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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ГОЛОВА: 

Давиденко Ганна Віталіївна, директор Вінницького інституту 

Університету «Україна», доктор педагогічних наук, доцент, голова ради 

ГО «Соціальна перспектива». 

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Ілініч Світлана Юріївна, кандидат філологічних наук, заступник 

директора з науково-педагогічної роботи. 

Омельченко Олена Валеріївна, начальник відділу науки, міжнародної 

діяльності та інклюзивної освіти. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:  

Давиденко Віталій Володимирович, доктор політичних наук, завідувач 

кафедри правознавства. 

Заброцький Михайло Михайлович, кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології. 

Корчинський Володимир Станіславович, доктор медичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач кафедри медицини та реабілітації. 

Костенко Наталя Іванівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

соціальних технологій. 

Найчук Вікторія Віталіївна, кандидат психологічних наук, декан 

соціально-економічного факультету. 

Швед Вадим Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, начальник 

відділу навчально-методичної роботи. 

Чорноус Анна, студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», голова 

студентського парламенту Вінницького інституту Університету «Україна». 
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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

практичного семінару-тренінгу 

«Залучення грантових коштів та участь у міжнародних програмах» 

18 квітня 2019 р. 

 
Місце проведення: Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Вінниця,  

вул. Хмельницьке шосе, 23 а 

 

09:00 – 10.00  Реєстрація учасників, ранкова кава 

  

10:00 – 10:30 Привітання учасників семінару: 

Проректор з наукової та міжнародної діяльності 

Університету «Україна», директор Вінницького інституту 

та коледжу, д.пед.н., професор Давиденко Г.В. 

  

10.30 – 11.30 Модуль 1. «Fundraising – ефективний збір коштів. Як 

написати грант так, щоб виграти кошти» 

Тренер: Ілініч Світлана, ауд. 407 

  

11.30 – 11.45 Перерва 

  

11.45 – 12.45 Модуль 2. «Пошук спонсорів та інформаційне 

забезпечення грантової роботи» 

Тренер: Омельченко Олена, ауд. 407 

  

12.45 – 13.00 Брейк-кава 

  

13.00 – 14.00 

 

Модуль 3. «Практичні аспекти написання грантового 

проекту та заповнення аплікаційної форми»  

Тренер: Ілініч Світлана, ауд. 407 

  

14.15 – 14.30 

 

 

 

14.30-15.00 

 

Презентація on-line курсу «Організація роботи закладу 

освіти в умовах інклюзивного навчання», Ілініч Світлана, 

ауд. 407 

 

Обговорення, обмін практичним досвідом, напрацювання 

програми спільних дій учасників семінару. Вручення 

сертифікатів, фойє 3-го поверху 
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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

практичних семінарів  

18 квітня 2019 р.  

 

Місце проведення: Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а 

 

09:00 – 10.00  Реєстрація учасників, ранкова кава. 

10.00 – 10.45 Модуль 1. «Фінансова грамота на кожен день» 

Організатор: кафедра економіки та менеджменту 

Вінницького інституту Університету «Україна»,  

ауд. 307 

10.45 – 10.50 Перерва 

10.50 – 11.35 Модуль 2. «Надання першої медичної допомоги» 

Організатор: кафедра медицини та реабілітації 

Вінницького інституту Університету «Україна»,  

ауд. 307 

11.35 – 11.50 Брейк-кава 

11.50 – 12.35 Модуль 3. «Тренінг розвитку творчих здібностей» 

Організатор: кафедра психології Вінницького 

інституту Університету «Україна», ауд. 307 

12.35 – 12.40 Перерва 

12.40 – 13.25 Модуль 4. «Інтерактивна гра: Руйнуємо бар`єри» 

Організатор: кафедра соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету «Україна» та 

Українське товариство сліпих, ауд. 307 

13.25 – 13.30 Перерва 

13.30 – 14.15 Модуль 5. «Практична гра: Я – Криміналіст» 

Організатор: кафедра правознавства Вінницького 

інституту Університету «Україна», ауд. 307 

14.15 – 14.40 Підведення підсумків. Вручення сертифікатів. 
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СЕКЦІЯ 1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

18 квітня      початок: 14 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 308 

 

Керівник секції Костенко Н.І., кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

Секретар секції Мазуркевич О.П., кандидат культурології, 

старший викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

 
№ 

з/п 

Назва доповіді Доповідачі 

1.  
Український воєнний 

роман: етапи розвитку 

Гросевич Т.В., кандидат філологічних наук, 

доцент циклової комісії журналістики Івано-

Франківської філії Університету «Україна» 

2.  

Взаємодія учасників 

освітнього процесу на 

засадах педагогіки 

партнерства 

Дідух В.В., магістр початкової освіти, старший 

лаборант кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти ЧНУ імені Юрія 

Федьковича. 

Науковий керівник: 

Федірчик Т.Д., доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти ЧНУ імені Юрія 

Федьковича 

3.  

Організація соціальної 

роботи з незахищеними 

категоріями населення в 

закладах профтехосвіти 

Довгалюк Н.П., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

4.  

Працевлаштування осіб з 

функціональними 

обмеженнями здоров’я як 

соціальна проблема 

Войтко О.І., магістрант 1-го року підготовки, 

спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

5.  
Соціальна робота з 

наркозалежною молоддю: 

технологічний аспект 

Жук Д.П., магістрант 1-го року підготовки, 

спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

6.  
Інноваційні процеси в 

освіті майбутніх лікарів на 

Зідрашко Г.А., кандидат медичних наук, 

доцент кафедри гістології, цитології та 
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кафедрі гістології, 

цитології та ембріології 

ЗДМУ 

ембріології Запорізького державного 

медичного університету; 

Алієва О.Г., кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри гістології, цитології та 

ембріології Запорізького державного 

медичного університету; 

Таврог М.Л., кандидат медичних наук, доцент 

кафедри гістології, цитології та ембріології 

Запорізького державного медичного 

університету 

7.  
Емоційне вигорання 

вчителя як фактор ризику 

професійної діяльності 

Зубкова Л.М., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри англійської мови, факультет 

іноземних мов Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна; 

Бєляєва Е.Ф., старший викладач кафедри 

англійської мови, факультет іноземних мов 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

8.  

Підвищення якості життя 

населення в контексті 

реалізації соціальної 

політики 

Ільніцький К.Ф., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

9.  
Особливості пізнавальної 

діяльності дітей із 

порушеннями зору 

Корнєєва Г.Г., студентка 1-го курсу, 

спеціальність «Психологія», Вінницький 

інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Костенко Н.І., завідувач кафедри соціальних 

технологій, кандидат педагогічних наук, 

доцент, Вінницький інститут Університету 

«Україна» 

10.  

Впровадження 

інноваційно-освітніх 

технологій в сучасних ВНЗ 

України: соціальний аспект 

Костенко Н.І., кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри соціальних технологій, 

магістрант 1-го року підготовки, спеціальності 

«Соціальна робота» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

11.  
Соціальна реклама: 

світовий досвід та 

українська реальність 

Куляс Т.О., магістрант 1-го року підготовки, 

спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

12.  

Використання Google 

Classroom для організації 

навчання в освітньому 

процесі 

Матковська І.А., викладач Вінницького 

коледжу Університету «Україна» 
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13.  
Теоретичні і практичні 

аспекти соціального 

захисту населення 

Осійський Ю.О., старший викладач кафедри 

соціальних технологій, магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

14.  

Накопичувальне 

страхування життя – 

конкурентоздатна 

альтернатива 

недержавному пенсійному 

забезпеченню 

Рудик С.Л., старший викладач кафедри 

соціальних технологій, магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

15.  
Соціально-педагогічні 

технології у вирішенні 

конфліктів між підлітками 

Соць О.В., магістрант 1-го року підготовки, 

спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

16.  
Сучасні соціальні інновації 

(на прикладі соціального 

підприємництва) 

Тарасюк Н.М., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

17.  
Можливості для розвитку 

соціального 

підприємництва в Україні 

Тарасюк Н.М., кандидат економічних наук, 

магістрант 1-го року підготовки, спеціальність 

«Соціальна робота», Вінницький інститут 

Університету «Україна»; 

Войтко О.І., магістрант 1-го року підготовки, 

спеціальність «Соціальна робота», Вінницький 

інститут Університету «Україна»; 

Безсмертна О.В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри підприємництва та 

фінансової діяльності, Вінницький 

національний технічний університет 

18.  

Освіта як провідна 

соціальна технологія в 

українському суспільстві 

знань 

Ткачук Т.Ю., магістрант 1-го року підготовки, 

спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

19.  

Професійна діяльність 

соціального працівника у 

багатонаціональному 

середовищі 

Харчук Д.В., магістрант 2-го року підготовки, 

спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Давиденко В.В., доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 
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20.  

Особливості відображення 

сучасних соціальних 

проблем у мас-медіа 

України 

Шестопалько М.В., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

21.  
Соціальні послуги для 

громадян похилого віку в 

Україні 

Шулер О.О., магістрант 1-го року підготовки, 

спеціальність «Соціальна робота», Вінницький 

інститут Університету «Україна» 

22.  

Технології впливу 

державної політики на 

процес формування 

патріотичного виховання 

молоді 

Шумяков В.І., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальність «Соціальна робота», 

Вінницький інститут Університету «Україна» 
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СЕКЦІЯ 2. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СВІТЛІ ВИМОГ 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

18 квітня      початок: 14 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 310 

 

Керівник секції Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі права, 

завідувач кафедри правознавства Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Секретар секції Олійник О.М., асистент кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 
№ 

з/п 
Назва доповіді Доповідачі 

1.  
Статус людини і громадянина 

як інститут конституційного 

права 

Вараниця В.І., заступник завідувача 

кафедри правознавства, старший викладач 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

2.  
Сутність та практичне 

застосування арбітражної 

угоди 

Григорчук В.В., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Олійник О.М., асистент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

3.  
Зовнішня культура юриста в 

контексті службового та 

юридичного етикету 

Камінський В.О., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Вараниця В.І., заступник завідувача кафедри 

правознавства, старший викладач 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

4.  
Теорія державної служби та 

діяльність державних 

службовців 

Куліховський В.М., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Олійник О.М., асистент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

5.  
Державне управління як 

система принципів 

Мандибура А.В., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 
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організації суспільного життя інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Вараниця В.І., заступник завідувача кафедри 

правознавства, старший викладач 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

6.  
Особливості 

адміністративного процесу в 

Україні 

Марценюк А.О., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Олійник О.М., асистент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

7.  
Функції податкового 

контролю та правопорушення 

в сфері оподатковування 

Меланич О.М., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Вараниця В.І., заступник завідувача кафедри 

правознавства, старший викладач 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

8.  
Міжнародний досвід 

правового регулювання 

електронної комерції 

Налпенко Д.В., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Олійник О.М., асистент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

9.  
Характеристика злочинів 

проти основ національної 

безпеки: поняття і види 

Новак А.Ю., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Вараниця В.І., заступник завідувача кафедри 

правознавства, старший викладач 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

10.  
Поняття незалежності суддів 

та проблематика впливу на 

його діяльність 

Олійник О.М., асистент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

11.  
Розвиток цивільного та 

торгового права у зарубіжних 

країнах 

Педорук А.І., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 
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Науковий керівник:  

Олійник О.М., асистент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

12.  
Характеристика нормативно-

правових актів органів 

місцевого самоврядування 

Побережний Д.Р., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Вараниця В.І., заступник завідувача кафедри 

правознавства, старший викладач 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

13.  

Щодо впливу 

правосуб’єктності 

податкових агентів на 

оподаткування ПДВ фізосіб-

підприємців при імпорті 

товарів 

Пригоцький В.А., кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри правознавства, Вінницький 

інститут Університету «Україна» 

14.  
Психологічна структура 

судової діяльності 

Присяжний А.А., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Олійник О.М., асистент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

15.  
Історичний аспект розвитку 

конституційної теорії 

розподілу влади 

Рожанський Я.А., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Вараниця В.І., заступник завідувача кафедри 

правознавства, старший викладач 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

16.  

Митний контроль щодо 

охорони тваринного та 

рослинного світу 

Сідак С.П., кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри правознавства, 

Вінницький інститут Університету 

«Україна» 

17.  
Формування іміджу України 

сучасними засобами масової 

комунікації 

Супрун Л.В., доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор, завідувач кафедри 

журналістики, Національний університет 

«Острозька академія»; 

Супрун В.М., кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри журналістики, Донецький 
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національний університет імені Василя 

Стуса 

18.  
Необхідна оборона як засіб 

захисту від злочинних 

посягань 

Тарасюк О.В., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Олійник О.М., асистент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

19.  

Форма та особливості 

укладання договору у сфері 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Усманов Д.В., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Вараниця В.І., заступник завідувача кафедри 

правознавства, старший викладач 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

20.  

Міжнародне торговельне 

право як регулятор відносин 

міжнародного 

співробітництва 

Хора М.Є., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Олійник О.М., асистент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

21.  
Особливості спадкування за 

цивільним законодавством 

України 

Чмих А.В., студент 3-го курсу, спеціальність 

«Правознавство», Вінницький коледж 

Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавства, Вінницький інститут 

Університету «Україна» 

22.  
Напрямки формування 

громадянського суспільства і 

правової держави в Україні 

Янковий В.О., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Вараниця В.І., заступник завідувача кафедри 

правознавства, старший викладач 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 
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СЕКЦІЯ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ: 

ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРАКТИКА 

 

18 квітня      початок: 14 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 307 

 

Керівник секції Найчук В.В., кандидат психологічних наук, доцент  

кафедри психології Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Секретар секції Лєсніченко Н.П., асистент кафедри психології 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 
№ 

з/п 

Назва доповіді Доповідач 

1.  
Соціально-психологічні 

аспекти соціалізації особистості 

юнацького віку 

Баланович Ю., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

2.  
Метод арт-терапії в роботі з 

людьми похилого віку 

Вовк С.А., студентка 5-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна»; 

Решке І.О., студентка 5-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Найчук В.В., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

3.  
Фактори, що сприяють 

підлітковій агресії 

Дика К.А., студентка 1-го курсу, 

спеціальність «Психологія», Вінницький 

інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Костенко Н.І., завідувач кафедри 

соціальних технологій, кандидат 

педагогічних наук, доцент, Вінницький 

інститут Університету «Україна» 

4.  
Ставлення до грошей в системі 

відносин 

Іщенко І.В., студентка 5-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна»; 

Погребняк І.Ю., студентка 5-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 
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інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Найчук В.В., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

5.  
Пізнавальні фактори схильності 

до суїцидальної поведінки осіб 

юнацького віку 

Коваль А.О., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна»; 

Єрмаков Д.О., студент 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна»; 

Іванченко О., студент 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

6.  
Гендерні особливості 

конфліктної поведінки жінками 

та чоловіками 

Козлова О.В., магістрант 2 року 

підготовки, спеціальності «Психологія» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

7.  
Особливості поведінки 

особистості в конфліктних 

ситуаціях 

Козлова О.В., магістрант 2 року 

підготовки, спеціальності «Психологія» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

8.  
Феномен локус-контролю в 

сучасних дослідженнях 

Лєсніченко Н.П., асистент кафедри 

психології Вінницького інституту 

Університету «Україна»; 

Маначинський А.В., магістрант 2 року 

підготовки, спеціальності «Психологія» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

9.  
Проблема задоволеності 

шлюбом в психологічних 

дослідженнях 

Москалюк А.А., студент 4-го курсу, 

спеціальність «Психологія», Вінницький 

інститут Університету «Україна»; 

Братковський В.П., студент 4-го курсу, 

спеціальність «Психологія», Вінницький 

інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Найчук В.В., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології, Вінницький 

інститут Університету «Україна» 

10.  
Дослідження сексуальності 

жінки 

Найчук В.В., кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри психології 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 
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11.  
До проблеми розвитку творчих 

здібностей молодших школярів 

Нараєвська О., студентка 5-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна»; 

Побута І.М., студентка 5-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Найчук В.В., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

12.  
Сучасні підходи до вивчення 

умов розвитку професійної 

ідентичності 

Немаш Л.І., асистент кафедри психології 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

13.  
Проблема задоволеності 

шлюбом в психологічних 

дослідженнях 

Павленко А., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

14.  
Проблема професійного 

вигорання в психології 

Павлюк О.В., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

15.  
Рівень домагань особистості у 

період раннього юнацтва 

Паламарчук М.С., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

16.  

Особливості вивчення 

проблеми ставлення в аспекті 

дослідження батьківсько-

дитячих відносин 

Приймак М., магістрант 2 року підготовки, 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

17.  
Оптимізм в контексті вивчення 

проблеми успішності 

Радомська М., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Психологія» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

18.  
Основні засади дослідження 

розвитку самооцінки у 

підлітковому віці 

Тітоходь А.М., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна»; 

Захаров А.К., студент 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна»; 

Литвиненко Т.Р., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 
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19.  
Критичне мислення у розрізі 

викликів сучасності 

Ткаченко М.О., асистент кафедри 

психології Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

20.  
Конкурентоспроможність 

молодих фахівців як 

психологічна проблема 

Турчак В.В., магістрант 1 року підготовки, 

спеціальності «Психологія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 
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СЕКЦІЯ 4. ФІЗИЧНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

18 квітня     початок: 14 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 417 

 

Керівник секції Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 

кафедри медицини та реабілітації Вінницького 

інституту Університету «Україна»; 

Секретар секції Куц О.О., кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент кафедри медицини та реабілітації 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 
№ 

з/п 
Назва доповіді Доповідачі 

1.  
Особливості фізичної терапії 

при діабетичних нейропатіях 

Бойко А.В., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

2.  

Вплив комплексної фізичної 

терапії на фактори серцево-

судинного ризику в осіб 

похилого віку 

Вайнштейн Т.Л., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

3.  
Фізична реабілітація осіб із 

черепно-мозковою травмою 

Власенко А.Р., студентка 4-го курсу, 

спеціальність «Фізична реабілітація», 

Вінницький інститут Університету 

«Україна» 

4.  
Найшкідливіші дієти: міфи та 

користь 

Гончарук О.А., студентка 4-го курсу, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

5.  
Фізична реабілітація при 

черепномозкових травмах 

Горбачук Т.Ю., студентка 4-го курсу, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

6.  

Сучасний стан застосування 

форм та методів фізичної 

реабілітації людей з черепно-

мозковими травмами 

Горбачук Т.Ю., студентка 4-го курсу, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

7.  
Методи фізичної терапії при 

основних м’язовотонічних 

Карпенко О.В., асистент кафедри 

медицини та реабілітації, магістрант 1-го 
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синдромах остеохондрозу 

шийного відділу хребта 

року підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

8.  
Фізична терапія хворих на 

плечолопатковий періатрит 

Карпенко О.В., асистент кафедри 

медицини та реабілітації, магістрант 1-го 

року підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

9.  
Фізична терапія при 

діабетичній полінейропатіі 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор, 

завідувач кафедри медицини та 

реабілітації, Вінницький інститут 

Університету «Україна»; 

Бойко А.В., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальність «Фізична 

терапія. Ерготерапія», Вінницький інститут 

Університету «Україна»; 

Бублик Ю.П., Чеснік І.В., Іщук Д.П., 

Висоцька В.В., Клінічний санаторій 

«Хмільник» 

10.  

Гендерні особливості факторів 

ризику серцево-судинних 

захворювань у осіб похилого 

віку 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор, 

завідувач кафедри медицини та 

реабілітації, Вінницький інститут 

Університету «Україна»; 

Вайнштейн Т.Л., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

11.  

Порівняльна характеристика 

профілактики серцево-

судинних захворювань в 

Україні та Європі 

Корчинський В.С., завідувач кафедри 

медицини та реабілітації, доктор медичних 

наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри медицини та реабілітації 

Вінницького інституту Університету 

«Україна»; 

Пономаренко М.В., асистент кафедри 

медицини та реабілітації Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

12.  

Фізична терапія при 

остеоартрозах і коморбідних 

станах 

Корчинський В.С., завідувач кафедри 

медицини та реабілітації, доктор медичних 

наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри медицини та реабілітації 

Вінницького інституту Університету 
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«Україна»; 

Лабецький Б.Р., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

13.  

Ефективність фізичної 

реабілітації при 

метаболічному синдромі 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор, 

завідувач кафедри медицини та 

реабілітації, Вінницький інститут 

Університету «Україна»; 

Тарасюк І.С., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальність «Фізична 

терапія. Ерготерапія», Вінницький інститут 

Університету «Україна»; 

Чесник І.В., Желюк Л.П., Фурман Л.В., 

Шутяк І.П., Степанець Л.П., 

Синиця О.О., Клінічний санаторій 

«Хмільник», м. Хмільник 

14.  

Фізична реабілітація при 

дисплазії кульшових суглобів 

у немовлят 

Ломинога С.І., кандидат медичних наук, 

старший викладач кафедри медицини та 

реабілітації, Вінницький інститут 

Університету «Україна»; 

Покорук О.О., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальність «Фізична 

терапія. Ерготерапія», Вінницький інститут 

Університету «Україна» 

15.  

Роль позатренувальних 

засобів у фізичній 

підготовленості футболістів 

Мельник В.В., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальність «Фізична 

терапія. Ерготерапія», Вінницький інститут 

Університету «Україна» 

16.  

Особливості 

диференційованих програм 

фізичної терапії при вегето-

судинній дистонії 

Москаленко С.Б., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

17.  

Методи фізичної терапії при 

набутих вадах серця у осіб 

похилого віку 

Назарчук І.С., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

18.  

Застосування методів фізичної 

терапії при серцевій 

недостатності 

Онипко О.М., студентка 4-го курсу, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

19.  Фізична терапія при Орел Ю.С., студентка 4-го курсу, 
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жовчокам’яній хворобі спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

20.  

Профілактика цукрового 

діабету методами фізичної 

реабілітації 

Решетник В.В., студентка 4-го курсу, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

21.  

Методика занять кінезітерапії 

при остеохондрозі грудного 

відділу хребта 

Сметановський Б., студент 4-го курсу, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

22.  

Методика заняття на 

профілакторі Євмінова при 

остеохондрозі поперекового 

відділу хребта 

Стадник С.В., студент 4-го курсу, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

23.  
Фізична терапія при 

цукровому діабеті ІІ типу 

Степаненко Т.А., студентка 4-го курсу, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

24.  

Диференційовані програми 

фізичної терапії при 

метаболічному синдромі 

Тарасюк І.С., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

25.  

Особливості фізичної 

реабілітації дітей із ДЦП в 

умовах спеціалізованого 

центру 

Тирновська А.В., студентка 4-го курсу, 

спеціальність «Здоров’я людини», 

Вінницький інститут Університету 

«Україна» 

26.  

Ефективність фізичної терапії 

при абдомінальному ожирінні 

у жінок в 

постменопаузальному періоді 

Ткачук І., магістрант 1-го року підготовки, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

27.  

Сучасні засоби фізичної 

реабілітації при відновленні 

пацієнтів після травм 

кульшового суглоба та 

переломів кісток тазу у 

віддаленому 

післяопераційному періоді 

Філонова В.В., студентка 4-го курсу, 

спеціальність «Фізична терапія. 

Ерготерапія», Вінницький інститут 

Університету «Україна» 

28.  

Методи фізичної терапії при 

посттромбофлебетичній 

хворобі нижніх кінцівок 

Черній Ю.М., магістрант 1-го року 

підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

29.  Профілактика при Черній Ю.М., магістрант 1-го року 
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посттромбофлебетичній 

хворобі нижніх кінцівок 

підготовки, спеціальності «Фізична 

терапія. Ерготерапія» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

30.  
Профілактика 

гаджетозалежності 

Чута І.О., студент 4-го курсу, 

спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

31.  

Соціально-психологічна 

реабілітація учасників 

антитерористичної операції 

Щербаківська І.Г., студентка 4-го курсу, 

спеціальність «Здоров’я людини», 

Вінницький інститут Університету 

«Україна» 

32.  
Лікувальна фізична культура 

при міопії (короткозорості) 

Юрченко В.В., студент 4-го курсу, 

спеціальність «Фізична терапія. 

Ерготерапія», Вінницький інститут 

Університету «Україна». 

Науковий керівник: 

Пономаренко М.В., асистент кафедри 

медицини та реабілітації, Вінницький 

інститут Університету «Україна» 

33.  

Вплив фізичних навантажень 

на здоров’я і життєдіяльність 

людини 

Якобчук Л.М., перекладач жестової мови, 

Вінницький інститут Університету 

«Україна»; 

Павлюковський О.М., студент 4-го курсу, 

спеціальність «Здоров’я людини», 

Вінницький інститут Університету 

«Україна» 
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СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

ПІДПРИЄМСТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

18 квітня     початок: 14 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 309 

  

Керівник секції  Балахонова О.В., доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Секретар секції Євась Т.В., старший викладач кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

 
№ 

з/п 
Назва доповіді Доповідачі 

1.  
Теоретико-методологічні 

аспекти формування ринкової 

ціни підприємства 

Головачова А.А., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Менеджмент» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Балахонова О.В., доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

2.  
Конкурентоспроможність 

банку на ринку банківських 

продуктів 

Грушовенко О.В., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Швед В.В., кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

3.  Управління комунікаціями 

підприємства 

Зарецька К.А., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Менеджмент» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Швед В.В., кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 
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менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

4.  
Методичні підходи до оцінки 

ефективності системи 

менеджменту підприємства 

Коломієць А.М., студент 4-го курсу, 

спеціальності «Менеджмент» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Євась Т.В., старший викладач кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

5.  
Теоретичні основи та 

практичні аспекти управління 

власним капіталом 

підприємства 

Леухін К.К., магістрант 1 року підготовки, 

спеціальності «Менеджмент» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Балахонова О.В., доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

6.  
Методи управління 

кредиторською заборгованістю 

підприємства 

Мамчур О.В., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Швед В.В., кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

7.  Антикризове управління 

підприємством 

Медведкін Р.В., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Швед В.В., кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

8.  Особливості фінансування 

комунального підприємства 

Мельникова Н.С., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 
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Науковий керівник:  

Ткаченко М.І., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

9.  Управління фінансовою 

стійкістю підприємства 

Озоліна А.О., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Ткаченко М.І., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

10.  
Особливості фінансового 

менеджменту комунального 

підприємства та напрями його 

вдосконалення 

Олійник О.С., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Ткаченко М.І., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

11.  
Стратегія управління 

підприємством як основа його 

ефективності 

Підлісняк М.В., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Менеджмент» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Швед В.В., кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

12.  Мотивація праці на сучасному 

підприємстві 

Приходько В.О., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Менеджмент» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Яблочніков С.Л., доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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13.  
Особливості фінансового 

планування на комунальних 

підприємствах 

Побережний Б.О., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Балахонова О.В., доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

14.  Управління інвестиційним 

капіталом підприємства 

Сідорова Р.А., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Менеджмент» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Яблочніков С.Л., доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

15.  

 

Можливості для розвитку 

соціального підприємництва в 

Україні 

Тарасюк Н.М., кандидат економічних 

наук, студентка Вінницького інституту 

Університету «Україна»; 

Войтко О.І., студентка Вінницького 

інституту Університету «Україна»; 

Безсмертна О.В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва та фінансової діяльності 

Вінницького національного технічного 

університету 

16.  
Фінансовий аналіз збереження 

і використання запасів 

бюджетної установи 

Чорната Я.Ю., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Балахонова О.В., доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

17.  
Економічна необхідність 

ефективного використання 

трудових ресурсів 

підприємства 

Чуміков В.О., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Менеджмент» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 
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Науковий керівник:  

Швед В.В., кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

18.  Управління ризиками в 

діяльності підприємства 

Шелегон С.П., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Швед В.В., кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

19.  Управління ефективністю у 

ЗЕД підприємства 

Шпильовська Ю.А., магістрант 1 року 

підготовки, спеціальності «Менеджмент» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна». 

Науковий керівник:  

Швед В.В., кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

20.  
Соціальна відповідальність 

підприємства як складова 

стратегії його розвитку 

Янковий А.С., студент 4-го курсу, 

спеціальності «Менеджмент» Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

Науковий керівник:  

Жукова О.А., старший викладач кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 
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