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ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Оргкомітету XVIII Конкурсу наукових робіт студентів з особливими 

освітніми потребами за тематикою наукових досліджень кафедр університету 

в рамках XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне 

освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики» 

 

м. Київ                                                                                           25 листопада 2021 р. 

 

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

представлені на Конкурс. 

2. Ухвалили:  

2.1. Присудити призові місця і нагородити cтипендією імені К.О. Кoльченко: 

І місце за напрямом «економічні науки»: 

– Паладій Владиславу Ігорівну, студентку 2 курсу, спеціальності 

«Менеджмент» Вінницький соціально-економічний інститут «Україна» за наукову 

роботу «Особливості управління міжнародною діяльністю суб’єктів 

господарювання в умовах глобалізації». Науковий керівник: Жукова О. А., старший 

викладач кафедри бізнесу і права Вінницького соціально-економічного інституту 

Університету «Україна»  

І місце за напрямом «гуманітарні науки»: 

– Скалецьку Євгенію Олександрівну, студентку 4 курсу, спеціальності 

«Психологія» Білоцерківського інституту економіки та управління Університету 

«Україна» за наукову роботу «Саморозуміння як умова формування позитивного 

ставлення до себе». Науковий керівник: Хомчук О. П., к. псих. н., доцент кафедри 

права та соціально-поведінкових дисциплін Білоцерківського інституту економіки 

та управління Університету «Україна» 

– Попюк Раїсу Василівну, студентку 2 курсу магістратури спеціальності 

«Психологія» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

«Україна» за наукову роботу «Соціалізація особистості у різних типах сімей». 

Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. псих. н., доцент, завідувач кафедри 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

І місце за напрямом «юридичні науки»: 

– Муляр Богдана Анатолійовича, студента 4 курсу спеціальності «Право» 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» за 

наукову роботу «Аліменти зобов’язання в Україна: сучасний стан та перспективи 

розвитку». Науковий керівник: Пасічник Я. С., к. ю. н, доцент кафедри правових та 

інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна» 
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ІІ місце за напрямом «юридичні науки»  

 – Письменник Тетяну Олександрівну, студентку 2 курсу, спеціальності 

«Право» Білоцерківського інституту економіки та управління Університету 

«Україна», за наукову роботу «Загальнотеоретична характеристика державного 

механізму». Науковий керівник: Сидоренко В. В., к. ю. н., доцент, завідувач 

кафедри права та соціально-поведінкових наук Білоцерківського інституту 

економіки та управління Університету «Україна» 

ІІ місце за напрямом «гуманітарні науки»: 

– Дронського Павла Михайловича, студента 4 курсу, спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» за наукову роботу «Організація 

інформаційної діяльності державних архівних установ». Науковий керівник:            

Дика Л. Л., к. філ. н., доцент, доцент кафедри правових та  інформаційних 

технологій Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

«Україна»  

– Буйницьку Юлію Миколаївну, студентку 4 курсу, спеціальності 

«Соціальна робота» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

«Україна» за наукову роботу «Профілактика агресивної поведінки підлітків 

засобами інтернет-технологій». Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н., 

доцент кафедри психології та соціальної роботи Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

ІІ місце за напрямом «економічні науки»: 

– Понамаренко Оксану Миколаївну, студентку 1 курсу, спеціальності 

«Менеджмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету 

«Україна» за наукову роботу «Управління конкурентоспроможності продукції». 

Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та туризму Житомирського економіко-гуманітарного інституту 

Університету «Україна»  

ІІІ місце за напрямом «економічні науки» 

– Мороза Івана Володимировича, студента 4 курсу спеціальності 

«Маркетинг» Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна» за 

наукову роботу «Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств». 

Науковий керівник: Олійник Г. Ю., д.е.н., доцент кафедри управління та 

адміністрування Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна» 

ІІІ місце за напрямом «гуманітарні науки» 

– Максимову Анастасія Євгенівну, студентку 4 курсу, спеціальності 

«Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна» за 
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наукову роботу «Виявлення моделей і тактики конфліктної поведінки підлітків». 

Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н., доцент кафедри психології 

Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна» 

– Волокітіна Андрія Романовича, студента 3 курсу, спеціальності «Фізична 

терапія, ерготерапія» Центральноукраїнського інституту розвитку людини 

Університету «Україна» за наукову роботу «Стандартні значення та шкали в оцінці 

фізичного розвитку дітей». Науковий керівник: Мовчан С. В., старший викладач 

Центральноукраїнського інституту розвитку людини Університету «Україна» 

– Ткача Максима Станіславовича, студента 3 курсу, спеціальності 

«Соціальна робота» Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна» за наукову роботу «Екзаменаційний стрес здобувачів вищої освіти в 

умовах інклюзивного навчання». Науковий керівник: Заіка В. М., к. псих. н., доцент 

кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки 

і права Університету «Україна» 

2.2. Нагородити  ГРАМОТАМИ ТА ПОДАРУНКАМИ  учасників Конкурсу: 

2.2.1. напрямом «гуманітарні науки»: 

– Чумак Анатолія Васильовича, студента 3 курсу, спеціальності «Право» 

Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» за наукову 

роботу «Голокост. Українці, поляки, євреї: як ми жили разом». Науковий керівник: 

Олійник О. М., старший викладач бізнесу і права Вінницького соціально-

економічного інституту Університету «Україна» 

– Піддубного Дмитра Анатолійовича, студента 3 курсу, спеціальності 

«Соціальна робота» Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна» за наукову роботу «Діяльність релігійних організацій як суб’єктів 

сучасній України». Науковий керівник: Бацман О. С., доцент кафедри соціальної 

роботи та спеціальної освіти» 

– Носатова Олександра Петровича, студента 2 курсу, спеціальності 

«Фізична терапія» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

«Україна» за наукову роботу «Застосування комплексної програми фізичної терапії 

при запальних процесах м’яких тканин». Науковий керівник: Матвійчук В. М., 

старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

 

2.2.2. За напрямом «економічні науки» 

– Баранову Ольгу Іванівну, студентку 2 курсу, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» Рівненського фахового коледжу Університету 

«Україна» за наукову роботу «Ринок праці в сфері торгівлі: організаційно-

економічні засади функціонування та регулювання». Науковий керівник:              

Нагорна О. В., старший викладач Рівненського фахового коледжу Університету 

«Україна» 
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– Підвального Артура Святославовича, студента 1 курсу магістратури, 

спеціальності «Право» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» за наукову роботу «Проблеми і перспективи розвитку страхового ринку 

України в сучасних умовах». Науковий керівник: Дацюк-Томчук М. Б., к. е. н., 

доцент кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

 

2.3. НАГОРОДИТИ ПОДЯКОЮ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ: 

2.3.1. За напрямом «юридичні науки»: 

– Івахова Василя Володимировича, студента 2 курсу, спеціальності «Право» 

Тернопільського коледжу Університету Університету «Україна», за наукову роботу 

«Міжнародне право та інклюзивне суспільство». Науковий керівник: Скільська М. 

І., викладач, фахівець з навчальної частини Тернопільського коледжу Університету 

«Україна» 

 

2.3.2. За напрямом «економічні науки»: 

– Новосьолову Олену Зурабівна, студентку 4 курсу, спеціальності 

«Менеджмент» Миколаївського інституту розвитку людини Університету 

«Україна», за наукову роботу «Удосконалення управління ефективністю 

операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі України». Науковий 

керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування, керівник департаменту освітньої діяльності 

Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна» 

 

2.3.3. За напрямом «гуманітарні науки» 

– Колесник Ірину Олегівну, студентку 2 курсу, спеціальності «Фізична 

терапія, ерготерапія» Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна», за наукову роботу «Особливості застосування фізичного 

навантаження як елементу ЛФК при коронарних захворюваннях серцево-судинної 

системи». Науковий керівник: Савчук О. І., старший викладач Хмельницького 

інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 

2.4. Нагородити грамотами наукових керівників студентів-переможців 

Конкурсу із занесенням подяки до особової справи: 

 Жукову Ольгу Анатоліївну, старшого викладача кафедри бізнесу і права 

Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»  

 Хомчук Олену Павлівну, к. псих. н., доцента кафедри права та соціально-

поведінкових дисциплін Білоцерківського інституту економіки та управління 

Університету «Україна» 
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 Пасічника Ярослава Сергійовича, к. ю. н, доцента кафедри правових та 

інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна» 

 Кондратюк Світлану Миколаївну, к. псих. н., доцента, завідувача кафедри 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 Сидоренка Віталія  Вікторовича, к. ю. н., доцент, завідувач кафедри права 

та соціально-поведінкових наук Білоцерківського інституту економіки та 

управління Університету «Україна» 

 Дику Любов Леонтіївну, к. філ. н., доцента, доцента кафедри правових та  

інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна» 

 Островську Наталію Олександрівну, к. пед. н., доцента кафедри психології 

та соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

«Україна» 

 Шафранову Катерину Володимирівну, к. е. н., доцента, доцента кафедри 

менеджменту та туризму Житомирського економіко-гуманітарного інституту 

Університету «Україна» 

 Олійника Георгія Юрійовича, д. е. н., доцента кафедри управління та 

адміністрування Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна» 

 Заіку Віталія Миколайовича, к. псих. н., доцента кафедри соціальної 

роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права 

Університету «Україна» 

 Мовчан Сергія Васильовича, старшого викладача Центральноукраїнського 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

 Пшеничну Марію Володимирівну, к. е. н., доцента кафедри психології 

Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна» 

 

Проректор з наукової  

та міжнародної діяльності, 

голова Оргкомітету конкурсу 
 

 

 

Ганна ДАВИДЕНКО 

 


