
Кафедра Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
ПІБ викладача Ляліна Наталя Петрівна

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. Вerezovsky Yu., Kuzmina T., Lialina N., Yedynovych M. , Lobov O.
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR PRODUCING FIBRE
FROM BAST CROPS. – INMATEH Agricultural Engineering – Vol. 60, No. 1 /
2020. – P. 137-146. https://inmateh.eu/volumes/volume-60–no1– 2020/article/60-16-
berezovsky-technical-and-technological-solutions-for- producing-fiber–from-bast-
crops (Scopus)

2. Natalia Lyalina, Olga Yudicheva, Olga Votchenikova and Yury
Berezovskiy. PROGNOSIS APPLICATIONS NONNARCOTIC HEMP BASED ON
THE CRITERIAL CHARACTERISTICS. – Fibres and Textiles (1) 2020. – P. 35-42.
(Scopus)

3. Aleksandr Selyukov, Yurii Khlaponin, Khaldon Araffa, Natalia Lialina.
Compensator of Trajectory Instabilities of Aviation Radar with Aperture Synthesis //
Problems of Info communications Science and Technology: International Scientific
Practical Conference (Kyiv, Ukraine, 8-11 October, 2019. – p. 703.

4. Вerezovsky Yu., Kuzmina T., Yedynovych M. , Boyko G. , Lialina N.,
Holovenko T. TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR
PREPARING FLAX RAW MATERIALS FOR PROCESSING – INMATEH
Agricultural Engineering – Vol. 64, No. 2 / 2021. – P. 227-237. (Scopus).

5. А.С. Тіхосов, Н.В. Нежлукченко., Н.П. Ляліна. Споживні
характеристики конопляних волокон одержаних з трести різних способів
приготування. – Товарознавчий вісник. – Луцьк– 2020. – Випуск 13. Фахове
видання

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;

-
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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);

1. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Соха В.Г., Самойленко А.А.. та ін.
Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення
приміщень (за даними 2017 р.) За заг. ред. проф. Захарченка П.В.. КНУБА. – К.:
ФОП Сладкевич Б.А. 2018. – 252 с.

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. 1. Вотченікова О. В., Ляліна Н. П.,Юдічева О. П. Торговельне підприємництво:
методичні рекомендації до виконання курсових робіт. Київ: КНУБА, 2021. 28 с.

2. 2. Вотченікова О. В., Ляліна Н. П.,Юдічева О. П. Торговельне підприємництво:
методичні рекомендації до практичних занять. Київ: КНУБА, 2021. 43 с.
3. Вотченікова О. В., Ляліна Н. П.,Юдічева О. П. Торговельне підприємництво:
методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Київ: КНУБА,2021.
32 с.
4. Вотченікова О. В., Ляліна Н. П., Юдічева О. П. Товарознавство пакувальних
матеріалів і тари: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.
Київ : КНУБА, 2021. 24 с.
5. Юдічева О. П., Самойленко А. А. Технологія торговельних процесів та
мерчандайзинг : методичні рекомендації до практичних занять. Київ:
КНУБА, 2021. 32 с.
6. Вотченікова О. В., Ляліна Н. П.,Юдічева О. П. Товарознавство пакувальних
матеріалів і тари: методичні рекомендації до лабораторних занять. Київ:
КНУБА, 2021. 28 с.
Самойленко А.А., Ляліна Н.П., Юдічева О.П. Практикум з дисципліни
«Товарознавство послуг» для студентів спеціальності «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність». – Київ: КНУБА. – 2019.

7. Самойленко А.А., Ляліна Н.П. Товарознавство послуг.: методичні
рекомендації до виконання контрольних (індивідуальних) робіт для студентів
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Київ:
КНУБА. – 2019.

8. Самойленко А.А., Ляліна Н.П. Товарознавство послуг.: методичні
рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності



«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Київ: КНУБА. – 2019.

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;

Офіційний опонент здобувача наукового ступеня кандидата технічних
наук Кутасова Андрія Володимировича

за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних
продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур назва дисертації:
«Удосконалення технології декортикації стебел соломи технічних конопель»;

Офіційний опонент здобувача наукового ступеня кандидата технічних
наук Тулученко Надії В’ячеславівни

за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових,
круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур назва дисертації:
«Удосконалення технології переробки стебел соломи льону олійного для
дорожнього будівництва»;

Офіційний опонент здобувача наукового ступеня кандидата
технічних наук Бартків Лариси Григорівни за спеціальністю: 05.18.02 –
технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і
луб’яних культур Назва дисертації: «Розробка перспективних методів і систем
контролю якості стебел соломи льону олійного».

Офіційний опонент здобувача наукового ступеня доктора технічних наук
Горач Ольги Олексіївни заспеціальністю: 05.18.02 – технологія зернових,
бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур (2021
р.)

Член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 по захисту кандидатських і
докторських дисертацій при Херсонському національному технічному
університеті.



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;

Науковий керівник держбюджетної теми: « Розробка і впровадження
інноваційних будівельних матеріалів з використанням рослинної сировини та
відходів виробництва»

0121U111845 (07.2021 – 07.2023)

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);

-

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. Вотченікова О.В., Ляліна Н.П. Сегментація споживачів лакофарбових
товарів. - Тези доповідей Міжнародної науково- практичної конференції
«Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг»,(15-16 грудня 2019 р.,



м. Рівне).[ rshu.edu.ua/images/nauka/zb_stpstp.pdf]

2. Ляліна Н.П., Вотченікова О.В. Перспективні напрямки використання
рослинної сировини з метою одержання високоякісних целюлозовмісних
матеріалів. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика,
освіта (12- 18 березня 2018 р., м. Полтава). [Електронний ресурс].– Полтава:
ПУЕТ, 2018. – С. 127-130.

3. Лялина Н.П. Усовершенствование технологий переработки растительного
сырья как фактор повышения качества готовой продукции. – Тези доповідей
Міжнародного круглого столу «Качество товаров и защита потребителей», 15
березня 2018 р., м. Варна,Болгарія.

[https://econpapers.repec.org/bookchap/vrnstozna/25.htm].

4. Ляліна Н.П., Вотченікова О.В. Перспективні напрямки використання
промислових відходів. - Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Нові підходи до державного контролю якості за європейськими
принципами» (Херсон, 11-13 вересня 2019 року). [Електронний ресурс].–
Херсон: ХНТУ, 2019. – С.105-108.

5. Votchenikova О., Lialina N., Yudicheva O., Kulik A. Marketing management of
building enterprises. - Markina I., Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management
of the 21st century: globalization challenges: [monograpf] \ in edition I. Markina. –
Prague. –Nemoros s.r.o.- 2018. – Czech Republic. -508 p - P. 206-211.

6. Гришина І.К., Н. П. Ляліна Н.П. Якість та конкурентоспроможність
ламінованого підлогового покриття // Актуальні питання експертної та
оціночної діяльності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний
ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 236-240. http://puet.edu.ua/uk/events/ix-
mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet- konferenciya-merezheviy-biznes-
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stanovlennya

7. Ляліна Н.П., Вотченікова О.В. Перспективні напрямки використання
промислових відходів // Нові підходи до державного контролю якості за
європейськими принципами: матеріали Міжнародної науковопрактичної
конференції, м. Херсон, 11-13 вересня 2019 р. – Херсон: вид-во ФОП
Вишемирський В.С., 2019. – 200 с., с.105-108.

8. Немерич А.В., Ляліна Н.П. Формування споживних властивостей змішувачів
для ванної кімнати // / Актуальні питання експертної та оціночної діяльності:
матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м.
Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ,
2019. – С. 280-282. http://puet.edu.ua/uk/events/ix-mizhnarodna-naukovo-
praktichna-internet- konferenciya-merezheviy-biznes-stanovlennya

9. Осецький Є.О., Ляліна Н.П. Формування споживних властивостей та якості
паркетної дошки // Актуальні питання експертної та оціночної діяльності:
матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м.
Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ,
2019. – С. 299-302. http://puet.edu.ua/uk/events/ix-mizhnarodna-naukovo-
praktichna-internet-konferenciya-merezheviy-biznes- stanovlennya

1. Шикоряк Д. В., Ляліна Н. П. Формування споживних властивостей
полімерних труб для водовідведення / Актуальні питання експертної та
оціночної діяльності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний
ресурс]. – Полтава: ПУЕТ, 2019. – С. 339-341.

2. Ляліна Н. П., Вотченікова О. В., Грабінська М. В. Споживні властивості
та оцінка конкурентоспроможності фасадних систем на ринку України //
Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки
розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет- конф. : (Київ,
14 квітня 2020 року: тези доповідей)
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http://library.knuba.edu.ua/node/38076

12. Юдічева О.П., Ляліна Н.П. Застосування кількісного описового аналізу під
час сенсорного дослідження // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного
капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).

13. Ляліна Н. П., Вотченікова О. В., Вотченікова В. М. Тенденції використання
технічних конопель в будівельній галузі : Маркетингові стратегії,
підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ
Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези
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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),

-
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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,
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;

-

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

-


