ. 

Інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 26-27 вер. 2019 р.). – Переяслав-

Хмельницький: Домбровська Я.М., 2019. – С. 137-140. 

16.  участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Член Науково-методичної ради Навчально-методичного центру з питань 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Київської обл. 

(2015 р. – по теперішній час) 

17.  досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років  

18.  наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження УДФСУ  

від ______________№_____ 

 

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, 

відповідної спеціальності (п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 

 

Чорна Тетяна Миколаївна 

(ПІБ викладача) 

 
№ 

з/п 

Види і результати професійної діяльності Документи та конкретна інформація, що підтверджують виконання п. 30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  

19.  наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection 

 

20.  наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

7. Чорна Т.М.Медико-соціальні наслідки аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції / Т.М. Чорна, О.П. Слободян, Л.П. Нещадим, В.А. 

Заєць // Наукові праці НУХТ. – 2016. – №4 (Том 22). – С. 83-91. Фахове 

видання. 

8. Авраменко Н.Л. Деякі критичні зауваження до змін у ліцензійних 

умовах провадження освітньої діяльності / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак, 

Т.М. Чорна // Соціологія права. – К. : Видавничий дім»АртЕк». – 2018. – № 1-

2 (24-25).–С. 110-117. Фахове видання. 

9. Чорна Т.М. Сучасні підходи до підготовки товарознавців-експертів у 

вищих навчальних закладах / Т.М. Чорна, Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак // 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2018. –Вип. LXXXІІІ. – 

Т.1.– С. 187-193.Фахове видання. 

10. Сагайдак І.С. «Зелений тариф» як механізм стимулювання 

відновлюваної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / І.С. Сагайдак, 

Т.М. Чорна, Н.Л. Авраменко // Ефективна економіка. – 2018. – № 10. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.economy.nauka.com.ua. Фахове видання. 

11. Чорна Т.М. Маркетингові дослідження попиту молока питного та його 

якості / Т.М. Чорна, А.І. Чорна // Наукові праці НУХТ. –2019. – Том 25. – № 3. 

– С. 224-233.Фахове видання. 

21.  наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 
6. Охорона праці в органах Державної фіскальної служби України: 

навчальний посібник / Гусятинська Н.А., Чорна Т.М., Дашковська О.В.; за ред. 

Н.А. Гусятинської. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС 

http://www.economy.nauka.com.ua/


України, 2015. – 326 с. 

7. Чорна Т.М. Цивільний захист: навчальний посібник / Т.М.Чорна; 

Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 

2017. – 204 с. (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 11) 

8. Сагайдак І.С. Формування екологічного світогляду та культури 

безпеки студентів ВНЗ : монографія / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Т.М. 

Чорна. – К. : ТОВ «7БЦ», 2018. – 171 с. 

9. Авраменко Н.Л. Економіка водокористування: стан, проблеми, 

перспективи:монографія / Н.Л. Авраменко, І. С. Сагайдак, Т.М. Чорна. – К. : 

ТОВ «7БЦ», 2018. – 138 с. 

10. Сагайдак І.С., Чорна Т.М., Казимир М.М. Сучасні аспекти 

екологічної паспортизації в контексті управління екологічною безпекою 

об’єктів економіки // Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та 

невиробничої сфер суспільства: [монографія] / колектив авторів за наук. ред. 

доц. В.І. Федорчук-Мороз. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2018. – С.93 – 104. 

11. Чорна Т.М., Сагайдак І.С., Авраменко Н.Л. Корпоративна 

соціальна відповідальність: сутність, сучасний стан та проблеми становлення 

в Україні // Безпека трудових відносин в умовах реформування економіки 

України: [монографія] / колектив авторів за наук. ред. доц. В.І. Федорчук-

Мороз. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 127 – 137. 

22.  наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня 
 

23.   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 

категорії” 

 

24.  проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік 

 

25.  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 

 

26.  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. Виконавець науково-дослідної роботи кафедри товарознавство та 

техногенно-екологічної безпеки «Формування культури безпеки та 

екологічного світогляду студентів ВНЗ економіко-правового спрямування»(за 

ініціативною тематикою кафедри, термін виконання: 2013-2016 рр.). 

2. Виконавець науково-дослідної роботи кафедри товарознавство та 



техногенно-екологічної безпеки«Сталий розвиток України: євроінтеграційний 

аспект» (номер державної реєстрації НДР: 0117U003111, термін виконання: 

2017 – 2021 рр.).  

27.  керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного 

центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи 

конкурсів “Мала академія наук України” 

 

28.  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 

 

29.  участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад 

 

30.  наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

1. Патент України на корисну модель115248 U, С13В 10/00. Спосіб 

одержання дифузійного соку / Гусятинська Н.А., Нечипор Т.М., Тетеріна 

С.М., Чорна Т.М. – № u 2016 10573; заявл. 19.10.16; опубл. 10.04.17, Бюл. № 7. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

81477.Удосконалення технології вилучення сахарози з бурякової стружки із 

застосуванням полімерного біоцидного препарату (дисертація) /Т.М. Чорна; 

заявл. 25.07.18 ; опубл. 26.10.18, Бюл. № 50. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81478. 

Цивільний захист (навчальний посібник)/ Т.М. Чорна; заявл. 25.07.18 ; опубл. 

26.10.18, Бюл. № 50. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81475. Охорона 

праці в органах Державної фіскальної служби України / Н.А. Гусятинська, 

Т.М. Чорна, О.В. Дашковська; заявл. 25.07.18; опубл. 26.10.18, Бюл. № 50. 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82817. 

Економіка водокористування: стан, проблеми, перспективи (монографія) / 

Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна; заявл. 19.09.18; опубл. 25.01.19, 

Бюл. № 51. 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82818. 

Формування екологічного світогляду та культури безпеки студентів ВНЗ 



(монографія) / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Т.М. Чорна; заявл. 19.09.18 ; 

опубл. 25.01.19, Бюл. № 51. 

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90863. 

Чорнобильська катастрофа у медико-соціальному вимірі (стаття) / Т.М. Чорна, 

І.С. Сагайдак; заявл. 04.07.19 ; опубл. 31.07.19, Бюл. № 52. 

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91174. 

Забезпечення якості та безпечності харчових продуктів в Україні: 

євроінтеграційний аспект (стаття) / І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна; заявл. 04.07.19; 

опубл. 31.07.19, Бюл. № 52. 

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91173 

Екологічні та економічні аспекти питного водопостачання в Україні (стаття) / 

Т.М. Чорна, Н.А. Гусятинська; заявл. 04.07.19 ; опубл. 31.07.19, Бюл. № 52. 

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90861 

Актуальність впровадження методів активного навчання в процесі 

формування культури безпеки фахівців (стаття) / Т.М. Чорна, Н.А. 

Гусятинська; заявл. 04.07.19 ; опубл. 31.07.19, Бюл. № 52. 

31.  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

4. Охорона праці в органах Державної фіскальної служби 

України: навчальний посібник / Гусятинська Н.А., Чорна Т.М., Дашковська О.В.; 

за ред. Н.А. Гусятинської. – Ірпінь: Видавництво Національного університету 

ДПС України, 2015. – 326 с. 

5. Чорна Т.М. Цивільний захист: навчальний посібник / 

Т.М.Чорна; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2017. – 204 с. (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 11) 

6. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мікробіологія» 

(спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Економіка та 

організація підприємницької діяльності»), протокол засідання кафедри №1 від 

28.08.2018 р. 

7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Системи промислових технологій в галузях економіки» для 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та 

заочної форми навчання, 2018 р. 

32.  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 

4. Підготовка студентів до участі у І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Цивільний захист», які посіли призові 

місця: 

- 2018 р. – Кучинська О.Р. – ІІ місце; 

- 2018 р. – Чорна І.М. – ІІІ місце. 

 

5. Підготовка студентів до участі у І етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за напрямом «Цивільна безпека», які посіли 

призові місця: 



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. – Поштар М.М.– І місце. 

 

6. Підготовка студента до участі у міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»: 

- 2019 р. – Поштар М.М. – ІІ місце (м. Кременчук, Національний 

університет ім. Михайла Остроградського). 
 

4.Робота у складі журі: 

- І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності»; 

- І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Цивільний захист»; 

- І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робітз 

економіки природокористування і охорони навколишнього середовища. 
 

5. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

«Innovation» (напрям роботи «Інноваційний технологічний розвиток галузей 

національної економіки»). 
33.  наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

7. Gusyatinska N. Current state and prospects of Ukraine sugar-beet industry 

within the world integration / N. Gusyatinska, T.Chorna // Organizacja i 

zarzadzanie. Nowoczesność przemysłu i usług //Politechnika slaska. Zeszyty 

naukowe. – 2015. – z 83. – № 1941. – C.215 – 224. 

8. Гусятинская Н.А. Дезинфекция в сахарном производстве: 

безопасность персонала, обеспечение качества продукции / Н.А. Гусятинская, 

С.А. Авдиенко, Т.Н. Черная// Сахар. Научно-технический и 

производственный журнал. – М.: Сахинформ. – 2015. – №11. – С.20-24. 

9. Gusyatinska N. Effectivenessofdisinfectantsinsugarproduction/ N. 

Gusyatinska, T. Nechipor, S. Teterina, T.Chorna // 

Innovationsinscienceandeducation: challengesofourtime»: collectionofscientifi c 

papers. – London: IASHE, 2016 – Р. 187–190. 

10. Гусятинський М.В. Еколого-економічні проблеми питного 

водопостачання в Україні / М.В. Гусятинський, Т.М. Чорна // Вода: проблеми 

та шляхи вирішення: Збірник статей науково-практичної конференції з 

міжнародною участю: – 2016 – С. 53–59 

11. Gusyatinska N. 

CurrentstateandprospectsofinnovativedevelopmentofsugarproductioninUkraine / N. 

Gusyatinska, T.Chorna// Sborníkreferátůaabstraktů XIX 

ročníkumezinárodníodbornékonference«DANĚ – TEORIE A PRAXE – 2017». – 

Brnо, 2017. – S. 93-96 

12. Чорна Т.М. Чорнобильська катастрофа у медико-соціальному 



вимірі / Т.М. Чорна, І.С. Сагайдак // «Радіоекологія-2017»: Збірник статей 

науково-практичної конференції із міжнародною участю (м. Київ, 24-26 

квітня 2017 року). – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 260-265. 

13. Сагайдак І.С. Забезпечення якості та безпечності харчових 

продуктів в Україні: євроінтеграційний аспект / І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна // 

«Наука. Освіта. Практика»: Збірник статей науково-практичної конференції, 

присвяченої 20-річчю факультету екології і права Житомирського 

національного агроекологічного університету (м. Житомир, 12 жовтня 2017 

року). – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 317 – 321. 

14. Поштар М.М. Аналіз впливу фальсифікованого молока на 

здоров’я споживачів / М.М. Поштар, Т.М. Чорна, А.Ю. Роботько, А.І. Чорна // 

Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку : Збірник 

матеріалів науково-практичної конференції (м. Житомир, 4 грудня 2018 р.): – 

2018. – С. 86-88. 

15. Чорна Т.М. Екологічні та економічні аспекти питного 

водопостачання в Україні / Т.М. Чорна, Н.А. Гусятинська // Матеріали 

Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2019», 10-14 квітня 2019. – Чорноморськ, 

2019.– С. 78-90. 

16. Сагайдак І.С., Формування здорового способу життя у 

студентів ЗВО / І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна, Н.В. Дума // «Безпека 

життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: 

сучасний стан, проблеми та перспективи» : Збірник наукових праць за 

матеріаламиМіжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Переяслав-

Хмельницький, 26-27 вер. 2019 р.). – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019. – С. 

137-140. 

34.  участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Член Науково-методичної ради Навчально-методичного центру з питань 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Київської обл. 

(2015 р. – по теперішній час) 

35.  досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років  

36.  наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 

 

 

Директор ННЦ організації 

освітнього процесу            Л. ВИННИЧЕНКО-КУМКОВА 

 


