
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

галузевої конкурсної комісії   

Конкурсу за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»,  

проведеного в Відкритому міжнародному університеті  

розвитку людини «Україна» 

від 26 травня 2020 року 

 

1. Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 27 студентських 

наукових робіт (30 студентів-авторів), що надійшли з 19 вищих навчальних 

закладів. 24 роботи Галузева конкурсна комісія рекомендувала до участі у 

другому турі Конкурсу. 

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 26 студентів з 

16 закладів вищої освіти. Один учасник відмовився від участі. Член Галузевої 

конкурсної комісії – Колупаєва А. А. була відсутня на підсумковій науково-

практичній конференції. 

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-

практичної конференції Галузева конкурсна комісія вирішила визнати 

переможцями Конкурсу та нагородити таких осіб: 
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ступеня, ІІ 

ступеня,  
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Диплом І 

ступеня 

Соложенцева 

Маріанна 

Василівна 

Портницька Наталія 

Федорівна, 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри соціальної 

та практичної 

психології 

Житомирський 

державний 

університет 

імені Івана Франка 

Диплом ІІ 

ступеня  

Когут Ганна 

Іванівна 

Ферт Ольга 

Григорівна,  

кандидат 

педагогічних наук, 
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ступеня 

Небесійчук 

Світлана 

Миколаївна  

Кириленко 

Валентина 

Граціянівна,  

к. психол. н., доцент, 

доцент кафедри 

соціальної роботи та 

педагогіки 

Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна» 



Диплом І 

ступеня, ІІ 

ступеня,  
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керівника 

Найменування 

вищого навчального 

закладу (повністю) 

Диплом ІІ 

ступеня 

Заньчак Ярина 

Андріївна 

Ферт Ольга 

Григорівна,  

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Бойко Єлизавета 

Василівна 

Роговська Ольга 

Олексіївна,  

асистент кафедри 

соціології та 

соціальної роботи 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет» 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Гончарук Ірина 

Михайлівна,  

Іванова Ірина 

Борисівна, 

к. пед. н., доцент 

кафедри соціальної 

роботи, доцент 

Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна» 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Данчук Ольга 

Ігорівна 

Павлюк Тетяна 

Олександрівна,  

к. пед. н., доцент, 

доцент кафедри 

педагогіки і 

психології 

(дошкільної та 

корекційної) імені 

проф.  

Поніманської Т.І. 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Нагорна Юлія 

Валеріївна  

Бабенко Олена 

Михайлівна, 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Сумський державний 

педагогічний 

університет  

імені  А. С. Макаренка 

 
 

 

2. Водночас комісія відзначила такі загальні рекомендації, які просить врахувати 

у майбутньому: 

1) звернути увагу керівників наукових робіт на категоріальний апарат із 

зазначеної тематики та методи дослідження; 

2) список використаних джерел повинен містити результати сучасних 

українських, а вже потім зарубіжних досліджень, проведених упродовж останніх 

5 років; 

3) акцентувати увагу на необхідності практичного спрямування досліджень 

та виокремлення особистого внеску дослідника; 



4) звернути увагу на необхідність додавати до роботи документи, що 

засвідчують впровадження наукових результатів у практику, так само, як і 

наявність наукових публікацій з теми; 

5) важливість дотримання одновимірної та толерантної термінології. 

Голова галузевої  

конкурсної комісії  

 

_____________  Г. В. Давиденко, д. пед. н., професор, відповідальна за  

  наукову та міжнародну діяльність університету; 

Члени галузевої   

конкурсної комісії: 

   

_____________  О. М. Таранченко, д. пед. н., професор, головний науковий  

співробітник Інституту спеціальної педагогіки і психології 

імені Миколи Ярмаченка НАПН України;  

_____________  М. Є. Чайковський,  д. пед. н., професор, директор  

Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна»; 

____________    С. Ю. Ілініч, к. філол. н., доцент кафедри соціальних  

технологій, заступник директора Вінницького інституту 

Університету «Україна»; 

____________    І. М. Тичина, к. психол. н., декан соціально -психологічного  

факультету Житомирського державного університету імені 

Івана Франка, доцент кафедри теоретичної та практичної 

психології;  

_____________ Л. І. Миськів, д. ю. н., доцент, завідувач кафедри  

міжнародного права та порівняльного правознавства 

Київського міжнародного університету; 

_____________  А. К. Базиленко, к. психол. н., завідувач кафедри соціальної  

роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій 

Університету «Україна»; 

_____________  Т. В. Шлапко, к. ю. н., доцент кафедри адміністративного,  

господарського права та фінансово-економічної безпеки 

Сумського державного університету; 

_____________  З. М. Шевців, д. пед. н., доцент, професор кафедри педагогіки  

початкової освіти Рівненського державного гуманітарного 

університету; 

_____________  І. В. Таланчук, старший викладач кафедри цивільного,  

господарського адміністративного права та правоохоронної 

діяльності Університету «Україна», президент всеукраїнської 

молодіжної громадської організації студентів з інвалідністю 

«ГАУДЕАМУС». 


