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Стажування/Подія
Участь у роботі европейської конференції з проблем геотехніки. З 13 по 17 вересня 2015 року доц.
Самородов О.В. прийняв участь у роботі европейської конференції з проблем геотехніки, що
відбулася у м. Едінбурзі (Велика Британія), та проводилася під егідою Міжнародної асоціації з
механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMGE), яка зібрала понад 1000 вчених та фахівців з більшості
країн світу. При цьому опубліковано матеріали доповіді у трудах конференції, що увійшли до
наукометричної бази SCOPUS:
Lutchkovsky, I.J. Definition of the parameters of an elastic finite layer: [text] / I.J. Lutchkovsky, O.V.
Samorodov // Proceedings of the XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering for Infrastructure and Development. Edinburgh, Scotland: 2015. – P. 3711-3715.
VI міжнародна науково-практична конференція “Обследование зданий и сооружений:проблемы и
пути их решения». ПОЛИТЕХ, м. Санкт_Петербург, 15-16.10.2015
VI1 міжнародна науково-практична конференція “Обследование зданий и сооружений:проблемы и
пути их решения». ПОЛИТЕХ, м. Санкт-Петербург, 13-14.10.2016

Стажування. Scientific Consulting Community «Open Europe», Slovak Republic «Economics,
management and marketing» (108 год.)
Сертифікат № 08-03/16 від 23.03.16р.
Наказ про зарахування як стажування №212 від 14.09.2016р.
Кильницька Є.В. Оцінка кредитоспроможності споживачів підприємств вантажного
автотранспорту. Economic and law paradigm of modern society. – 2016. – № 1. – С.100-105.
к.е.н.,
професор Scientific Consulting Community «Open Europe», Slovak Republic «Economics, management and
кафедри економіки marketing» (108 год.)
Сертифікат № 08-03/16 від 23.03.16.
Наказ про зарахування як стажування №212 від 14.09.2016.
Публікація в журналі
Смачило В.В. Birth-rate in Ukraine: cluster analysis of influencing factors in regional perspective.
Economic and law paradigm of modern society (Slovak Republic). – 2016. – № 1. – С. 217-223
д.е.н.,
професор, Калініченко Л.Л. Формування та оцінка ефективності проектного менеджменту / Л.Л. Калініченко
завідувач кафедри // Маркетинг та менеджмент інновацій. – Суми, 2016. – Вип. 4. – С. 169-179.
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Участь у конференції. Смачило В.В., Халіна В.Ю. Трудовий потенціал України: концепція та
аналіз. V Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Болгарія – Європейський Союз:
сучасний стан та перспективи» (24.09-1.10.2016р. м. Варна, Болгарія). Варна: Издательство «Наука
и экономика». 2016. С. 284-288.
Наукову розробку “Трудовий потенціал України: концепція та аналіз” відмічено в Аналітичній
записці Міжнародної науково-практичної конференції «Україна – Болгарія – Європейський Союз:
сучасний стан та перспективи» (24.09-1.10.2016р. м. Варна, Болгарія), що підтверджується актом
впровадження результатів науково-дослідницької роботи (акт №137 від 26.09.16).
д.т.н., професор,
З 17 по 22 вересня 2017 року доцент Самородов О.В. та асп. Муляр Д.Л. прийняли участь у роботі
завідувач кафед-ри 19-ій всесвітній конференції з проблем геотехніки, що відбулася у м. Сеулі (Південа Корея), та
геотехніки,
проводилася під егідою Міжнародної асоціації з механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMGE). В
підземних та гід- конференції прийняли участь порядка 2000 вчених та фахівців з 82-х країн світу. На конференції
ротехнічних споруд були представлені наші наукові досягнення у вигляді постера та опубліковано матеріали у трудах
конференції, що увійшли до наукометричної бази SCOPUS:
Innovative design and technological solutions and test method for pile supports with increased bearing
capacity: [text] / Doubrovsky, O. Samorodov, D. Muliar, S. Tabachnikov, A. Gerashchenko, I. Dobrov, I.
Gerasimovych // Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering. Seoul, Korea: 2017. – P. 2735-2738.
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Міжнародна конференція SOFiSTiK «Досвід розрахунку будівельних конструкцій та геотехнічного
обгрунтування у технології BIM» 2 березня 2017 року доц. Самородов О.В. та ас. Кротов О.В.
прийняли участь у роботі 3-ї галузевої міжнародної конференції SOFiSTiK «Досвід розрахунку
будівельних конструкцій та геотехнічного обгрунтування у технології BIM» – РФ, Москва: Holiday
Inn Moscow Sokolniki.
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З 02 жовтня по 06 жовтня 2017 р. пройшла стажування в Західно-фінляндському коледжі м.
Гуйтинен (Фінляндія). Тематика стажування «Освітній процес в Європейському Союзі (на
прикладі Фінляндії)» (108 годин).
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.Підвищення кваліфікації у відділі неінвестиційних проектів Уряду м. Любліна, Poland 22.0929.09.2017р. на тему «Ensuring the sustainable development of eco-systems through the integration of
power, science and business»
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Smachylo V., Khalina V. Assessment of the level of social responsibility of the participants in the
management of the cadre potential of the enterprise. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЕ АСПЕКТЫ: Сборник материалов международной научнопрактической конференции. Том 1 / Под ред. Савиной Г. Г.− Херсон – Познань: Издательство ЧП
Вышемирский В. С., 2017. − 156 с. – c. 40-44.
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Благой В.В., Євстефеева А.А., Король А.О.Features of financial analysis in building company by the
example of TDV "Zhytlobud-2". Science and education: Collection of scientific articles. – Verlag SWG
imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. - P. 49-52.
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Смачило В.В.Ієрархія імплементації цілей сталого розвитку в нормативно-правове поле України.
«Сталий розвиток 2030: правова, економічна, соціальна, екологічна та політична складові»
матеріали доповідей Міжнародної міждисциплінарної конференції (Будапешт, Угорщина). –
Будапешт, 2017. –160с. С. 15-17.
Халіна В.Ю., Смачило В.В., Колмакова О.М.Прикладні аспекти впровадження спеціалізації з
публічних закупівель в освітній процес. Матеріали 5-ої Міжнародної наукової конференції
«Сучасні проблеми управління: Економіка, освіта, охорона здоров'я і фармація» October 26-29,
2017, Opole, Poland.

25-26 вересня 2017р. у м. Люблін (Польща) участь у VI Конгресі Ініціатив Східної Європи.
Підвищення кваліфікації у відділі неінвестиційних проектів Уряду м. Любліна, Poland 22.0929.09.2017р. на тему «Ensuring the sustainable development of eco-systems through the integration of
power, science and business»
(72 год. Сертифікат. 29.09.2017р.)
Калініченко Л.Л., Устіловська А.С. Оптимізація методів оцінки системи управління персоналом.
Topical question of contemporary science: Collection of scientific articles. – Aspect Publishing, Tounton,
MA, USA, 2017- 508 p.
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«Православие и наука» 23-28 октября 2017 г., Белград, Сербия. – Воронеж: ИСТОКИ, 2017. – 332 с.
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Бредіхін В.М. Задачи и проблемы внедрения технологии «дорожной карты» для инновационных
проектов. Материалы международной научно-практической Конференции «Система “наукатехнологии-инновации”: методология, опыт, перспективы» 26-27 октября 2017 г. г. Минск С. 302306.
Pakulina A.A., Feklistova I.S., Tsypkin Y.A., Pakulin S. L. Priorities of state regulation of demographic
development of the region. Proceedings of IV International scientific conference “Discussion of problems
related to the development of science in different countries”, Dec 25, 2017. London, SI Universum, 2017.
pp. 4–12.

Pakulina A.A., Feklistova I.S., Tsypkin Y.A., Pakulin S.L. Sustainable development of the agricultural
sector of the regional economy. Proceedings of II International scientific conference “Innovations in
science and technology”, Oct 31, 2017. London, SI Universum, 2017. pp. 25–34.
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д.е.н., професор,
зав. кафедри
економіки
к.е.н., доцент
кафедри економіки

24 лютого 2017 року д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л. та та аспірантом, викладачем
Устіловською А.С. було прийнято участь у роботі міжнародної конференції (International scientificpractical conference «Integration of business structures: strategies and technologies»
Tbilisi, Georgia, 24 February, 2017). За результатами конференції було опубліковано тези доповідей
на тему «Оптимізація методів оцінки ефективності системи управління персоналом»
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24 березня 2017 року д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л. та та аспірантом, викладачем
Устіловською А.С. було прийнято участь у роботі міжнародної конференції (International scientific
conference «Economy and management: modern transformation in the age of globalization», Klaipeda,
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Resource complex in the system of strategic management of
agricultural enterprises. Proceedings of XХVIIІ International scientific conference “Theoretical
achievements for practice”, Sept 22, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 43–49. (in Rus.). – (76 p.).
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Pakulina A.A., Pakulina H.S. Development of consulting services in the tourism economy of Ukraine.
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Pakulina A.A., Pakulina H.S. Application of controlling in small construction business. Proceedings of
XХХIIІ International scientific conference “Innovations of the future”, New York, Nov 8, 2018.
Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 32–36. (in Ukr.). – (143 p.)
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investment in innovative development of agriculture. Proceedings of XХХIV International scientific
conference “Progress of the scientific world”, San Francisco, Nov 15, 2018. Morrisville, Lulu Press.,
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Optimization of financial support of regional social policy.
Proceedings of XХХVI International scientific conference “Young scientists' view of modern science”,
Boston, Nov 30, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 13–17. (in Rus.). – (100 p.).
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Investment strategy and implementation of outsourcing in
the agro-industrial complex. Proceedings of XХХVI International scientific conference “Young scientists'
view of modern science”, Boston, Nov 30, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 26–30. (in Rus.). –
(100 p.).

к.е.н., доцент
кафедри економіки

Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Formation of a positive image of the region and the
development of territorial branding strategy. Proceedings of XХХVII International scientific conference
“Scientific look at the present”, Boston, Dec 7, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 23–26. (in Rus.).
– (123 p.)
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Improving the management and efficiency of the regional
health system. Proceedings of XХХVII International scientific conference “Scientific look at the present”,
Boston, Dec 7, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 49–52. (in Rus.). – (123 p.).
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Systemic reform of regional demographic policy.
Proceedings of XХХVIII International scientific conference “Science achievements”, Seattl, Dec 14,
2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 28–31. (in Rus.). – (99 p.)
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. The system of social standards as an effective mechanism for
the practical implementation of social guarantees. Proceedings of XХХVIII International scientific
conference “Science achievements”, Seattl, Dec 14, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 35–38. (in
Rus.). – (99 p.).
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Formation and management of the potential of socioeconomic development of the region. Proceedings of International scientific conference “Universum N”,
Morrisville, Dec 15, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 16–22. (in Rus.). – (50 p.).
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Socio-economic growth of the region's economy and the
factors of its provision. Proceedings of International scientific conference “Universum N”, Morrisville,
Dec 15, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 9–15. (in Rus.). – (50 p.).
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Formation of regional competition policy in the social
sphere. Proceedings of XХХIХ International scientific conference “Our contribution to the development
of the world”, Seattl, Dec 21, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 9–15. (in Rus.). – (95 p.)
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Ensuring a high level of competitiveness of social
enterprises. Proceedings of International scientific conference “Universum N II”, Washington, Dec 22,
2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 4–9. (in Rus.)
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. The use of public-private partnership tools in the creation of
tourism infrastructure. Proceedings of XХХХ International scientific conference “Science of 2018.
Outcomes”, Washington, Dec 28, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 37–42. (in Rus.). – (82 p.)
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Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Features of the state policy of development of health care in
the regional social complex. Proceedings of International scientific conference “Universum N III”, New
York, Dec 29, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 16–21. (in Rus.). – (35 p.).
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Калініченко Л.Л., Чупир О.М., Бурлака Є.О. Управління розвитком ресурсного потенціалу як засіб
підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України. II International scientific
conference: Corporate governance: strategies, technology, processes, October 26, 2018. Leipzig,
Germany: Baltija Publishing. – 264 pages. – С.31-34.
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Благой В.В., Ярець М.В., Босова Н.Ю. Дослідження стану інвестиційної діяльності в Україні.
Science and innovation: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal,
Canada, 2018. - р. 63-67.

Смачило

к.е.н., професор

Участь в проекті міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «The EU Financial Sector

Blagoy V.V., Kylievich M.Y., Varava V.Y. Peculiarities of forming the mechanism of investment activity
management in Ukraine. Science and innovation: Collection of scientific articles. - Publishing house
«BREEZE», Montreal, Canada, 2018. - р. 60-63.

Валентина
Володимирівна,
Халіна Вероніка
Юріївна,
Колмакова
Олена
Миколаївна
Пакуліна
Алевтина
Анатоліївна,
Пакуліна Ганна
Сергіївна
Калиниченко
Людмила
Леонідівна,
Халина
Вероніка
Юріївна,
Смачило
Валентина
Володимирівна,
Колмакова
Олена
Миколаївна
Смачило
Валентина
Володимирівна,
Халіна Вероніка
Юріївна,
Колмакова
Олена
Миколаївна
Халіна Вероніка
Юріївна,
Смачило
Валентина

кафедри економіки
к.е.н., доцент каф.
економіки
к.е.н., доцент
кафедри економіки

as a Driver fop Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy
Perspectives» програми ЄС «Еразмус+» напряму «Модуль Жан Моне» (№575275-ЕРР-1-2016-1-UA
– EPPJMO-MODULE реєстрація в МЕРТ 22.05.2017р. № 3613). Сертифікат №2018/14, 27.03.2018р.
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Pakulina A.A., Pakulina H.S. Analysis of foreign and domestic experience in personnel evaluation and
promotion. Proceedings of XХХIV International scientific conference “Progress of the scientific world”,
San Francisco, Nov 15, 2018. Morrisville, Lulu Press., 2018. pp. 37–41. (in Ukr.). – (139 p.)
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Калиниченко Л.Л., Халина В.Ю., Смачило В.В., Колмакова Е.Н. Формирование компетентностей в
рамках образовательной программы при подготовке будущих предпринимателей. Научнообразовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования",
национальная научно-практическая конференция с международным участием (2018 ;
Комрат).Национальная научно-практическая конференция с международным участием"Научнообразовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования" : Сборник
статей / сост.: О. В. Куртева, И. Ф. Иварлак ; науч. ком.: Захария С. К., Раковчена Т. И. –Комрат :
КГУ, 2018 (Tipogr. "A & V Poligraf"). –328 p. : fig., tab. С. 263-266.
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Smachylo V.V., Khalina V.Y., Kolmakova O.M. Features of educational professional training program of
entrepreneurship. Project approach and educational innovations in the context of integration into the
European education area: the collection of materials of the international scientific and practical conference
(March 21, 2018, Lodz) [Electronic resource]. –Poland: Lodz, 2018. –348p. 271-273.
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Халина В.Ю., Смачило В.В., Колмакова Е.Н. Особенности публичных закупок в фармацевтике.
Материалы научно-практической конференции «Вклад Абу Али ибн Сины в развитие фармации и
актуальные проблемы современной фармацевтики» (11 мая 2018 года) г. Ташкент, Респ.
Узбекистан. – 183с. – с. 68-69.
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Smachylo V.V., Khalina V.Y., Kolmakova O.M. Features of educational professional training program of
entrepreneurship. Project approach and educational innovations in the context of integration into the
European education area: the collection of materials of the international scientific and practical conference
(March 21, 2018, Lodz) [Electronic resource]. –Poland: Lodz, 2018. –348p. 271-273.
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Pakulina A.A. Public management of socio-economic system in the open public sphere. Proceedings of
VII International scientific conference “Innovations in modern world”, June, 1, 2018. London, SI Universum, 2018. pp. 37–45. (in Ukr.). – (78p.).
Чупир О.М. у період із 23 липня 2018 року по 27 липня 2018 року пройшла науково-педагогічне
стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в
підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 073 «Менеджмент» в обсязі 5
кредитів ECTS (150 годин), Riga, Latvia, Baltic research institute of transformation economic area.
Certificate Serija C 20180752, 2018 р.
Чупир О.М. Застосування методів дистанційного навчання для формування ключових
компетентностей фахівців з економіки та управління / О.М. Чупир // Innovative Educational
Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. –
Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2018. С. 171174.
З 11 по 14 вересня 2018 року доцент Єсакова С.В. прийняла участь у роботі 26 європейської
молодіжної геотехнічної конференції (26th European Young Geotechnical Engineers Conference), що
відбулася у м. Грац (Австрія), та проводилася під егідою Міжнародної асоціації з механіки ґрунтів
та геотехніки (ISSMGE). В конференції прийняли участь порядка 50 молодих вчених та фахівців з
27 країн Європи.
З 14.05 по 27.05.2018р. проф. Сопов В.П. перебував у Ченстоховській політехніці (Czestochowa
University of Technology, Польша) на будівельному факультеті з метою проходження стажування
згідно запрошення від проф. Малгожати Улевич. Під час стажування він провів семінар для
викладачів факультету на тему «Badanie mikrostruktury kamienia cementowego w betonu»,
ознайомився з навчальними та науково-дослідними лабораторіями будівельного факультету,
обговорив плани щодо науково-дослідного та навчально-методичного співробітництва між
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університетами з керівництвом факультету.
Chupyr O.M., Kalinichenko L.L., Ustilovska A.S. A priority approach as an effective tool for managing
social development of personnel in the context of social management in enterprises. International Journal
of Engineering & Technology. – Vol 7, No 4.3: Special Issue 3. – 2018, P. 650-656.

З 05.05.2018 по 26.05.2018 за програмою академічного обміну в рамках проекту ERASMUS PLUS
KA1 № 6D6CFEC2681F5043 в співробітництві з Бакінгемширським Новим університетом (Велика
Британія) проф., д.психол.н. Т.В. Сергеєвою та доц., к. психол.н. Н.Б. Турлаковою було
здійснено 150 годин тренінгів і викладання на кафедрах психології, англійської мови, академічного
викладання і методології, а саме.
к. психологіч. н., - в рамках стажування на кафедрі академічного викладання і методології успішно засвоєно курс «Едоцент
кафедри навчання та змішане навчання в університеті», під час якого отримано і вдосконалено навички
іноземних мов
розробки методичних е-матеріалів, включаючи розробку навчаючого пакету учбових матеріалів на
навчальній е-платформі Бакингемширського Нового Університету BlackBoard, професійні навички в
керівництві і консультуванні студентів з виконання дипломних робіт, використанню програм з
перевірки на плагіат, надання рекомендацій і інтерактивній взаємодії на мультимедіа платформі;
- в рамках стажування на кафедрі англійської мови успішно засвоєний курс «Викладання
англійської мови для не носіїв мови», під час якого засвоєно принципи використання інноваційних
навчаючих кейсів и он-лайн матеріалів на е-платформі;
- в рамках стажування на кафедрі психології засвоєний короткий курс «Викладання курсу лідерства
студентам за допомогою практичних дій», заснований на емпіричній навчаючий стратегії («навчайся
шляхом практичного виконання задачі»), за якою студентам надавалась можливість вирішення
насущних проблемних задач під керівництвом викладача.
В результаті співпраці укладено партнерську угоду про сумісну роботу за проектом Еразмус+
КА1, договір про співпрацю з розробки заявок на спільні грантові проекти в рамках Еразмус+,
спільні публікації, обмін науковим досвідом, участь в конференціях, тренінгах, семінарах,
підготовка он-лайн курсу з англійської мови “Smart Englishon-line” для іспиту FCE на рівень В2.
Проф., д. психол. н. Т.В. Сергеєва та доц., к. психол.н. Н.Б. Турлакова мають відповідні документи:
договір про співпрацю в рамках міжнародної програми Еразмус+КА1, програму стажування,
сертифікати, звіт, лист-свідоцтво від британського університету, які підтверджують вказану вище
роботу.
д.т.н.,професор,
З 21 січня по 16 лютого 2019 р. проф., зав. кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд

Олександр
Вітальович,

Храпатова Ірина
Вікторівна

завідувач кафед-ри
геотехніки,
підземних та гідротехнічних споруд

Самородов О.В. здійснив візит до університету (Université des Mascareignes), (UDM) острова
Маврикій у якості запрошеного професора, де провів курси лекцій та практичні заняття з
проектування пальових фундаментів зі специфікою геологічних умов Маврикію зі студентами
спеціальності “Civil Engineering”. Також були прочитані лекції з основ патентування та процедури
отримання патентів на винахід для досвідчених вчених та викладачів університету. Окремо було
зроблено розширену презентацію нашого університету (Kharkiv National University of Civil
Engineering and Architecture, KNUCEA) та кафедри геотехніки та підземних споруд (Geotechnics and
Underground Structures). Візит проф. Самородова О.В. сприяв підписанню двосторонньої Угоди про
співробітництво між нашими університетами (Agreement between KNUCEA and UDM), що на
сьогодні надало поштовх для проведення спільних наукових досліджень та сприятиме мобільності
студентів та викладачів у майбутньому. Отримано сертифікат.
к.т.н.,
доцент Доцент кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд Храпатова І.В. здійснила візит до
кафедри
геотех- університету Université des Mascareignes. З 14 серпня по 5 вересня 2019 р. доц. кафедри ГПС
ніки, підземних та Храпатова І.В. здійснила візит до університету Université des Mascareignes, (UDM) острова
гідротехніч-них
Маврикій у якості запрошеного професора, де провела курс лекцій та практичні заняття з
споруд
комп’ютерного моделювання геотехнічних задач зі специфікою геологічних умов Маврикію зі
студентами спеціальності “Civil Engineering”. У рамках двосторонньої Угоди про співробітництво
між нашими університетами (Agreement between KNUCEA and UDM) було проведено ряд спільних
експериментів набухаючих грунтів, за результатами яких планується видання сумісної наукової
публікації та патенту. Також триває робота над створенням спільної монографії. Отримано
сертифікат.

Самородов О.В.,
проф., зав.
кафедри ГПГС,
Табачніков
Сегрій
Володимирович,
Найдьонова В.Є.

д.т.н., професор,
завідувач кафед-ри
ГПГС
доцент
кафедри
ГПГС
асистент кафедри
ГПГС

XVII ECSMGE Reykjavik Iceland 2019 «Geotechnical Engineering foundation of the future», 01 Sep
2019 – 06 Sep 2019, Reykjavik, Iceland
The theme of the conference embraces all aspects of geotechnical engineering. Geotechnical engineering
is the foundation of current as well as future societies, which both rely on complex civil engineering
infrastructures, and call for mitigation of potential geodangers posing threat to these. Geotechnical means
and solutions are required to ensure infrastructure safety and sustainable development. Those means are
rooted in past experiences enhanced by research and technology of today.
Стаття:
Samorodov, O.V. Improvement of the method for determining the bearing capacity of bored piles in view
of additional load friction forces of soil / O.V. Samorodov, Yu.L. Vinnikov, S.V. Tabachnikov, V.E.
Naydenova, V.A. Novsky / ECSMGE 2019 – XVII European Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering 1 to 7 September 2019. Reykjavik, Iceland: 2019. – P. 1-6.

Самородов

д.т.н.,професор

З 17 по 19 квітня 2019 р. проф., зав. кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд

Олександр
Віталійович

завідувач кафед-ри
геотехніки,
підземних та гідротехнічних споруд

КалініченкоЛ.Л.

Колектив кафед-ри
економіки
під керівницт-вом
зав. каф.,
д-ра екон. наук,
професора
к.е.н.,
професор Innovative teaching and learning methods at higher education», Міністерство освіти і науки України,
кафедри економіки University of Tartu, YEPStarter. Сертифікат. 19.03.2019.
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Валентина
Володимирівна
Смачило
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Володимирівна,
Халіна Вероніка
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Алевтина
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Євсєєва Ольга
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Сергійович
Чорна Марина

Самородов О.В. пройшов підвищення кваліфікації у міжнародній організації Allnamics (Голандія,
м. Гаага). У триденний термін були опановані теорія та практика динамічних випробувань паль
ударной нагрузкой з використанням обладнання цією фірми та отриманий відповідний сертифікат.
Слід зазначити, що даний метод випробувань паль (PDA-DLT) використовується в усіх розвинених
країнах світу та має нормативну базу, але в Україні ще не знайшов широкого застосування.
Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations: monograph / under the
general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / Higher School of Social and
Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – 298 p.
ISBN 978-83-937354-8-8

к.е.н., професор
кафедри економіки
к.е.н., доцент каф.
економіки
к.е.н., доцент
кафедри економіки
к.е.н., доцент
кафедри економіки

V. Smachylo, V. Khalina, O. Kolmakova, A. Ustilovska. Adaptation of Enterprises to Continuous SocioEconomic Changes in a Region. SHS Web of Conferences 67, 06047 (2019) NTI-UkrSURT 2019
Web of Science

д.е.н.,
професор,
завідувач
кафед.
економіки
к.е.н.,
доцент
кафедри економіки

Kalinichenko L., Pakulina A., Ievsieieva O., Ievsieiev A. Improvement of Labour Remuneration for the
Company’s Employees Using the Pairwise Comparisons and Prioritization Methods. Proceedings of the
Transport Means: 23rd international scientific conference (Lithuania, Palanga, October 2–4, 2019), Part II,
Kaunas: Kaunas University of Technology, pp. 804–808. Scopus

M. Chorna , O. Shumilo , H. Zabrodska. The innovative model for the formation of a database used to
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Феклістова
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Анатоліївна,
Феклістова
Інесса Сергіївна,

assess a system of economic security of retail companies. Research in World Economy, 2019, vol. 10, no.
к.е.н.,
доцент 4.
кафедри економіки Scopus

Verbytska V., Bredikhin V.Information and communication technologies: classification and design of
teaching methods. Perspectives of world science and education Abstracts of III International Scientific and
Practical Conference Osaka, Japan. 27-29 November 2019
к.е.н.,
доцент P. 262-272.
кафедри економіки
Кривко В.І., Бредіхін В.М. Застосування методів і моделей управлінського обліку на різних стадіях
будівельної діяльності. The 9th International youth conference ―Perspectives of science and education‖
(May 10, 2019) SLOVO\WORD, New York, USA. 2019. 244 p. P. 86-95.
к.е.н.,
доцент
кафедри економіки
к.е.н., доцент каф. Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Effective territorial strategic development in the context of
економіки
changes. Proceedings of International scientific conference “Universum N V”, San Francisco, Jan 12,
2019. Morrisville, Lulu Press., 2019. pp. 24–28.
.

к.е.н.,
доцент Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S .Current tendencies and priority directions of regional youth
кафедри економіки policy. Proceedings of Internationalscientific conference “Universum F III”, Jan 17, 2019. London, SI
Universum, 2019. pp. 43–50.

к.е.н.,
доцент Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Features of the state policy of strategic development of the
кафедри економіки country's territories. Proceedings of International scientific conference “Universum N VI”, San Francisco,
Jan 17, 2019. Morrisville, Lulu Press., 2019. pp. 22–26
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Алевтина
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к.е.н.,
доцент Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. The main trends of innovative development in the field of
кафедри економіки information and communication technologies. Proceedings of International scientific conference
“Universum N VIII”, Raleigh, Jan 24, 2019. Morrisville, Lulu Press., 2019. pp. 17–21.

к.е.н.,
доцент Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S.Dynamics of small business development in the municipality.
кафедри економіки Proceedings of I International scientific conference “Science of 2019”, Berlin, Germany, Feb 9, 2019.
Hamburg, tredition GmbH, 2019. pp. 8–13.

к.е.н.,
доцент Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Formation of an effective system of development and
кафедри економіки support of small business in the municipality. Proceedings of I International scientific conference “Science
of 2019”, Berlin, Germany, Feb 9, 2019. Hamburg, tredition GmbH, 2019. pp. 14–19.

к.е.н.,
доцент Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Improving the system of management accounting of
кафедри економіки expenses of the enterprises of railway transport. Proceedings of I International scientific conference
“Science of 2019”, Berlin, Germany, Feb 9, 2019. Hamburg, tredition GmbH, 2019. pp. 20–27.

к.е.н.,
доцент Pakulina A.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Definition of criteria for evaluating the effectiveness of the
кафедри економіки management accounting of railway costs. Proceedings of I International scientific conference “Science of
2019”, Berlin, Germany, Feb 9, 2019. Hamburg, tredition GmbH, 2019. pp. 20–27.
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Анатоліївна,
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Вікторович
Лебедєва Олена
Сергіївна

к.е.н.,
доцент Pakulina A.A., Tsypkin Y.A., Feklistova I.S., Pakulina H.S. Priority areas of scientific and technological
кафедри економіки development and digital technologies in the management of the agricultural sector. Proceedings of
XХХХI International scientific conference “New prospects for development of our science”, Detroit, Jan
25, 2019. Morrisville, Lulu Press., 2019. pp. 10–24.

к.е.н.,
професор Смачило В.В. Стратегии управления кадровым потенциалом предприятий транспорта. East
кафедри економіки European Science Journal. 2019. №46. С. 24-30. (Польща).
д.т.н., професор,
завідувач кафед-ри
ГПГС
асистент кафедри
ГПГС
к.т.н.,
доцент
кафедри
безпеки
життєдіяльності та
інженерної екології

Підвищення кваліфікації: доц. Самородов О.В. та ас. Кротов О.В. пройшли тижневий навчальний
курс у навчальному центрі компанії-партнера «ПСС» (Росія, м. Санкт-Петербург) для засвоєння
основ роботи у програмних комплексах SOFISTIK та WinTUBE.
З 6 жовтня по 6 листопада 2019 року Лебедєва Олена Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент,
проходила науково-педагогічне підвищення кваліфікації на кафедрі охорони навколишнього
природного середовища та водного господарства Науково-дослідного інституту охорони
навколишнього середовища Вільнюського технічного університету імені Гедіміна, Литва (Vilnius
Gediminas Technical University, Lithuania). Підвищення кваліфікації включало в себе спілкування з
керівником від приймаючої сторони в он-лайн режимі та виконання дослідної роботи за заданою
темою, ознайомлення з різноманітністю спеціальностей у галузі екологічних наук, ознайомлення з
науковими напрямами кафедри охорони навколишнього середовища та водного господарства.
Безпосередньо на кафедрі відбувалось ознайомлення з методиками лабораторних досліджень та з
аналітичними приладами кафедри. Всього на кафедрі інтерном було відвідано лабораторії:
технології захисту довкілля за допомогою біовугілля (виконана робота з піролізною піччю,
виробництво біогазу, аналіз його елементарного складу), 2 хімічні лабораторії, захисту водного
середовища та гідравліки, дослідження запахів, лабораторії для виконання кандидатських
дисертацій на тему вироблення екологічно чистого біопалива, біофільтрів, циклонів. Під час
проходження підвищення кваліфікації було написано звіт, в якому містилося представлення
результатів власних досліджень. Керівник підвищення кваліфікації від кафедри охорони
навколишнього природного середовища та водного господарства професор, доктор технічних наук
Edita Baltrėnaitė-Gedienė прорецензувала звіт та дала позитивний відгук. В майбутньому кафедри

Салія Медея
Гурамівна,

Алейнікова
Алевтина
Ігорівна

Алейнікова
Алевтина
Ігорівна

планують наукове співробітництво та написання спільних статей.
З 11 листопада 2019 р. по 29 листопада 2019 р. Салія М.Г. проходила підвищення кваліфікації у
Державній вищій школі технології та економіки імені Броніслава Маркевича у м. Ярослав, Польща
(обсяг – 150 годин/5 кредитів ЕКТС). Під час стажування Салія М.Г. ознайомилась з Європейською
системою освіти та сучасними методами навчання, проводила індивідуальну робота з навчальнометодичними матеріалами, відвідувала лекцій провідних викладачів. Отримано свідоцтво, яке на
засіданні Вченої ради університету було зараховано як підвищення кваліфікації.
к.е.н.,
доцент Науково-педагогічне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми
кафедри технології підготовки, інноваційні технології та наукова робота», місце проходження стажування: Nationalбудівельного
Louis University-Wyższa Szkoła Biznesu (WSB-NLU), м. Новий Сонч, Польща. Термін проходження:
виробництва
29 жовтня – 29 листопада 2019. Мова: англійська. Дистанційна частина стажування включала в
себе вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до
офіційного сайту університету; ознайомлення з примірниками навчально-методичного
забезпечення навчального процесу; вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження
дистанційного курсу з предмету за вибором; робота з репозиторієм університету та електронним
бібліотечним фондом; ознайомлення з примірниками віртуальних лекційних курсів викладачів
університету з різних дисциплін. Очна частина стажування включала в себе презентацію
університету, безпосереднє ознайомлення з матеріально-технічною частиною університету,
аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації,
професійні дискусії, роботу з бібліотечним фондом університету. За результатами проходження
стажування отримано сертифікат № 13/2019/2020 від 29.11.2019 та розгорнутий звіт стажування на
фірмовому бланку університету, підписаний ректором WSB-NLU проф. Даріусом Возняк
Університету, завірений гербовою печаткою. Навантаження: 180 годин, 6 кредитів ECTS.
Наукове стажування для опанування проектного підходу в організації навчального процесу у
к.е.н., доцент
кафедри технології закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови в ЗахідноФінлянському Коледжі (West Finland College, м. Гуйтенет, Фінляндія). Термін проходження: 02
будівельного
лютого – 08 лютого 2020. Мова: англійська. Дистанційна частина стажування включала в себе
виробництва
вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до офіційного
сайту університету; ознайомлення з примірниками навчально-методичного забезпечення
навчального процесу. Очна частина стажування включала в себе презентацію університету,
аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування з курсом
інтенсивного вивчення англійської мови. Під час стажування відвідано ряд освітніх заходів, а саме:
зустріч з представником відділу освіти у мерії м. Гуйттінен; візит до дитячого садка; візит до
початкової школи; візит до гімназії; візит до Фінського Університету. За результатами
проходження стажування отримано сертифікат № 07022020/13 від 07.02.2020 та сертифікат про
рівень володіння англійської мови № 07022020/15 від 7.02.2020 на фірмовому бланку університету,
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підписаний ректором West Finland College проф. Сами Малінем, завірений гербовою печаткою.
Навантаження: 150 годин.
З 22 червня по 22 вересня 2019р. проф. Дубинський В.П. проходив підвищення кваліфікації у Varna
free university «Chernorizets hrabar», м. Варна, республіка Болгарія (обсяг 180 годин/ 6 кредитів
ECTS). Навчання було спрямоване на поглиблення науково-методичних та професійних
компетентностей, у тому числі на
вивчення зарубіжного досвіду, сучасних та актуальних
наукових проблем у галузі освіти, науки, вдосконалення особистих професійних компетентностей,
підвищення ефективності професійної діяльності.
Отримано сертифікат (Рег. № С – 9820/ 22.09.2019), який на засіданні Вченої ради університету був
зарахований як підвищення кваліфікації.
З 22 червня по 22 вересня 2019р. асист. Весна А.В. проходила підвищення кваліфікації у Varna free
university «Chernorizets hrabar», м. Варна, республіка Болгарія (обсяг 180 годин/ 6 кредитів ECTS).
Навчання було спрямоване на поглиблення науково-методичних та професійних компетентностей,
у тому числі на вивчення зарубіжного досвіду, сучасних та актуальних наукових проблем у галузі
освіти, науки, підвищення ефективності професійної діяльності.
Отримано сертифікат (Рег. № С – 9819/ 22.09.2019), який на засіданні Вченої ради університету був
зарахований як підвищення кваліфікації.
З 9 по 16 листопада 2016 року доцент Мироненко О.В. здiйснив вiзит до Uniwersytet Przyrodniciy,
м. Люблин, республіка Польща, де провiв курс лекцiй та практичнI заняття з ландшафтноi
архiтектури студентам кафедри Природного користування та ландшафтної архітектури. З цiею
кафедрою й досі триває плiдне спiвробiтництво. Отримано сертифікат та підтверджуючі
документи про проходження стажування в цьому університеті.
З 2013 по теперішній час постійно читає виклади в Політехніці Опольскій (Politechnika Opolska.
Katedra Architektury i Urbanistyki) з наступних дисциплін: Projektowanie wnętrz. (Проектування
интер’єрів) Projektowanie złożonychu kładów urbanisty cznych.
(Проектування складних міських систем) Projektowanie urbanistyczne.
(Проектування урбаністичне) Projektowanie architektoniczne.
(Проектування архітектурне) Techniki plastyczne. (Пластичні техніки)
Участь у міжнародному гранті «Architecture and Sustainable Development Based on Eco-Humanistic
Principles & Advanced Technologies without Losing Identity (SEHUD)» 530197-Tempus-1-2012-1-ITTEMPUS-JPCR.
Training Trainers meeting, Palermo, Italy. 2016;
Summer school in Lubliana, Slovenia. 2016.

Шумаков Ігор
Валентинович

проф.,
завідувач
кафедри технології
будівельного
виробництва

З 27 травня по 7 червня 2019 р. проф., зав. кафедри ТБВ Шумаков І.В. здійснив візит до
університету (Czech Technical University in Prague), (CTU) (Чеська республіка), пройшов науковопедагогічне стажування на тему: «Особливості підготовки висококваліфікованих фахівців
світового рівня у технічній галузі».
За фахом «Технічні науки» в обсязі 5 кредитів (150 годин).
Сертифікат від 7 червня 2019 р.

