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

Відповідно до рішення обласної ради від 21 березня 2019 року 
№ 33-25/2019 «Про внесення змін до Положення «Про проведення обласного 
конкурсу науково-дослідних робіт», на підставі протоколу конкурсної комісії 
з проведення XVI обласного конкурсу науково-дослідних робіт від 12 травня 
2021 року № 1 та керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

1. Визнати переможцями конкурсу в номінації 
«Прикладні/фундаментальні НДР (технічного профілю)»:

евристичного проектування одягу для розробки прототипу експертної системи 
гнучкої переорієнтації швейного виробництва» у складі: ЗАХАРКЕВИЧ Оксани 
Василівни -  доктора технічних наук, професора, професора кафедри технології і 
конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету; 
КОШЕВКО Юлії Володимирівни -  кандидата технічних наук, доцента, доцента 
кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького
національного університету; БАЛАБАНОВА В’ячеслава Вікторовича -  інженера 
кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького
національного університету; СЕЛЕЗНЬОВОЇ Анни Володимирівни -  кандидата 
технічних наук, доцента, доцента кафедри дизайну та проектної графіки 
Хмельницького національного університету - та вручити переможцям першу 
премію в сумі десять тисяч гривень і дипломи встановленого зразка;

колектив авторів науково-дослідної роботи «Розвиток принципів



колектив авторів науково-дослідної роботи «Аналітична теорія 
крайових задач в неоднорідних циліндричних середовищах» у складі: КОНЕТА 
Івана Михайловича -  доктора фізико-математичних наук, професора, проректора 
з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка; ПИЛИПЮК Тетяни Михайлівни -  кандидата фізико- 
математичних наук, доцента, доцента кафедри інформатики Кам’янець- 
Подільського національного університету імені Івана Огієнка; ГРОМИКА 
Андрія Петровича -  кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри 
математичних дисциплін, інформатики і моделювання Кам’янець-Подільського 
державного аграрно-технічного університету - та вручити переможцям другу 
премію в сумі сім тисяч гривень і дипломи встановленого зразка;

автора науково-дослідної роботи «Спосіб лікування маститу корів 
при одержанні екологічно безпечного молока» ГОРЮКА Віктора Васильовича-  
кандидата ветеринарних наук, доцента кафедри ветеринарного акушерства, 
внутрішньої патології та хірургії Подільського державного аграрно-технічного 
університету - та вручити йому третю премію в сумі п’ять тисяч гривень і диплом 
встановленого зразка.

2. Визнати переможцями конкурсу в номінації «Науково-дослідні роботи 
за тематикою суспільних та гуманітарних наук»:

автора науково-дослідної роботи «Формування концептуальних 
засад збалансованого розвитку територіальних громад (на прикладі 
Хмельницької області)» БАЮКА Миколу Івановича -  кандидата наук з 
державного управління, директора Хмельницького регіонального центру 
підвищення кваліфікації - та вручити йому першу премію в сумі десять тисяч 
гривень і диплом встановленого зразка;

автора науково-дослідної роботи «Підслідність кримінальних 
проваджень» КИЦАНА Юрія Івановича -  кандидата юридичних наук, доцента, 
доцента кафедри юридичних дисциплін Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» - та вручити йому другу премію в сумі сім 
тисяч гривень і диплом встановленого зразка;

- колектив авторів науково-дослідної роботи «Філософія та методологія 
науки» у складі: ГАНАБИ Світлани Олександрівни -  доктора філософських 
наук, професора кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних 
дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького; ШИНКАРУКА Олега Миколайовича -  доктора 
технічних наук, професора, проректора з наукової роботи Львівського 
державного університету внутрішніх справ - та вручити переможцям третю 
премію в сумі п’ять тисяч гривень і дипломи встановленого зразка.



3. Визнати переможцями конкурсу в номінації «Монографії, підручники 
та навчальні посібники»:

- автора монографії «Забезпечення економічної безпеки України: сучасні 
загрози та проблеми державного регулювання» ШЕВЧУК Інну Володимирівну -  
доктора наук з державного управління, доцента, завідувача науково-дослідної 
частини Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова - та вручити їй першу премію в сумі десять тисяч гривень і диплом 
встановленого зразка;

автора монографії «Інформаційне забезпечення безпеки держави в 
умовах інформаційного суспільства: державно-управлінський аспект» 
ТОРІЧНОГО Вадима Олександровича -  доктора наук з державного управління, 
доцента, доцента кафедри національної безпеки та управління факультету 
підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького - та вручити йому другу премію в 
сумі сім тисяч гривень і диплом встановленого зразка;

колектив авторів монографії «Формування і розвиток системи 
управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств» у складі: 
ЧИКУРКОВОЇ Алли Дмитрівни -  доктора економічних наук, професора, 
завідувача кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування 
Подільського державного аграрно-технічного університету; ХОМЕНКА 
Олександра Анатолійовича -  кандидата економічних наук, головного 
бухгалтера комунального некомерційного підприємства «Городоцька міська 
багатопрофільна лікарня» Городоцької міської ради Хмельницької області - та 
вручити їм третю премію в сумі п’ять тисяч гривень і дипломи встановленого 
зразка.

4. Визнати переможцями конкурсу в номінації «Науково-технічні 
(експериментальні) розробки молодих вчених»:

- колектив авторів науково-дослідної роботи «Підвищення зносостійкості 
трибосистем транспортних засобів в умовах малоамплітудного фретингу із 
застосуванням легкоплавних сплавів» у складі: ГОРОХОВСЬКОГО Віктора 
Олександровича -  кандидата технічних наук, головного судового експерта 
контролю якості та метрологічного забезпечення Хмельницького науково- 
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; ГАНЗЮКА 
Андрія Леонідовича -  директора Хмельницького науково-дослідного експертно- 
криміналістичного центру МВС України - та вручити їм першу премію в сумі 
десять тисяч гривень і дипломи встановленого зразка;



- колектив авторів науково-дослідної роботи «Комплексна оцінка 
безпечності захисних масок» у складі: ГІТЧЕНКА Вадима Сергійовича -  учня 
11-Б класу Славутського ліцею І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради; 
ІВАНІШЕНОЇ Тетяни Володимирівни -  кандидата технічних наук, завідувача 
кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного університету; 
ЧУМАК Інни Олександрівни -  вчителя хімії Славутського ліцею І-ІІІ ступенів 
Хмельницької обласної ради - та вручити їм другу премію в сумі сім тисяч 
гривень і дипломи встановленого зразка;

- колектив авторів науково-дослідної роботи «Розробка алгоритму роботи 
рекуператора системи приточно-витяжної вентиляції для забезпечення 
максимального ККД та оптимального складу середовища» у складі: 
ОЛЕКСАНДРЕНКО Ольги Вікторівни -  учениці 9-Б класу Хмельницького ліцею 
№ 17; КУРСКОГО Володимира Сергійовича -  кандидата технічних наук, 
доцента, доцента кафедри галузевого машинобудування і агроінженерії 
Хмельницького національного університету; СОРОЧИНСЬКОЇ Людмили 
Анатоліївни -  вчителя фізики та астрономії Хмельницького ліцею № 17 - та 
вручити їм третю премію в сумі п’ять тисяч гривень і дипломи встановленого 
зразка.

5. Нагородити заохочувальними дипломами встановленого зразка:

- ТКАЧУК Ганну Сергіївну -  кандидата технічних наук, доцента, доцента 
кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного університету 
- за навчальний посібник «Загальна хімія. Конспект лекцій»;

- КОВАЛЕЕ1КА Бориса Олексійовича -  кандидата філологічних наук, 
доцента, декана факультету української філології та журналістики Кам’янець- 
Подільського національного університету імені Івана Огієнка - за монографію 
«Від ідіолекту до літературної мови: Поділля кінця XIX -  початку XX ст.»;

- колектив авторів навчального посібника «Основи правознавства» у 
складі: ХОПТЯРА Юрія Анатолійовича -  кандидата історичних наук, доцента, 
доцента кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих 
дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка; АДАМОВСЬКОГО Володимира Івановича -  кандидата історичних 
наук, доцента, доцента кафедри архівознавства, спеціальних історичних та 
правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка; БАЖЕНОВА Олександра Львовича -  кандидата історичних 
наук, доцента, доцента кафедри архівознавства, спеціальних історичних та 
правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка; ГЛУШКОВЕЦЬКОГО Анатолія Леонідовича -  кандидата 
історичних наук, доцента, декана історичного факультету Кам’янець- 
Подільського національного університету імені Івана Огієнка;



ЛУБЧИНСЬКОГО Андрія Анатолійовича -  кандидата історичних наук, доцента, 
доцента кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих 
дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка; СЕМЕНЮК-ПРИБАТЕНЬ Анни Вікторівни -  кандидата юридичних 
наук, старшого викладача кафедри архівознавства, спеціальних історичних та 
правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка.

6. Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 
виконавчого апарату обласної ради (Богуцька Н.С.) провести виплату премій 
переможцям обласного конкурсу науково-дослідних робіт (НДР) відповідно до 
цього розпорядження.

7. Відділу з питань місцевого самоврядування та комунікацій виконавчого 
апарату обласної ради (Кондратенко Л.В.) результати конкурсу висвітлити на 
офіційному вебсайті обласної ради та в інших мас-медіа.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
керівника виконавчого апарату обласної ради Тетяну Зеленко.

Голова р Віолета ЛАБАЗЮК


