
 

 

ВІДОМОСТІ  

про наявність науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним  

місцем роботи, мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію (крім розширення  
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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 

1. Implementation of State Economic Policy under Corporatocracy: Financial and Credit Aspect/Mykola Kovalenko, Dmytro Ziuz, Olena Smihunova, 

Natalia Bondar, Halina Omelchenko//Public Policy and Administration, Kaunas University of technology - Vol. 19, № 3. -  2020. - Pp 36-47 (Scopus) 

2.Бондар Н.О., Воронянський О.В Економічний аспект туристичного бізнесу / Бондар Н.О., Воронянський О.В // Вісник Харківського 

національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки., Вип. 188 - Харків, 2017. - с. 21-30 

3. Бондар Н.О., Осіпов О.М. Соціально-ціннісна концепція інженерної діяльності /Бондар Н.О., Осіпов О.М.// Гуманітарний часопис: збірник 

наукових праць, Харків, ХАІ, 2018. - Вип. 3. – с. 86-94 

4. Бондар Н.О.,Тодріна І.В. «Зелена економіка» в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний 

стан місцевих громад // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. - 2019. - № 

202.- С. 92-100 

5. Бондар Н.О. Радянське регулювання організації робочої сили на початку 1920-х рр.: від мілітарізації до виробничих артілей // Збірник 

наукових праць. Серія «Історія та географія» /Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: Колегіум, 2020. – Вип. 58. – с. 13-17 

6. Формування лідерських якостей студентів спеціальності “Туризм” у позанавчальній діяльності закладів вищої освіти // Науковий 

часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. “Педагогічні науки: реалії та перспективи”. - Вип. 80, 

Т.1. -  2021. - с. 76 – 80 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

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

1. Історія української державності: методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної (заочної) форм навчання, спеціальностей 075 Маркетинг; 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 073 

Менеджмент; 242 Туризм; 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка; уклад. Н. 

О. Бондар.– Харків: [б. в.], 2020.– с. 35 

2. Історія української державності: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної (заочної) форм навчання, спеціальностей 075 Маркетинг; 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 073 

Менеджмент; 242 Туризм; 072 Фінанси, банківська справа та страхування/ Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка; уклад. Н. 

О. Бондар.– Харків: [б. в.], 2020.– с.47 

3. Історія української державності: тести для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної (заочної) форм навчання, 

спеціальностей 075 Маркетинг; 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 073 Менеджмент; 242 Туризм; 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка; уклад. Н. О. Бондар.– Харків: [б. в.], 2020.– с.59 

12) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

1.Бондар Н.О. Туристичне краєзнавство як комплекс наукових дисциплін [Текст] / Н. О. Бондар // STUDIA SLOBOZHANICA : матеріали 

міжнар. наук.-метод. конф. "Слобожанський гуманітарій-2018", 30 берез. 2018 р. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - С. 9-13. 



 
2.Бондар Н.О. Харківська преса 1917 – 1921 рр. про діяльність місцевих політичних організацій національного спрямування / Н.О. Бондар // 

Збірник наукових праць «Українське державотворення: історичний аспект»: (до 100-річчя акту злуки) 2019 с. 8-15 

3. Данченко І.О. Бондар Н.О. Формування соціального інтелекту майбутніх фахівців з публічного управління та адміністрування у закладах 

вищої освіти аграрного профілю. / І.О. Данченко, Н.О. Бондар // ХІV Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and 

Education» , м. Нью Йорк, США, 17 січня 2020 р. - с. 153-164 

4. Danchenko I., Bondar N. Moiseeva N. Pedagogical approaches to the formation of competencies and learning outcomes of students studying in the 

educational-professional program “tourism” of the first qualification level “bachelor” // Vectors of competitive development of socio-economic 

systems: monograph. Ed. by O. Mandych, T. Pokusa. Academy of Management and Administration in Opole, p. 19 - 24 

5. Bondar N. O. Local history in the system of patriotic education of applicants for higher education / Bondar N. O. // Актуальні проблеми освітньо-

виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наук. пр. – Харків: ХНУБА, 2021. – с. 227 - 229 

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, Параолімпійських іграх, Всесвітній та 

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

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

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

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

1. Керівництво постійно діючим історико-політологічним студентським дискусійним клубом «Діалог» (з 2019 р.) 

2. керівництво Краєзнавчо-туристичним дослідницьким студентським клубом «Чумацький Шлях». 

3. Лісковська Г.О. , 2 місце на Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму, Україна, Дніпро, 02-12.12.2020. 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях; 

1. Членство у громадській організації Українська Асоціація суспільствознавців та педагогів 


