
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від« 20 УУ р. № ОУУ*- У

м. Хмельницький

Про нагородження переможців 
XIII обласного конкурсу 
науково-дослідних робіт (НДР)

Відповідно до рішення обласної ради від 28 січня 2003 року № 14 
«Про проведення обласного конкурсу науково-дослідних робіт» (зі змінами), 
на підставі протоколу конкурсної комісії з проведення XIII обласного 
конкурсу науково-дослідних робіт від 03 травня 2018 року, керуючись 
частиною шостою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та розпорядженням голови обласної ради від 23.04.2018 
№ 34/2018-кВ «Про відпустку»:

1. Визнати переможцями конкурсу в номінації «Фундаментальні 
НДР»:

ГОРДЄЄВА Анатолія Івановича - доктора технічних наук, професора, 
професора кафедри технології машинобудування Хмельницького 
національного університету;

КРАВЧУКА Віктора Васильовича -  кандидата економічних наук, 
доцента, керівника фонду наукового і економічного розвитку Хмельницької 
області «Наука і життя».
Вручити переможцям першу премію в розмірі три тисячі гривень 
та дипломи Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу 
«Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління 
фінансами суб'єктів господарювання».

НАГОРІЧНУ Ольгу Степанівну - кандидата педагогічних наук, 
старшого наукового співробітника, Почесного митника України, заступника 
лнректора НДІ Фіскальної політики з наукової роботи -  начальника науково- 
дослідного центру митної справи ДФС України;



КАПІТАНЕЦЬ Світлану Володимирівну - кандидата педагогічних 
наук, доцента, старшого наукового співробітника науково-дослідного центру 
митної справи ДФС України;

МОЛДАВАН Ельвіру Степанівну - кандидата наук з державного 
управління, старшого наукового співробітника науково-дослідного центру 
митної справи ДФС України.
Вручити переможцям другу премію в розмірі дві тисячі гривень та дипломи 
Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу «Організаційно- 
правове забезпечення системи управління персоналом державної 
фіскальної служби України».

КИРИЛЕНКА Володимира Анатолійовича - доктора військових наук, 
професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, проректора з наукової 
роботи Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького;

КОРЧЕВА Володимира Борисовича - кандидата військових наук, 
старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника 
науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького.
Вручити переможцям третю премію в розмірі одна тисяча гривень 
та дипломи Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу 
«Інформаційні технології в діяльності військових формувань та 
правоохоронних органів».

2. Визнати переможцями конкурсу в номінації «Прикладні НДР»:

ПРИЛІТКО Тетяну Миколаївну -  доктора сільськогосподарських 
наук, професора, завідувача кафедри технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва Подільського державного аграрно-технічного 
університету;

КОСТАША Володимира Борисовича -  кандидата 
сільськогосподарських наук, професора, асистента кафедри технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва Подільського державного 
аграрно-технічного університету;

ГОНЧАРА Валентина Івановича - Заслуженого працівника 
агропромислового комплексу АР Крим, Відмінника Аграрної освіти, доцента 
кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
Подільського державного аграрно-технічного університету;

МІСЮКА Миколу Васильовича - доктора економічних наук, 
професора, Заслуженого економіста України, декана економічного 
факультету Подільського державного аграрно-технічного університету;
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БУКАЛОВУ Наталію Володимирівну -  кандидата ветеринарних наук, 
доцента, доцента кафедри ветекспертизи, гігієни продуктів тваринництва 
та патанатомії НДІ ветеринарно-санітарної експертизи продуктів 
тваринництва;

БОГАТКО Надію Михайлівну - кандидата ветеринарних наук, доцента, 
завідувача кафедри ветекспертизи, гігієни продуктів тваринництва та 
патанатомії НДІ ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва.
Вручити переможцям першу премію в розмірі три тисячі гривень 
та дипломи Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу 
«Розроблення наукових критеріїв та аналіз ризиків оцінювання 
санітарно-гігієнічного стану потужностей (об’єктів) з виробництва 
та товарообігу молочних продуктів».

МАНЗЮКА Ігоря Андрійовича -  доктора технічних наук, професора, 
завідувача кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного 
університету;

ПРИСЯЖНУ Катерину Олександрівну -  кандидата технічних наук, 
асистента кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного 
університету.
Вручити переможцям другу премію в розмірі дві тисячі гривень 
та дипломи Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу 
«Розробка та застосування технологій рециклінгу полімерних відходів 
для отримання екологічно безпечних мастильних матеріалів».

ЛАЙТЕР-МОСКАЛЮК Світлану Василівну -  кандидата 
ветеринарних наук, асистента кафедри мікробіології, фармакології та гігієни 
тварин Подільського державного аграрно-технічного університету;

РЕШЕТНИК Антоніну Олександрівну -  кандидата ветеринарних наук, 
доцента, доцента кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин, 
Подільського державного аграрно-технічного університету;

ГОРЮК Юлію Вікторівну - кандидата ветеринарних наук, асистента 
кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного 
аграрно-технічного університету;

КУХТИНА Миколу Дмитровича - доктора ветеринарних наук, 
професора, професора кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя;

ПЕРКІЯ Юрія Богдановича - кандидата ветеринарних наук, старшого 
наукового співробітника, завідувача лабораторії ветеринарної санітарії 
та експертизи продуктів тваринництва Тернопільської дослідної станції 
Інституту ветеринарної санітарії та експертизи продуктів тваринництва
Вручити переможцям третю премію в розмірі три тисячі гривень 
та дипломи Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу
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«Розробка кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для доїльного 
устаткування та молочного інвентаря».

3. Визнати переможцями конкурсу в номінації «Підручники і 
монографії»:

СІВАК Наталію Антонівну - кандидата педагогічних наук, доцента, 
доцента кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії;

БІНИЦЬКУ Олену Петрівну - кандидата педагогічних наук, доцента, 
проректора з економічних питань Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії;

ГАЙДАМАІІЖО Ірину Аркадіївну - кандидата педагогічних наук, 
викладача кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії;

ДАРМАНСЬКУ Ірину Миколаївну - кандидата педагогічних наук, 
доцента, професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

КАЗАКОВУ Наталію Вікторівну - кандидата педагогічних наук, 
доцента, професора кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно- 
педагогічної академії;

РАШИНУ Інну Олександрівну -  викладача кафедри педагогіки 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

СЛЮЗКО Валентину Іванівну - кандидата педагогічних наук, доцента, 
проректора з гуманітарної освіти, виховання та міжнародних зв’язків 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

ТАФІНЦЕВУ Світлану Ігорівну - кандидата педагогічних наук, 
викладача кафедри психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії;

ФІЛІНЮК Валентину Анатоліївну - кандидата філологічних наук, 
доцента, доцента кафедри української мови та літератури Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії;

ЦЕГЕЛЬНИК Тетяну Миколаївну - викладача кафедри дошкільної 
педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно- 
педагогічної академії;

ШОРОБУРУ Інну Михайлівну - доктора педагогічних наук, 
професора, ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

ЯЩУК Інну Петрівну - доктора педагогічних наук, професора, декана 
факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно- 
педагогічної академії.
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Вручити переможцям першу премію в розмірі три тисячі гривень 
та дипломи Хмельницької обласної ради за колективну монографію 
«І уманно осооистісна педагогіка в дії».

РАРИЦЬКОГО Олега Анатолійовича -  доктора філологічних наук, 
доцента, завідувача кафедри історії української літератури та
компаративістики Кам'янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка
з врученням йому другої премії в розмірі дві тисячі гривень та диплома 
Хмельницької обласної ради за монографію «Партитури тексту і духу 
(художньо-документальна проза українських шістдесятників)»

ЯНОВИЦЬКОГО Олександра Костянтиновича -  кандидата технічних 
наук, доцента, доцента кафедри телекомунікацій та комп’ютерно- 
інтегрованих технологій Хмельницького національного університету;

КОВТУН Людмилу Олександрівну -  кандидата технічних наук, 
доцента, доцента кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій Хмельницького національного університету.
Вручити переможцям третю премію в розмірі одна тисяча гривень 
та дипломи Хмельницької обласної ради за навчальний посібник 
«Електроматеріали».

4. Визнати переможними конкурсу в номінації «Гуманітарні НДР»:

МІСІНКЕВИЧА Леоніда Леонідовича - доктора історичних наук, 
професора, першого проректора -  проректора з наукової роботи 
Хмельницького університету управління та права;

КРИВЕГУ Лілію Анатоліївну - архівіста першої категорії державного 
архіву Хмельницької області;

ПОДКУРА Романа Юрійовича - кандидата історичних наук, старшого 
наукового співробітника, старшого наукового співробітника Інституту історії 
України НАН України

Вручити переможцям першу премію в розмірі три тисячі гривень та дипломи 
Хмельницької обласної ради за VI том науково-документальної серії книг 
«Реабілітовані історією. Хмельницька область».

КОМАРНИЦЬКОГО Олександра Борисовича -  кандидата історичних 
наук, доцента кафедри історії України Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка
з врученням йому другої премії в розмірі дві тисячі гривень та диплома 
Хмельницької обласної ради за монографію «Студенти-педагоги 
у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х роках».
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БАЙДИЧА Володимира Григоровича -  кандидата історичних наук, 
директора державного архіву Хмельницької області;

ЗАВАЛЬНЮКА Олександра Михайловича -  доктора історичних наук, 
професора, професор кафедри історії України Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка;

ОЛІЙНИКА Юрія Васильовича - кандидата історичних наук, 
начальника відділу інформаційних технологій державного архіву 
Хмельницької області;

ГАЛАТИРЯ Віталія Вікторовича -  кандидата історичних наук, 
доцента, головного наукового співробітника, державного архіву 
Хмельницької області.

Вручити переможцям третю премію в розмірі одна тисяча гривень 
та дипломи Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу 
«Архівна справа на Хмельниччині: історія та сучасність».

5. Визнати переможцями конкурсу в номінації «Наукові розробки 
молодих вчених»:

СОБЧЕНКА Володимира Андрійовича -  кандидата технічних наук, 
професора кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки 
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького;

БОРОВИКА Олега Васильовича -  доктора технічних наук, професора, 
начальника навчального відділу Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Вручити переможцям першу премію в розмірі три тисячі гривень та дипломи 
Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу «Метод 
адаптивного керування системою технічного обслуговування та ремонту 
мобільних тепловізійних комплексів органів охорони державного 
кордону».

РАРОКА Антона Васильовича - кандидата сільськогосподарських наук, 
завідувача лабораторії селекції і насінництва науково-дослідного інституту 
круп'яних культур імені О. Алексеєвої Подільського державного аграрно- 
технічного університету;

ГАВРИЛЯНЧИКА Руслана Юрійовича - кандидата 
сільськогосподарських наук, доцента, першого проректора Подільського 
державного аграрно-технічного університету;

БУРДИГУ Віталія Миколайовича -  кандидата сільськогосподарських 
наук, директора науково-дослідного інституту круп'яних культур імені 
О. Алексеєвої Подільського державного аграрно-технічного університету.
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Вручити переможцям другу премію в розмірі дві тисячі гривень та дипломи 
Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу «Розробка 
екологічно-чистої технології безвідходного виробництва гречки».

ОСТРОВСЬКУ Наталію Олександрівну -  кандидата педагогічних наук, 
доцента кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна»;

ВОЛИНЕЦЬ Наталію Валентинівну -  кандидата психологічних наук, 
доцента, старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 
Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького

Вручити переможцям третю премію в розмірі одна тисяча гривень 
та дипломи Хмельницької обласної ради за монографію «Соціально- 
педагогічна діяльність територіальної громади з формування 
усвідомленого батьківства молоді».

6. Нагородити заохочувальними дипломами Хмельницької 
обласної ради:

ЦАРЕНКА Володимира Івановича - кандидата юридичних наук, 
доцента, завідувача відділу НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики;

ХОМУ Валерія Олександровича - кандидата юридичних наук, доцента, 
провідного наукового співробітника НДЦ митної справи НДІ фіскальної 
політики;

ЯКОВЕНКО Оксану Вікторівну - кандидата економічних наук, 
доцента, старшого наукового співробітника НДЦ митної справи НДІ 
фіскальної політики;

БАБЕНКА Бориса Івановича - кандидата технічних наук, доцента, 
наукового співробітника НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики

за навчальний посібник «Запобігання митним правопорушенням: охорона 
і захист інтелектуальної власності на митному кордоні України»

КРАВЧУК Людмилу Степанівну -  кандидата педагогічних наук, 
доцента, професора кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»;

КРУПУ Валентину Володимирівну - кандидата педагогічних наук, 
доцента, завідувача кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

за серію наукових досліджень з впровадження інклюзивної освіти у ВНЗ.
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7. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради (Богуцька Н.С.) провести виплату премій переможцям 
обласного конкурсу науково-дослідних робіт (НДР) відповідно до цього 
розпорядження.

9. Результати конкурсу висвітлити в засобах масової інформації.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
керівника виконавчого апарату обласної ради Т.І.Зеленко.

Н.Андрійчук
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