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Про підсумки конкурсу 

на звання «Кращий викладач» 

 

На виконання наказу № 112 від 02 листопада 2022 року «Про проведення 

конкурсу на звання «Кращий викладач» та з нагоди святкування 24-ої річниці 

Університету «Україна» 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити викладачів-переможців конкурсу дипломами та грошовою 

премією у розмірі: 

за І місце – грошова премія в розмірі 100 % прожиткового мінімуму;  

за ІІ місце – грошова премія в розмірі 80 % прожиткового мінімуму;  

за ІІІ місце – грошова премія в розмірі 60 % прожиткового мінімуму 

за перемогу в кожній номінації, а саме: 

Кращий викладач соціальних дисциплін: 

1 місце – Хорунженко Галина Володимирівна, старший викладач кафедри 

психології Інституту соціальних технологій; 

2 місце – Співак Любов Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології Інституту соціальних технологій; 

3 місце – Батаєва Катерина Вікторівна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри соціально-реабілітаційних технологій 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту. 

Кращий викладач юридичних дисциплін: 

1 місце – Ткаченко Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права та соціально-економічних відносин 

Центральноукраїнського інституту розвитку людини; 

2 місце – Фаст Олексій Олександрович, завідувач-доцент кафедри галузевого 

права та загальноправових дисциплін Інституту соціальних 

технологій; 

3 місце – Смакула Ілля Юрійович, викладач циклової комісії інформаційної 

справи, природничих та суспільних дисциплін Тернопільського 

фахового коледжу; 



3 місце – Трегубенко Марина Юріївна, старший викладач кафедри права та 

соціально-економічних відносин Центральноукраїнського інституту 

розвитку людини. 

Кращий викладач економічних дисциплін: 

1 місце – Домбровська Людмила Вікторівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри підприємництва, управління та 

адміністрування Миколаївського інституту розвитку людини; 

2 місце – Остапенко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри права та 

соціально-економічних відносин Центральноукраїнського інституту 

розвитку людини; 

3 місце – Швед Вадим Валерійович, професор кафедри бізнесу та права 

Вінницького соціально-економічного інституту. 

Кращий викладач інженерно-технічних дисциплін: 

1 місце – Кофанова Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, кандидат 

хімічних наук, професор, професор кафедри сучасної інженерії та 

нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту. 

Кращий викладач інформаційних дисциплін: 

1 місце – Добровіцька Олена Олександрівна, доцент кафедри правових та 

інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних 

технологій, кандидат педагогічних наук. 

Кращий викладач природничих дисциплін: 

1 місце – Кравчук Людмила Степанівна, завідувач кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту 

соціальних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент; 

2 місце – Зощак Лілія Михайлівна, старший викладач кафедри інформаційних 

технологій та програмування Івано-Франківської філії. 

Кращий викладач гуманітарних дисциплін: 

1 місце – Колибаб’юк Світлана Петрівна, доцент кафедри права та 

гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії, кандидат 

історичних наук; 

1 місце – Олійник Олеся Михайлівна, викладач циклової комісії 

загальноосвітніх, гуманітарних та соціальних дисциплін, циклової 

комісії з правознавства Вінницького соціально-економічного 

інституту; 

2 місце – Конон Надія Гнатівна, старший викладач кафедри інформаційної 

діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини; 

2 місце – Нікора Анна Олександрівна, доцент кафедри психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини Миколаївського інституту розвитку 

людини, кандидат педагогічних наук, доцент; 

3 місце – Володько Людмила Олександрівна, викладач англійської мови вищої 

категорії Фахового коледжу «Освіта», викладач-методист; 



3 місце – Мороз Ігор Іванович, доцент кафедри правових та інформаційних 

технологій Хмельницького інституту соціальних технологій, 

кандидат політичних наук. 

Кращий викладач-керівник НДРС: 

1 місце – Ізуїта Петро Олександрович, професор кафедри галузевого права та 

загальноправових дисциплін Інституту права та суспільних відносин, 

кандидат юридичних наук, доцент; 

2 місце – Матвійчук Вікторія Маноліївна, старший викладач кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького 

інституту соціальних технологій; 

3 місце – Мельник Олександр Вікторович, доцент кафедри права та 

інформаційних технологій Миколаївського інституту розвитку 

людини, кандидат технічних наук; 

3 місце – Кравченко Олена Вікторівна, доцент кафедри права та соціально-

економічних відносин Центральноукраїнського інституту розвитку 

людини, кандидат філологічних наук. 

Кращий молодий викладач-дослідник (до 35 років): 

2 місце – Басенко Руслан Олександрович, завідувач кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права, доцент; 

3 місце – Мохнатюк Вадим Романович, асистент кафедри бізнесу та права 

Вінницького соціально-економічного інституту. 

 

2. Департаменту формування контингенту та рекламної діяльності 

опублікувати список переможців Конкурсу на офіційному сайті Університету. 

3. Центру внутрішнього аудиту провести нарахування грошових 

винагород переможцям Конкурсу базової структури. 

4. Бухгалтеріям територіально відокремлених структурних підрозділів 

провести нарахування грошової премії переможцям Конкурсу зі своїх 

територіально відокремлених структурних підрозділів за рахунок внесків 

територіально відокремлених структурних підрозділів на розвиток статутної 

діяльності. 

5. Керівникам навчально-виховних підрозділів проконтролювати 

внесення відомостей про нагородження дипломом до облікових документів 

викладачів-переможців Конкурсу. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з освітньої 

діяльності Коляду О. П. 
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