
ЗВІТ ПРО  
НАУКОВУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ  



для науки ОСВІТА – запорука її 
майбутнього, 

джерело належним чином підготовлених 
фахівців, здатних продукувати нові знання 

для освіти НАУКА відіграє  
роль фундаменту,  



Стратегією розвитку закладу на 2020-2025 роки та Планом розвитку на 2020-2021 н.р.  
у розділі ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ серед інших передбачені наступні завдання: 

  

•Розвиток навчання, 
заснованого на 
дослідженнях, 
підвищення 
дослідницької культури 
здобувачів освіти 

 

•Організація 
досліджень або 
пов’язаної з 
дослідженнями 
діяльності та 
інноваціями для 
розробки критичного і 
творчого світогляду 
студентства, яка 
надасть їм змогу 
відшукати нові рішення 
для нових викликів 

  

•Активізації 
публікаційної 
активності науковців 
Коледжу передусім в 
авторитетних 
міжнародних і 
національних виданнях 

 

  

•Проведення 
постійного моніторингу 
публікацій статей 
науково-педагогічних 
та педагогічних 
працівників Коледжу у 
фахових виданнях 



КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОЛЕДЖУ 

У закладі працює 2 доктори наук, професори (один – за сумісництвом) - Бриндзя З.Ф., Фінклер Ю.Е. 
32 – кандидати наук за відповідними спеціальностями, 8 з яких на засадах сумісництва. 
 

За основним місцем роботи: 
10 – кандидатів юридичних наук 
4 – кандидати економічних наук 
3 – кандидати географічних наук 
2 – кандидати історичних наук 
2 – кандидати філологічних наук 
1 – кандидат фізико-математичних наук 
1 – кандидат біологічних наук 
1 – кандидат педагогічних наук 
1 викладач працює над завершенням дисертаційного 
 дослідження – Слєпцова О.Я.  
 
25 - педагогічних працівників закладу мають звання викладач-методист  
(без урахування тих, хто має науковий ступінь). 



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО 

СКЛАДУ  (станом на 01.09.2021р.) 

У період з 2020 до 01.09.2021 року викладачами коледжу було опубліковано  

114 наукових праць,  

з яких: 
 
 

у 2020 році:  
- 24 наукові статті у фахових вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях та 38 – матеріалів 

наукових вітчизняних та зарубіжних конференцій; 
 
 

у 2021 році: 
- 10 наукових статей та 42 - матеріалів наукових вітчизняних та зарубіжних конференцій. 

 



НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ категорії «Б» 



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ у розрізі  

структурних підрозділів у 2020 р. 

• ВСЬОГО 58, з них 



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ у розрізі 

структурних підрозділів у 2021 р. 

• ВСЬОГО 49, з них 



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ  

НПП та ПП В в розрізі ЦК/кафедр 

№ 
з/п ЦК/Кафедра 

Кількісний 
склад 

Кіл-ть НПП/ПП,  
які публікуються, % 

2020 р. 2021 р. 

1. Права 7 7 7 

2.  Готельно-ресторанної справи 6 5 4 

3. Юрид. та суспільних дисц-н 16 4 6 

4. Інформатики та комп. дисц-н 10 5 2 

5. Іноземних мов 9 2 3 

6. Дис-н сфери обслуг-ня, фінансів та ЗЕ дисциплін 11 3 4 

7. Мовно-літерат. дисц-н та видав. справи 10 3 2 

8. Дисц-н дизайну середовища та моделювання одягу 9 1 2 

9. Перукарського мистецтва 7 - 1 

10. Фізико-математичних дисц-н 10 1 - 

11. Природн. дисц-н та фіз.вих. 10 1 - 

105 32/30,4% 24/23% 



 

РЕЗУЛЬТАТИ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ    

Найбільше опублікованих праць у 2020-2021 н.р мають:  
 
Томчук І.О. – 16, 
Денисовський М.Д. -15, 
Руденко О.А. – 10,  
Бажанова Н.В. – 9,  
Гелецька І.О. – 8,  
Заплітна І.А., Заставна О.П., Вишневська Г.Б., Добровольська С.Я.  по 6,  
Майка М.Б., Муха Р.А., Самойлова І.А., Питель Н.С., Скиба В.М. по 4,   
 
14 викладачів мають по 3-2 наукових публікації. 
  



ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ  

ЗА БАЗОЮ ДАНИХ SCOPUS  

Наталія Бажанова та ін., «Innovations Financing in the Agricultural 
Sector». International Journal of Advanced Research in Engineering 
and Technology (IJARET), 11(4), 2020, pp. 246-255  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3598173 

Світлана 
Добровольська та ін. 
«Fatty acid composition 
of curd spread with 
different flax oil 
content» Nova 
Biotechnol Chim (2020) 
19(2): 216-222 
https://journals.scicell.o
rg/index.php/NBC/articl
e/view/776/510 

Марія Баб’юк та ін. «Social 
Responsibility as a Performance 
Indicator of Public Authorities». 
Academic Journal of 
Interdisciplinary Studies. 2021. Vol 
10 No 3 May 2021. Р.111–122.  
https://www.richtmann.org/journal
/index.php/ajis/article/view/12454 

Томчук Інна, Денисовський 
Михайло, Гелецька Ірина та ін.  
«Diia. Digital state’ and E-
Government Practices as Anti-
Corruption Tools in Ukraine» 
WSEAS Transactions on 
Environment and Development. 
2021. Vol. 17. Р. 885–897. 
https://wseas.com/journals/articles
.php?id=470 

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=To
pNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3598173
https://journals.scicell.org/index.php/NBC/article/view/776/510
https://journals.scicell.org/index.php/NBC/article/view/776/510
https://journals.scicell.org/index.php/NBC/article/view/776/510
https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12454
https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12454
https://wseas.com/journals/articles.php?id=470
https://wseas.com/journals/articles.php?id=470
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=NO ORIGIN DEFINED
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=NO ORIGIN DEFINED


 

МОНОГРАФІЇ  

Майка М.Б. Монографія 
«Теоретико-прикладна 
характеристика проблем 
виконання ухвал суду у 
цивільному процесі 
України. Тернопіль 2021. 
203с. 



 

КАФЕДРАЛЬНІ НАУКОВІ ТЕМИ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ 

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ  
 

 кафедра готельно-

ресторанної 

справи 
 

ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СУСПІЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ В 

УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  

 

 

кафедра  

права 

ЖУРНАЛІСТИКА І ВИДАВНИЧА 

СПРАВА В КОНТЕКСТІ 

СТАНОВЛЕННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА  

 

 

 

кафедра видавничої  

справи та  

медіакомунікацій 



 

ПОКАЗНИКИ КОЛЕДЖУ У  

• Створення сторінки Коледжу у пошуковій системі   Google Scholar або Google Академія 

• У цій системі присутні індивідуальні профілі викладачів нашого закладу 

• Ця система індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін 

• Сервіс забезпечує користувачів даними про індекси цитування документів і списками 
семантично споріднених матеріалів 

• У світі на основі бази даних вільно доступних профілів дослідників у Google Академії 
складаються рейтинги науковців та закладів освіти 

• Сторінка закладу постійно поновлюється новими академічними текстами викладачів та 
студентів закладу.  Наразі на сторінці Коледжу розміщено інформацію про 359  
наукових доробків його працівників та здобувачів освіти. На цій же сторінці як і у 
профілі науковця автоматично укладається діаграма кількості цитувань документів 
автора за роками, та обраховуються два наукометричні показники – h-індекс та i 10-
індекс 

• h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожну з яких 
було цитовано не менше ніж N разів 

• 10-індекс рівний кількості статей автора, які були процитовані не менше ніж 10 разів 





ПОКАЗНИКИ h-індексу  

викладачів Коледжу  

Вавричук 
Оксана  - 2 
кількість 
цитувань 
13/7 

Муха 
Роксолана - 4 
кількість 
цитувань 
60/36 

Руденко 
Олена - 2 
кількість 
цитувань 
31/30 
 

Добровольська 
Світлана - 2 
кількість 
цитувань 
25/10 

Гелецька 
Ірина - 3 
кількість 
цитувань 
41/25 
 

Бажанова 
Наталія - 2 
кількість 
цитувань 
18/8 

Заставна 
Ольга  - 2 
кількість 
цитувань 
15/9 

Баб’юк 
Оксана - 2 
кількість 
цитувань 
13/12 



 

5 ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ МАЮТЬ НАУКОВІ ПРАЦІ 

ЯКІ ЦИТОВАНІ БІЛЬШЕ 10 РАЗІВ:  
 
• Руденко О.А., «Правовий статус місцевих загальних судів в Україні» - 25 посилань; 

• Гелецька І.О., «Правове регулювання відносин представництва в цивільному праві» 

– 24 посилання;  

• Томчук І.О., «Порівняльно-правова характеристика відповідальності за давання 

хабара за вітчизняним та зарубіжним законодавством» – 13 посилань;  

• Слєпцова О.Я., «Використання інформаційних технологій для підтримки прийняття 

рішень в туризмі» - 13 посилань; 

• Муха Р.А., «Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її 

підвищення» - 11 посилань. 

 

Показники 10-індексу викладачів за даними Google Shcolar 
 

10-індекс рівний кількості статей автора, які були процитовані не менше ніж 10 разів. 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:p2g8aNsByqUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:3s1wT3WcHBgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:f2IySw72cVMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:f2IySw72cVMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:f2IySw72cVMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:f2IySw72cVMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:f2IySw72cVMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:f2IySw72cVMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:-f6ydRqryjwC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:-f6ydRqryjwC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:uc_IGeMz5qoC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=5G_mnJYAAAAJ&citation_for_view=5G_mnJYAAAAJ:uc_IGeMz5qoC


ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ Галицького коледжу  

імені В’ячеслава Чорновола – це електронний архів, що накопичує, 

систематизує, зберігає документи наукового, освітнього та навчально-

методичного призначення, створені працівниками чи здобувачами 

освіти будь-якого структурного підрозділу Коледжу, а також надає до них 

постійний безкоштовний повнотекстовий відкритий доступ через Інтернет 

ГОЛОВНА МЕТА Інституційного Репозитарію полягає у створенні 

глобальної оглядовості  

академічних текстів  

установи і надання  

вільного доступу до них 



За рахунок створення та наповнення ІР  

ми вирішуємо ще декілька завдань: 
  сприяння АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ, 

 оскільки ІР Коледжу, на якому розміщуються  

навчальні роботи ЗО автоматично 

включається до переліку електронних 

 ресурсів, що охоплюються програмою  

UNICHEK  при перевірці цих робіт на  

унікальність. Це дає нам змогу підвищити 

якість робіт, а науковим керівникам цих  

робіт  та і самим ЗО ставитися більш відповідально  

до їх процесу підготовки  

 



За рахунок створення та наповнення ІР ми вирішуємо ще 

декілька завдань: 

  забезпечення ефективного контролю та  

отримання обліково-статистичних відомостей про    

 ПУБЛІКАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ та 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

                         Знімається необхідність отримання  

                          від голів ЦК та зав. кафедр звітної  

                          інформації про наукову діяльність 

 

 



УНІКАЛЬНІСТЬ Інституційного Репозитарію полягає в тому,  

що він одночасно поєднує в собі функції:  

-  БІБЛІОТЕКИ,  

-  ВІДКРИТОГО ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ  

та є важливим елементом у  

розвитку  

 ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВОЇ  

           ПОЛІТИКИ ЗВО  

   в цілому 

   і БІБЛІОТЕКИ  

            зокрема 



 
- 87 курсових робіт здобувачів 
освітнього ступеня бакалавр,  
 
- 114 дипломних робіт 
здобувачів ОКР молодшого 
спеціаліста. 
 
- 244 наукових праці 
викладачів, починаючи з 2010 
року і дотепер. 

 

 

 

 

В інституційному репозитарії 

розміщено  (з січня 2021р.) 



НАУКОВІ ГУРТКИ (ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ) 

  

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 
 - Інноваційні тренди та перспективи індустрії гостинності, 
Рунців-Королюк О.І. 
- Фінансовий менеджмент у готельно-ресторанному 
підприємстві, Вавричук О.С. 

КАФЕДРА ПРАВА ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ 
- Актуальні питання правового регулювання земельних відносин,        
Заплітна І.А. 
- Науково-аналітичний гурток проблем міжнародного права 

«Logos», Заставна О.П. 
- Науково-аналітичний гурток конвекційних прав людини 

«Основа», Скиба В.М. 
- Проблемні питання сучасного медіазнавства, Вишневська Г.Б. 
- English for specific purposes, Гайда О.Я.  



СТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ У М/Н 
ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ 

2020 рік – 59 акад. текстів  

Кафедра права – 28 

 

ЦК юридичних дисциплін – 24 

 

Кафедра готельно- 

ресторанної справи-  3 

 

ЦК дисциплін сфери  

обслуговання,  

фінансів та ЗЕ дисциплін – 4  

2021 рік – 45 акад. тексти 

Кафедра видавничої справи 

та медіакомунікацій – 18 

  

Кафедра права – 18 
 

ЦК юридичних дисциплін – 5 

 

ЦК дисциплін сфери  

обслуговання,  

фінансів та ЗЕ дисциплін – 4  

 

 

  



ДНІ НАУКИ 2021  



ДНІ НАУКИ 2021  



 
Право - 20 
- молодший спеціаліст - 9 
- бакалавр – 11 
Дизайн, моделювання одягу – 13 
Перукарське мистецтво - 5 
Філософія та суспільствознавство – 10 
Комп’ютерні технології – 10 
Готельно-ресторанна справа та туризм - 5 
- молодший спеціаліст – 3 
- бакалавр – 2 
Іноземні мови - 6 
Літературознавство та мовознавство  – 4 
Видавничі технології та журналістика  – 6 
Природничі дисципліни, фіз.вих - 4 
Фінанси та ЗЕ дисципліни  - 6 
Фізико-математичні дисципліни  – 1 

ДНІ НАУКИ 2021 - 90 тез  



ІНФОРМАЦІЯ про участь НПП/ПП  

У Днях науки 2021 

№ з/п ЦК/Кафедра 
Кількісний 
склад 

Кіл-ть НПП/ПП –
наукових керівників  

% 

1. Права 7 7 100 

2. Дисц-н дизайну середовища та 
моделювання одягу 

9 9 100 

3. Юрид. та суспільних дисц-н 16 14 87,5 

4 . Дисц-н сфери обслуг-ня, фінансів та ЗЕ 
дисциплін 

11 8 72,7 

5. Перукарського мистецтва 7 5 71,4 

6. Іноземних мов 9 6 66,6 

7. Інформатики та комп. дисц-н 10 6 60 

8. Мовно-літерат. дисц-н та видав. справи 10 6 60 

9. Природн. дисц-н та фіз.вих. 10 4 40 

10. Готельно-ресторанної справи 6 2 33 

11. Фізико-математичних дисц-н 10 1 10 

105 68 64,7% 



 
 
 
 

 I місце - Паршин Яна, гр. ТФ28 
(керівник Паршин Л.А.), секція 
ГЕОГРАФІЇ ТА ЛАНДШАФТОЗНАСТВА 

 II місце - Процюк Катерина, П22 
(керівник Мельник Т.М.), секція 
ПРАВОЗНАВСТВА 

 II місце - Панькевич Владислав, П11 
(керівники Лубкович Н.З., Рудик М.С.), 
секція ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 III місце - Кучер Каріна, П22 (керівник 
Заставна О.П.), секція ПРАВОЗНАВСТВА 

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-
ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК  



ВСЕУКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНКУРСИ 

 І Всеукраїнський конкурс з OSINT-аналітики V Відкритий західноукраїнський 
інтелектуальний турнір «Natus Vincere» 



ВСЕУКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНКУРСИ 

ІV Міжнародний студентський науковий  
форум "Керативна економіка очима 

молоді" 

III етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН 

Національний проект  
«Моя кар’єра в Україні» 



ВСЕУКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНКУРСИ 

2 місце у онлайн-хакатоні з Інтернету речей – 
фінальному етапі Всеукраїнської ініціативи 
Програма академії Cisco IoT Step by Step 2020 

3 місце у Всеукраїнському 
конкурсі бізнес-ідей та 
інноваційних проєктів 
«Авіатори бізнесу» в 
номінації «Бізнес-ідея» 

Всеукраїнський конкурс 
творчих робіт «Формування 
культури ведення діалогу на 
державній службі: кому і що 
потрібно»? 
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