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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Оргкомітету ХVIІ конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти у 

рамках ХХ 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. 

Ухвалили: 

2.1. Присудити два перших місця і нагородити грошовими преміями: 

 Шокарєва Артема Олександровича, студента 3 курсу спеціальності 

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

наукову роботу «Правове регулювання при працевлаштуванні осіб з інвалідністю 

– учасників бойових дій на сході країни».  

Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент, професор кафедри Інституту 

права та суспільних відносин Університету «Україна». 

 Кузьменко Яну Русланівну, студентку 3 курсу спеціальності «Фізична 

терапія, ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна», за 

наукову роботу «Спа – інноваційний напрямок індустрії краси та здоров’я 

людини». Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор, директор 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна». 

2.2. Присудити два других місця і нагородити грошовими преміями: 

 Гнатюк Катерину Миколаївну, студентку 3 курсу спеціальності «Право» 

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

трудової реабілітації осіб з інвалідністю». Науковий керівник: Письмак О. С., 

голова циклової комісії правознавства Дубенського коледжу Університету 

«Україна». 

 Гладкого Андрія Олександровича, студента 4 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

«Україна», за наукову роботу «Профілактика адиктивної поведінки у студентів з 

особливими освітніми потребами». Науковий керівник: Левицька Л. В., викладач 

кафедри психології та соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна». 

 

2.3.   Присудити два третіх місця і нагородити грошовими преміями: 

 Патяник Анюту Сергіївну, студентку 3 курсу спеціальності «Право» 

Карпатського коледжу Університету «Україна», за наукову роботу «Соціальні 

права біженців у Європейському союзі». Науковий керівник: Роман В. П., к. ю. н., 

викладач Карпатського коледжу Університету «Україна». 
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 Шумейко Вікторію Вікторівну, студентку 1 курсу магістратури 

спеціальності «Соціальна робота» Інституту соціальних технологій Університету 

«Україна», за наукову роботу «Особливості соціально-культурної анімації у 

соціальній роботі з людьми з інвалідністю».  

Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи Інституту соціальних технологій Університету «Україна». 

 

 2. 4. Нагородити грамотами та подарунками учасників Конкурсу: 

 Неясова Валентина Валерійовича, студента 1 курсу магістратури 

спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна», за наукову роботу «Фізична терапія при 

порушеннях постави у молодших школярів». Науковий керівник: Гордійчук В. І., 

к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна». 

 Черепаху Олега Івановича, студента 1 курсу магістратури спеціальності 

«Хімічні технології та інженерія» Інженерно-технологічного інституту 

Університету «Україна», за наукову роботу «Організаційно-педагогічні умови 

формування екологічної компетентності студентів у процесі вивчення спецкурсу 

Екохімія». Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент кафедри 

сучасної інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту 

Університету «Україна». 

 Рибалку Олега Віталійовича, студента 1 курсу магістратури спеціальності 

«Хімічні технології та інженерія» Інженерно-технологічного інституту 

Університету «Україна», за наукову роботу «Особливості форм і методів навчання 

в процесі формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків». 

Науковий керівник: Малишев В. В., д. т. н., професор, професор кафедри сучасної 

інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету 

«Україна» 

 Шамрій Ліану Андріївну, студентку 1 курсу магістратури спеціальності 

«Соціальна робота» Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна», за наукову роботу «Соціальна реабілітація дітей з 

інвалідністю в умовах сучасного українського суспільства». Науковий керівник: 

Польовик О. В., к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Хмельницького інституту соціальної роботи Університету «Україна». 

 Бондарець Дарю Андріївну, студентку 1 курсу магістратури спеціальності 

«Психологія» Рівненського інституту Університету «Україна», за наукову роботу 

«Освітня та соціальна інклюзія дітей із розладами аутичного спектра». Науковий 

керівник: Юрчук Л. В., к. іст. н., завідувач кафедри психології, соціальної роботи 

та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна». 

 Шаровара Віталія Павловича, студента 2 курсу спеціальності «Право» 

Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна», за 

наукову роботу «Сутність та зміст системи національного права України». 

Науковий керівник: Сидоренко В. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри права та 

соціально-поведінкових наук Білоцерківського інституту економіки та управління 
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Університету «Україна». 

 Мороза Івана Володимировича, студента 3 курсу спеціальності 

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

наукову роботу «Вдосконалення фінансового планування підприємства». 

Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н., професор, професор Інституту 

економіки та менеджменту Університету «Україна». 
 

 2.5. Нагородити подяками учасників Конкурсу: 

 Гевчук Христину Ігорівну, студентку 3 курсу спеціальності «Право» та 

«Журналістика» Тернопільського коледжу Університету «Україна», за наукову 

роботу «Толерантність  основа гармонійних взаємовідносин в інклюзивному 

середовищі». Науковий керівник: Скільська М. І., викладач, фахівець із навчальної 

частини Тернопільського коледжу Університету «Україна». 

 Семенюка Андрія Юрійовича, студента 4 курсу спеціальності «Спеціальна 

освіта» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», за наукову 

роботу «Специфіка процесу соціальної реабілітації дітей з інвалідністю». 

Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна». 

 Молнар Христину Миколаївну, студентку 2 курсу спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» Карпатського інституту підприємництва 

Університету «Україна», за наукову роботу «Соціальна відповідальність в 

соціальному підприємстві». Науковий керівник: Костецька І. І., к. екон. н., доцент 

кафедри економіки та менеджменту Карпатського інституту підприємництва 

Університету «Україна». 
 

2.6. Нагородити грамотами наукових керівників студентів-переможців 

Конкурсу із занесенням подяки до особової справи: 

 Письмак Ольгу Степанівну, голову циклової комісії правознавства 

Дубенського коледжу Університету «Україна» 

 Федоренко Тетяну Вікторівну, к. ю. н., доцента, професора кафедри 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» 

 Левицьку Людмилу Вікторівну, викладача кафедри психології та 

соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

«Україна» 

 Роман Вікторію Петрівну, к. ю. н., викладача Карпатського коледжу 

Університету «Україна» 

 Адирхаєва Сослана Георгійовича, д. пед. н., професора, директора 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 Іванову Ірину Борисівну, к. пед. н., доцента, доцента кафедри соціальної 

роботи Інституту соціальних технологій Університету «Україна». 
 

Відповідальна за  наукову та 

міжнародну діяльність університету, 

голова Оргкомітету конкурсу 
 

 

 

Г. В. Давиденко                     

 


