МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

НА К А З
15.10.2019 р.

м. Старобільськ

№170-ЗД

Про проведення І туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей
у 2019-2020 н.р.
З метою пошуку і підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її
творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів і згідно з наказом МОН
України № 1271 від 04.10.2019 р. «Про проведення Всеукраїнського конкуру студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» та «Положенням
про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук, що проводиться в ЛНУ імені Тараса Шевченка»
НАКАЗУЮ:
1. Провести в університеті з 11.11.2019 р. по 11.12.2019 р. І тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.
2. На виконання п.1 даного наказу призначити головою конкурсу Ваховського Л. Ц. –
д.пед.н., професора, проректора з науково-педагогічної роботи, заступником голови конкурсу:
Дудник О.М. – к.пед.н., в.о. завідувача відділу аспірантури, і створити галузеві конкурсні комісії І
туру Всеукраїнського конкурсу у складі:
Українська мова та література (з методикою їх викладання)
Пінчук Т.С.

-

Члени комісії:
Глуховцева К.Д.

-

Нікітіна А.В.
Лапко О.А.

-

голова комісії, к.філол.н., професор, декан факультету української
філології та соціальних комунікацій;
д.філол.н., професор, завкафедри української філології та
загального мовознавства;
д.пед.н., професор, завкафедри української мови;
к.філол.н., доцент, завкафедри української літератури.
Журналістика

Галич А.О.

-

Члени комісії:
Куцевська О.С.

-

Корчагіна О.В.

-

голова комісії, д.філол.н., доцент, завкафедри журналістики та
видавничої справи;
к.н. із соц. комунікацій, доцент кафедри журналістики та
видавничої справи;
к.н. із соц. комунікацій, доцент кафедри журналістики та
видавничої справи.

Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)
Шехавцова С.О.

-

голова комісії, д.пед.н., професор, декан факультету іноземних
мов;

Члени комісії:
Биндас О. М.
Кобзар О. І.
Шаповалова Л.В.
Шабас О. А.

-

к.пед.н., доцент, в.о. завкафедри романо-германської філології;
д.філол.н., професор кафедри романо-германської філології;
к.пед.н., доцент кафедри романо-германської філології;
викладач кафедри романо-германської філології.
Східні мови

Федічева Н.В.
Члени комісії:
Малахова Ю.В.
Чепурна І.М.

-

голова комісії, к.пед.н., доцент, завкафедри східних мов;

-

к.філол.н., доцент кафедри східних мов;
викладач кафедри східних мов.
Переклад

Перова С.В.
Члени комісії:
Моісеєнко О.Ю.
Крисало О.В.

-

к.пед.н., доцент, завкафедри теорії та практики перекладу;

-

д.філол.н., професор кафедри теорії та практики перекладу;
к.філол.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу.
Фізична культура і спорт
голова комісії, к.пед.н., доцент, докторант кафедри теорії і
методики фізичного виховання;

Отравенко О.В.

-

Члени комісії:
Соколенко О.І.

-

Павлюк О.М.

-

Полтавський А.П.

-

к.пед.н., доцент, завкафедри теорії та методики фізичного
виховання;
к.пед.н., доцент, завкафедри олімпійського та професійного
спорту;
к.б.н., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Публічне управління та адміністрування

Хриков Є.М

-

голова комісії, д.пед.н., професор, Заслужений працівник освіти
України, завкафедри публічної служби й управління навчальними
та соціальними закладами;

Члени комісії:
Заблоцький В.В.

-

Сич Т.В.

-

Птахіна О.М.

-

д.н. з держ. упр., професор, Заслужений працівник освіти України,
директор навчально-наукового інституту публічного управління,
адміністрування та післядипломної освіти;
к.пед.н., доцент кафедри публічної служби й управління
навчальними та соціальними закладами;
к.пед.н., доцент кафедри публічної служби й управління
навчальними та соціальними закладами.

Цивільна безпека (Охорона праці, Безпека життєдіяльності)
Савенко В.О.

-

голова комісії, к.мед.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та
здоров’я людини;

Члени комісії:
Виноградов О.О.

-

Щурова Н.В.

-

к.мед.н., доцент, завкафедри фізичної реабілітації та здоров’я
людини;
старший викладач кафедри фізичної реабілітації та здоров’я
людини.
Фізична терапія, ерготерапія

Виноградов О.О.

-

голова комісії, к.мед.н., доцент, завкафедри фізичної реабілітації
та здоров’я людини;

Члени комісії:
Івченко А.В.

-

Савенко В.О.

-

д.мед.н., доцент, професор кафедри фізичної реабілітації та
здоров’я людини;
к.мед.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та здоров’я
людини.
Освітні і педагогічні науки

Ігнатович О.Г.
Члени комісії:
Бутенко Л.Л.
Сєваст’янова О.А.
Павленко І.Г.

-

голова комісії, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки;

-

к.пед.н., доцент кафедри педагогіки;
к.пед.н., доцент кафедри педагогіки;
к.пед.н., доцент кафедри педагогіки.
Технологічна та професійна освіта

Бурдун В.В.

-

голова комісії, к.пед.н, доцент,
виробництва та професійної освіти;

завкафедри

технологій

Члени комісії:
Скібіна О.В.

-

Ревякіна О.О.

-

к.пед.н., доцент кафедри технологій виробництва та професійної
освіти;
к.т.н., доцент кафедри технологій виробництва та професійної
освіти.
Технічні науки

Маслійов С.В.

-

голова комісії, д.с.-г.н., професор
виробництва та професійної освіти;

кафедри

технологій

Члени комісії:
Колесніков В.О.

-

Беседа О.О.

-

к.т.н., доцент кафедри технологій виробництва та професійної
освіти;
к.т.н., доцент кафедри технологій виробництва та професійної
освіти.
Гендерні дослідження

Харченко Л.Г.
Члени комісії:
Тунтуєва С.В.
Литвинова Н.А.
Мальцева О.І.

-

голова комісії, к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки;
-

к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки;
к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки;
к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки.

Соціальна робота
Харченко С.Я.

-

голова комісії,
педагогіки;

д.пед.н.,

професор,

завкафедри

соціальної

Члени комісії:
Караман О. Л.

-

Ваховський Л.Ц.
Краснова Н.П.
Юрків Я.І.

-

д.пед.н., професор, директор навчально-наукового інституту
педагогіки і психології;
д.пед.н., професор, завкафедри соціальної роботи;
к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки;
к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки.
Дошкільна та початкова освіта

Докучаєва В.В.

-

голова комісії, д.пед.н., професор кафедри дошкільної та
початкової освіти;

Члени комісії:
Бадер С. О.
Черв’якова Н.І.
Мордовцева Н.В.

-

к.пед.н., доцент, в. о. завкафедри дошкільної та початкової освіти;
к.пед.н., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти;
к.пед.н., доцент, завкафедри філологічних дисциплін.
Загальна та соціальна психологія

Макаров В.І.
Члени комісії:
Терновець О.М.
Репкіна Н.В.

-

голова комісії, к.пед.н., доцент кафедри психології;

-

к.пед.н., старший викладач кафедри психології;
к.психол.н., доцент кафедри психології.
Педагогічна та вікова психологія

Пашко Т.А.

-

голова комісії, к.психол.н., доцент, завкафедри психології;

Члени комісії:
Репкіна Н.В.
Федотова
Чумак О.О.

-

к.психол.н., доцент кафедри психології;
асистент кафедри психології;
асистент кафедри психології.
Актуальні проблеми інклюзивної освіти.
Спеціальна освіта (за нозологіями)

Григор’єва І.О.

-

голова комісії, к.пед.н., доцент, завкафедри дефектології та
психологічної корекції;

Члени комісії:
Мухіна А.Ю.

-

Макаренко І.В.
Ужченко І.Ю.

-

к.психол.н., доцент кафедри дефектології та психологічної
корекції;
к.пед.н., доцент кафедри дефектології та психологічної корекції;
к.психол.н., доцент кафедри дефектології та психологічної
корекції.
Філософія. Соціологія

Кононов І.Ф.
Члени комісії:

-

голова комісії, д.соц.н., професор, завкафедри філософії та
соціології;

Нужна Ю.С.
Чантурія А.В.
Хобта С.В.
Верховод Л.І.

-

к.філос.н., доцент кафедри філософії та соціології;
к.філос.н., доцент кафедри філософії та соціології;
к.соц.н., доцент кафедри філософії та соціології;
к.соц.н., доцент кафедри філософії та соціології.
Історія і археологія

Михальський І.С.

-

голова комісії, д.і.н., професор, завкафедри всесвітньої історії та
міжнародних відносин;

Члени комісії:
Набока О.В.
Крюков В.Г.

-

д.і.н., доцент, завідувач кафедри історії України;
д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних
відносин.
Політологія

Вовк С.О.

-

голова комісії, д.політ.н, доцент, завкафедри політології та
правознавства;

Члени комісії:
Бадер А.В.
Бублик О.І.

-

к.і.н., доцент кафедри політології та правознавства.
к.і.н., доцент кафедри історії України.

Економіка підприємництва. Маркетинг. Підприємництво
Чеботарьов В.А.

-

голова комісії, д.е.н., професор, завкафедри економічної теорії,
маркетингу та підприємництва;

Члени комісії:
Чеботарьова Н.М.

-

Федько Я.В.

-

к.е.н., доцент кафедри
підприємництва;
к.е.н., доцент кафедри
підприємництва.

економічної

теорії,

маркетингу

та

економічної

теорії,

маркетингу

та

Менеджмент організацій
Снітко Є.О.
Члени комісії:
Колосов А. М.
Шильнікова З.М.

-

голова комісії, к.тех.н., доцент, завкафедри менеджменту;

-

д.е.н., професор кафедри менеджменту;
к.е.н., доцент кафедри менеджменту.
Фінанси і кредит. Банківська справа

Рязанова Н.О.

-

голова комісії, к.е.н., доцент, завкафедри фінансів, обліку та
банківської справи;

Члени комісії:
Пушко Р.О.
Мальцева В.В.

-

к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи;
к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи.

Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)
Жучок А.В.

-

голова комісії, д.ф-м.н.,
системного аналізу;

професор,

завкафедри

алгебри

Члени комісії:
Жучок Ю.В.
Тоічкіна О.О.

-

д.ф-м.н., професор кафедри алгебри та системного аналізу;
асистент кафедри алгебри та системного аналізу.

та

Інформаційні технології
Могильний Г.А.

-

голова комісії, к.т.н., доцент, директор навчально-наукового
інституту фізики, математики та інформаційних технологій;

Члени комісії:
Семенов М.А.
Матієвський В.В.

-

к.пед.н., доцент, завкафедри інформаційних технологій та систем;
асистент кафедри інформаційних технологій та систем.
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Малюк О.Ю.

-

голова комісії, к.філол.н., доцент, завкафедри документознавства та
інформаційної діяльності;

Члени комісії:
Акіншина І.М.

-

Лєсовець Н.М.

-

к.філол.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної
діяльності;
к.філол.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної
діяльності.
Фізика та астрономія

Козуб Ю.Г.
Члени комісії:
Чорнобай К.Г.
Бондаренко Л.І.

-

к.т.н., доцент, завкафедри фізико-технічних систем та інформатики;

-

к.пед.н., доцент кафедри фізико-технічних систем та інформатики;
к.пед.н., доцент кафедри фізико-технічних систем та інформатики.
Географія

Удовиченко М. І.
Члени комісії:
Гаврюшенко Г.В.
Мельник І.Г.

-

голова комісії, к.г.-м.н., доцент кафедри географії;

-

к.е.н., доцент кафедри географії;
к.геогр.н., доцент, завкафедри географії.
Біологія. Агрономія

Боярчук О.Д.

-

голова комісії, к.б.н., доцент, завкафедри анатомії, фізіології
людини та тварин;

Члени комісії:
Вовк С.В.
Євтушенко Г.О.

-

к.б.н, доцент кафедри біології та агрономії;
к.с.-г.н., доцент кафедри біології та агрономії.
Хімія

Хорошилов Г.Є.

-

голова комісії, к.х.н., доцент кафедри лабораторної діагностики,
хімії та біохімії;

Члени комісії:
Олійник О.О.
Степаненко В.В.

-

к.б.н., доцент кафедри лабораторної діагностики, хімії та біохімії;
к.б.н., доцент кафедри лабораторної діагностики, хімії та біохімії.
Екологія

Петренко С.В.

Члени комісії:

-

голова комісії, к..б.н., доцент, завкафедри садово-паркового
господарства та екології;

Губська О.П.

-

Королецька Л.В.

-

старший викладач кафедри садово-паркового господарства та
екології;
старший викладач кафедри садово-паркового господарства та
екології.
Товарознавство

Сєногонова Л.І.

-

голова комісії, к.т.н., доцент, завідувач кафедри товарознавства,
торговельного підприємництва та експертизи товарів;

Члени комісії:
Омельченко Н.В.

-

Браїлко Г.С.

-

к.т.н.,
професор
кафедри
товарознавства,
підприємництва та експертизи товарів;
к.т.н.,
доцент
кафедри
товарознавства,
підприємництва та експертизи товарів.

торговельного
торговельного

Харчові технології
Крамаренко Д. П.

-

голова комісії, к.т.н., доцент кафедри технологій виробництва і
професійної освіти;

Члени кафедри:
Бурдун В.В.

-

Гіренко Н.І.

-

к.пед.н., доцент, завкафедри технологій виробництва і професійної
освіти;
асистент кафедри технологій виробництва і професійної освіти.
Туризм та готельно-ресторанна справа

Гуцол А.В.

-

голова комісії, к.пед.н, доцент кафедри туризму, готельної та
ресторанної справи;

Члени комісії:
Безрученков Ю.В.
Кашинська О.Є.

-

к.пед.н., доцент кафедри туризму, готельної та ресторанної справи;
к.пед.н., старший викладач кафедри туризму, готельної та
ресторанної справи.

Дизайн.
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Овчаренко Г.Е.

-

голова комісії, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри дизайну;

Члени комісії:
Дігтяр Н.М.

-

Продан І. В.

-

к.пед.н., завідувач кафедри образотворчого мистецтва і професійної
майстерності;
к.пед.н., доцент кафедри дизайну.

3. Головам галузевих конкурсних комісій організувати рецензування поданих робіт,
оприлюднений захист кращих робіт. Протоколи засідань галузевих конкурсних комісій про
результати конкурсу (додаток) надати у відділ аспірантури до 16 грудня 2019 р.
4. Директорам, деканам та відділу аспірантури кращі наукові роботи направити у відповідні
базові вищі навчальні заклади, згідно з наказом МОН України № 1271 від 04.10.2019 р. «Про
проведення Всеукраїнського конкуру студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей у 2019-2020 навчальному році» (з урахуванням таблиці відповідності Переліку
наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 06

листопада 2015 року за № , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.11.2015 р.
№1460/27905) для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт до
10.02.2020 р.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи
Ваховського Л.Ц.

Ректор

Сергій САВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної роботи

Л.Ц. Ваховський

В.о. завідувача відділу аспірантури

О.М. Дудник

Начальник юридичного відділу

О.В. Миронченко

Проект наказу підготувала
провідний фахівець відділу аспірантури

О.О. Гусакова

Додаток

П Р О Т О К О Л № від ___________ 2019 р.
засідання галузевої конкурсної комісії І туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.
з _____________________________________________________
(назва галузі)

ПРИСУТНІ:
ВИСТУПИЛИ: ____________________ – голова комісії.
На розгляд галузевої конкурсної комісії подано ___ робіт. Результати рецензування:
№
1.

ПІБ

Факультет, курс

Науковий керівник

Бали

До оприлюдненого захисту наукових робіт допущені студенти:

УХВАЛИЛИ:
І. На підставі рецензій галузевих конкурсних комісій та оприлюдненого захисту студентських
наукових робіт визначити призові місця:
Місце

ПІБ

Науковий керівник

І м.
ІІ м.
ІІІ м.
До участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт рекомендовані роботи:
1)
2)
3)
Голова галузевої конкурсної комісії:
Члени комісії:

