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ПРОТОКОЛ  

засідання Оргкомітету конкурсу студентських наукових робіт 

за тематикою XVІІ Всеукраїнської наукової конференції 

студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 

присвяченого Дню науки в Україні 

 

м. Київ                                                                         18 червня 2020 р. 

1. Слухали: інформацію членів Оргкомітету про студентські наукові роботи, 

представлені на Конкурс. 

Ухвалили: 

2.1. Присудити 6 перших місць і нагородити грошовими преміями: 

 За напрямом «Туризм» 

- Федонюк Ірину Володимирівну, студентку 4 курсу спеціальності «Туризм» 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», за наукову 

роботу «Формування туристичного іміджу Волинської області». Науковий 

керівник: Майстер А. А., доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму, 

кандидат географічних наук, доцент. 

За напрямом «Менеджмент» 

- Нараєвську Інну Віталіївну, студентку 2 курсу магістратури спеціальності 

«Маркетинг» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

ВНЗ «Університет «Україна», за наукову роботу «Підвищення конкурентної 

переваги підприємства». Науковий керівник: Зубков Р. С., професор кафедри 

підприємництва та адміністрування, доктор економічних наук. 

За напрямом «Соціальна робота» 

- Красножон Вікторію Миколаївну, студентку 1 курсу спеціальності 

«Спеціальна освіта» Інституту соціальних технологій Університету «Україна», 

за наукову роботу «Дослідження готовності педагогів та батьків до 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах 

загальної середньої освіти». Науковий керівник: Пузіков Д. О., доцент кафедри 

соціальної роботи та педагогіки, кандидат педагогічних наук. 

 

За напрямом «Харчові технології» 

- Скляренка Сергія Вікторовича, студента 1 курсу спеціальності «Харчові 

технології» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», за 

наукову роботу «Удосконалення технології бісквітних напівфабрикатів 

підвищеної біологічної цінності». Науковий керівник: Калакура М. М., 

професор, кандидат технічних наук. 

 

За напрямом «Екологія» 

- Трегуба Артема Миколайовича, студента 3 курсу спеціальності 

«Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій 
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вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна», та Безгінську Анастасію Олександрівну, студентку 4 

курсу спеціальності «Середня освіта (Географія)» Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, за 

наукову роботу «Екологічне значення лісосмуг для степів північно-західного 

Приазов’я». Науковий керівник: Гришко С. В., доцент кафедри екології та 

інформаційних технологій, кандидат географічних наук. 

 

За напрямом «Психологія» 

- Тітоходь Анну Михайлівну,  студентку 1 курсу спеціальності 

«Психологія» Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна», за наукову роботу 

«Психологічні особливості прояву булінгу в шкільному середовищі». Науковий 

керівник: Найчук В. В., доцент кафедри соціальних технологій, кандидат 

психологічних наук. 

 

За напрямом «Екологія» 

- Волика Семена Юрійовича, студента 2 курсу магістратури спеціальності 

«Екологія», та Чумаченко Олену Сергіївну, студентку 4 курсу спеціальності 

«Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій, за 

наукову роботу «Оцінка якості поверхневих вод Херсонської області». 

Науковий керівник: Сурядна Н. М., доцент, завідувач кафедри екології та 

інформаційних технологій, кандидат біологічних наук. 

 

2.2. Присудити 3 других місць і нагородити грошовими преміями: 

 

За напрямом «Соціальна робота» 

- Буйницьку Юлію Миколаївну, студентку 2 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», за наукову 

роботу «Особливості соціальної роботи з особами із орфанними 

захворюваннями». Науковий керівник: Корабльова О. О., викладач кафедри 

психології та соціальної роботи. 

За напрямом «Право» 

-  Сову Дар’ю Альбертівну, студентку 4 курсу спеціальності «Право» 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», за наукову 

роботу «Принципи цивільного процесуального права: поняття та їх 

класифікація». Науковий керівник: Федоренко Т. В., доцент, доцент кафедри 

цивільного, адміністративного, господарського права та правоохоронної 

діяльності, кандидат юридичних наук. 

За напрямом «Психологія» 

-  Катеренчука Олександра Григоровича, студента 1 курсу магістратури 

спеціальності «Психологія» Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ 
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», за наукову 

роботу «Психологічні особливості невротичних порушень у 

військовослужбовців». Науковий керівник: Левицька Л. В., викладач кафедри 

психології та соціальної роботи. 

 

2.3. Присудити 2 третіх місць і нагородити грошовими преміями: 

 

За напрямом «Соціальна робота» 

- Бондарчука Івана Івановича, студента 2 курсу спеціальності «Соціальна 

робота» Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна», за наукову роботу 

«Соціальна робота в контексті профілактики булінгу в студентському 

середовищі». Науковий керівник: Корабльова О. О., кафедра психології та 

соціальної роботи. 

За напрямом «Право» 

- Паламарчук Марію Сергіївну, студентку 3 курсу спеціальності «Право» 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», за наукову 

роботу «Загальна характеристика правових систем релігійного типу». Науковий 

керівник:      Ізуїта П. О., професор кафедри цивільного, адміністративного, 

господарського права та правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, 

доцент. 

2.4. Нагородити грамотами та подарунками учасників Конкурсу: 

 

- Вовк Дарину Олегівну, студентку 4 курсу спеціальності «Право» 

Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна», за 

наукову роботу «Організація адміністративного судочинства в Україні». 

Науковий керівник: Сидоренко В. В., завідувач кафедри права та соціально-

поведінкових наук, кандидат юридичних наук. 

- Вельму Діану Валентинівну, студентку 3 курсу спеціальності «Право» 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», за 

наукову роботу «Аліментні зобов’язання в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку». Науковий керівник: Мозолюк-Бондар Л. М., доцент кафедри правових 

та інформаційних технологій, кандидат юридичних наук. 

- Коротича Олександра Сергійовича, студента 2 курсу спеціальності 

«Менеджмент» Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна», за наукову роботу 

«Інфляція, її причини, види і наслідки. Антиінфляційна політика держави». 

Науковий керівний: Євась Т. В., старший викладач кафедри бізнесу і права. 

- Половнікову Катерину Миколаївну, студентку 4 курсу  спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Хмельницького інституту 

соціальних технологій  Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна», за наукову роботу «Міжнародний імідж України та шляхи 

його покращення». Науковий керівник: Лучко Ю. І., доцент кафедри правових 
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та інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук. 

- Заморозну Анну Василівну, студентку 4 курсу спеціальності «Право» 

Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», за наукову роботу «Взаємодія сектору 

безпеки і оборони України з НАТО». Науковий керівник: Якименко А. А., 

викладач кафедри правових та інформаційних технологій. 

- Коновалова Артема Юрійовича, студента 2 курсу спеціальності «Право» 

Кіровоградського інституту розвитку людини  Університету «Україна», за 

наукову роботу «Функції держави». Науковий керівник: Ткаченко І. М., 

старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин. 

- Рапацьку Ольгу Валеріївну, студентку 3 курсу спеціальності «Психологія» 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», за 

наукову роботу «Формування професійно значущих якостей студентів – 

майбутніх психологів». Науковий керівник: Войціх І. В., доцент кафедри 

психології та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук. 

- Лебідь Сергія Валерійовича, студента 4 курсу спеціальності «Маркетинг» 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини, за наукову 

роботу «Впровадження маркетингу інновацій у інноваційному розвитку 

підприємств». Науковий керівник: Ляшенко В. В., доцент кафедри 

підприємництва, управління та адміністрування. 

 

2.5. Нагородити подяками учасників Конкурсу: 

 

- Кірієнко Олену Анатоліївну, студентку 1 курсу магістратури 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького 

соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», за наукову роботу «Застосування сучасних 

інформаційних технологій  в роботі архівного відділу». Науковий керівник: 

Мазуркевич О. П., доцент кафедри соціальних технологій, кандидат 

культурології. 

- Горову-Вершиніну Людмилу Вікторівну, студентку спеціальності 

«Соціальна робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна», 

за наукову роботу «Теоретичні основи соціальної роботи з дітьми з 

інвалідністю». Науковий керівник: Пузіков Д. О., доцент кафедри соціальної 

роботи та педагогіки, кандидат педагогічних наук. 

- Бобрацьку Клавдію Олексіївну, студентку 4 курсу спеціальності «Право» 

Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна», за 

наукову роботу «Запобігання корупції в системі державної служби України». 

Науковий керівник: Сидоренко В. В., завідувач кафедри права та соціально-

поведінкових наук, кандидат юридичних наук. 

- Гнатюк Катерину Миколаївну, студентку 2 курсу спеціальності «Право» 

Дубенського коледжу Університету «Україна», за наукову роботу «Проблеми 

реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні». Науковий 

керівник: Вишковська В. І., завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук. 

- Мохнатюка Вадима Романовича, студента 4 курсу спеціальності «Право» 
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Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна», за наукову роботу «Судимість та 

правові наслідки судимості». Науковий керівник: Олійник О. М., викладач 

кафедри бізнесу і права, магістр права та Безносюк А. М., доцент кафедри 

бізнесу і права, кандидат юридичних наук. 

- Івановську Каріну Ярославівну, студентку 4 курсу спеціальності 

«Психологія» Білоцерківського інституту економіки та управління Університету 

«Україна», за наукову роботу «Можливості використання позитум-підходу для 

формування сприятливого клімату колективу». Науковий керівник:           

Хомчук О. П., доцент кафедри права та управління соціально-поведінкових 

дисциплін, кандидат психологічних наук. 

- Бартальова Антона Едуардовича, студента 1 курсу магістратури 

спеціальності «Маркетинг» Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», за наукову роботу 

«Удосконалення управління комерційною діяльністю торговельних підприємств 

України». Науковий керівник: Домбровська Л. В., декан факультету економіки, 

підприємництва та інформаційних технологій, доцент, кандидат економічних 

наук. 

- Несірову Надію Амрахівну, студентку 3 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит» Миколаївського міжрегіонального інституту  розвитку людини ВНЗ 

«Університет «Україна», за наукову роботу «Удосконалення управління 

інвестиційною діяльністю комерційних банків України». Науковий керівник: 

Домбровська Л. В., декан факультету економіки, підприємництва та 

інформаційних технологій, доцент, кандидат економічних наук. 

- Трушко Анастасію Едуардівну, студентку 2 курсу магістратури 

спеціальності «Соціальна робота» Мелітопольського інституту екології та 

соціальних технологій, та Циганову Віталіну Сергіївну, студентку 2 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Мелітопольського коледжу Університету 

«Україна», за наукову роботу «Особливості формування морально-етичних  

цінностей у фахівців соціальної роботи». Науковий керівник: Татаринова С. О., 

доцент, директор Мелітопольського  коледжу, кандидат педагогічних наук. 

 

2.6. Нагородити грамотами наукових керівників студентів-переможців 

Конкурсу із занесенням подяки до особової справи: 

- Майстер Андрія Анатолійовича, доцента кафедри інформаційної 

діяльності та туризму, кандидата географічних наук Луцького інституту 

розвитку людини; 

- Корабльову Олену Олександрівну, викладача кафедри психології та 

соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій  ВНЗ 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 

- Зубкова Руслана Сергійовича, професора кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування, доктора економічних наук Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»; 

- Пузікова Дмитра Олеговича, доцента кафедри соціальної роботи та 

педагогіки, кандидата педагогічних наук Інституту соціальних технологій 
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Університету «Україна»; 

- Ізуїту Петра Олександровича, професора кафедри цивільного, 

адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності, 

кандидата юридичних наук, доцента Інституту права та суспільних відносин 

Університету «Україна»; 

- Левицьку Людмилу Вікторівну, викладача кафедри психології та 

соціальної роботи, кандидата психологічних наук, доцента Хмельницького 

інституту соціальних технологій Університету «Україна»; 

- Найчук Вікторію Віталіївну, доцента кафедри соціальних технологій, 

кандидата психологічних наук Вінницького соціально-економічного інституту 

Університету «Україна»; 

- Калакуру Марію Михайлівну, професора, кандидата технічних наук 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»; 

- Гришко Світлану Вікторівну, доцента кафедри екології та інформаційних 

технологій, кандидата географічних наук Мелітопольського інституту екології 

та соціальних технологій вищого навчального закладу Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна»; 

- Федоренко Тетяну Вікторівну, доцента кафедри цивільного, 

адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності, 

кандидата юридичних наук, доцента Інституту права та суспільних відносин 

Університету «Україна»; 

- Сурядну Наталію Миколаївну, завідувача кафедри екології та 

інформаційних технологій, кандидата біологічних наук, доцента 

Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету 

«Україна». 
 

 

 

 

Відповідальна за  наукову та 

міжнародну діяльність університету,  

голова Оргкомітету конкурсу  Г. В. Давиденко 

 


