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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

6 квітня 2016 р. 

 

Реєстрація учасників                                -                9.00 – 9.50  

Пленарне засідання (актова зала)          -                  10.00 – 12.30 

Перерва     -                  12.30 – 13.30  

Робота секцій                    -                 13.30 – 16.00 

 

 

7 квітня 2016 р. 

 

Робота секцій                                                  10.00 – 11.20 

Звіти керівників секцій     12.00 – 13.00 

Обговорення та прийняття  

рішення конференції   13.00 – 14.00 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ : 

 

доповідь на пленарному засіданні  -  20 хв. 

доповідь на секції    -  до 10 хв. 

виступ при обговоренні   -  до  3 хв. 

 

 

Мови конференції: українська, російська, англійська 
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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:  

Макац Володимир Геннадійович, доктор медичних наук, професор, 

експерт вищого рівня НАН України, академік АТН України, член-

кореспондент Російської академії природознавства, завідувач кафедри 

реабілітаційних технологій. 

Корчинський Володимир Станіславович, доктор медичних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри реабілітаційних технологій. 

Яблочніков Сергій Леонтійович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач  кафедри соціальних технологій 

Чорноусенко Надія Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології 

Костенко Наталя Іванівна, кандидат педагогічних наук, вчений секретар 

інституту, заступник завідувача кафедри соціальних технологій 

Швед Вадим Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, начальник 

відділу навчально-методичної роботи 

Хільченко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, декан соціально-економічного факультету 

Левчишина Олена Віталіївна, заступник декана соціально-економічного 

факультету, старший викладач кафедри психології 

Ваколюк Сергій Миколайович, доктор філософії у галузі права, завідувач 

кафедри бізнесу і права 

Ликова Лада, студентка 2 курсу, голова ради студентського 

самоврядування Вінницького інституту Університету «Україна» 

Русин Артур, студент 3 курсу, голова СНТ Вінницького інституту 

Університету «Україна». 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

6 квітня, початок о 10.00  

(актова зала інституту, вул. Першотравнева, 88а) 

Вітальне слово Давиденко Ганни Віталіївни, д. пед. н, доцента, директора 

Вінницького інституту Університету «Україна», голови ради ГО «Соціальна 

перспектива». 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Балахонова Олеся Василівна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри бізнесу і права Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Реалізація та впровадження ідей інклюзивної освіти в Україні 

Чаланова Раїса Іванівна, доктор медичних наук, доцент кафедри 

фізичної реабілітації Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Методологія викладання анатомії та фізіології людини та 

спеціальності «Фізична реабілітація» 

Котик Інна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Становлення соціальних меж і особистісної надійності людини 

Безносюк Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри бізнесу і права Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Реалізація антикорупційної політики держави в кримінально-

процесуальному праві України 

Гончарук Тетяна, Куцак Неля, Вінницький інститут 

Університету «Україна», ПС-51-15 (м) 

Проблема подолання соціально-психологічних наслідків 

гібридної війни у комбатантів та некомбатантів. З досвіду 

роботи 
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Кіпоренко Ліля Василівна, асистент кафедри соціальних 

технологій Вінницького інституту Університету «Україна» 

Особливості навчання студентів з вадами слуху іноземній мові 

Заремблюк Вікторія Ігорівна, Вінницький інститут 

Університету «Україна», СР-41-12  

Роль соціальних служб у вирішенні проблем молоді на 

сучасному етапі 

Музичук Андрій Юрійович, Вінницький інститут Університету 

«Україна», ПЗ-31-13  

Інститут омбудсмена: вітчизняний та світовий досвід 

Пінаєва Ірина Володимирівна, Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФР-61-15 м(з) 

Методи фізичної реабілітації при дитячих церебраліальних 

паралічах 



 

6 

ЗМІСТ 

 

№ 

секції 
НАЗВА СЕКЦІЇ 

6-7  квітня 

(№ стор.) 

1.  
Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

конституції України 
7-11 

2.  

Психологічні аспекти становлення особистості в 

навчально-виховному процесі: теорія, досвід, 

практика 

12-16 

3.  
Сучасні напрямки розвитку економіки 

підприємства та регіональної економіки 
17-22 

4.  Фізична реабілітація осіб з особливими потребами 23-25 

5.  
Інноваційні процеси в освіті та соціально-

педагогічній діяльності 
26-29 
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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ 1. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СВІТЛІ ВИМОГ 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

6 квітня     початок: 13 год. 30 хв. 

ауд. 408  

 

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

завідувач кафедри бізнесу і права Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Секретар секції Мисак О.І., старший викладач кафедри бізнесу і 

права Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

 
№  

з/п 
Назва доповіді Доповідачі 

1.  Проблеми соціального забезпечення 

державних службовців в Україні: 

зарубіжний досвід  

Ваколюк С.М., доктор філософії в 

галузі права, завідувач кафедри 

бізнесу і права Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

2.  Магдебурське право та його 

значення та вплив на розвиток 

української правової думки 

Очеретяний В.В., кандидат 

історичних наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

3.  Окремі аспекти міжнародно-

правової відповідальності 

міжнародних організацій 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

4.  Суб’єкти права на обов’язкову 

частку у спадщині  

Марчук О.О., Вінницький інститут 

Університету  «Україна», ПЗ-41-12  

Науковий керівник:  

Ваколюк С.М., доктор філософії в 

галузі права, завідувач кафедри 

бізнесу і права Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

5.  Правові аспекти регулювання малого 

підприємництва в Україні 

Закладній Є.М., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-31-13(з)  

Науковий керівник: 

Швед В.В., кандидат економічних 
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наук, доцент Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

6.  Актуальні питання правового 

забезпечення сімейної політики 

держави 

Рудик О.С., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ПЗ-31-13  

Науковий керівник:  

Ваколюк С.М., доктор філософії в 

галузі права, завідувач кафедри 

бізнесу і права Вінницького 

інституту Університету «Україна  

7.  Правове регулювання обмеження 

свободи слова у теле і радіо ефірі 

Ваколюк О.С., Університет 

державної  фіскальної служби 

України, ПБ-12-1 

8.  Особливості та правові аспекти 

страхування професійної 

відповідальності як одного з видів 

договору цивільно-правової 

відповідальності 

Вербицька Т.А., Вінницький 

інститут Університету  

«Україна», ПЗ-31-13  

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

9.  Право громадян України на судовий 

захист та вдосконалення механізму 

його реалізації 

Рожанський Я.А., Вінницький 

інститут Університету  

«Україна», ПЗк-21-14  

Науковий керівник: 

Олійник О.М., голова циклової 

комісії з правознавства 

Вінницького коледжу 

Університету «Україна» 

10.  Судова система України в умовах 

нової реальності 

Артюхова М.В. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-21-14  

Науковий керівник: 

Очеретяний В.В., кандидат 

історичних наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

11.  Принципи організації та діяльності 

прокуратури в умовах реформування 

Турбаніст С.Д. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-21-14  

Науковий керівник: 

Очеретяний В.В., кандидат 
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історичних наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

12.  Принципи організації та діяльності 

нацполіції 

Карлащук В.М. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-21-14  

Науковий керівник: 

Очеретяний В.В., кандидат 

історичних наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

13.  Ґенеза та особливості становлення 

інституту гарантії 

Ликова Л.О. Вінницький інститут 

Університету «Україна», ПЗ-21-14  

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету  «Україна» 

14.  Адміністративно-правове 

регулювання у сфері економіки 

Гордієць Н.М. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-51-15с  

науковий керівник  Ваколюк С.М. 

15.  Особливості правового регулювання 

надання соціальних послуг 

громадянам похилого віку 

Гудзовська С.М. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-51-15с 

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

16.  Міжнародно-правове регулювання 

забезпечення прав споживачів 

Козаченко С.М. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-51-15с  

науковий керівник  Ваколюк С.М. 

17.  Проблемні питання надання 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Польовий А.О. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-51-15с  

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 
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Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

18.  Окремі питання реформування 

органів місцевого самоврядування 

Прокопенко Н.П. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-51-15с  

науковий керівник  Ваколюк С.М. 

19.  Міжнародно-правові гарантії 

дотримання і реалізації прав та 

свобод людини і громадянина 

Пастух Д.Ю. Вінницький інститут 

Університету «Україна», 

ПЗ-31-13   

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

20.  Правове регулювання праці за 

суміщення посад (професій) 

Кірсановський В.Г. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-31-13   

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

21.  Проблеми удосконалення 

конституційно-правового статусу 

судді Конституційного суду України 

Мельник В.В., Вінницький інститут 

Університету «Україна», 

ПЗ-41-12   

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

22.  Право на працю в умовах 

реформування трудового 

законодавства 

Тарнавський В.В., Вінницький 

інститут Університету «Україна» 

ПЗ-41-12   

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

23.  Тенденції розвитку 

дактилоскопічних досліджень в 

Україні: прикладний аспект 

Тищук О.О. Вінницький інститут 

Університету «Україна», 

ПЗ-41-12 

Науковий керівник: 
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Хільченко С.В., кандидат 

юридичних наук, старший 

науковий співробітник, доцент 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

24.  Особливості визначення умов 

трудового договору за 

законодавством України 

Благодатських К.В. Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ПЗ-31-13   

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач 

кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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СЕКЦІЯ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ: ТЕОРІЯ, 

ДОСВІД, ПРАКТИКА 

 

6 квітня    початок: 13 год. 30 хв. 

ауд. 407 

 

Керівник секції Чорноусенко Н.С., кандидат психологічних 

наук, доцент, професор кафедри психології 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Секретар секції Самойленко В.Ю., асистент кафедри 

психології, Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

 
№ 

з/п 

Назва доповіді Доповідачі 

1 Психологічні засади інклюзивної освіти Чорноусенко Н.С., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

2 Естетичне сприйняття в структурі 

емоційного інтелекту у школярів 

Найчук В.В., кандидат 

психологічних наук, доцент 

кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

3 Спілкування викладача та студента як 

психолого-педагогічна проблема 

Сєдова Н.А., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

начальник наукового відділу 

Кіровоградського інституту 

розвитку людини Університету 

«Україна» 

4 Комунікація психолога в просторі 

консультування і суміжних просторах: 

сфери, методи, засоби 

Левчишина О.В., старший 

викладач кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

5 Психологічні особливості самореалізації 

студентів з особливими освітніми 

потребами. 

Добровольська В.О., викладач 

кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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6 Девіантна поведінка як феномен 

самоствердження у підлітковому віці 

Самойленко В.Ю., асистент 

кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

7 Роль пам’яті в аспекті самоефективності 

особистості 

Перістяк Б.В., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-15(м) 

Науковий керівник: 

Чорноусенко Н.С., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології. 

Вінницький інститут 

Університету «Україна» 

8 Соціально-психологічні ресурси 

громадянської активності студентської 

молоді 

Азенко В.М., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-15с(з)  

Науковий керівник: 

Котик І.О., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

9 Схильність до ризику в управлінській 

діяльності 

Придатченко Ю.С., 

Вінницький інститут 

Університету «Україна», ПС-

51-15м  

Науковий керівник: 

Котик І.О., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

10 Проблема щастя у філософських та 

психологічних дослідженнях 

Колесник М.В., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-61-15м(з)  

Науковий керівник: 

Котик І.О., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

11 Особливості соціальних уявлень Королюк О.М., Вінницький 
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успішність та успішну людину інститут Університету 

«Україна», ПС-51-15с(з)  

Науковий керівник: 

Котик І.О., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

12 Волонтерство як прояв соціальної 

активності 

Гончарук Т.О., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-15 (м) 

Науковий керівник:  

Чорноусенко Н.С., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології. 

Вінницький інститут 

Університету «Україна» 

13 Взаємозв’язок психологічного 

благополуччя та соціально-психологічних 

характеристик особистості 

Кухар Ж.М., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-15с(з)  

Науковий керівник: 

Котик І.О., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

14 Вплив індивідуально-типологічних 

властивостей особистості на ефективність 

запам’ятовування інформації 

Головачова А.А., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-21-14 (м) 

Науковий керівник:  

Левчишина О.В., старший 

викладач кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

15 Вплив акцентуацій характеру на прояви 

деструктивних станів особистості. 

Гурков В.Г., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-15 (с) 

Науковий керівник:  

Найчук В.В., кандидат 

психологічних наук, доцент 

кафедри психології 

Вінницького інституту 
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Університету «Україна» 

16 Особливості розвитку емоційної сфери 

студентів у процесі навчальної діяльності 

Путкарадзе Т.В., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-14 (м)  

Науковий керівник:   

Волобуєва О.Ф., доктор 

психологічних наук, професор 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

17 Психологічні особливості прояву 

шкільної тривожності у підлітковому віці 

Максименко О.М., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-14 (м)  

Науковий керівник:   

Волобуєва О.Ф., доктор 

психологічних наук, професор 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

18 Особливості впливу стилю спілкування 

вчителя на взаємовідносини в системі 

«вчитель-учень» 

Куйбіда Т.П., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51 -15 (с)  

Науковий керівник:  

Найчук В.В., кандидат 

психологічних наук, доцент 

кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

19 Психологічні особливості образної 

пам’яті у молодших школярів 

Жембровська С.Г., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-15 (с)  

Науковий керівник:  

Найчук В.В., кандидат 

психологічних наук, доцент 

кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

20 Вплив «Я-концепції» особистості на 

рівень конформності в юнацькому віці 

Яцишина В.С., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-21-14 (м)  

Науковий керівник:  

Левчишина О.В., старший 

викладач кафедри психології 

Вінницького інституту 
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Університету «Україна» 

21 Когнітивний стиль та мотивація до 

професійної діяльності в юнацькому віці 

Куцак Н.М., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-15 (м)  

Науковий керівник: 

Чорноусенко Н.С., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології. 

Вінницький інститут 

Університету «Україна» 

22 До проблеми особистісної рефлексії Найчук О.Є., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-51-15(с)  

Науковий керівник:  

Найчук В.В., кандидат 

психологічних наук, доцент 

кафедри психології 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

23 Проблем інтеграції осіб з інвалідністю в 

сучасній Україні 

 

Смірнова К.С., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», ПС-31-13 
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СЕКЦІЯ 3. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

ПІДПРИЄМСТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

6 квітня     початок: 13 год. 30 хв. 

ауд. 403 

 

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

доцент, професор кафедри бізнесу і права 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Секретар секції 

 

Жукова О.А., старший викладач кафедри 

бізнесу і права Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

 
№ 

з/п 
Назва доповіді Доповідачі 

1 
Мінімальна заробітна плата та її 

гарантії в системі соціального захисту 

Швед В.В., кандидат економічних 

наук, доцент кафедри бізнесу і 

права. 

Омельченко О.В., викладач кафедри 

бізнесу і права 

Вінницький інститут Університету 

«Україна» 

2 
Оптимізація джерел формування 

оборотного капіталу підприємства 

Закладній О.А., викладач кафедри 

економіки та підприємництва, 

Луганського інституту 

Міжрегіональної академії 

управління персоналом 

3 
Соціальний захист населення України: 

світовий досвід та вітчизняні реалії 

Бовсуновська І. П., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ФНК-51-15м (з)  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

4 
Кошторисне фінансування та напрями 

його удосконалення 

Йолтухівська Л.О., Вінницький 

інститут Університету «Україна»,  

ФНК-51-15м (з)  

Науковий керівник: 
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Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

5 
Управління трудовими ресурсами 

підприємства 

Киричук О.Ю., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФНК-51-

15м (з)  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

6 
Формування та використання запасів 

підприємства 

Терлецький О.В., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ФНК-51-15м (з)  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

7 
Облік, контроль і аналіз в системі 

управління доходами підприємств 

Обухов С.М., Вінницький інститут 

Університету «Україна»,  

ОА-51-15с(з)  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

8 Фіскальна безпека держави 

Сич О.А., Вінницький інститут 

Університету «Україна»,  

ФНК-52-15с (з)  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

9 Трудовий капітал один із головних Сич О.В., Вінницький інститут 
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факторів підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Університету «Україна», ФНК-52-

15с (з)  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

10 

Творчий потенціал особистості як 

запорука успішності фахівця з 

економіки 

Костенко С.М., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

МО-51-15м  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

11 
Оцінка конкурентоспроможності 

аграрних підприємств України 

Костенко Ю.М., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

МО-51-15м  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

12 

Методичні підходи до розробки 

програми розвитку автотранспортного 

підприємства 

Лещенко О.Г., Вінницький інститут 

Університету «Україна», МО-51-

15м  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

13 
Вплив аграрних трансформацій на 

життєве середовище селян 

Шаповал Р.П., Вінницький інститут 

Університету «Україна», МО-51-

15м  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 
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Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

14 

Перспективи розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності 

національних суб’єктів 

господарювання в умовах 

євроінтеграції 

Скалецький Б.П., Вінницький 

інститут Університету «Україна» 

МО-51-15м  

Науковий керівник: 

Балахонова О.В., доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри бізнесу і права, 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

15 
Регулювання діяльності комерційних 

банків 

Чорнодон З.М., Вінницький інститут 

Університету «Україна»,  

ФНК-51-15с  

Науковий керівник: 

Швед В.В., кандидат економічних 

наук, доцент Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

16 
Діагностика фінансового стану 

підприємства 

Щєткова К.Д, Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФНК-51-

15с  

Науковий керівник: 

Швед В.В., кандидат економічних 

наук, доцент Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

17 
Особливості управління державними 

фінансами 

Лелюшкіна О.Д., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ФНК-51-15с (з)  

Науковий керівник: 

Швед В.В., кандидат економічних 

наук, доцент Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

18 
Механізм оподаткування та сплати 

податку на прибуток 

Головчак О.Ф., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФНК-41-12  

Науковий керівник: 

Євась Т.В., старший викладач 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

19 

Теоретичні аспекти стратегічного 

фінансового планування діяльності 

підприємства 

Гринь О.Г., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФНК-41-12  

Науковий керівник: 

Євась Т.В., старший викладач 
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Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

20 
Економічна сутність та структура 

власного капіталу підприємства 

Дзюбак А.А., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФНК-41-12  

Науковий керівник: 

Євась Т.В., старший викладач 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

21 
Сутність та види економічної 

ефективності діяльності підприємства 

Кравцов М.Б., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФНК-51-

15с (з)  

Науковий керівник: 

Євась Т.В., старший викладач 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

22 

Сутність та необхідність комплексної 

оцінки фінансового стану 

підприємства 

Козачок І.Г., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФНК-52-

15с (з)  

Науковий керівник:  

Яблочніков С.Л., доктор 

педагогічних наук, професор 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

23 

Особливості фінансового 

забезпечення підприємств 

комунального господарства 

Смульська І.Ю., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ФНК-41-12  

Жукова О.А., старший викладач 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

24 

Теоретичні аспекти формування 

залучення фінансових ресурсів 

підприємства 

Бачинська І.А., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФНК-41-12  

Науковий керівник: 

Жукова О.А., старший викладач 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

25 
Прибуток підприємства як економічна 

категорія та об’єкт управління 

Колосовська Ю.Є., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ФНК-41-12  

Науковий керівник: 

Жукова О.А., старший викладач 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 



 

22 

26 
Суть та економічна природа цінової 

дискримінації 

Сідорова Р.А., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФНК-21-14  

Науковий керівник: 

Омельченко О.В., викладач 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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СЕКЦІЯ 4. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 

7 квітня      початок: 10 год. 00 хв. 

ауд. 103  

 

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

науковий співробітник, професор кафедри 

реабілітаційних технологій Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Секретар секції Куц О.О., викладач кафедри реабілітаційних 

технологій Вінницького інституту Університету 

«Україна» 
№ 

з/п 

Назва доповіді Доповідачі 

1 Обґрунтування застосування програм 

занять для студентів з порушенням 

постави 

Куц О.О., викладач кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

2 Фізична реабілітація при вегето-

судинній дистонії. 

Куц О.О., викладач кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Наум П., Вінницький інститут 

Університету «Україна»,  

ФР-51-14м 

3 Фізична реабілітація при 

остеохондрозі хребта 

Куц О.О., викладач кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Височанський О., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ФР-61-15м(з)  

4 Фізична реабілітація при 

плоскостопості у осіб з порушенням 

постави 

Ломинога С.І., кандидат медичних 

наук, старший викладач кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Куц О.О., викладач кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 
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Університету «Україна» 

Бурдейний С.С., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ФР-61-15м(з)  

5 Фізична реабілітація жінок з 

менопаузальним метаболічним 

синдромом 

Кожухівська Г.Б., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ФР-51-15 м  

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних 

наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

6 Особливості фізичної реабілітації при 

абдомінальному ожирінні 

Позній С., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФР-51-

15 м  

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних 

наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

7 Фізична реабілітація при цукровому 

діабеті на санаторно-курортному 

етапі 

Шенеленко Д.О., Вінницький 

інститут Університету «Україна», 

ФР-51-15 м  

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних 

наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

8 Ефективність фізичної реабілітації 

при облітеруючому атеросклерозі 

судин нижніх кінцівок на санаторно-

курортному етапі 

Самунь Н.М., Вінницький інститут 

Університету «Україна», ФР-61-

15 м(з)  

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних 

наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри 

реабілітаційних технологій 
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Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

9 Методи фізичної реабілітації при 

нейроциркуляторній дистонії 

гіпотонічного типу 

Жиленко Т.І., Вінницький інститут 

Університету «Україна» ФР-61-

15 м(з)  

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних 

наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

10 Особливості фізичної реабілітації 

хворих на фіброніалгію 

Дмитрук А.М., Вінницький 

інститут Університету «Україна» 

ФР-61-15 м(з)  

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних 

наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри 

реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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СЕКЦІЯ 5. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

7 квітня      початок: 10 год. 00 хв. 

ауд. 403 

 

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

доцент кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

Секретар секції Вітюк О.О., кандидат історичних наук,  старший 

викладач кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

№ 

з/п 

Назва доповіді Доповідач 

 

1. 

Система соціальної роботи в Україні після 

Євромайдану 

Костенко Н.І., кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна»  

Вітюк О.О., кандидат 

історичних наук, старший 

викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

2. 

До питання якісної підготовки 

конкурентоспроможного соціального 

працівника 

Стахова О.А., кандидат 

педагогічних наук, старший  

викладач кафедри соціальних 

технологій, Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

3. 

Міжнародний досвід соціальної роботи з 

людьми похилого віку 

Мазуркевич І.О., кандидат 

економічних наук, доцент 

кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи ВТЕІ 

КНТЕУ 

 

4. 

Нормативно-правове забезпечення 

електронного урядування в Україні 

Ільницький М.П., старший 

викладач кафедри соціальних 
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технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

Ільницький М.С., Донецький 

національний Університет 

 

5. 
Гувернерство у контексті професійної 

підготовки фахівців з соціальної роботи. 

Ляшкова Н.О., старший 

викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

 

6. 
Аспекти функціонування вегетативної 

нервової системи (ВНС) у осіб з 

психологічними розладами за умов різної 

стресової напруженості довкілля 

Осійський Ю.О., старший 

викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

 

 

7. Формування всебічно розвиненої 

особистості студента на заняттях української 

 літератури 

Мельник О.А., голова 

циклової комісії 

загальноосвітніх, 

гуманітарних та соціальних 

дисциплін Вінницького 

коледжу Університету 

«Україна» 

8. 

Моніторинг літературної освіти студентів 

ВНЗ І- ІІ рівня акредитації 

Мельник О.А., голова 

циклової комісії 

загальноосвітніх, 

гуманітарних та соціальних 

дисциплін Вінницького 

коледжу Університету 

«Україна» 

Олійник О.М., голова 

циклової комісії з 

правознавства Вінницького 

коледжу Університету 

«Україна» 

 

 

9. 

 Фінансове забезпечення соціальної сфери в 

Україні 

Жукова О.А., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», СР-51-15 (ДВО)  

Науковий керівник: 

Вітюк О.О., кандидат 

історичних наук, старший 

викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького 
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інституту Університету 

«Україна» 

 

 

10. 

Теоретичні та методологічні основи 

соціально-педагогічної діяльності із дітьми з 

особливими потребами 

Безпала В.В., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», СР-51-15 (ДВО)  

Науковий керівник: 

Давиденко В.В., доктор 

політичних наук, професор 

кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

 

 

11. 

Особливості  соціальної адаптації 

військовослужбовців (на прикладі учасників 

антитерористичної операції на сході 

України) 

Ткач С.В., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна» СР-51-15 (ДВО)  

Науковий керівник: 

Давиденко В.В., доктор 

політичних наук, професор 

кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

12. 

Соціальні стереотипи старості в сучасному 

українському суспільстві 

Патратій Н.М., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», СР-51-15 (ДВО)  

Науковий керівник: 

Костенко Н.І., кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

13. 

Соціальна робота з дітьми та молоддю 

Сагадіна О.Ю., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», СР-51-15 (ДВО)  

Науковий керівник: 

Костенко Н.І., кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 
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14. 

Шляхи формування морально-етичних 

якостей соціальних працівників 

Крупельницька І.Г., 

Вінницький інститут 

Університету «Україна», СР-

51-15 (ДВО)  

Науковий керівник: 

Костенко Н.І., кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

15. 

Актуальні проблеми системи соціального 

забезпечення населення та шляхи їх 

подолання. 

Нагорняк В.Б., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», СР-51-15(м)  

Науковий керівник: 

Давиденко В.В., доктор 

політичних наук, професор 

кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

16. 

Особливості соціальної роботи з людьми з 

девіантною повіденкою 

Глушко Л.О., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», СР-31-13  

Науковий керівник: 

Ляшкова Н.О., старший 

викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 

17. 

Соціальні проблеми людей з інвалідністю 

Максим`як Ю.С., Вінницький 

інститут Університету 

«Україна», СР-41-12  

Науковий керівник: 

Ляшкова Н.О., старший 

викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького 

інституту Університету 

«Україна» 
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