Нагороджено цьогорічних переможців обласного конкурсу
науково-дослідних робіт
Щорічно у третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято
працівників науки – День науки. Це свято поєднує людей різних професій і
спеціальностей, але всі вони обов’язково наділені рідкісним даром творчості,
почуттям нового, умінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипу.
Науковець – не професія, а покликання. Це прагнення покращити те, що
було створено колись. Це спроба зробити ще один крок на шляху розвитку
технічного прогресу. Тому День науки вважають своїм днем інженери і
конструктори, винахідники і раціоналізатори, викладачі і студенти. На всіх
етапах розвитку суспільства технічна інноваційна творчість була джерелом
прогресивних рішень, які підвищують конкурентоспроможність продукції,
полегшують умови сучасного виробництва, роблять більш комфортним життя
людини.

Науковці і вчені – це люди особливі. Багато з них невиправні романтики.
Їх часто зовсім не цікавить, скільки часу і сил буде покладено на те чи інше
наукове дослідження. Вони готові працювати понаднормово. Їх захоплює сам
процес, а відкриття, яке той або інший учений може зробити, зовсім не зупиняє
їх. Навпаки, це стає прекрасним приводом зробити щось нове, зібратися з силам
і приступити до наступних, ще не досліджених кроків.
Приємно, що обласна влада щорічно вітає всіх науковців області з їх
професійним святом, а кращі з кращих – переможці обласного конкурсу науководослідних робіт нагороджуються грошовими преміями, дипломами і подяками
Хмельницької обласної ради.
Цьогоріч до обласної конкурсної комісії надійшло 29 робіт у п’яти
номінаціях за участю 85 науковців.
Роботи представили науковці 10-ти наукових закладів регіону:
Хмельницького
національного
університету,
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
Подільського державного аграрно-технічного університету, Державного архіву
Хмельницької області, Хмельницького університету управління та права,
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»,
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, науково-дослідного центру
митної справи Державної фіскальної служби України, фонду наукового і
економічного розвитку Хмельницької області «Наука і життя».

Напередодні професійного свята працівників науки – Дня науки перший
заступник голови обласної ради Неоніла Андрійчук привітала переможців ХІІІ
обласного конкурсу НДР. Такий конкурс на Хмельниччині проводиться з 2003 р.
За цей час до обласної конкурсної комісії надійшло 320 наукових робіт, у
виконанні яких взяло участь 770 дослідників регіону. Грошовими преміями і
дипломами Хмельницької обласної ради були нагороджені 413 науковців.
Цьогоріч переможцями конкурсу визначені:
І. Номінація - фундаментальні НДР:
І-а премія за науково-дослідну роботу «Розробка вітроенергетичної
установки з вертикальною віссю обертання електродвигуна»
ГОРДЄЄВ Анатолій Іванович - доктор технічних наук, професор,
професор кафедри технології машинобудування Хмельницького національного
університету;
КРАВЧУК Віктор Васильович – кандидат економічних наук, доцент,
керівник фонду наукового і економічного розвитку Хмельницької області
«Наука і життя»
ІІ-а премія за науково-дослідну роботу «Організаційно-правове
забезпечення системи управління персоналом Державної фіскальної служби
України»
НАГОРІЧНА Ольга Степанівна - кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, Почесний митник України, заступник директора НДІ
Фіскальної політики з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру
митної справи ДФС України;
КАПІТАНЕЦЬ Світлана Володимирівна - кандидат педагогічних наук,
доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного центру митної
справи ДФС України;

МОЛДОВАН Ельвіра Степанівна - кандидат наук з державного
управління, старший науковий співробітник науково-дослідного центру митної
справи ДФС України
ІІІ-а премія за науково-дослідну роботу «Інформаційні технології в
діяльності військових формувань та правоохоронних органів»
КИРИЛЕНКО Володимир Анатолійович - доктор військових наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького;
КОРЧЕВ Володимир Борисович - кандидат військових наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного
відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
ІI. Номінація - прикладні НДР:
І-а премія за науково-дослідну роботу «Розроблення наукових критеріїв
та аналіз ризиків оцінювання санітарно-гігієнічного стану потужностей
(об’єктів) з виробництва та товарообігу молочних продуктів»
ПРИЛІТКО Тетяна Миколаївна – доктор сільськогосподарських наук,
професор, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції
тваринництва Подільського державного аграрно-технічного університету;
КОСТАШ Володимир Борисович – кандидат сільськогосподарських
наук, професор, асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції
тваринництва Подільського державного аграрно-технічного університету;
ГОНЧАР Валентин Іванович - Заслужений працівник агропромислового
комплексу АР Крим, Відмінник Аграрної освіти, доцент кафедри технології
виробництва і переробки продукції тваринництва Подільського державного
аграрно-технічного університету;
МІСЮК Микола Васильович - доктор економічних наук, професор,
Заслуженого економіст України, декан економічного факультету Подільського
державного аграрно-технічного університету;
БУКАЛОВА Наталія Володимиріва – кандидат ветеринарних наук,
доцент, доцент кафедри ветекспертизи, гігієни продуктів тваринництва та
патанатомії НДІ ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва;
БОГАТКО Надія Михайлівна - кандидат ветеринарних наук, доцент,
завідувач кафедри ветекспертизи, гігієни продуктів тваринництва та патанатомії
НДІ ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва
ІІ-а премія за науково-дослідну роботу «Розробка та застосування
технологій рециклінгу полімерних відходів для отримання екологічно безпечних
мастильних матеріалів»
МАНДЗЮК Ігор Андрійович – доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного
університету;
ПРИСЯЖНА Катерина Олександрівна – кандидат технічних наук,
асистент кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного
університету;
ІІІ-а премія за науково-дослідну роботу «Розробка кислотного мийнодезінфікуючого засобу для доїльного устаткування та молочного інвентаря»

ЛАЙТЕР-МОСКАЛЮК Світлана Василівна – кандидат ветеринарних
наук, асистент кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин
Подільського державного аграрно-технічного університету;
РЕШЕТНИК Антоніна Олександрівна – кандидат ветеринарних наук,
доцент, доцент кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин,
Подільського державного аграрно-технічного університету;
ГОРЮК Юлія Вікторівна - кандидат ветеринарних наук, асистент
кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрнотехнічного університету;
КУХТИН Микола Дмитрович - доктор ветеринарних наук, професор,
професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя;
ПЕРКІЙ Юрій Богданович - кандидат ветеринарних наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії ветеринарної санітарії та
експертизи продуктів тваринництва Тернопільської дослідної станції Інституту
ветеринарної санітарії та експертизи продуктів тваринництва
ІII. Номінація – підручники і монографії:
І-а премія за колективну монографію «Гуманно особистісна педагогіка в
дії»
СІВАК Наталія Антонівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
БІНИЦЬКА Олена Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент,
проректор з економічних питань Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії;
ГАЙДАМАШКО Ірина Аркадіївна - кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
ДАРМАНСЬКА Ірина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
Дудчак Галина Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
КАЗАКОВА Наталія Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
РАШИНА Інна Олександрівна – викладач кафедри педагогіки
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
СЛЮЗКО Валентина Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент,
проректор з гуманітарної освіти, виховання та міжнародних зв’язків
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
ТАФІНЦЕВА Світлана Ігорівна - кандидат педагогічних наук, викладач
кафедри психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
ФІЛІНЮК Валентина Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії;
ЦЕГЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна - викладач кафедри дошкільної
педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії;

ШОРОБУРА Інна Михайлівна - доктора педагогічних наук, професор,
ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
ЯЩУК Інна Петрівна - доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії
ІІ-а премія за роботу «Партитури тексту і духу (художньо-документальна
проза українських шістдесятників)» нагороджується:
РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович – доктор філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики
Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
ІІІ-а премія за навчальний посібник «Електроматеріали»
ЯНОВИЦЬКИЙ Олександр Костянтинович – кандидат технічних наук,
доцент, доцент кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих
технологій Хмельницького національного університету;
КОВТУН Людмила Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Хмельницького національного університету
IV. Номінація – гуманітарні НДР:
І-а премія за VI том науково-документальної серії книг «Реабілітовані
історією. Хмельницька область»
МІСІНКЕВИЧ Леонід Леонідович - доктор історичних наук, професор,
перший проректор – проректор з наукової роботи Хмельницького університету
управління та права;
КРИВЕГА Лілія Анатоліївна - архівіст першої категорії державного
архіву Хмельницької області;
ПОДКУР Роман Юрійович - кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту історії
України НАН України
ІІ-а премія за монографію «Студенти-педагоги у модернізації вищої
освіти радянської України у 1920-1930-х роках»
КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович – кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
ІІІ-а премія за роботу «Архівна справа на Хмельниччині: історія та
сучасність»
БАЙДИЧ Володимир Григорович – кандидат історичних наук, директор
державного архіву Хмельницької області;
ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович – доктор історичних наук,
професор, професор кафедри історії України Кам`янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка;
ОЛІЙНИК Юрій Васильович - кандидат історичних наук, начальник
відділу інформаційних технологій державного архіву Хмельницької області;
ГАЛАТИР Віталій Вікторович – кандидат історичних наук, доцент,
головний науковий співробітник державного архіву Хмельницької області

V. Номінація – наукові розробки молодих вчених
І-а премія за науково-дослідну роботу «Метод адаптивного керування
системою технічного обслуговування та ремонту мобільних тепловізійних
комплексів органів охорони державного кордону»
СОБЧЕНКО Володимир Андрійович – кандидат технічних наук,
професор кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького;
БОРОВИК Олег Васильович – доктор технічних наук, професор,
начальник навчального відділу Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького
ІІ-а премія за науково-дослідну роботу «Розробка екологічно-чистої
технології безвідходного виробництва гречки» нагороджується:
РАРОК Антон Васильович - кандидат сільськогосподарських наук,
завідувач лабораторії селекції і насінництва науково-дослідного інституту
круп`яних культур імені О. Алексеєвої Подільського державного аграрнотехнічного університету;
ГАВРИЛЯНЧИК Руслан Юрійович - кандидата сільськогосподарських
наук, доцент, перший проректор Подільського державного аграрно-технічного
університету;
БУРДИГА Віталій Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук,
директор науково-дослідного інституту круп`яних культур імені О. Алексеєвої
Подільського державного аграрно-технічного університету
ІІІ-а премія за монографію «Соціально-педагогічна діяльність
територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді»
нагороджується:
ОСТРОВСЬКА Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних
технологій Університету «Україна»;

ВОЛИНЕЦЬ Наталія Валентинівна – кандидат психологічних наук,
доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького
Заохочувальними дипломами Хмельницької обласної ради також
нагороджені:
ЦАРЕНКО Володимир Іванович - кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач відділу НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики;
ХОМА Валерій Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики;
ЯКОВЕНКО Оксана Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики;
БАБЕНКО Борис Іванович - кандидат технічних наук, доцент, науковий
співробітник НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики
КРАВЧУК Людмила Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
КРУПА Валентина Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Переможці отримали Дипломи та грошові винагороди.

