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ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Оргкомітету ХVІІ Конкурсу наукових робіт студентів з особливими 

освітніми потребами за тематикою наукових досліджень кафедр університету, 

проведеного в рамках XХ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики» 

 

м. Київ                                                                                           29 листопада 2020 р. 

 

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

представлені на Конкурс. 

2. Ухвалили:  

2.1. Присудити призові місця і нагородити одноразовими стипендіями: 

2.1.1. Стипендією Голови ВГО «Національна Асамблея людей з  інвалідністю 

України» В. М. Сушкевича: 

І місце у галузі юридичних наук: 

– Мартинюк Софію Олександрівну, студентку 2 курсу спеціальності «Право» 

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

«Правове виховання в контексті євроінтеграційних процесів». Науковий керівник: 

Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент, професор кафедри Інституту права та суспільних 

відносин Університету «Україна».  

 

І місце у галузі гуманітарних наук: 

– Буйніцьку Юлію Миколаївну, студентку 3 курсу спеціальності «Соціальна 

робота» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 

за наукову роботу «Формування відповідального батьківства молоді в діяльності 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді». Науковий керівник: 

Островська Н. О., к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».  

 

І місце у галузі гуманітарних наук: 

– Жураховського Сергія Миколайовича, студента 2 курсу спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету 

«Україна», за наукову роботу «Фізична терапія людини зі спинномозковою 

травмою». Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, завідувач 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних 

технологій Університету «Україна». 
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2.1.2. Стипендією імені К. О. Кoльченко: 

І місце у галузі гуманітарних наук: 

– Синьогубову Лілію Володимирівну, студентку 2 курсу магістратури 

спеціальності «Психологія» Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна», за наукову роботу «Подолання стресів у житті сучасних 

старшокласників». Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. псих. н., доцент, 

завідувач кафедри психології та соціальної роботи Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна».  

– Бойко Марію Андріївну, студентку 1 курсу спеціальності «Психологія» 

Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», за 

наукову роботу «Психологічні умови подолання відчуття самотності здобувачів 

вищої освіти». Науковий керівник: Заброцький М. М., к. псих. н., професор 

кафедри психології Вінницького соціально-економічного інституту Університету 

«Україна».  

ІІ місце у галузі гуманітарних наук: 

 – Саченко Світлану Леонідівну, студентку 2 курсу магістратури 

спеціальності «Спеціальна освіта» Інституту соціальних технологій Університету 

«Україна», за наукову роботу «Соціальна реабілітація дітей з порушенням розвитку 

у діяльності Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю». Науковий 

керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., старший науковий співробітник, доцент 

кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій 

Університету «Україна».  

ІІ місце у галузі дизайнерських розробок: 

– Севастьянову Дар’ю Дмитрівну, студентку 3 курсу спеціальності «Дизайн» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», за наукову роботу 

«Прийоми розміщення меблів для зберігання в житловому інтер’єрі». Науковий 

керівник: Хавхун Г. М., к. арх. н., доцент, доцент кафедри дизайну Інженерно-

технологічного інституту Університету «Україна». 

ІІ місце у галузі юридичних наук: 

– Муляра Богдана Анатолійовича, студента 3 курсу спеціальності «Право» 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», за 

наукову роботу «Антикорупційна стратегія в Україні». Науковий керівник: 

Якименко А. А., викладач кафедри правових та інформаційних технологій 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».  
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ІІІ місце у галузі економічних наук: 

– Новосьолову Олену Зурабівну, студентку 3 курсу спеціальності 

«Менеджмент» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Університету «Україна», за наукову роботу «Економічна безпека КП 

Міжнародний аеропорт Одеса» та напрями її підвищення». Науковий керівник: 

Домбровська Л. В., к. екон. н., доцент, керівник департаменту освітньої діяльності 

Миколаївського міжрегіонального інституту Університету «Україна». 

 

ІІІ місце у галузі гуманітарних наук: 

– Сніцар Олену Валеріївну, студентку 4 курсу спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна», за наукову роботу «Інформаційна діяльність в сучасних 

шкільних бібліотеках (на прикладі бібліотеки Хмельницького ліцею № 15 

ім. О. Співачука)». Науковий керівник: Дика Л. Л., к. філол. н., доцент, доцент 

кафедри правових та інформаційних технологій Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна». 

 

ІІІ місце у галузі технічних наук: 

– Жужуяна Олександра Олександровича, студента 2 курсу магістратури 

спеціальності «Автомобільний транспорт» Інженерно-технологічного інституту 

Університету «Україна», за наукову роботу «Особистісно-орієнтовні технології 

навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями». Науковий керівник: 

Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна». 

 

 

2.2. Нагородити  ГРАМОТАМИ ТА ПОДАРУНКАМИ  учасників Конкурсу: 

2.2.1. У галузі юридичних наук: 

– Смірнова Олега Андрійовича, студента 4 курсу спеціальності «Право» 

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

«Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю: правові гарантії та 

соціальний захист». Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н. доцент, професор 

кафедри цивільного, адміністративного права та правоохоронної діяльності 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».  

 

2.2.2. У галузі гуманітарних наук: 

– Переписного Владислава Віталійовича, студента 2 курсу магістратури 

спеціальності «Соціальна робота» Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна», за наукову роботу «Роль соціальної інфраструктури в 

процесі подолання соціальної ексклюзії людей з інвалідністю». Науковий керівник: 
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Ковтун О. С., к. соціол. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»  

 

2.2.3. У галузі гуманітарних наук: 

– Зінченко Олександра Сергійовича, студента 4 курсу спеціальності 

«Журналістика» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Університету «Україна», за наукову роботу «Розвиток ігрових форматів сучасних 

медіакомунікацій України». Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор 

Миколаївського коледжу Університету «Україна».  

 

2.3. НАГОРОДИТИ ПОДЯКОЮ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ: 

2.3.1. У галузі економічних наук: 

– Зеленецького Владислава Івановича, студента 3 курсу спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Вінницького соціально-економічного 

інституту Університету «Україна», за наукову роботу «Сучасний стан та 

особливості заробітної плати в Україні». Науковий керівник: Євась Т. В., старший 

викладач кафедри бізнесу і права Вінницького соціально-економічного інституту 

Університету «Україна». 

 

2.3.2. У галузі гуманітарних наук: 

– Волокітіна Андрія Романовича, студента 2 курсу спеціальності «Фізична 

терапія, ерготерапія» Кіровоградського інституту розвитку людини Університету 

«Україна», за наукову роботу «Фізична реабілітація хворих на радикуліт різної 

локації». Науковий керівник: Кравченко О. В., к. філол. н., начальник відділу 

наукової та виховної роботи Кіровоградського інституту розвитку людини 

Університету «Україна». 

 

2.3.3. У галузі гуманітарних наук: 

– Данильчук Максима Олеговича, студента 3 курсу спеціальності 

«Інформаційна, архівна та бібліотечна справа» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна», за наукову роботу « Календар знаменитих і 

пам’ятних дат Волині як джерело краєзнавчої інформації про Лесю Українку». 

Науковий керівник: Пахолок З. О., д. філол. н., доцент, професор кафедри 

інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна». 

 

2.4. Нагородити грамотами наукових керівників студентів-переможців 

Конкурсу із занесенням подяки до особової справи: 

 Литовченко Олену Віталіївну, к. пед. н., старшого наукового співробітника, 

доцента кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій 
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 Заброцького Михайла Михайловича, к. псих. н., професора кафедри 

психології Вінницького соціально-економічного інституту 

 Ізуїту Петра Олександровича, к. ю. н., доцента, професора кафедри 

Інституту права та суспільних відносин 

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

та соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій 

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

психології та соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій 

 Хавхун Галину Миколаївну, к. арх. н., доцента, доцента кафедри дизайну  

Інженерно-технологічного інституту 

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

інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій 

 Якименка Андрія Анатолійовича, викладача кафедри правових та 

інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій  

 Адирхаєву Людмилу Вікторівну, к. пед. н., доцента, завідувача кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних 

технологій 

 Домбровську Людмилу Вікторівну, к. екон. н., доцента, керівника 

департаменту освітньої діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини Університету «Україна» 

 Лукашенко Тетяну Федорівну, к. пед. н., доцента кафедри сучасної 

інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету 

«Україна». 

 

Відповідальна за наукову та міжнародну 

діяльність університету,  

голова Оргкомітету конкурсу  

 

 
 

 

 

     Г. В. Давиденко  

 


