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На виконання наказу № 111 від 02 листопада 2022року «Про проведення 

Конкурсу на кращий електронний курс» та з нагоди святкування 24-ої річниці 

Університету «Україна» 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити переможців Конкурсу дипломами та грошовою премією 

за перемогу в кожній номінації: 

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, 

а саме: 

Кращий електронний курс із гуманітарних дисциплін: 

1 місце - Ляшук Наталія Вікторівна, кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту 

розвитку людини, за курс «Професійна етика»; 

1 місце - Іванюк Інна Яківна, старший викладач кафедри фізичної реабілітації 

та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини, 

за курс «Педагогіка»; 

2 місце - Колибаб’юк Світлана Петрівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри права та гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії, 

за курс «Історія держави і права України»; 

3 місце - Нікора Анна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини 

Миколаївського інституту розвитку людини, за курс «Вступ до 

спеціальності». 

 

Кращий електронний курс із економічних дисциплін: 



1 місце - Балахонова Олеся Василівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри бізнесу і права Вінницького соціально-

економічного інституту, за курс «Публічне адміністрування»; 

2 місце - Мельничук Наталія Юріївна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри фінансів та обліку Інституту економіки та 

менеджменту, за курс «Центральний банк і грошово-кредитна 

політика»; 

3 місце - Мельничук Наталія Юріївна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри фінансів та обліку Інституту економіки та 

менеджменту, за курс «Банківська система»; 

3 місце - Омельченко Олена Валеріївна, старший викладач кафедри бізнесу і 

права Вінницького соціально-економічного інституту, за курс 

«Підприємництво». 

 

Кращий електронний курс із інженерно-технічних дисциплін: 

2 місце - Тропіна Аліна Олексіївна, старший викладач Інженерно-

технологічного інституту за курс «Охорона праці в галузі»; 

3 місце - Брунда Надія Степанівна, викладач циклової комісії інформаційної 

справи, природничих та суспільних дисциплін, за курс «Організація 

і технологія обслуговування в готелях». 

 

Кращий електронний курс із інформаційних дисциплін: 

2 місце - Снітко Юлія Миколаївна, старший викладач кафедри правознавства 

та фінансів Полтавського інституту економіки і права, за курс 

«Інформаційні технології». 

 

Кращий електронний курс із природничих дисциплін: 

3 місце - Пастушенко Галина Петрівна, викладач Фахового коледжу «Освіта», 

за курс «Біологія і екологія». 

 

Кращий електронний курс із соціальних дисциплін: 

1 місце - Хорунженко Галина Володимирівна, старший викладач кафедри 

психології Інституту соціальних технологій, за курс «Клінічна 

психологія»; 

2 місце - Овчаренко Олена Юріївна, асистент кафедри психології Інституту 

соціальних технологій, за курс «Психологія стресу та стресових 

розладів особистості». 

 

Кращий електронний курс із юридичних дисциплін: 



2 місце - Трегубенко Марина Юріївна, старший викладач кафедри права та 

соціально-економічних відносин Центральноукраїнського 

інституту розвитку людини, за курс «Трудове право». 

 

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. 

 
 

Президент 

 

 
 

Петро ТАЛАНЧУК 

 


