
Кафедра Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
ПІБ викладача Огороднік Ірина Владиславівна

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365)

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. Огороднік І .В., Захарченко П.В., Варшавець П.Г., Присяжна Д.Ю., Оксамит
Т.В. «Підвищення споживних властивостей стінових матеріалів за рахунок
модифікації їх поверхні з метою розширення збуту». Будівельні матеріали та
вироби» N 3-4 2018 р. - c.72-80
2. Огороднік І.В.,Телющенко І.Ф.Колядюк А.В. «Особливості розробки складів
мас для виробництва теплоефективних керамічних виробів».Будівельні
матерали та вироби» N 5-6 2018 р. - c.96-98
3.Огороднік І.В.,Гуменюк А.Г. «Керамічна маса для виробництва
самоглазуруючого керамічного клінкеру для обличкування фасадів» Будівельні
матерали та вироби» N 1-2 2020 р.- c.43-46
4.Захарченко П.В. Огороднік І.В., Алавердян Л.М, Телющенко І.Ф. «Сучасний
розвиток ринку керамічних будівельних виробів України в контексті
євроінтеграційного процесу»- "Науковий вісник НГУ", Національний технічний
університет "Дніпровська політехніка", 2020/ 6
5.Романенко Л.В.,Алавердян Л.М.,Огороднік І.В. Відеоконтент як необхідна складова
сучасного цифрового маркетингу»- Международный научный периодический
рецензируемый журнал «Modern scientific researches»-2020/6.

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти
деклараційних патентів на винахід чи корисну модель,
включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв
про реєстрацію авторського права на твір;

Патент №121110 від 10.04.2020 Огороднік І.В.,Оксамит Т.В., Гуменюк А.Г.
«Керамічна маса для виробництва самоглазуруючого керамічного клінкеру
для обличкування фасадів». бюл.№7 від 10.04.2020

3) наявність виданого підручника чи навчального
посібника (включаючи електронні) або монографії
(загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві
(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного
співавтора);

Навчальний посібник: Захарченко П.В. Дюжилова Н.О.,Огороднік І.В.
Артарі-Колумб Б.Ю. та інші Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього
облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2019року) Щорічне
видання.Випуск VI Київ “КНУБА” 2020р.-263с.



4) наявність виданих навчально-методичних
посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів
на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних
праць загальною кількістю три найменування;

1. Огороднік І.В., Захарченко П.В. Конспект лекцій «Міжнародне технічне
регулювання» - КНУБА, - Київ. 103 с. – 2019 р.
2. Робочі програми по дисциплінам
«Товарознавство інноваційних будівельних матеріалів»
«Міжнародне технічне регулювання» та інші.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; -
6) наукове керівництво (консультування) здобувача,

який одержав документ про присудження наукового
ступеня;

-

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного
опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради,
або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених
рад;

-

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків)
наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового
видання, включеного до переліку фахових видань України,
або іноземного наукового видання, що індексується в
бібліографічних базах;

1. Замовник - ТОВ «Кераммаркет», робота згідно договору№112-17 «Провести
аналіз ринку крупноформатних керамічних блоків та надати порівняльну
характеристику властивостей керамічних блоків та газобетону». Науковий
керівник: доц. Огороднік І.В. Виконавці: студенти V курсу спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації
«Товарознавство і комерційна діяльність».
2.. Вивчення споживних властивостей та підвищення конкурентоспроможності
керамічних будівельних матеріалів та виробів
0121U111847 Відкрита
Науковий керівник - Огороднік І.В., к.т.н

9) робота у складі експертної ради з питань проведення
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої
експертної ради як експерта Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, або у складі
Акредитаційної комісії, 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 або фахової передвищої освіти МОН,
наукових/науково-методичних/експертних рад органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у
складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення
планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю);

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх
проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність
звання “суддя міжнародної категорії”;

-

11) наукове консультування підприємств, установ,
організацій не менше трьох років, що здійснювалося на
підставі договору із закладом вищої освіти (науковою
установою);

1. Керівник Науково-дослідного центру технологіі кераміки ТОВ «Фірма
Порцекс-ВРБТ»
2. Замовник- ТОВ «Кераммаркет» робота згідно договору№112-17 «Провести
аналіз ринку крупноформатних керамічних блоків та надати порівняльну
характеристику властивостей керамічних блоків та газобетону». Науковий
керівник: доц. Огороднік І.В. Виконавці: студенти V курсу спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації
«Товарознавство і комерційна діяльність».

12) наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або
науково-експертних публікацій з наукової або професійної
тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Огороднік І.В.Чверть століття науково-дослідних робіт в галузі вітчизняної
будівельної кераміки//Будівельний журнал.Спец випуск Енергоефективне
будівництво кераміка.Випуск 3-4(133-134),с36-37.2018
2.Огороднік І.В. Фірма Порцекс-ВРБТ" перетворює лабораторні "плиточки" та

"кубики"в «Будівельний журнал спецвипуск. Енегофективне
будівництво.Кераміка Випуск 3-4(139-140) с. 41-42 , 2019р
3.Огороднік І.В. Впровадження основних принципів маркетингу для

забезпечення конкурентних переваг компаній на ринку будівельної кераміки
Міжнародна науково-практична конференції «Проблеми генезису економіки
інтелектуально-інноваційного капіталу» Випуск119-121 Міністерство освіти
України 2020
4. Кудрявцев М.С., Огороднік І.В. «Стратегічні перспективи розвитку

будівельних підприємств України та конкурентоспроможність будівель і споруд
на основі їх життєвого цикл» ІІ Міжнародна науково-практична інтернет



конференція Маркетингові стратегіі підприємництво і торгівля: сучасний стан,
напрямки розвитку» Тези доповідей .2021 с.265-268
5.Огороднік І.В. Будівництво з кераміки-екологічність,практичність і комфорт
«Будівельний журнал. Спецвипуск. Енергоефективне будівництво

Кераміка»2021Випуск 3-4(151-152)-39с

13) проведення навчальних занять із спеціальних
дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної
підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце
на I або ІІ 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, Всеукраїнських
мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у
складі організаційного комітету або у складі журі
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших
культурно-мистецьких проектів (для забезпечення
провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-
творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став
призером або лауреатом міжнародних мистецьких
конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів,
фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у
складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів);
керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських,
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх,

1. Кодядюк А.В. Товарознавча характеристика керамічних блоків та організація
їх збуту в ТОВ «Керамейя» 2018 (Диплом, магістр)
2. Чуприна Д.М. Товарознавча характеристика та оцінка
конкурентоспроможності будівель, споруджених з використанням легких
сталевих конструкцій 2020(Диплом, магістр)



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;

15)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 III—IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру
“Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня);

-

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих
військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із
специфічними умовами навчання, військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти);

-

17) участь у міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй
(для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої
освіти із специфічними умовами навчання, військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

-

18) участь у міжнародних військових навчаннях
(тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів
НАТО(для вищих військових навчальних закладів,
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

-

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

член громадської організації «Українська асоціація якості»



20) досвід практичної роботи за спеціальністю не
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної,
наукової діяльності).

1993- по сьогоднішній день бенефіціар - співвласник та генеральний директор
Науково-дослідного центру технології кераміки ТОВ «Фірма Порцекс-ВРБТ»


