
Додаток 3.1 

Завершені науково-дослідні та технічні розробки Вінницького інституту, 

що можуть бути запропоновані для впровадження 
Назва розробки - 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ - 

Мета розробки - 

Анотація - 

Результати, що можуть бути впроваджені - 

Сфера використання - 

Переваги порівняно з існуючими розробками - 

Умови поширення - 

Керівник розробки (П.І.Б., посада, наук. ступ., вч. звання, 

тел., факс, ел. адреса) 

Наявність рекламної продукції для впровадження є / немає / підготовлена інформація 

для створення рекламної продукції 

 

Додаток 3.2 

Звіт про діяльність наукових шкіл Вінницького інституту  

за 2017-2018 н.р.* 
Науковий напрям школи Інклюзивна освіта 

Профільна наукова тема  Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в 

умовах вищого навчального закладу 

Відповідність теми  

Державним програмам науково-

технічного і соціально-

економічного розвитку України 

Назва програми: Назва програми: «Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; 

«Концепція розвитку інклюзивної освіти» 

«Державна цільова науково-технічна та соціальна програма 

«Наука в університетах» на 2008 – 2017 роки» 

 

№ пункту 

Рік заснування школи 2015 

Керівник школи: 

ПІБ, посада Давиденко Г.В., директор Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий ступінь, вчене звання Доктор педагогічних наук, доцент 

Колектив наукової школи: 

викладачі (ПІБ) Давиденко В.В., Ілініч С.Ю., Костенко Н.І., 

Мазуркевич О.П., Ляшкова Н.О., Якобчук Л.М. 

докторанти (ПІБ) - 

аспіранти (ПІБ) - 

здобувачі (ПІБ) - 

Результати діяльності наукової школи 

Здобутки: Кільк.  ПІБ Назва 

Захищено докторських 

дисертацій 

-   

  

Захищено кандидатських 

дисертацій 
- 

  

  

Підготовлено до захисту 

докторських дисертацій 

-   

  

Підготовлено до захисту 

кандидатських дисертацій 

-   

  

Опубліковано: Кільк. Бібліографічний опис 

монографій -  

підручників  -  



посібників  1 1. Покращення рівня спілкування та роботи працівників нової 

поліції з особами з інвалідністю : посібник тренера / І. Г. Саранча, 

С. Ю. Ілініч, С. П. Миронова, Г. В. Давиденко, О. І. Дмітрієва, 

О. В. Чопік, Я. В. Грибальський. – Вінниця : Нілан – ЛТД, 2017. – 

118 с. 

статей у фахових виданнях  3 1. Давиденко Г.В. Роль інклюзивної освіти у розвитку та становленні 

України як соціальної держави / Г.В. Давиденко // Збірник наукових 

праць Хмельницького інституту соціальних технологій. – 2017. - № 

14. – С. 122-127 фахове видання 

2. Давиденко Г.В. Організація освітнього процесу для осіб з 
інвалідністю у вищих навчальних закладах України: досвід 

Університету «Україна» / Г.В. Давиденко //  Збірник наукових праць 

[Херсонського державного університету] : Педагогічні науки / 

Херсон. держ. ун-т. – Том 2. – Номер LXXVII. – Стор. 158-163. – 

Видавництво «Херсонський державний університет. «Видавничий 

дім «Гельветика» (видання включено до таких наукометричних 

баз: Index Сopernicus). 

3. Давиденко В.В. Становлення інклюзивної освіти як чинник 

формування соціальної держави: нормативно-правове забезпечення / 

В.В. Давиденко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту 

соціальних технологій. – 2017. - № 14. – С. 117-122 фахове видання 

4. Чаланова Р.І., Якобчук Л.М. Новий методологічний підхід при 
вивченні здобувачами з вадами слуху теоретичних дисциплін 

спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» / Р.І. Чаланова, Л.М. 

Якобчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту 

соціальних технологій. – 2017. - № 14. – С. 167-170 фахове видання 

статей у зарубіжних виданнях, 

індексованих у Scopus чи Web 

of science 

-  

Захист інтелектуальної власності школи: 

Подано заявок на патенти, 

ліцензії 

К-сть Назва розробки та вид документу 

- - 

Отримано документів на 

авторське право  

- - 

Впроваджено результатів 

розробок 
К-сть Місце 

впровадження 

Назва розробки 

- - - 

Наукові заходи школи: К-сть Назва, дата проведення, кількість учасників 

Організовано конференцій 2 1. IV Міжнародна науково-практична конференція 

«Інклюзивна освіта: досвід та перспективи», 23 

листопада 2018 р., 147 учасників; 

2. V Міжнародна науково-практична конференція 

«Інклюзивна освіта: досвід та перспективи», 16-17 

листопада 2018 р., 139 учасників. 

Організовано семінарів, 

круглих столів 

1 Практичний тренінг «Інклюзія у сучасному 

навчальному закладі: практичні аспекти 

впровадження», 13 квітня 2018 р., 91 учасник. 

Укладено угод із 

академічними установами 

- - 

Фінансування наукових 

розробок: 

Сума Назва розробки Замовник 

Подано проектів на 

фінансування 
- - - 

Отримано позитивних рішень - - - 

Студентська НДР у рамках школи: 

Активні СННВП, гуртки, проблемні 

групи 

 

Кількість залучених студентів 30 



Конкурсні наукові роботи 

(ПІБ, тема) 

1. Панасюк З.Ю., магістрантка спеціальності «Психологія» тема: 

Соціалізація осіб з інвалідністю методами арт-терапії 

2. Тригубець Н.М., магістрантка «Соціальна робота», тема: Соціальна 

інтеграція дітей з особливостями психофізичного розвитку, як напрямок 

гуманізації системи освіти 

3. Чорноус Н.С., магістрантка спеціальності «Психологія», тема: 

«Психологічні особливості прояву лідерських якостей у студентів з 

інвалідністю» 

Опубліковано:  

тез доповідей 23 

статей у фахових виданнях  1 

статей у зарубіжних виданнях, 

індексованих у Scopus чи Web of 

Science 

0 

інших статей 3 

* вказувати тільки здобутки за звітний період 

 

Додаток 3.3 

Теми дисертаційних робіт співробітників, Вінницького інституту які 

навчаються в аспірантурі 

№  

з/п 

П.І.Б. 

аспіранта - 

Штатник/ 

сумісник 

Тема дисертації 
П.І.Б., посада 

керівника 

Вказати обов’язково 
заклад, де навчається 

аспірант 

Форма 

навчання 

(очна чи 

заочна) 

Плановий 

термін 

захисту 

Відмітка 

про захист 

(дата) 

 

1 

Буткалюк 

Галина 

Василівна 

(штатний) 

Формування 
гендерної 

ідентичності у 

учнів старших 

класів на уроках 

історії 

к.і.н. професор 
Ладиченко Т.В. 

Київський 

національний 
педагогічний 

університет імені  

М.П. Драгоманова, 

інститут історичної 

освіти. 

заочна 2019 р.  

2 
Мисак О.І. 

(штатник) 

Міжнародно-

правова 

відповідальність 

у системі видів 

юридичної 
відповідальності 

Кальянов О.С., 

к.ю.н., доцент,  

Полтавський 

інститут 

Відкритого 

міжнародного 

університету 
розвитку 

людини 

«Україна» 

Відкритий 

міжнародний 

університет 

розвитку людини 

«Україна» 
 

Заочна 2018 - 

3 
Мельник О.А. 

(сумісник) 

Становлення 

ергонімії 

Вінниччини (90-

ті роки ХХ – 

поч. ХХІ ст.) 

Павликівська Н.

М., професор, 

доктор 

філологічних 

наук 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. Михайла 

Коцюбинського 

Заочна 2017 

Захист 

відбувся 7 

червня 

2018 р. 

4 
Немаш Л.І. 
(штатник) 

Рефлексія як 

фактор розвитку 

професійної 

ідентичності 
психологів 

загальноосвітніх 

шкіл в умовах 

інклюзивної 

освіти 

Комар Т.О., 
к.психол.н., 

доцент 

Вінницький 

державний 

педагогічний 
університет 

ім. Михайла 

Коцюбинського 

заочна 2020 - 

 

 

 

 

 



Додаток 3.4 

Теми дисертаційних робіт співробітників Вінницького інституту, які 

закріплені здобувачами 

№  

з/п 

П.І.Б. 

здобувача-

штатник/ 

сумісник 

Тема дисертації 
П.І.Б., посада 

керівника 

Вказати обов’язково 

заклад, де закріплений 

здобувач 

Плановий 

термін 

захисту 

Відмітка 

про 

захист 

(дата) 

1 
Добровольська 

В.О. (штатник) 

Психологічні 
особливості 

самореалізації 

майбутніх 

фахівців 

соціономічних 

професій 

Пророк Н.В., 

доктор 

психологічних 

наук, доцент  

Інститут психології 

ім.Г.С.Костюка НАПН 

України 

2017 - 

2 
Куц О.О. 

(штатник) 

Вдосконалення 

фізичної 

підготовленості 

студентів з 

порушенням 

постави біговими 

навантаженнями 
різного 

спрямування 

Фурман Ю.М., 

доктор 

біологічних  

наук, професор  

Вінницький державний 

педагогічний університет 

імені Михайла 

Коцюбинського 

медико-біологічних основ 

фізичного виховання і 
фізичної реабілітації 

2017 

Захист 

відбувся  

14 травня 

2018 р. 

 

Додаток 3.5 

Теми дисертаційних робіт докторантів Вінницького інституту 

№  

з/п 

П.І.Б. 

докторанта-

штатник/ 

сумісник 

Тема 

дисертації 

П.І.Б., посада 

наукового 

консультанта 

Вказати обов’язково 
заклад, де закріплений 

докторант 

Плановий 

термін 

захисту 

Відмітка 

про захист 

(дата) 

1 
Костенко 

Н.І. 
(штатник) 

Теоретичні і 

методичні 

засади 

формування 

культури 

іншомовного 
спілкування 

майбутніх 

фахівців сфери 

обслуговуванн

я 

Зарубінська І.Б., 

доктор пед. наук, 
професор 

Національний авіаційний 

університет 
2019 р. - 

2 
Котик І.О. 

(штатник) 

Психологія 

особистісної 

надійності 

людини 

Балл Г.О., професор, 

д.психол.н., 

завідувач 

лабораторією 

методології і теорії 

психології інституту 

психології 
ім. Г.С. Костюка 

НАПН України 

Інститут психології 

ім. Г.С. Костюка НАПН 

України 

2017 - 

3 
Лящ О.П. 

(сумісник) 

Ґенеза 

емоційного 

інтелекту в 

ранній юності 

Максименко С.Д., 

доктор 

психологічних наук, 

професор 

Інститут психології 

ім. Г.С.Костюка НАПН 

України 

2017 - 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3.6 

Керівництво виконанням дисертаційних досліджень 

№  

з/п 

П.І.Б. 

співробітника-

керівника 

Штатник/ 

сумісник 

Науковий 

ступінь, вчене 

звання, посада 

ПІБ дисертанта, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання, посада 

Тема 

дисертації 

Спеціальність, 

шифр, 

докторська/ 

кандидатська 

Дата 

захисту 

- - - - - - - - 
 

 

 

Додаток 3.7 

Перелік друкованих праць співробітників Вінницького інституту, 

виданих у межах України за 2017-2018 н.р. 

№  

з/п 
П.І.Б. авторів 

Назва і вид друкованої праці 

(монографія, підручник, 

посібник) 

Обов’язково вказати: 

видавництво, рік видання, 

кількість сторінок 
Монографії 

1 
Балаханова О.В. 

 

Теоретичні, методологічні та практичні 

аспекти конкурентоспроможності 

підприємств (колективна 

монографія) 

// Колектив авторів;  заг. ред.  О.Г. 

Янкового. - Одеса: Атлант, 2017. – 

514 с. – С. 364-372.  

Особистий внесок: п. 7, 0,50 д.а.  

2 
Балаханова О.В. 

 

Актуальні проблеми економіки і 

менеджменту:теорія,інновації та 

сучасна практика (колективна 

монографія) 

// Колектив авторів; заг. ред.  д.е.н., 

проф., Кузнєцова Е.А.- Херсон: ОЛДІ-

ПЛЮС, 2017. – 364 с. – С. 168-185. 
Особистий внесок: р. 8, 1,07 д.а.  

3 Єщук О.М. 

Адміністративно-правова охорона: 

теорія, практика та перспективи 

розвитку (колективна монографія) 

/ О.М.Єщук. – Херсон.: Грінь Д.С. 

2017 – 396 с. ISBN 978-966-930-207-6,  

Особистий внесок 21,15 др.арк. 

Посібники 

1 
Давиденко Г.В., 

Ілініч С.Ю. 

Покращення рівня спілкування та 

роботи працівників нової поліції з 

особами з інвалідністю 

/ І. Г. Саранча, С. Ю. Ілініч, 

С. П. Миронова, Г. В. Давиденко, 

О. І. Дмітрієва, О. В. Чопік, 

Я. В. Грибальський. – Вінниця : Нілан 

– ЛТД, 2017. – 118 с. 

2 Єщук О.М. 
Словник законодавчих термінів з 

господарського права України 

/ Казанчан А.А., Риженко І.М., 

Волкович О.Ю., та інші, всього 6 осіб: 

- Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 

2018 р. – 99 с. особистий внесок 16,5 

др.арк. 

3 Пригоцький В.А.  Цивільний процес 
/ В.А. Пригоцький. – Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД», 2017. – 302 с. ISBN 978-

966-924-664-6 

4 Пригоцький В.А. Адвокатура України 

/ В.А. Пригоцький. – Вінниця: ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 2017. – 484 с. ISBN 978-

966-924-717-9 
 

 

Додаток 3.8 

Перелік наукових cтатей співробітників Вінницького інституту,  
виданих у межах України за 2017-2018 н.р. 

№  

з/п 
П.І.Б. авторів Назва статті 

Обов’язково вказати: назву друкованого видання, 

видавництво, рік видання, кількість сторінок чи фахове 

видання, режим доступу 

Статті у фахових виданнях 

1.  Балахонова О.В. 

Теорія і практика 

регулювання економічних 

відносин у нестабільному 
середовищі 

/ О.В. Балахонова // Міжн. наук. вир. журнал «Сталий 

розвиток економіки». – 2017. № 2. –  С.83-89. 

 фахове видання 

2.  
Балахонова О.В.  

Коломієць М.В. 

Ресурсна база сучасного 

розвитку малого та 

середнього бізнесу в Україні 

/ О.В. Балахонова, М.В. Коломієць // Економіка. Фінанси. 

Право.. – 2017. – № 11/1. –  С.54-58.  

фахове видання 



3.  Ваколюк С.М. 

Формування бюджету 

об’єднаної територіальної 

громади в умовах 

децентралізації. 

/ С. М. Ваколюк // Юридичний науковий журнал –наукове 

фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Запорізький національний університет». –№ 6. – 2017. – С. 

189-192 фахове видання  

Index Copernicus International  (Республіка Польща). 

4.  

Ваколюк Л.М. 

Ваколюк С.М. 

 

Староста як нова 

організаційна форма 
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XVІІI Звітної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 

12 квітня 2018 р. :  наук.-метод. зб. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця :  Вінницький  інститут  

Університету «Україна», 2018. – С. 165-166 

100.  

Ткаченко І.М., 2-й курс 

«Середня освіта 

(здоров’я людини)» 

Загартовування водою 

(тези) 

/ І.М. Ткаченко // Наука і навчальний процес. Матеріали 

XVІІI Звітної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 

12 квітня 2018 р. :  наук.-метод. зб. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця :  Вінницький  інститут  

Університету «Україна», 2018. – С. 166-168 

101.  

Тригубець Н.М., 

магістратура 

«Соціальна робота» 

Інклюзія, інтеграція та 
школи-інтернати як 

моделі навчання дітей з 

особливими потребами 

(тези) 

/ Н.М. Тригубець // Матеріали ІV Міжнародної науково-
практичної конференції «Інклюзивна освіта: досвід і 

перспективи», м. Вінниця, 23 листопада 2017 р. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця : ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – С. 

48-52 

102.  
Турбаніст С.Д., 

«Правознавство» 

Особливості участі 

прокурора у 

господарському 

процесі (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

103.  
Фалейтор А.О., 

«Правознавство» 

Автономність дитини у 

реалізації свого права 

на освіту (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

104.  
Федишена Е.В., 

«Правознавство» 

Конституційні гарантії 

реалізації основних 
прав і свобод людини 

та громадядина (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 
Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

105.  
Федорова В.М., 

«Правознавство» 

Розгляд справи в 

спрощеному порядку 

(тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

106.  
Федорова В.М., 

«Правознавство» 

Наказне провадження 

(тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

107.  

Франчук Д.В., 

магістратура 

«Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
справа» 

Особливості 

діловодства в архівних 

установах України 

(тези) 

/ Д.В. Франчук // Наука і навчальний процес. Матеріали 

XVІІI Звітної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 

12 квітня 2018 р. :  наук.-метод. зб. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця :  Вінницький  інститут  
Університету «Україна», 2018. – С. 43-47 

108.  

Харчук Д.В., 

магістратура 

«Соціальна робота» 

Підготовка соціальних 

працівників до роботи 

у багатонаціональному 

середовищі (тези) 

/ Д.В. Харчук // Наука і навчальний процес. Матеріали 

XVІІI Звітної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 

12 квітня 2018 р. :  наук.-метод. зб. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця :  Вінницький  інститут  

Університету «Україна», 2018. – С. 57-61 

109.  
Химич М., 

«Правознавство» 

Особливості 

мусульманської 

системи права (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

110.  
Цимбалюк А.О., 2-й 

курс «Фізична 

Структурні особливості 

води (тези) 

/ А.О. Цимбалюк // Наука і навчальний процес. Матеріали 

XVІІI Звітної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 



реабілітація» 12 квітня 2018 р. :  наук.-метод. зб. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця :  Вінницький  інститут  

Університету «Україна», 2018. – С. 170-173 

111.  
Чапаєва Л.О.,  

4-й курс, «Психологія» 

Умови створення 

психологічної та 

соціальної підтримки 

для студентів з 

особливими потребами 

і їх адаптація (тези) 

/ Л.О. Чапаєва // Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції «Інклюзивна освіта: досвід і 

перспективи», м. Вінниця, 16-17 травня 2018 р. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця : ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2018. – С. 

85-87 

112.  

Чорноус Н.С.,  
магістратура,  

«Психологія» 

Формування 

лідерських здібностей у 
студентів з 

інвалідністю (тези) 

/ Н.С. Чорноус // Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у 
світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю, 

ХVІI Міжнародна науково-практична конференція м. Київ, 

23-24 листопада 2017 р. – Ч.1. – С. 219-221 

113.  
Чорнодон Т.В., 

«Правознавство» 

Право на ім’я фізичної 

особи (псевдонім) як 

об’єкт права 

інтелектуальної 

власності (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

114.  
Чорна О.С., 

«Правознавство» 

Особливості 

реформування 

адвокатури в 

незалежній Україні 

(тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

115.  
Чорна О.С., 

«Правознавство» 

Правове регулювання 
інноваційної діяльності 

(тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 
Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

116.  
Чмих А.Р., 

«Правознавство» 

Конституція П. Орлика 

1710 р. Зміст та 

значення (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

117.  

Шафар В.В., 

магістратура 

«Соціальна робота» 

Соціальний захист 

населення як складова 

соціальної політики 

держави (тези) 

/ В.В. Шафар // Матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної конференції «Інклюзивна освіта: досвід і 

перспективи», м. Вінниця, 23 листопада 2017 р. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця : ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – С. 

161-165 

118.  
Шестакова А.В., 
«Правознавство» 

Правовий статус 

вигодонабувача за 

договором страхування 
відповідальності за 

шкоду, заподіяну 

джерелом підвищеної 

небезпеки (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 
прийнято до друку 

119.  
Шестакова А.В., 

«Правознавство» 

Особливості правового 

статусу кредитних 

спілок у сфері 

господарювання (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

120.  

Шкуркін Є.В., 2-й курс 

«Середня освіта 

(здоров’я людини)» 

Таласотерапія (тези) 

/ Є.В. Шкуркін // Наука і навчальний процес. Матеріали 

XVІІI Звітної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 

12 квітня 2018 р. :  наук.-метод. зб. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця :  Вінницький  інститут  

Університету «Україна», 2018. – С. 168-169 

121.  
Штойко Т., 

«Правознавство» 

Основні принципи 
Коституції США як 

основи демократії 

(тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

122.  

Щербак А.С., 

магістратура «Фізична 

реабілітація» 

Гідрокінезітерапія у 

реабілітації жінок з 

патологією вагітності 

(тези) 

/ А.С. Щербак // Наука і навчальний процес. Матеріали 

XVІІI Звітної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 

12 квітня 2018 р. :  наук.-метод. зб. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця :  Вінницький  інститут  

Університету «Україна», 2018. – С. 139-142 

123.  
Щербатюк О., 

«Правознавство» 

До законодавчого 

визначення поняття 

шлюбу (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 



124.  
Щербатюк О., 

«Правознавство» 

Вивчення предмету 

«Держава і право 

закордонних країн» як 

чинник формування 

правосвідомості (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

125.  

Щетько О.В., 

магістратура 

«Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
справа» 

Використання 

інформаційно-

комунікативних 

технологій для 

навчання осіб з 
особливими освітніми 

потребами (тези) 

/ О.В. Щетько // Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції «Інклюзивна освіта: досвід і 

перспективи», м. Вінниця, 16-17 травня 2018 р. / За заг. ред. 

Г.В. Давиденко. – Вінниця : ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2018. – С. 

115-117 

126.  

Щетько О.В., 

магістратура 

«Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа» 

Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

документузнавства в 

Україні (тези) 

/ О.В. Щетько // Молодь: освіта, наука, духовність: Тези 

доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції 

студентів і молодих вчених (м. Київ, 17–19 квітня 2018 р.). 

– Київ, 2018. – у друці 

127.  
Янковий В.М., 

«Правознавство» 

Профілактика 

правопорушень 

адміністративно-

правові заходи (тези) 

// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

Конституції України», м. Вінниця, 28 березня 2018. – 

прийнято до друку 

 

Додаток 3.10 

Перелік друкованих праць співробітників Вінницького інституту, 
виданих у зарубіжних виданнях за 2017-2018 н.р.

№  

з/п 
П.І.Б. авторів 

Назва і вид друкованої 

праці 

Обов’язково вказати: країну видання, видавництво, рік 

видання, дату, кількість сторінок 

Монографії 

1 
Євась Т.В. 

Жукова О.А. 

Financial-economic and 
innovative support of 

entrepreneurship 

development in the spheres 

of economy, tourism and 

hotel-restaurant business: 

collective monograph 

/ V. Yatsenko, S. Pasieka, and others: [Ed. by Doctor of 
Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M.}. - Agenda Publishing 

House, Coventry, United Kingdom, 2017. − 619 p. – С. 489-500.  

Особистий внесок: 0,42 д.а. Велика Британія 

 

2 

Kulivnuk V.S 

Tsven P.V. 

Hladkyi O.V. 

The development end 

modernization of 

rekreologie investigations 

in the frames of medical 

rehabilitation sciences via 

the example of sanatorium 
‘’Avangard”,Vinnytska 

region,Ukraine, collective 

monograph 

// Development and modernization jf medical science and 

practice: experience of Poland and prospects of Ukraine. – 

Lublin, Poland, 2017.P. 118-135 

Польща 

3 
Крупельницька 

І.Г. 

Tasks of the internal audit 

of investment resources in 

scientific- research sphere: 

сollective monograph 

/ Edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // ISMA University. –

 Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – 197 p. - С.127-135. ‒ 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

University/https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13759/

1/Coll_mon_IER_print_III%20%282%29.PDF       Латвія 

4 

Яблочников С.Л. 

Соколов И.И. 

Сысоев А.М. 

Горностаев С.В. 

Кириллова Т.В. 

Психологический анализ 

деформаций личности и 

поведения сотрудников 

уголовно-

исполнительной системы 

/ Соколов И.И., Сысоев А.М., Горностаев С.В., 

Яблочников С.Л., Кириллова Т.В. // Монография. – М.: ООО 

«Проспект», 2017. - 176 с. 

Росія  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3.11 

Перелік публікацій співробітників та студентів Вінницького інституту, 

виданих у зарубіжних виданнях за 2017-2018 н.р. 
№  

з/п 
П.І.Б. авторів 

Назва і вид публікації 

(стаття, тези) 

Видавництво, рік видання, номери сторінок, режим 

доступу, країна 

Статті у фахових виданнях 

1 Єщук О.М. 

Административно-правовая 

охрана и информационное 

общество: ключевые 

аспекты соотношения 

(стаття) 

/ О.М. Єщук // Право и Закон. (Киргизия). – 2017 – №2 – 

С. 37-42. 

Киргизия 

2 Mel’nyk O. A. 

Features of creation of 

ergonims for the designation 

of educational institutions 

/ О.А. Mel’nyk // 1-st International Congress on Social 

Sciences and Humanities. Premier Publishing s.r.o. – Vienna ; 

Prague, 2017. – P. 77–85. 

 

3 Мисак О.І. 

Международно-правовая 

ответственность: теоретико-

правовой аспект (стаття) 

/ О.І. Мисак // «Legea și viața» (международний научний 

журнал).- №12/2.-2017.- С.123-127, режим доступу: 

http://www.legeasiviata.in.ua/index.php/reviste?id=317, 

Республика Молдова Index Copernicus International  

4 
Ткаченко М.И. 

Ткаченко И.С. 

Волновое уравнение: 
функции Фибоначчи, 

функции Люка и 

динамический 

гармонический 

колебательный процесс 

/ И.С. Ткаченко. М.И. Ткаченко // «Академия 
Тринитаризма». - М.: Эл № 77-6567, публ.23737, 

16.09.2017. - [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163417.htm 

Росія 

5 
Швед В.В. 

Яблочников С.Л. 

Особенности шеринговой 

экономики на Украине 

(стаття) 

/ В.В. Швед, С.Л. Яблочніков // Бизнес. Образование. 

Право. – 2018. – №2(43). – Волгоград. – С. 75-80.     Росія 

6 

Яблочников С.Л. 

Рысин Ю.С. 
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конференции, 11–12.11.2017 г. – Новополоцк: ПГУ, 2017. – 
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безопасности: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. 
(Минск, 18 мая 2017 г.) / учреждение образования «Акад. 

М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; редкол.: А.В. Яскевич 

(отв. ред.) [и др.]. – Минск: Академия МВД, 2018. – С.84-

86.  Білорусь 

11 
Яблочников С.Л. 

Яблочникова И.О. 

Облачные технологии в 

реализации 

образовательных процессов 

(тези) 

/ Яблочников С.Л., Яблочникова И.О.  //  Материалы XLII 

Международной научно-практической конференции 

КазАТК им. М. Тынышпаева на тему «Инновационные 

технологии на транспорте: образование, наука, практика», 

(г. Алматы, 18.04.2018 г.), 2018, Т.1. ‒ Алматы: 

Редакционно-издательский центр КазАТК им. 

М.Тынышпаева. ‒ С. 450‒455. 

Казахстан 

 

Додаток 3.12 

Власні наукові видання Вінницького інституту 

№ 

з/п 
Назва видання 

Вид видання 

(журнал, збірник 

наукових праць) 

Номер та дата 

видачі свідоцтва 

про реєстрацію 

Лист МОН України про 

надання статусу фахового 

(номер, дата, галузь науки) 

1 
Подільський 

науковий вісник 
журнал 

КВ №22469-12369Р 

від 26.12.2016 року 
відсутнє 

 

 

 

 



Додаток 3.13 

Звіт про організацію власними силами Вінницького інституту наукових 

конференцій у 2017-2018 н.р. 
№ 

з/п 
Назва конференції 

Ранг 

конференції 
Співорганізатори 

Місце і дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

1 

ІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Інклюзивна освіта: 
досвід і перспективи» 

Міжнародна 

науково-

практична 

ГО  «Соціальна 

перспектива»; 
Канзаська публічна 

школа для нечуючих 

(США); Пармський 

університет (Італія); 

Армянський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Хачатура Абовяна 

(Вірменія); Кам`янець-

Подільський 
національний 

університет ім. Івана 

Огієнка; КВНЗ 

«Вінницька академія 

неперервної освіти»; 

Національний 

університет 

«Острозька академія»; 

Представництво фонду 

ім. Фрідріха Еберта в 

Україні 

м. Вінниця., 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 
23 листопада 

2017 року 

147 

2 

ХVІІІ Звітна науково-

практична конференція 

«Наука і навчальний 

процес» 

регіональна 

ГО  «Соціальна 

перспектива»;  

ВМГО студентів-

інвалідів «Гаудеамус» 

м. Вінниця., 
Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

12 квітня 2018 

року 

103 

3 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Захист прав і свобод 

громадян у світлі вимог 
Конституції України» 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

Вінницький 

торгівельно-

економічний інститу 

КНТЕУ,  

ГО «Соціальна 

перспектива», 

Миколаївський 
НДЕКЦ МВС України 

у Миколаївській 

області  

28 березня 2018 

року Вінницький 

інститут 

Університету 
«Україна» 

119 

4 

ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 
міжнародною участю 

«Фінансові та 

економічні аспекти 

підприємництва» 

Всеукраїнська 

науково-

практична 
конференція з 

міжнародною 

участю 

Білоруський 

державний 

економічний 

університет; Інститут 

економіки та 

управління 

Східноукраїнського 

національного 

університету 
ім. В. Даля; Луганська 

філія інституту 

економіко-правових 

досліджень 

національної академії 

наук України; 

Вінницький 

торговельно-

економічний інститут 

КНТЕУ; Вінницький 

м. Вінниця., 

Вінницький 

інститут 
Університету 

«Україна» 

8 грудня 2017 

року 

107 



фінансово-

економічний 

університет 

5 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інклюзивна освіта: 

досвід і перспективи» 

Міжнародна 

науково-

практична 

ГО  «Соціальна 

перспектива»; 

Канзаський 

університет (США); 

Пармський 

університет (Італія); 

Софіївський технічний 
університет (Болгарія); 

Сірі Гуру Хар Раї 

Сагіб коледж для 

жінок (Індія); 

Кам`янець-

Подільський 

національний 

університет ім. Івана 

Огієнка; КВНЗ 

«Вінницька академія 

неперервної освіти»; 

Національний 
університет 

«Острозька академія» 

м. Вінниця., 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

16-17 травня 2018 

року 

139 

6 

Інклюзія у сучасному 

навчальному закладі: 

практичні аспекти 

впровадження 

Практичний 

тренінг 

ГО  «Соціальна 

перспектива»; 

Представництво фонду 

Фрідріха фон Еберта в 

Україні 

м. Вінниця., 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

13 квітня 2018 

року 

91 

 

Додаток 3.14 

Звіт про подання документів Вінницького інституту на право інтелектуальної 

власності 
№ 

з/п 

Назва заявки, вид патента, 

організація-заявник 

П.І.Б. авторів, 

викладач чи студент 

Дата 

подання 

Дата отримання 

рішення 

     

Увага! До звіту обов‘язково додається ксерокопія патента чи документа про винахід 

 

Додаток 3.15 

Звіт про подання проектів на отримання грантів Вінницьким інститутом 
№  

з/п 

Назва проекту, дата 

подання 

Назва 

грантодавця 
Виконавці 

Сума на 

університет 

Яке прийнято 

рішення 

1 

«Покращення рівня 

навиків спілкування 

суддів  у роботі з 

людьми з 
інвалідністю» 

Червень 2017 

USAID 

Регіональний 

громадський фонд 

«Право і 

демократія», 

Національна школа 

суддів України 
Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

- 

нематеріальні 

вигоди 

Позитивне 



2 

«Розробка та 

впровадження 

навчальної програми 

для працівників нової 

поліції щодо 

покращення рівня 

спілкування та роботи 

із особами з 

інвалідністю» 

Червень 2017 

USAID 

Вінницька міська 

організація 

«Паросток», 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

- 

нематеріальні 

вигоди 

Позитивне 

3 

Програма розвитку 

лідерського потенціалу 

університетів України, 

Грудень 2017 

British council 
Університет 

«Україна» 

нематеріальні 

вигоди, 6000 

фунтів стерлінгів 

Позитивне 

4 

«Істар – інклюзивна 

освіта для соціальної 

трансформації, 

доступності та 

відповідальності»  

Small Public 

Diplomacy Grant 

Program – 

Education and 

Culture 

U.S. Embassy in 

Ukraine 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна», 

ГО «Соціальна 

перспектива» 

12470 дол. Відмовлено 

5 

«Медіаграмотність і 

запобігання он-лайн 

злочинності для 
студентів з 

інвалідністю та 

тимчасово 

переміщених осіб» 

Small Public 

Diplomacy Grant 

Program – 
Education and 

Culture 

U.S. Embassy in 

Ukraine 

Вінницький 

інститут 

Університету 
«Україна» 

Вінницька міська 

організація 

«Паросток», 

24195 дол. Відмовлено 

6 

«Розвиток соціального 

капіталу у м. Вінниці», 
січень 2018 

GIS 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» ГО 

«Соціальна 

перспектива», 

Вінницьке 

представництво 
Українського 

товариства глухих 

та Вінницьке 

обласне 

представництво 

Українського 

товариства сліпих. 

35800 грн. 
Очікується 

відповідь 

7 

«Від соціального 

капіталу до належного 

(доброго врядування)» 

Січень 2018  

GIS 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

35800 
Очікується 

відповідь 

8 

Проведення майстер-

класів «Інклюзивна 

освіта: досвід та 
перспективи», 

листопад 2017 року 

Представництво 

фонду Фрідріха 
Еберта в Україні 

Давиденко Г.В., 

Ілініч С.Ю., 
Омельченко О.В. 

12 500 грн підтримано 

9 

Проведення 

практичного тренінгу 

«Інклюзія у сучасному 

навчальному закладі: 

практичні аспекти 

впровадження», 

квітень 2018 року 

Представництво 

фонду Фрідріха 

Еберта в Україні 

Давиденко Г.В., 

Ілініч С.Ю., 

Омельченко О.В. 

13 500 підтримано 

10 

IVLP Women to Lead, 

США, 3-24 лютого 

2018 р. 

USAID Давиденко Г.В. стипендіальна 

програма 

Заявку підтримано 



11 

«Місцеві політичні 

лідери – підтримка 

жінок у політиці», дата 

подання: 28.01.2016, 

реалізація програми – 

упродовж всього 

2016 р. та 2017 р. 

Уряд Швеції Давиденко Г.В. 

стипендіальна 

програма; 

безкоштовне 

навчання, обмін 

досвідом 

Заявку підтримано 

12 

Смарт Університет 

(«smart learning»); 

Австрійський 
Університет, Об`єднані 

Арабські Емірати 

 Давиденко Г.В. 
стипендіальна 

програма 
Заявку підтримано 

13 Корея  

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

  

 

Додаток 3.16 

Перелік установ НАН України та галузевих академій, ВНЗ, із якими 

укладено договори про співробітництво з Вінницьким інститутом 
 

№ 

з/п 
Назва установи 

Термін дії 

договору 
Результат співробітництва 

1 
Інститут психології ім. Г.С.Костюка 

НАПН України,  
безстроковий 

Участь в конференціях, наукових 

об’єднаннях, засіданнях спеціалізованих 

рад, публікації 

2 
Вінницький педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського,  
безстроковий 

Участь в конференціях, наукових 

об’єднаннях, засіданнях спеціалізованих 

рад, публікації 

3 

Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І.Пирогова, 

 

безстроковий 

Участь в конференціях, наукових 

об’єднаннях, засіданнях спеціалізованих 

рад, публікації 

4 

Кіровоградський педагогічний 

інститутом імені Володимира 

Винниченка 

безстроковий 

Участь в конференціях, наукових 

об’єднаннях, засіданнях спеціалізованих 

рад, публікації 

5 
Вінницький комунальний заклад 

«Академія безперервної освіти»  
безстроковий 

Участь в конференціях, наукових 

об’єднаннях, засіданнях спеціалізованих 
рад, публікації 

6 
Ніжинський державний університет 

ім.. М.Гоголя 
безстроковий 

Участь в конференціях, наукових 

об’єднаннях, засіданнях спеціалізованих 

рад, публікації 

7 
Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет 
безстроковий 

Участь в конференціях, наукових 

об’єднаннях, засіданнях спеціалізованих 

рад, публікації 

8 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди.  

 

безстроковий 

Участь в конференціях, наукових 

об’єднаннях, засіданнях спеціалізованих 

рад, публікації 

9 
Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 
безстроковий 

Участь в конференціях, наукових 

об’єднаннях, засіданнях спеціалізованих 

рад, публікації 

 

Додаток 3.17 

Перелік міністерств, підприємств, установ та організацій, із якими укладено 

договори на виготовлення науково-технічної продукції Вінницького 

інституту 

№ 

з/п 

Назва установи, 

організації-

замовника 

Назва 

господарського 

договору 

Підрозділ 

та П.І.Б. 

виконавця 

Сума 

договору, 

грн. 

Термін дії 

договору 

Результат НДР 

(впровадження, 

дисертація, 

публікація тощо) 

- - - - - - - 

 



Додаток 3.18 

Участь студентів Вінницького інституту в міжнародних, всеукраїнських та 

університетських конкурсах студентських наукових робіт 

 
№  

п/п 

Назва та ранг 

конкурсу 

(міжнародний, 

Всеукраїнський, 

університетський) 

Назви конкурсної роботи П.І.Б. студента, 

спеціальність, курс 

П.І.Б. наукового 

керівника (посада, 

науковий ступінь, 

вчене звання) 

Отриманий 

результат 

1 Університетський 

конкурс наукових 

робіт за тематикою 

ХVІІ міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Актуальні 

проблеми навчання 

та виховання людей 
в інтегральному 

освітньому 

середовищі у світлі 

реалізації Конвенції 

ООН про права 

інвалідів» 

Психологічні особливості 

прояву лідерських якостей 

у студентів з інвалідністю 

Чорноус Н.С., 

«Психологія» 

магістратура 

Найчук Вікторія 

Віталіївна, доцент 

кафедри 

психології, 

к.психол.н. 

Нагороджено 

грамотою 

2 Університетський 

конкурс наукових 

робіт за тематикою 

ХVІІ міжнародної 

науково-практичної 

конференції 
"Актуальні 

проблеми навчання 

та виховання людей 

в інтегральному 

освітньому 

середовищі у світлі 

реалізації Конвенції 

ООН про права 

інвалідів» 

Соціальна інтеграція дітей 

з особливостями 

психофізичного розвитку, 

як напрямок гуманізації 

системи освіти 

Тригубець Н.М., 

«Соціальна робота» 

магістратура 

Костенко Наталія 

Іванівна, 

завідувач кафедри 

соціальних 

технологій, 

к.пед.н. 

Нагороджено 

грамотою 

3 Університетський 

конкурс наукових 

робіт студентів з 

інвалідністю за 
тематикою ХVІІ 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Актуальні 

проблеми навчання 

та виховання людей 

в інтегральному 

освітньому 

середовищі у світлі 

реалізації Конвенції 
ООН про права 

інвалідів» 

Конституційно правовий 

статус біженців в Україні 

Фалейтор А.О., 

«Право» 1-й курс 

Мисак Олеан 

Ігорівна, старший 

викладач кафедри 

правознавства 

Нагороджено 

грамотою 



4 Університетський 

конкурс наукових 

робіт студентів з 

інвалідністю за 

тематикою ХVІІ 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Актуальні 

проблеми навчання 
та виховання людей 

в інтегральному 

освітньому 

середовищі у світлі 

реалізації Конвенції 

ООН про права 

інвалідів» 

Особливості вживання 

юридичної термінології у 

професійному мовленні 

Вощина М.Я., 

«Право» 2-й курс 

Мельник Оксана 

Анатоліївна, 

викладач кафедри 

соціальних 

технологій 

Нагороджено 

грамотою 

5 Університетський 

конкурс наукових 

робіт студентів з 

інвалідністю за 

тематикою ХVІІ 
міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Актуальні 

проблеми навчання 

та виховання людей 

в інтегральному 

освітньому 

середовищі у світлі 

реалізації Конвенції 

ООН про права 
інвалідів» 

Оцінка фінансового стану 

підприємства та шляхи 

його покращення 

Озоліна А.О., 

«Фінанси і кредит»  

5-й курс 

Євась Тетяна 

Володимирівна, 

старший викладач 

кафедри 

економіки та 
менеджменту 

Нагороджено 

грамотою 

6 Університетський 

конкурс наукових 

робіт студентів з 

інвалідністю за 

тематикою ХVІІ 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Актуальні 

проблеми навчання 

та виховання людей 

в інтегральному 
освітньому 

середовищі у світлі 

реалізації Конвенції 

ООН про права 

інвалідів» 

Соціалізація осіб з 

інвалідністю методами 

арт-терапії 

Панасюк З.Ю., 

«Психологія» 

магістратура 

Найчук Вікторія 

Віталіївна, доцент 

кафедри 

психології, 

к.психол.н. 

Нагороджено 

грамотою 



7 Університетський 

конкурс наукових 

робіт студентів з 

інвалідністю за 

тематикою ХVІІ 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Актуальні 

проблеми навчання 
та виховання людей 

в інтегральному 

освітньому 

середовищі у світлі 

реалізації Конвенції 

ООН про права 

інвалідів» 

Фінансове забезпечення 

як необхідний інструмент 

реалізації соціальної 

політики 

Шафар В.В., 

«Менеджмент»  

2-й курс 

Жукова Ольга 

Анатоліївна, 

старший викладач 

кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Нагороджено 

грамотою 

8 Університетський 

конкурс наукових 

робіт студентів з 

інвалідністю за 

тематикою ХVІІ 
міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Актуальні 

проблеми навчання 

та виховання людей 

в інтегральному 

освітньому 

середовищі у світлі 

реалізації Конвенції 

ООН про права 
інвалідів» 

Поняття недобросовісної 

конкуренції 

Майстренко В.В., 

«Право» 2-й курс 

Ваколюк Сергій 

Миколайович, 

д.філ. в гал. 

Права, завідувач 

кафедри 
правознавства 

Нагороджено 

грамотою 

9 Конкурс Обласного 

управління освіти 

спільно із Обласною 

прокуратурою 

Вінницької області  

«Сім кроків до 

покращення роботи 

прокуратури» 

Чорна Ольга, 

«Правознавство»,  

4-й курс 

Безносюк Андрій 

Миколайович, 

к.ю.н., доцент 

кафедри 

правознавства 

Результат ще не 

отримано 

10 Конкурс Обласного 

управління освіти 

спільно із Обласною 

прокуратурою 

Вінницької області 

«Сім кроків до 

покращення роботи 

прокуратури» 

Турбаніст Владислав, 

«Правознавство»,  

4-й курс 

Безносюк Андрій 

Миколайович, 

к.ю.н., доцент 

кафедри 

правознавства 

Результат ще не 

отримано 

11 Конкурс Обласного 

управління освіти 

спільно із Обласною 

прокуратурою 
Вінницької області 

«Сім кроків до 

покращення роботи 

прокуратури» 

Приходько Віталій, 

«Правознавство»,  

4-й курс 

Безносюк Андрій 

Миколайович, 

к.ю.н., доцент 

кафедри 
правознавства 

Результат ще не 

отримано 

12 Конкурс Обласного 

управління освіти 

спільно із Обласною 

прокуратурою 

Вінницької області 

«Сім кроків до 

покращення роботи 

прокуратури» 

Артюхова Марина, 

«Правознавство»,  

4-й курс 

Пригодський 

Вячеслав 

Анатолійович, 

к.ю.н., доцент 

кафедри 

правознавства 

Результат ще не 

отримано 

13 Конкурс Обласного 

управління освіти 

спільно із Обласною 

прокуратурою 

Вінницької області 

«Сім кроків до 

покращення роботи 

прокуратури» 

Ликова Лада, 

«Правознавство»,  

4-й курс 

Пригодський 

Вячеслав 

Анатолійович, 

к.ю.н., доцент 

кафедри 

правознавства 

Результат ще не 

отримано 



14 Конкурс Обласного 

управління освіти 

спільно із Обласною 

прокуратурою 

Вінницької області 

«Сім кроків до 

покращення роботи 

прокуратури» 

Ляшков Тарас,  

 «Правознавство»  

3-й курс 

Ваколюк Сергій 

Миколайович, 

д.філ. в гал. 

Права, завідувач 

кафедри 

правознавства 

Результат ще не 

отримано 

15 Всеукраїнський 

конкурс 

студентський 

наукових робіт з 
галузей знань і 

спеціальностей у 

2017-2018 н.р. 

Дихальна гімнастика як 

один із методів фізичної 

реабілітації 

Сметановський 

Богдан Миколайович, 

«Фізична 

реабілітація» ,  
3-й курс 

Чаланова Раїса 

Іванівна, д.мед.н., 

с.н.с., завідувач 

кафедри 
реабілітації та 

медицини 

Подано на ІІ 

етап конкурсу 

16 Всеукраїнський 

конкурс 

студентський 

наукових робіт з 

галузей знань і 

спеціальностей у 

2017-2018 н.р. 

Види інформаційно-

аналітичної роботи: суть, 

особливості класифікації 

та функціонування 

Ковалевська Катерина 

Сергіївна, 

«Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа», магістратура 

Мазуркевич 

Ольга Павлівна, к. 

культурології, 

доцент кафедри 

соціальної роботи 

Подано на ІІ 

етап конкурсу 

17 Всеукраїнський 

конкурс 

студентський 

наукових робіт з 
галузей знань і 

спеціальностей у 

2017-2018 н.р. 

Правовий захист прав і 

законних інтересів 

суб`єктів господарювання 

Майстренко 

В`ячеслав 

Віталійович, «Право», 

2-й курс 

Ваколюк Сергій 

Миколайович, 

д.філ. в гал. 

Права, завідувач 
кафедри 

правознавства 

Подано на ІІ 

етап конкурсу 

18 Всеукраїнський 

конкурс 

студентський 

наукових робіт з 

галузей знань і 

спеціальностей у 

2017-2018 н.р. 

Психологічні особливості 

переживання кризи в 

дорослому віці 

Лавров Богдан 

Ігорович, 

«Психологія»,  

4-й курс 

Найчук Вікторія 

Віталіївна, 

к.психол.н., 

доцент кафедри 

психології 

Подано на ІІ 

етап конкурсу 

19 Всеукраїнський 

конкурс 

студентський 
наукових робіт з 

галузей знань і 

спеціальностей у 

2017-2018 н.р. 

Особливості підходів до 

вирішення проблеми 

бідноті в Україні 

Григорець Мар`яна 

Володимирівна, 

«Соціальна робота», 
4-й курс 

Омельченко 

Олена Валеріївна, 

старший викладач 
кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Подано на ІІ 

етап конкурсу 

20 Всеукраїнський 

конкурс 

студентський 

наукових робіт з 

галузей знань і 

спеціальностей у 

2017-2018 н.р. 

Теоретичні основи і 

практичні аспекти 

заборгованості 

підприємства 

Канівець С.В.  

МО-21м-16 

2 курс 

Балахонова О.В., 

д.е.н., професор 

кафедри економіки 

та менеджменту 

Подано на ІІ 

етап конкурсу 

21 Конкурс 

студентських 

наукових робіт за 
тематикою наукових 

досліджень 

навчально-виховних 

підрозділів 

університету з 

нагоди святкування 

Дня науки в Україні 

Кадрова політика 

підприємства 

Гунявий В.В. 

М-41-14 

4 курс 

Ткаченко М.І., 

к.е.н., доцен 

кафедри економіки 

ІІ місце 



22 Конкурс 

студентських 

наукових робіт за 

тематикою наукових 

досліджень 

навчально-виховних 

підрозділів 

університету з 

нагоди святкування 

Дня науки в Україні 

Правовий захист прав і 

законних інтересів 

суб’єктів господарювання 

Турбаніст С.Д., ПЗ-

41-14, студент 4-го 

курсу 

Ваколюк С.М., 

д.філ. в галузі 

права, завідувач 

кафедри 

«Правознавства» 

Відзначено 

подякою 

23 Регіональний 

творчий конкурс 

«Молодь проти 

корупції», який 

проводився  

Донецьким 

національним 

університетом імені 

Василя Стуса 

(юридичним 

факультетом) та 

Апеляційним судом 
Вінницької області 

за підтримки 

Адвокатського 

об’єднання «Патюк 

та партнери» 

«Молодь проти корупції» Чорнодон Тетяна 

Володимирівна, ПЗк-

31-15, 3-й курс 

Буткалюк Г.В., 

викладач кафедри 

«Правознавства» 

9 місце 

24 Регіональний 

творчий конкурс 

«Молодь проти 

корупції», який 

проводився  

Донецьким 

національним 
університетом імені 

Василя Стуса 

(юридичним 

факультетом) та 

Апеляційним судом 

Вінницької області 

за підтримки 

Адвокатського 

об’єднання «Патюк 

та партнери» 

«Молодь проти корупції» Сорока Віолета 

Олегівна, ПРк-21-16, 

2-й курс 

Буткалюк Г.В., 

викладач кафедри 

«Правознавства» 

10 місце 

25 Регіональний 

творчий конкурс 

«Молодь проти 
корупції», який 

проводився  

Донецьким 

національним 

університетом імені 

Василя Стуса 

(юридичним 

факультетом) та 

Апеляційним судом 

Вінницької області 

за підтримки 
Адвокатського 

об’єднання «Патюк 

та партнери» 

«Молодь проти корупції» Ликова Лада 

Олександрівна, 

Артюхова Марина 
Віталіївна, ПЗ-41-14, 

4-й курс 

Буткалюк Г.В., 

викладач кафедри 

«Правознавства» 

4 місце 

 

 

 

 



Додаток 3.19 

Робота співробітників Вінницького інституту у складі експертних рад 

№  

з/п 

П.І.Б. 

співробітника УУ 

Штатник/сумісник 

Назва, вид та галузева приналежність 

ради (комісії, робочої групи)* Виконувані функції 

1 
Швед В.В.,  

штатник 

Громадська рада при Міністерстві освіти і 

науки України, у складі робочаї групи з 

питань реформування вищої освіти і науки 

експерт 

* робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної ради / науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти України. 

 

Додаток 3.20 

Участь співробітників Вінницького інституту 

у роботі видання, включеного до переліку  

наукових фахових видань України  

№  

з/п 

П.І.Б. 

співробітника УУ 

Штатник/сумісник 

Назва наукового 

фахового 

видання 

України 

Номер та 

дата видачі 

свідоцтва про 

реєстрацію 

Лист МОН 

України про 

надання статусу 

фахового (номер, 

дата, галузь 

науки) 

Функція 

(головний 

редактор, 

член 

редакційної 

колегії тощо) 

- - - - - - 

 

Додаток 3.21 

Участь співробітників Вінницького інституту 

у роботі іноземного рецензованого наукового видання 

№  

з/п 

П.І.Б. 

співробітника 

УУ 

Штатник/ 

сумісник 

Назва 

іноземного 

рецензованого 

наукового 

видання 

Номер та дата 

видачі 

свідоцтва про 

реєстрацію 

Інформація про 

включення видання до 

наукометричних баз 

(назва бази, номер 

видання у базі) 

Функція 

(головний 

редактор, член 

редакційної 

колегії тощо) 

- - - - - - 

 

Додаток 3.22 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце Вінницький інститут  
(або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії) 

№  

з/п 

П.І.Б. 

співробітника УУ 

Штатник/сумісник 

П.І.Б. студента 
Назва та ранг 

олімпіади/конкурсу* 
Результат 

1 
Мельник Оксана 

Анатоліївна 

Поплавська Олександра 

Юріївна 

Всеукраїнська 

олімпіада з української 

мови, обласний тур 

ІІ місце 

*  вказувати тільки участь у міжнародних студентських олімпіадах / II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) / III-IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів / II-III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 
академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України. 

 

 

 

 



Додаток 3.23 

Участь співробітників Вінницького інституту в організаційному комітеті, 

журі, роботі конкурсних комісій всеукраїнських та міжнародних конкурсів  

№  

з/п 

П.І.Б. 

співробітника УУ 

Штатник/сумісник 

Назва та ранг 

олімпіади/конкурсу* 

Позиція (голова оргкомітету, член 

оргкомітету, член апеляційної 

комісії тощо) 

1 
Мельник Оксана 

Анатоліївна, штатник 

Всеукраїнська олімпіада 

з української мови серед 

студентів технікумів і 

коледжів 

Член організаційного комітету 

2 
Давиденко Ганна 

Віталіївна, штатник 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових 

робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 

2017/2018 н.р. з галузі 

«Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти» 

Заступник голови організаційного 

комітету 

3 
Ілініч Світлана Юріївна, 

штатник 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових 

робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 

2017/2018 н.р. з галузі 

«Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти» 

Член організаційного комітету 

4 
Ілініч Світлана Юріївна, 

штатник 

ІІ етап учнівської 

олімпіади з української 

мови та літератури 

(Вінницька область) за 

професійним 

спрямуванням 

Робота у складі журі (заступник 

голови) 

5 
Ілініч Світлана Юріївна, 

штатник 

ІІ етап  VIII 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та 

студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

(Вінницька обл) 

Робота у складі журі (заступник 

голови) 

6 
Ілініч Світлана Юріївна, 

штатник 

ХVIII Міжнародний 

конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 

Робота у складі журі (заступник 

голови) 

7 
Ілініч Світлана Юріївна, 

штатник 

Всеукраїнська 

олімпіада з української 

мови (за професійним 

спрямуванням) 

Робота у складі журі 

*  вказувати тільки участь у міжнародних студентських олімпіадах / II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) / III-IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів / II-III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 
академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу. 

 

 

 

 

 



Додаток 3.24 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента  

№  

з/п 

П.І.Б. 

співробітника УУ 

Штатник/ 

сумісник 

Науковий 

ступінь, учене 

звання, 

посада 

ПІБ дисертанта, тема 

дисертації 

Заклад вищої 

освіти або наукова 

установа, при якій 

відбувся захист 

дисертації 

Галузь, 

спеціальність 

та шифр 

спеціалізованої 

вченої ради 

Дата 

захисту 

1 
Балахонова О.В. 

штатник 

д.е.н., доцент, 

професор 

Лазоренко Л. В. 

«Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємств 

зв’язку: теорія та 

методологія» 

Державний 

університет 

телекомунікацій 

Міністерства освіти і 

науки України 

08.00.04 

Економіка та 

управляння 

підприємствами 

Д 26.861.03 

20.09.2017 

2 
Давиденко Г.В., 

штатник 

Д.пед.н., 

доцент, 

директор 

інституту 

Шевців Зоя Михайлівна 

«Теорія і методика 
професійної підготовки 

майбутніх учителів 

початкової школи до 

роботи в інклюзивному 

середовищі 

загальноосвітнього 

навчального закладу» 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет 

13.00.04 -  теорія 

і методика 

професійної 

освіти 

30.01.2018 

3 
Мазуркевич 

О.П., штатник 

Кандидат наук, 

доцент 

кафедри 

соціальних 

технологій 

Вінницького 
інституту 

Університету 

«Україна» 

Кондратенко Ірина 

Анатоліївна« Творча 

діяльність Михайла 

Семеновича Литвиненка  

в контексті української 
православної хорової 

культури другої половини 

ХХ початку ХХІ століть» 

Національна 

музична академія 

України імені П.І. 

Чайковського. 

 

26.00.01 – Теорія 

та історія 

культури 

(мистецтвознавс
тво) 

28.11.2017р

. 

4 
Мазуркевич 

О.П., штатник 

Кандидат наук, 

доцент 

кафедри 

соціальних 

технологій 

Вінницького 

інституту 

Університету 
«Україна» 

Куркова Ірина Сергіївна 

«Взаємодія 

композиторського та 

виконавського стилів у 

процесі культуро творчої 

комунікації 

С.Рахманінова та 

В.Горовиця: звукозапис 

як осередок творчого 
діалогу» 

Національна 

музична академія 

України імені П.І. 

Чайковського. 

 

26.00.01 – Теорія 

та історія 

культури 

(мистецтвознавс

тво) 

27 березня 

2018р. 

5 
Найчук В.В. 

штатник 

к.психол.н., 

доцент 

кафедри 

Полілуєва Інга 

Володимирівна, 

дисертація на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата психологічних 

наук на тему 

«Особливості емоційно-

вольової регуляції 

спортивно-художеьої 

діяльності в підлітковому 

віці» 

спеціалізована вчена 

рада 

К 64.053.08 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С. Сковороди 

19.00.07 ‒ 

педагогічна та 

вікова 

психологія 

01.06 2018 

р. 

 

 


