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Про організацію та проведення 
II туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт із галузей 
знань і спеціальностей у 2021/2022 н. р. 
за напрямом «Актуальні проблеми 
інклюзивної освіти»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 
2021 р. № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році 
та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 
24 листопада 2020 р. №1457» (далі -  Конкурс), з метою підтримки обдарованої 
студентської молоді та створення умов для її творчого зростання

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2021/2022 н.р. II тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом: «Актуальні 
проблеми інклюзивної освіти» з дотриманням законодавства в частині 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Положення 
про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
18 квітня 2017 р. «605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 
травня 2017 р. за № 620/30488, у два етапи:

перший етап -  рецензування робіт;
другий етап -  проведення підсумкової науково-практичної конференції у 

режимі відеоконференції.
Виконавці: Організаційний комітет 
Термін: лютий-квітень 2022 р.

2. Затвердити Організаційний комітет II туру Конкурсу студентських 
наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (далі -  
Організаційний комітет) у складі:

Петро ТАЛАНЧУК -  Президент Університету, д. т. н., професор, голова 
Оргкомітету;

Ганна ДАВИДЕНКО -  проректор з наукової та міжнародної діяльності 
університету, д. пед. н., професор, заступник голови.



Члени оргкомітету:
Оксана КОЛЯДА- проректор з освітньої діяльності, к. т. н.;
Наталя ЛОПОНОСОВА -  начальник центру внутрішнього аудиту;
Анастасія ГРЕБЕНЮК -  начальник управління наукової та міжнародної 

діяльності.

3. Затвердити галузеву конкурсну комісію у складі:
Ганна ДАВИДЕНКО -  проректор з наукової та міжнародної діяльності 

Університету «Україна», д. пед. н., професор, голова галузевої конкурсної 
комісії;

Оксана ТАРАНЧЕНКО -  головний науковий співробітник Інституту 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 
д. пед. н., професор, заступник голови галузевої конкурсної комісії.

Члени галузевої конкурсної комісії:
Анастасія БАЗИЛЕНКО -  завідувач кафедри соціальної роботи та 

педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна», 
к. психол. н., доцент;

Зоя ШЕВЦІВ -  професор кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та 
вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету, д. пед. н.;

Ірина ДЕМЧЕНКО -  професор кафедри соціальної роботи та реабілітації 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
д. пед. н., професор;

Ірина ЗАРУБІНСЬКА -  проректор з міжнародного співробітництва і освіти 
Національного авіаційного університету, д.пед.н., професор.

Ірина САРАНЧА -  доцент кафедри психології та соціальної роботи 
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 
к.пед.н., доцент, голова правління Громадської організації Вінницька міська 
організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених 
категорій молоді «Паросток»;

Ірина ТАЛАНЧУК -  старший викладач кафедри цивільного, 
адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності 
Університету «Україна», к. ю. н., голова Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації студентів з інвалідністю «ГАУДЕАМУС»;

Ірина ТИЧИНА -  декан соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка, доцент кафедри 
теоретичної та практичної психології, к. психол. н.;

Леся МИСЬКІВ -  завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 
правознавства Київського міжнародного університету, д. ю. н., доцент;

Михайло ЧАЙКОВСЬКИЙ -  директор Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна», д. пед. н., професор;

Тетяна ШЛАПКО -  доцент кафедри адміністративного, господарського 
права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету, 
к. ю. н.

4. Галузевій конкурсній комісії:
4.1. Розглянути представлені наукові студентські роботи, провести їхнє 

рецензування, сформувати й оприлюднити на вебсайті університету 
рейтинговий список наукових робіт, списки запрошених для участі в



конференції та їхні наукові роботи, рецензії на всі наукові роботи, подані на 
Конкурс (без даних про рецензента).

Виконавці: голова галузевої конкурсної 
комісії Ганна ДАВИДЕНКО та члени 
галузевої конкурсної комісії, члени 
робочої групи 
Термін: до 25.03.2022 р.

4.2. Підготувати та надіслати запрошення студентам, які за рішенням 
галузевої конкурсної комісії запрошуються для участі в підсумковій науково- 
практичній конференції.

Виконавці: голова галузевої конкурсної 
комісії Ганна ДАВИДЕНКО, члени 
галузевої конкурсної комісії та робочої 
групи
Термін: до 29.03.2022 р.

5. Провести підсумкову науково-практичну конференцію у режимі 
відеоконференції.

Виконавці: голова галузевої конкурсної 
комісії Ганна ДАВИДЕНКО, члени 
Організаційного комітету та робочої 
групи
Термін: 13.04.2022 р.

6. Створити для розгляду звернень учасників щодо вирішення суперечних 
питань Апеляційну комісію у складі:

Алла КОЛУПАЄВА -  заступник директора з наукових питань Інституту 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 
д. пед. н., професор, член-кореспондент НАПН України.

Члени Апеляційної комісії:
Світлана ІЛІНІЧ -  заступник директора Вінницького інституту 

Університету «Україна», к. філол. н.;
Наталя МИХАЙЛЕНКО -  методист вищої категорії Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти».

7. Встановити такі заходи морального та матеріального заохочення для 
переможців II туру:

- нагородження дипломами І ступеня -  за перше місце, II ступеня -  за 
друге місце, III ступеня -  за третє місце.

8. Голові галузевої конкурсної комісії, проректору з наукової та 
міжнародної діяльності, надати звіти про підсумки проведення II туру 
Конкурсу до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за встановленими 
формами.

Виконавці: голова галузевої конкурсної 
комісії Г анна ДАВИДЕНКО 
Термін: до 23.04.2022 р.



9. Для проведення організаційної роботи створити робочу групу у складі: 
Анастасія ГРЕБЕНЮК -  начальник управління наукової та міжнародної

діяльності;
Віра ПІДДЯЧА -  в. о. начальника відділу науково-дослідної, міжнародної 

та грантової діяльності;
Світлана ЗИМЕНКО -  начальник відділу організаційної роботи та 

контролю;
Петро БЕССАРАБ -  завідувач центру технічного забезпечення 

навчального процесу;
Сергій БАЗИЛЕНКО -  завідувач центру розвитку корпоративного порталу 

та просування в Інтернет-просторі.

10. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення Конференції 
(Додаток 1).

11. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової та 
міжнародної діяльності унії нну ДАВИДЕЬЖО.

Президент Петро ТАЛАНЧУК

Начальник відділу управління наукової

Проректор з наукової та міжнародної

Ганна ДАВИДЕНКО



Додаток 1
до наказу № 14 від «10» лютого 2022 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ
Оргкомітету підсумкової науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 
___________________________________ 13 квітня 2022 p., м. Київ___________________________

№
п/п

Етапи підготовки до конференції Термін виконання Відповідальний

1. Підготувати програму конференції до 29 березня 2022 р. Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА

3. Організувати реєстрацію учасників конференції 13 квітня 2022 р. Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА

4. Забезпечити online-супровід конференції через додаток 
Zoom (трансляція на YouTube каналі)

13 квітня 2022 р. Петро БЕССАРАБ

5. Забезпечити демонстрацію презентаційних матеріалів 
учасників конференції

13 квітня 2022 р. Петро БЕССАРАБ

6. Підготувати нагородні матеріали для переможців та 
призерів конкурсу

до 14 квітня 2022 р. Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА

7. Підготувати фотоматеріали та інформацію про роботу 
конференції для розміщення на сайті Університету 
«Україна»

до 14 квітня 2022 р. Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА

8. Підготувати та подати звіт галузевої конкурсної комісії 
про проведення Конкурсу в 10-ти денний строк після 
його завершення до Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти»

До 23 квітня 2022 р. Ганна ДАВИДЕНКО 
Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА
Члени галузевої конкурсної комісії

Проректор з наукової та міжнародної 
діяльності /університету

Ганна ДАВИДЕНКО

Начальник управління наукової 
та мррщгайщої діяльності

Анастасія ГРЕБЕНЮК


