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Про нагородження переможців 
XV 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 XV обласного конкурсу науково-дослідних робіт від 13 травня 2019 
року № 1 та керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»:

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

колектив авторів науково-дослідної роботи «Дослідження 
використання БПЛА для охорони кордону -  тактика, методичні рекомендації, 
найкраща практика» у складі КАТЕРИНЧУКА Івана Степановича -  доктора 
технічних наук, професора, професора кафедри телекомунікацій та радіотехніки 
НАДПСУ імені Богдана Хмельницького, БАЛЕНДРА Андрія Васильовича -  
кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри НАДПСУ імені Богдана 
Хмельницького, РАЧКА Романа Васильовича -  доктора технічних наук, доцента, 
начальника кафедри телекомунікацій та радіотехніки НАДПСУ імені Богдана 
Хмельницького та вручити переможцям першу премію у розмірі десять тисяч 
гривень і дипломи встановленого зразка;

- колектив авторів науково-дослідної роботи «Інформаційні технології 
та методи виявлення кібератак та оцінювання захищеності комп’ютерних 
систем» у складі ГОВОРУЩЕНКО Тетяни Олександрівни -  доктора технічних 
наук, професора, завідувачки кафедри комп’ютерної інженерії та системного



програмування Хмельницького національного університету, ЛИСЕНКА Сергія 
Олександровича -  кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри 
комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького 
національного університету, БОБРОВНІКОВОЇ Кіри Юріївни -  кандидата 
технічних наук, доцента кафедри комп’ютерної інженерії та системного 
програмування Хмельницького національного університету та вручити 
переможцям другу премію у розмірі сім тисяч гривень і дипломи встановленого 
зразка;

- колектив авторів науково-дослідної роботи «Моделювання фінансово- 
економічної безпеки підприємницьких структур в стратегіях їх економічного 
розвитку» у складі ХРУЩ Ніли Анатоліївни -  доктора економічних наук, 
професора, завідувачки кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького національного університету, ГРИГОРУКА Павла Михайловича 
-  доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри автоматизованих 
систем та моделювання в економіці Хмельницького національного університету, 
СТАДНИК Валентини Василівни -  доктора економічних наук, професора, 
професора кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної 
справи Хмельницького національного університету, ПРИСТУПИ Людмили 
Анатоліївни -  кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, 
МАТВІИЧУК Лесі Олександрівни - кандидата економічних наук, доцента, 
доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
національного університету та вручити переможцям третю премію у розмірі 
п’ять тисяч гривень і дипломи встановленого зразка.

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

колектив авторів науково-дослідної роботи «Червона газета» й 
українізація в Північному Кавказі (1926-1932)» у складі САВЧУКА Віктора 
Олексійовича -  кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, 
члена Кам’янець-Подільської міської організації Національної спілки 
краєзнавців України, СУШКО Оксани Вікторівни -  кандидата історичних наук, 
члена Кам’янець-Подільської міської організації Національної спілки 
краєзнавців України та вручити переможцям першу премію у розмірі десять 
тисяч гривень і дипломи встановленого зразка;

автора науково-дослідної роботи «Державне регулювання розвитку 
сільських територій України: теорія, методологія, практика» ГОГОЛЬ Тетяну 
Василівну -  кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри 
менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського 
державного аграрно-технічного університету та вручити переможцю другу 
премію у розмірі сім тисяч гривень і диплом встановленого зразка;



автора науково-дослідної роботи «Між Варшавою і Москвою. 
«Українське питання» у 1654-1667 рр.» ГАЗІНА Володимира Володимировича-  
доктора історичних наук, доцента, доцента кафедри історії України Кам’янець- 
Подільського національного університету імені Івана Огієнка та вручити 
переможцю третю премію у розмірі п’ять тисяч гривень і диплом встановленого 
зразка.

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

колектив авторів монографії «Інноваційне обладнання, пристрої для 
експертно-криміналістичних досліджень та окремі процесуальні питання 
проведення судових експертиз» у складі ЦИГАНЮК Юлії Володимирівни -  
кандидата юридичних наук, доцента, завідувачку кафедри права та 
правоохоронної діяльності Хмельницького інституту імені Блаженнішого 
Володимира, Митрополіта Київського і всієї України Приватного акціонерного 
товариства «ВНЗ «МАУП», ШЕЛЕСТЮКА Олександра Петровича -  завідувача 
відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Хмельницького НДЕКЦ МВС 
України, ШАРШОНЯ Миколи Богдановича -  завідувача сектору дослідження 
зброї Хмельницького НДЕКЦ МВС України, СИЧА Євгена Васильовича -  
завідувача відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного 
дослідження транспортних засобів Хмельницького НДЕКЦ МВС України та 
вручити переможцям першу премію у розмірі десять тисяч гривень і дипломи 
встановленого зразка;

-колектив авторів монографії «Проектування типологічних рядів одягу із 
застосуванням експертних систем» у складі СЛАВІНСЬКОЇ Алли Людвигівни
-  доктора технічних наук, професора, завідувачки кафедри технології і 
конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету, 
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, 
КУЛЕШОВОІ Світлани Геннадіївни -  кандидата технічних наук, доцента, 
доцента кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького 
національного університету та вручити переможцям другу премію у розмірі сім 
тисяч гривень і дипломи встановленого зразка;

колектив авторів монографії: «Екологічна мережа міста 
Хмельницького» у складі МИРОНОВОЇ Наталії Геннадіївни -  доктора 
сільськогосподарських наук, доцента, завідувачки кафедри екології 
Хмельницького національного університету, ЮГЛІЧЕК Лілії Степанівни -



кандидата біологічних наук, доцента, КАЗІМІРОВОЇ Людмили Павлівни -  
кандидата біологічних наук, доцента, доцента кафедри екології Хмельницького 
національного університету, ДЯЧУКА Андрія Олександровича — кандидата 
педагогічних наук, доцента кафедри екології Хмельницького національного 
університету, ШЕВЧЕНКА Сергія Миколайовича -  кандидата 
сільськогосподарських наук, доцента, доцента кафедри екології Хмельницького 
національного університету, ІЛЬЇНСЬКОЕО Сергія Валентиновича -  старшого 
викладача кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та вручити переможцям третю 
премію у розмірі п’ять тисяч гривень і дипломи встановленого зразка.

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

- автора науково-дослідної роботи «Підготовка майбутніх учителів початкової 
освіти у країнах Східної Європи: теорія і практика» БІНИЦЬКУ Катерину 
Миколаївну -  доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри 
педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та вручити 
переможцю першу премію в розмірі десять тисяч гривень і диплом 
встановленого зразка;

- автора науково-дослідної роботи «Формування інтелектуального капіталу 
підприємства (організації, установи)» ЧАИКОВСЬКУ Інну Еригорівну -  
кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри математики, статистики 
та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова та вручити переможцю другу премію у розмірі сім тисяч 
гривень і диплом встановленого зразка;

колектив авторів науково-дослідної роботи «Дослідження
можливостей алгоритмів фільтрації для стабілізації систем з використанням мікро 
електромеханічного датчика МРи-6050» у складі ДЯДЮКА Антона Віталійовича
- учня 11 класу Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка,
МЯСІЩЕВА Олександра Анатолійовича -  доктора технічних наук, професора, 
професора кафедри телекомунікацій та радіотехніки Хмельницького
національного університету, СТУКАЛОВОЇ Ірини Володимирівни - вчителя 
інформатики Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка та вручити 
переможцям третю премію у розмірі п’ять тисяч гривень і дипломи встановленого 
зразка.

5. Нагородити дипломами встановленого зразка ОРЛОВА Олівера 
Олексійовича - доктора економічних наук, професора, професора кафедри 
маркетингу та торговельного підприємництва Хмельницького національного 
університету, РЯСНИХ Євгенію Еригорівну - кандидата економічних наук,



професора, професора кафедри менеджменту, адміністрування та готельно- 
ресторанної справи Хмельницького національного університету за монографію 
«Інновації у плануванні на основі концепції маржинального підходу».

6. 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.

7. Відділу з питань внутрішньої політики, адміністративно- 
територіального устрою та інформаційного забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради (Ніконішин В.Л.) результати конкурсу висвітлити на офіційному 
веб-сайті обласної ради та в інших засобах масової інформації.

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

Г олова 
обласної


