
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і 

спеціальностей у 2020/2021 н. р. за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 

№ 

п/ п 

П. І. Б.  

АВТОРА 

НАЗВА КОНКУРСНОЇ 

РОБОТИ 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

РЙТИНГОВА 

ОЦІНКА 

(середня 

кількість балів 

за підсумками 

2-х рецензій) 

ЗАГАЛЬНИЙ 

ВИСНОВОК 

1. Димарчук 

Оксана 

Віталіївна 

Асистивні технології 

навчання осіб із 

порушеннями зору 

«АСИСТИВНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ» 

Луцький національний 

технічний університет 
99 Рекомендовано 

до захисту 

2. Фомінська 

Анна 

Анатоліївна 

Особливості 

комунікативної 

поведінки у дітей з 

порушенням розумового 

розвитку в умовах 

інклюзивної освіти                 

 «БІЛА ТРОЯНДА» 

Комунальний заклад 

"Харківська 

гуманітарно-

педагогічна академія" 

98 Рекомендовано 

до захисту 

3. Горова-

Вершиніна 

Людмила 

Вікторівна 

Роль та можливості 

фахівця соціальної 

роботи під час 

підготовки дитини з 

інвалідністю до навчання 

в інклюзивному закладі 

«ЩАСЛИВІ ДІТИ» 

Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

98 Рекомендовано 

до захисту 

4. Любенко 

Людмила 

Віталіївна 

Оптимізація навички 

читання у дітей 

молодшого шкільного 

віку з особливими 

освітніми потребами 

засобами сучасної 

типографіки            

«ТИПОГРАФІКА» 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

 

 

97,5 Рекомендовано 

до захисту 

5. Тищенко 

Вікторія 

Олександрівна 

Інклюзивна література в 

освітньому процесі 

«ІНКЛЮЗИВНА 

ЛІТЕРАТУРА» 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 
92,5 Рекомендовано 

до захисту 

6. Токарєва 

Анастасія 

Володимирівна 

Особливості психолого-

педагогічного супроводу 

учнів 1-го класу з 

особливими освітніми 

потребами в процесі 

адаптації до шкільного 

навчання                      

«ППС» 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 
91 Рекомендовано 

до захисту 

7. Шейко Олеся 

Володимирівна 

Формування активної 

соціальної позиції у 

підлітків, які мають 

порушення слуху        

«VITAE» 

Ніжинський державний 

університет імені 

Миколи Гоголя 

90,5 Рекомендовано 

до захисту 

8. Соколенко 

Олексій 

Петрович 

Юридичний механізм 

забезпечення права на 

інклюзивну освіту в 

умовах пандемії COVID-

2019 в Україні та США   

 « LIFE» 

Сумський державний 

університет 
89 Рекомендовано 

до захисту 



9. Король Ольга 

Володимирівна

, Бразговська 

Наталя 

Леонідівна 

Розвиток 

криточногомислення в 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

процесі дистанційної 

освіти  

«ДИСТАНЦІЙНА 

ІНКЛЮЗІЯ» 

Вінницький державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

87 Рекомендовано 

до захисту 

10. Липова Яна 

Вячеславівна, 

Акименко 

Тетяна 

Сергіївна 

Психологічні особливості 

тривожності у підлітків з 

порушенням опорно-

рухового апарату 

«ПІДЛІТКОВА 

ТРИВОЖНІСТЬ» 

Вінницький державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

87 Рекомендовано 

до захисту 

11. Шулік Дар'я 

Вікторівна 

Соціально-психологічна 

реабілітація  молодших 

школярів із 

деструктивними 

фрустраціями у творчо-

розвивальних ситуаціях 

інклюзивного навчання 

«ІНКЛЮЗИВНА 

ОСВІТА» 

Національний 

університет біоресурсів 

і природокористування 

86 Рекомендовано 

до захисту 

12. Кіріллова Анна 

Олександрівна 

Соціальний інтелект у 

підлітків в умовах 

інклюзивного навчання 

«СОЦІАЛЬНИЙ 

ІНТЕЛЕКТ» 

Комунальний заклад 

вищої освіти 

"Хортицька 

національна навчально-

реабілітаційна 

академія" Запорізької 

обласної ради 

84,5 Рекомендовано 

до захисту 

13. Литовченко 

Анастасія 

Олегівна 

Розвиток навички 

прохання у дітей з 

розладами аутистичного 

спектру 

 «RAINBOW» 

Ніжинський державний 

університет імені 

Миколи Гоголя 

84 Рекомендовано 

до захисту 

14. Мажура 

Анастасія 

Василівна 

Корекційно-логопедична 

робота з дітьми 

дошкільного віку із 

загальним 

недорозвиненням 

мовлення ІІІ рівня 

«НЕДОРОЗВИНЕННЯ 

МОВЛЕННЯ» 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького 

83,5 Рекомендовано 

до захисту 

15. Чернюх 

Мар'яна 

Юріївна 

Особливості 

стресостійкості молоді із 

особливими освітніми 

потребами в умовах 

інклюзивного простору                           

«ЗАЛУЧЕННЯ 

ІНКЛЮЗІЯ» 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет 

83 Рекомендовано 

до захисту 

16. Титко 

Олександр 

Олександрович 

Підготовка майбутнього 

вчителя географії до 

проведення інклюзивних 

екскурсій засобами 

освітніх технологій                  

«ІМЕРСИВНЕ 

НАВЧАННЯ» 

Вінницький державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

80 Рекомендовано 

до захисту 

17. Фоміна Діана 

Ігорівна 

Формування педагогічної 

культури батьків в 

умовах інклюзивної 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет 

80 Рекомендовано 

до захисту 



групи закладу дошкільної 

освіти  

«ПЕДАГОГІЧНЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

18. Самойленко 

Віра Юріївна, 

Баланенко 

Марина 

Русланівна 

Особливості дизайну 

дитячих садків для дітей 

з особливими потребами 

«НАЙКРАЩЕ ДІТЯМ» 

Київський 

національний 

університет технологій 

та дизайну 

73 Не 

рекомендовано 

до захисту 

19. Сало Діана 

Василівна 

Особливості розвитку 

комунікативної сфери 

дітей із ЗПР в умовах 

інклюзивного навчання 

«ДІТИ З ЗПР» 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет 

69,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

20. Цимерман 

Діана 

Анатоліївна 

Використання 

логопедичної ритміки як 

виду інтегративної 

музикотерапії у 

подоланні заїкання дітей 

в умовах інклюзивного 

навчання 

«ІНТЕГРАТИВНА 

МУЗИКОТЕРАПІЯ» 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет 

67,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

21. Ланова Марія 

Вікторія 

Формування мотивації до 

навчання в школі 

старших дошкільників із 

інтелектуальними 

прошеннями 

«МИЛОСЕРДЯ» 

Центральноукраїнськи

й державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка 

66,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

22. Красножон 

Вікторія 

Миколаївна 

Дослідження готовності 

педагогів та батьків до 

інклюзивного навчання 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

закладах загальної 

середньої освіти                 

«КР-01-2021-КВМ» 

Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

66,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

23. Стельмах Діана 

Олександрівна 

Дослідження готовності 

учнів початкових класів 

до інклюзивного 

навчання                                 

«ІНКЛЮЗІЯ» 

Запорізький 

національний 

університет 

66 Не 

рекомендовано 

до захисту 

24. Шпеко Тетяна 

Вячеславівна 

Формування соціально-

педагогічної взаємодії 

дітей з ООП і батьків 

засобами арт-терапії в 

умовах інклюзивного 

навчання  

«02102000» 

Ніжинський державний 

університет імені 

Миколи Гоголя 

64 Не 

рекомендовано 

до захисту 

25. Базишин Анна 

Олегівна 

Інклюзивне навчання 

дітей з розладами 

аутичтичного 

спектру:аналіз чинників 

ефективності                  

«ГОРИЗОНТ» 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка 

60,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

26. Боклах Дар'я 

Василівна 

Педагогічні умови 

формування професійної 

майстерності майбутніх 

вихователів інклюзивних 

груп закладів дошкільної 

Маріупольський 

державний університет 
57 Не 

рекомендовано 

до захисту 



освіти                   

«БДВ2021» 

27. Діордій 

Катерина 

Василівна 

Сучасні музеї як засіб 

соціальної інтеграції осіб 

з інвалідністю    

«ІНКЛЮЗІЯ_1» 

Уманський державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини 

 

55,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

28. Карпюк Тетяна 

Геннадіївна 

Роль громадських 

об'єднань в організації 

соціальної реабілітації 

осіб з інвалідністю 

«СОЦІАЛЬНА 

РЕАБІЛІТАЦІЯ» 

Луцький національний 

технічний університет 
56,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

29. Білусяк 

Володимир-

Юрій 

Володимирови

ч 

Обґрунтування 

механізму інклюзії 

студентів з інвалідністю 

у навчальний процес 

університету        

«МЕХАНІЗМ 

ІНКЛЮЗІЇ» 

Національний 

університет "Львівська 

політехніка" 

53 Не 

рекомендовано 

до захисту 

30. Волинець 

Тетяна 

Сергіївна 

Еволюція суспільного 

ставлення до осіб із 

обмеженнями 

життєдіяльності в аспекті 

забезпечення права на 

освіту                                      

«ЕВОЛЮЦІЯ 

СТАВЛЕННЯ» 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара 

 

 

 

 

50,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

31. Лагутіна 

Анастасія 

Павлівна 

Сімейне виховання в 

інклюзивній освіті дітей з 

розладами аутистичного 

спектру            

«АУТИСТИЧНИЙ 

СПЕКТР» 

Запорізький 

національний 

університет 

49,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

32. Мізерник 

Іванна 

Василівна 

Особливості розробки 

дистанційного курсу для 

учнів закладів середньої 

освіти, що навчаються за 

індивідуальною формою 

(на прикладі навчальної 

дисципліни 

"Інформатика" 5-ий клас                

«МОЖЕМО РАЗОМ» 

Національний 

університет "Львівська 

політехніка" 

44,5 Не 

рекомендовано 

до захисту 

33. Гордовський 

Борис 

Сергійович 

Просвітницька робота 

щодо профілактики 

насильства в юнацькому 

середовищі                

«ФЕНОМЕН 

НАСИЛЬСТВА» 

Луцький національний 

технічний університет 
29 Не 

рекомендовано 

до захисту 

 


