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І. ОПУБЛІКОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

1.1. Монографії:  

№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг 

 (друк. арк.) 
1 Тріпак М.М. Соціально-економічні детермінанти діяльності інклюзивних інституцій в 

умовах глобалізації : монографія. Кам’янець-Подільський: ТНЕУ, 2020. 277 с. 
15,4 

2 Кеба О.В., Комарніцька Л.М. Особливості художньої трансформації євангельського 

сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ – початку XXI століть : 

монографія. Кам’янець-Подільський: Друкарня ТОВ «Рута», 2020. 264 с. 

10,67 

3 Бачинська О.М. Соціальне підприємництво: теоретико-прикладний аспект. Фінансові 

важелі регулювання діяльності суб’єктів господарювання : колективна монографія / За 

заг. ред. А.Г. Семенова. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 236-251. 

0,88 

4 Сушарник Я.А. Забезпечення конкурентоспроможного розвитку галузі свинарства: 

монографія / За заг. ред. М. Місюка. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, ТНЕУ, 2020. 178 с.  
7,4 

5 Volska A, Тrіpак М., THEORETICAL AND SCIENTIFIC APPROACHES TO THE 

PROBLEMS OF MODERN ECONOMY: monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., 

Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 

2020. 371 р. 

0,1 

6 Volska A, Тrіpак М., Volskyi O. Problems of implementation of the rights of people with 

disabilities in Ukraine. Theoretical and scientific approaches to the problems of modern 

economy: mono-graphy / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. 

Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. 371 р. 

0,31 

7 Шевчук О.В. Соціальний інтелект педагога та фасилітація його становлення. 

Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього 

фахівця : колективна монографія / [Ед. Івашкевич, Л. Онуфрієва, О.Гудима, Н. Славіна та 

ін.]; за ред. Ед. Івашкевича, Л. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня 

«Рута» 2020. С. 7-124. 

1,1 

8 Аліксійчук Олена, Федорчук Вікторія. Психолого-педагогічні основи музикотерапії в 

освітньому процесі сучасної початкової школи. Психолого-педагогічна допомога 

особистості засобами арттерапії: монографія / за заг. ред. Т.А. Ткачук, Н. О. Бочаріної. 

Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2020. 365 с. С.32-50. (18 співавторів) 

0,5 

9 Виктория Федорчук, Татьяна Борисова, Елена Аликсийчук. Инновационные технологии 

в педагогической и художественной подготовке будущего учителя. Актуальные вопросы 

музыкального образования и воспитания: история, теория, практика / монография под. 

ред. проф. Олега Михайличенко. AV Akademikerverlag. 2020. 278c. С.170-189. (15 

співавторів) 

0,4 

10 Bielavin S.P., Bila I.N., Zhilyak N.V. Psychological peculiarities of regulation of motor actions 

of oligiphrens with the help of semantic tasks. THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF 

THE DEVELOPMENT OF MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY 

DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-112-4/195-221 

0,3 

11 Жиляк Н.В. Порівневоструктурована програма регуляції моторних дій як засіб 

збереження фізичного здоров’я студентської молоді : колективна монографія. Здоровье 

- образование - общество. Международная перспектива. Польща. Матеріали подані до 

друку. Ttps://forms.gle/VGX6kfuEZmocQLiA9 

0,2 

12 Aksonova O., Avdieieva S., Kobets V., Liaska O., etc. Pedagogy theory : collective monograph. 

Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. 321p. Availabie at: 

DOI:10.46299/isg.2020.MONO.PED.I https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/ 

Project -ISG -2020-MONO-PED-I.pdf?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium= 

email&utm_campaign=Monografіja&utm_content=790215323 

1,5 

13 Rudyk V., Burdeniuk S, Peculiarities of pension assets management of the accumulative pension 

insurance system in the conditions of pension reform./ Rudyk V., Burdeniuk S.// New trends in 

economic systems management in the context of modern global challenges: collective 

monograph / scientifie edited by M. Bespartochnyi// VUZF University of Finance, Business and 

Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol.2. – 

317 p. P. 203- 210. 

0,29 

 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-112-4/195-221
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/Project-ISG-2020-MONO-PED-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20I.pdf?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Monografіja&utm_content=790215323
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/Project-ISG-2020-MONO-PED-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20I.pdf?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Monografіja&utm_content=790215323
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/Project-ISG-2020-MONO-PED-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20I.pdf?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Monografіja&utm_content=790215323
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1.2. Підручники, навчальні посібники: 

№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

1.  

Скрипник А.Ю., Коркушко О.Н., Лаврук О.В., Годнюк І.В., Кушнір Л.А., Свирида О.В., 

Шевчук Н.С., Герасимова Т.І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і 

таблицях: історія та сьогодення : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 

Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 

університету “Економічна думка”, 2020. 310 с. 

18,1 

2.  
Тріпак М.М., Гарбарець І.А. Загальнодержавні фінанси: навчально-методичний посібник 

для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / за ред. к.е.н., доц., заслуженого 

працівника освіти України М.М. Тріпака. Кам’янець-Подільський: ТНЕУ, 2020. 433 с. 

23,58 

3.  
Робочий зошит для проходження навчальної практики в органах місцевого 

самоврядування для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» : навч. посібник / 

автори-укладачі Дужева О.Г., Вольська А.О. Кам’янець-Подільський : ТНЕУ, 2020. 72 с. 

3,5 

4.  

Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні: навчально-

методичний посібник / автори-уклад.: О.М. Палилюлько, Г.Г. Кучеров О.В. Шевчук, 

І.М. Гуменюк, Н.Р. Сторожук, Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр 

Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 2020. 236 с. 

14,3 

5.  
Шевчук О.В., Топорівська Я.В. Інформаційні технології та музична інформатика : 

навчальний посібник. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського 

національного університету «Економічна думка», 2020. 196 с. 

11,4 

6.  
Михальський А.В., Жигульова Е.О., Михальська Ю.А. Здоров’язберігаючі технології при 

роботі з дітьми із особливими освітніми потребами : навч. посібник. Кам’янець-

Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020, 228 с. 

14,5 

7.  
Поліщук С.В. Вітчизняна педагогічна думка 20-х років ХХ століття: особливості, 

тенденції розвитку : навчальний посібник. (курс лекцій). Кам'янець-Подільський : 

«Абетка», 2020. 128 с. 

7,1 

8.  
Поліщук С.В. Педагогічна діяльність та організаційно-правові основи інтелектуальної 

власності : навчально-методичний посібник (для студентів педагогічного спрямування). 

Кам'янець-Подільський : «Абетка», 2020. 184 с. 

9 

  

1.3. Статті у наукових виданнях, що індексуються у провідних міжнародних 

наукометричних базах: 

 

1.3.1. SCOPUS, Web of Science 
№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

1.  Economical assessment of medicinal plants market concentration and monopolization level in 

Ukraine Mirzoieva, T., Heraimovych, V., Humeniuk, I., Tomashevska, O., Cherednichenko, 

O. E3S Web of Conferences, 2020, 164, 09025 (Scopus) 

1,4 

2.  Svitlana Luchyk, Vasil Luchyk, Margarita Luchyk. Educational migration in terms of global 

and national challenges. MEST Journal: Management, Education, Science & Society, 

Technologies, 2020. Vol.8 No.1. p. 75-83. (Scopus) 

1,2 

3.  Luchyk S., Luchyk V., Luchyk M., Manachynska Y., Yevdoshchak V., Bagrii K. Analytical 

model of deposit portfolio optimization in ukrainian banks. 2020 10th International 

Conference on Advanced Computer Information Technologies AGIT'2020. Deggendorf, 

Germany, September 16-18, 2020, 910 p., pp.666-669. (Scopus) 

0,6 

4.  Комарніцький О.Б., Комарніцька Л.М., Завадська І.М. Студентство Катеринославського 

інституту народної освіти в умовах формування тоталітарної системи. Universum 

Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії 

та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро: Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 2020. Т. 3 (28). Вип. 1. С. 70-80. (Web of Science) 

1,1 

5.  Комарніцький О.Б., Комарніцька Л.М. Providing Studying Rooms and Hostels for Students 

of Pedagogical Educational Institutions of National Minorities (20 – 30s of the XX Century). 

Bulgarian Journal of Historical Education. History / Editor-in-Chief: Prof. Dr. Plamen Mitev. 

Година XXVIII. Книжка 4. София, 2020. С. 408-421. (Web of Science) 

0,36 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216908574
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211478078
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219908893
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216911352
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211155370
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211155370
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№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

6.  Olena Bilyk, Esma Khalikova, Anastasiia Shevchenko, Oksana Kochubei-Lytvynenko, Yuliia 

Bondarenko, Albina Fain Effect of the complex improver on consumer properties of bakery 

products. Ukrainian Food Journal, 2020. Volume 9, Issue 1. С. 148-159. (Web of Science) 

0,1 

7.  Mysyuk Mykola, Zakhodym Maryna, Ievstafieva Yulia, Susharnyk Yaroslav, Misko Alla and 

Kafka Sofiia. Strategic Plans of Management and Evaluation of the Mechanism of Quality of 

Territorial Management with Comparison of Audit of Efficiency Use of the Budget. Journal 

of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and 

original research articles, 2020. Volume 12, Issue 7. P. 1701-1711. (Scopus)  

0,2 

8.  Iryna Sarancha, Iryna Demchenko, Tetiana Marchak. The Socialization of People with 

Muscle-Skeleton Disorders in Rehabilitation Centres. BRAIN. Broad Research in Artificial 

Intelligence and Neuroscience. 2020, Volume 11, Issue 3, P: 1-14. (Web of Science) 

0,6 

9.  Zhyljak N.V. Model of development of the role position of future teachers in higher education 

institutions. International Journal of Management (IJM), 2020. Volume 11, Issue 6. pp. 739-

751, Article ID: IJM_11_06_061. URL: 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_6/IJM_1

1_06_061.pdf om/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 (Scopus) 

0,5 

10.  Knysh O., Liaska O., Bielinska I., Levandovska I., Vasylieva O. Strategies in planning 

research integrity training (evidence of Ukraine). Independent Journal of Management & 

Production ISSN: 2236-269X 11/8 2020 p.p. 556-570. 

URL:http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smar

tRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Fr

ame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E4VEeE2nBkGMC

oyJrsH&UT=WOS%3A000531014800001(Scopus) 

1 

 

1.3.2. Index Copernicus (крім РИНЦ): 

№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

1.  Тріпак М.М. Психологія фінансів та стресу суб’єктів соціуму в умовах світової 

пандемії. Економічний аналіз, 2020. Том 30. №1. С.211-216 
0,52 

2.  Тріпак М.М., Сторожук Н.Р. Психологія фінансово-економічного стресу суб’єктів 

інклюзивних державних інституцій в умовах глобальної світової пандемії. Педагогічна 

освіта: теорія і практика, 2020. Випуск 28. С.87-96 

0,6 

3.  Tripak M. М., Shevchuk N. S. The paradigm of inclusive economic socialization of human 

capital in modern conditions. Науковий вісник Полісся. 2020. № 1(20), С. 28-35.  

URL: https://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/1140-tripak-m-m-shevchuk-n-s-the-

paradigm-of-inclusive-economic-socialization-of-human-capital-in-modern-conditions.htm  

0,8 

4.  Комарніцька Л.М., Комарніцький О.Б. Громадська діяльність студентства педагогічних 

навчальних закладів Києва у 20-30-ті рр. ХХ ст. Київські історичні студії: наук. журн. 

/ [редкол.: В. М. Михайловський (гол. ред.), О. О. Салата, В. О. Щербак та ін.]. Київ: 

Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2020. №1 (10). С. 108-116.  

0,7 

5.  Івашкевич Ернест, Комарніцька Людмила. Психологічні аспекти коміксу як 

паралітературного жанру. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. 

Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. Вип. 49. С. 106-130  

0,6 

6.  Ivashkevych Ernest, Komarnitska Liudmyla. Psychological Mechanism of Sinibularity of 

Assessing Learner’s Listening Skills at Secondary Schools (Психологічний механізм 

синібулярності в оцінюванні навичок аудіювання учнів у закладах середньої освіти). 

Problems of Modern Psychology Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi 

Natuonal Ivan Ohiienko University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine / scientific edition by S.D. Maksymenko, L.A. 

Onufriieva. Issue 50. Kamianets-Podilskyi, 2020. P. 53-75.  

0,5 

7.  Михайлова І.А. Використання задач професійного спрямування у підготовці фахівців 

економічного напряму в інклюзивному навчальному закладі. Фізико-математична 

освіта: науковий журнал. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 2020. Вип. 2 (24). С. 107-112  

0,2 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iaeme.com%2FMasterAdmin%2FJournal_uploads%2FIJM%2FVOLUME_11_ISSUE_6%2FIJM_11_06_061.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0SnxMjsTDT96ClVQe_FuaCD_9QTqvDYMYbrmECtrKMgVsV6AQnSmqUTTg&h=AT2xt9AebBfX0AWPyr40ZKk0CIH-wpNoo2GeD71o-kf4z72QVZFjV2AJ34SXWZSmg3ke1OJZDd3Kx2_34_LRw1HDe9ude8DHWHEv0uCYWulOrVJpAJV_Mic3Z-EYLCskUs1t
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iaeme.com%2FMasterAdmin%2FJournal_uploads%2FIJM%2FVOLUME_11_ISSUE_6%2FIJM_11_06_061.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0SnxMjsTDT96ClVQe_FuaCD_9QTqvDYMYbrmECtrKMgVsV6AQnSmqUTTg&h=AT2xt9AebBfX0AWPyr40ZKk0CIH-wpNoo2GeD71o-kf4z72QVZFjV2AJ34SXWZSmg3ke1OJZDd3Kx2_34_LRw1HDe9ude8DHWHEv0uCYWulOrVJpAJV_Mic3Z-EYLCskUs1t
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iaeme.com%2Fijm%2Fissues.asp%3FJType%3DIJM%26VType%3D11%26IType%3D6%26fbclid%3DIwAR2463M57rGGaRqM-qG4ARtNmU5MZrr5dYDLY6luTyWL7lBp42dUsjmixgM&h=AT2xt9AebBfX0AWPyr40ZKk0CIH-wpNoo2GeD71o-kf4z72QVZFjV2AJ34SXWZSmg3ke1OJZDd3Kx2_34_LRw1HDe9ude8DHWHEv0uCYWulOrVJpAJV_Mic3Z-EYLCskUs1t
http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E4VEeE2nBkGMCoyJrsH&UT=WOS%3A000531014800001
http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E4VEeE2nBkGMCoyJrsH&UT=WOS%3A000531014800001
http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E4VEeE2nBkGMCoyJrsH&UT=WOS%3A000531014800001
http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E4VEeE2nBkGMCoyJrsH&UT=WOS%3A000531014800001
https://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/1140-tripak-m-m-shevchuk-n-s-the-paradigm-of-inclusive-economic-socialization-of-human-capital-in-modern-conditions.htm
https://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/1140-tripak-m-m-shevchuk-n-s-the-paradigm-of-inclusive-economic-socialization-of-human-capital-in-modern-conditions.htm
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1.4. Статті у фахових виданнях: 

№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

1.  Бачинська О.М. Досвід стратегічного планування в університетах світового класу. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2020. № 43. С. 13-18. 

0,61 

2.  Бачинська О.М. Оцінка рівня конкурентоспроможності ЗВО через призму інноваційної 

діяльності. Проблеми системного підходу в економіці. Київ, 2020. Вип. 5(79). С. 33-39. 

0,63 

3.  Гуменюк І.Л., Мірзоєва Т.В.. Характеристика різних видів стратегій у контексті розвитку 

лікарського рослинництва в Україні. Проблеми системного підходу в економіці, 2020. 

Випуск 3(77). С.43-46. 

0,2 

4.  Гуменюк І.Л., Костирко І.Г. Розвиток сільськогосподарських кооперативів як 

організаційно-економічної форми. Прикладна економіка. Харків. Т.5 № 1. 2020. С. 152-157  

0,5 

5.  Гуменюк І.Л., Чубайко О.В., Шевчук О.В. Роль і призначення інформаційно-

комунікаційних технологій у розвитку економіки. Економіка та підприємництво, 2020. № 

2 (113). С. 234-237. 

0,5 

6.  Гуменюк І.Л., Палилюлько О.М., Шевчук О.В. Адаптація осіб з інвалідністю до 

навчального процесу в закладах вищої освіти. ГАБІТУС : науковий журнал 

Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика». 2020. Вип. 17. С. 25-29.  

0,5 

7.  Лаврук О.В., Лаврук Н.А. Тваринництво: стан та перспективи розвитку. Журнал 

«Агросвіт». Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС 

Центр», 2020. № 22. С. 9-15 

0,74 

8.  Лаврук О.В. Особливості європейських моделей державної політики у розвитку 

тваринництва. Публічне управління і адміністрування в Україні, 2020. Випуск 20. С. 80-86. 
0,72 

9.  Лаврук О.В. Механізми реалізації державної політики у розвитку тваринництва 

Європейських країн. Аспекти публічного управління, 2020. №5. С. 5-16. 
0,94 

10.  Сушарник Я.А., Місько А.М. Розвиток та становлення конкуренції. Інноваційна економіка, 

2020. № 12. С.35-41 
0,4 

11.  Тимків А.О. Цифрова економіка та «Touchless economy»: можливості для інклюзивного 

суспільства. Інтернаука, 2020. №10. С.19-24 
0,67 

12.  Тимків А.О. Вектори розвитку економіки України в умовах «touchless economy». Бізнес 

Інформ, 2020. № 6. С.49-55 
0,63 

13.  Дерлиця А. Ю. Майбутнє суспільних фінансів: вступ до фінансової футурології. Фінанси 

України, 2020. № 2. C. 115-126. 
0,7 

14.  Дерлиця А.Ю., Кириленко О.П. Предмет та вектори дослідження теорії суспільних 

фінансів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2020. № 42. С. 155-

160. 

0,8 

15.  Дерлиця А.Ю. Дивергенція фінансової науки у контексті генезису теорії суспільних 

фінансів. Світ фінансів. 2020. № 1. С. 33-48. 
0.9 

16.  Коркушко О.Н., Кушнір Л.А. Внутрішній аудит на підприємстві: суть та особливості 

організації. Інфраструктура ринку. 2020. № 42. С.363-366.  
0,6 

17.  Коркушко О.Н., Кушнір Л.А., Кушнір В.О. Вплив облікової політики на організацію обліку 

господарюючого суб’єкта. Приазовський економічний вісник: електронне наукове фахове 

видання. 2020. № 3(20). С.246-251. 

0,8 

18.  Коркушко О.Н., Свирида О.В. Формування фінансової звітності за міжнародними 

стандартами в умовах пандемії. Інфраструктура ринку. 2020. № 47. С.186-189.  
0,5 

19.  Забуранна Л.В., Шубенко І.А., Годнюк І.В. Реалії та гіпотетичні ризики майбутнього 

накопичувального рівня пенсійного страхування в Україні. Наукові горизонти : науковий 

журнал Поліського національного університету. Житомир, 2020. № 08 (93). С 13-20 

0,8 

20.  Боршуляк Н.С. Ребуха Л.З., Професійна компетентність фахівців: сутнісні ознаки та 

розвиткові умови. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 22. Т.3. С.87-91 

0,5 

21.   Кучеров Г.Г., Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Соціальні аспекти діяльності сільських 

«Просвіт» Правобережної України у 1921-1922 рр. Благодійність. Серія: Педагогіка. 

Соціальна робота. Ужгород, 2020. Вип. 1 (46), Ч І, ІІ. С.70-77 

0,5 

22.  Стецюк В. Б., Палилюлько О.М., Гуменюк І. М. Досвід земських органів самоврядування в 

соціальній сфері та благодійна діяльність в Російській імперії кін. ХІХ – п. ХХ ст. Гілея. 

Науковий вісник. Історичні науки. Київ, 2020. Вип. 152. С.73-77 

0,5 

23.  Поліщук С.В. Необхідність та основні етапи запровадження змін у роботі керівника 

закладу освіти. Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-

0,5 
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№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 
Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАНП 

України [гол.ред. Бахмат Н.В.]. Київ : Міленіум, 2020. Вип. 28 (1-2020). С. 79-86 

24.  Поліщук С.В. Заклад загальної середньої освіти як педагогічна система й об'єкт управління 

Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАНП України [гол.ред. 

Бахмат Н.В.]. Київ : Міленіум, 2020. Вип. 28 (2-2020). С.  

0,6 

25.  Поліщук С.В. Соціалізуючий вплив наукового доробку Івана Огієнка на виховний процес 

студентської молоді. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія 

філологічна / [ред. кол. Л.М. Марчук (гол. ред), О.А. Рарицький (відп.ред.) та ін.]. 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2020. С. 

0,6 

26.  Комарніцька Л.М. Амбівалентність психологічної реакції в оповіданні Фрідріха 

Дюрренматта «Пілат». Султанівські читання : зб. ст. / [редкол.: І. Козлик (гол.), Д. Рега, Р. 

Голод та ін]. Івано-Франківськ: «СИМФОНІЯ ФОРТЕ», 2020. Вип. ІХ. С. 116-123. 

0,7 

27.  Сушарник Я.А., Місько А.М. Розвиток та становлення конкуренції. Інноваційна економіка, 

2020. № 1-2. С.35-41. 

0,3 

28.  Скрипник А. Ю. Кадрова реорганізація Російських збройних сил наприкінці 50-х – на 

початку 60-х років ХІХ століття. Військово-науковий вісник Академії Сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: НАСВ, 2020. Вип. 33. С. 194–211. 

0,5 

29.  Рудик В.К., Бурденюк С.В.  Інституціональне забезпечення функціонування системи 

обов’язкового накопичувального пенсійного страхування./ Рудик В. К., Бурденюк С. 

//Бізнес Інформ. 2020. №1. C. 304–309.https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-304-309 
0,21 

30.  Рудик В.К., Бурденюк С.В. Особливості розвитку недержавного пенсійного забезпечення в 

Україні на сучасному етапі проведення пенсійної реформи./ Рудик В.К., Бурденюк С.В.  

//Облік і фінанси, Accounting and Finance, №1(87), 2020.  184c.  С.123 - 128. 

http://www.afj.org.ua/ua/article/732 

0,21 

31.  Бурденюк С.В. Перспективи розвитку накопичувального пенсійного забезпечення в 

Україні.//Інноваційна економіка,№5-6,2020.С.142-147  0,21 

 

1.5. Статті у зарубіжних виданнях: 

№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг (друк. 

арк.) 

1.  Bachynska O.M., Humeniuk I.L., Voloshchuk M.B. The conceptual principles of strategic 

management by competitiveness of higher educational institutions. East European Scientific 

Journal. Poland, Warsaw, 2020. No 3(55). P. 66-70.  

0,75 

2.  Комарніцька Л.М. Проблема креативності в сучасному суспільстві. Scientific research in 

XXI century: Proceeding of the 2nd International Scientific and Practical Conference (February 

6-8, 2020), Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020. pp. 71-74. 

0,3 

3.  Комарніцька Л.М. Кібербулінг як загроза психічному здоров’ю підлітка. 

Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego: kolekcjа prac naukowych 

«ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (T. 2), 21 lutego 

2020 r. Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa, 2020. pp. 55-56. 

0,3 

4.  Комарніцька Л.М., Комарніцький О.Б. Соціально-історична проекція образу Понтія 

Пілата у романі Ю. Домбровського «Факультет непотрібних речей» // The 3rd International 

scientific and practical conference «Eurasian scientific congress» (March 22-24, 2020) Barca 

Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. pp. 347-351 

0.7 

5.  Комарніцька Л.М. Комсомольські осередки Радянської України у 30-ті рр. ХХ ст.: на 

матеріалах закладів вищої педагогічної освіти. The 1st International scientific and practical 

conference «Innovative development of science and education» (March 29-31, 2020) ISGT 

Publishing House, Athens, Greece. 2020. pp. 303-307. 

0.4 

6.  Комарніцька Л.М. Психологічні особливості конфліктної поведінки. Les tendances 

actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de scientifiques «ΛΌГOΣ» 

avec des materiaux de la conference scientifique et pratique international (Vol. 3), 3 avril, 2020. 

Monaco, Principaute de Monaco: Plateforme scientifique europeenne. pp. 15-17. 

0.3 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-304-309
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№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг (друк. 

арк.) 
7.  Комарніцька Л. М., Завадська І.М. Поняття психолого-педагогічної компетентності 

сучасного педагога». Public communication in science: philosophical, cultural, political, 

economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the 

International Scientific and Practical Conference (Vol.4), May 15, 2020. Houston, USA: 

European Scientific Platform. pp. 87-89. 

0.3 

8.  Zavadska І.М., Коmarnitska L.М. The application of innovative technologies in the educational 

space. The 3rd International scientific and practical conference “Innovation in Science: Modern 

Challenges” (May 25-26, 2020) Littera Verlag, Munich, Germany. 2020. pp. 129-132. 

0.2 

9.  Комарніцька Л. М. Темперамент як природна основа формування індивідуального стилю 

діяльності. Paradigmatic view on the concept of world science: Collection of scientific papers 

«ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference ( Vol.1), 

August 21, 2020. Toronto, Canada: European Scientific Platform. pp. 162-164. 

0.2 

10.  Комарніцька Л.М. Фототерапія як прогресивний метод психотерапії. VII Міжнародна 

науково-практична конференція. The 7 th International Scientific and Practical Conference 

«Science and Practice: Implementation to Modern Society» (October 6-8, 2020) in Manchester, 

Great Britain. 2020. Pp. 78-84. 

0.4 

11.  Комарніцька Л.М. Амбіційність особистості як професійно важлива якість сучасного 

спеціаліста. Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e 

investigação científica: Coleção de trabalhos científicos «ΛΌГOΣ» com materiais da 

conferência científico-prática internacional (Vol. 3), 9 de outubro de 2020. Lisboa, Portugal: 

Plataforma Científica Europeia. pp. 29-31 

0.3 

12.  Комарніцька Л.М. Гаджет-залежність як сучасна проблема розвитку особистості. 

Міжнародній науково-практичній конференції. The IX th International scientific and 

practical conference «Science and practice of today» November 16-19, 2020 London, Ankara, 

Turkey. pp. 598-600. 

0.2 

13.  Комарніцька Л.М., Комарніцький О.Б. Трудоголізм як психічна залежність. The 1 st 

International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in 

Modern Science» (November 16-18, 2020). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2020. pp. 

239-242. 

0.3 

14.  Сидорук Л.Н. Адаптивная система обучения в условиях инклюзии. Наука, образование, 

культура: международная научно-практическая конференция. Т. 3 : Психолого-

педагогические науки / сост.: Т. И. Раковчена [и др.]. Комрат : КГУ (Tipogr. «A&V 

Poligraf»). 2020. С. 579-582. 

0,2 

15.  Жиляк Н.В. Дослідження потреб сімей, які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами. ІІІ International scientifie conference «Мodernization of the educational system: 

world trends and national peculiarities» : Conference proccedings, Februari 21th? 2020. 

Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 224 pages. P. 91–95. 

 

 

1.6. Статті у не фахових виданнях: 

№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг 

(друк. арк.) 

1.  Тріпак М.М. Основи вишколу психології фінансів інклюзивних інституцій в умовах світової 

пандемії. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціальноекономічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. 

Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський: 

Видавничополіграфічний центр Західноукраїнського національного університету 

«Економічна думка», 2020. Вип. 3. С. 7-23. 

0,92 

2.  Бачинська О.М. Kierzyk T., Кундицький О.О., Гуманізм і толерантність в сучасному 

освітньому середовищі. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. 

Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничо-

поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 

2020. Вип. 3. C. 111-123. 

0,75 

3.  Сушарник Я.А., Місько А.М. Практичне навчання, як основа процесу формування 

професійної компетенції майбутніх обліковців в інклюзивних групах. Вектор Поділля : 

наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 

коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. 

0,42 
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№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг 

(друк. арк.) 
Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського 

національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3.С.208-215 

4.  Тимків А.О., Гарбарець І.А. Соціальне підприємництво у становленні інклюзивного 

суспільства. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол. ред.), О.М. 

Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielinska та ін. Кам’янець-Подільський: Видавничо-

поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 

2020. Вип. 3. С. 98-110. 

0,5 

5.  Лаврук О.В., Лаврук Н.А. Електронні інформаційні ресурси інформаційно-

телекомунікаційних технологій в умовах інклюзії. Вектор Поділля : наук. журн. / 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; 

редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. 

Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського 

національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3. С. 51-63 

0,81 

 

6.  Гуменюк І.Л., Шевчук О.В. Значення дослідницьких методів навчання у вивченні 

фундаментальних дисциплін в умовах інклюзивного навчання. Вектор Поділля : наук. журн. 

/ Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; 

редкол.: М.М. Тріпак (гол. ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielinska та ін. 

Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського 

національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3. С. 124-131. 

0,24 

7.  Киселюк М.П., Боровисюк Т.В. Дистанційна та мережева освіта осіб з інвалідністю: 

переваги, шляхи впровадження. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), 

О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський: Видавничо-

поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 

2020. Вип. 3..290 с. – ISSN 2617-1112. С.166-174 

0,05 

8.  Динич А.Ю. Миротворча діяльність ООН у ХХІ ст. Роль ООН у сучасному світі: матеріали 

наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних 

Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. / [редкол.: М.М. Тріпак (гол.) та ін.]. 

Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 43-46 

0,3 

9.  Загалевич В.Л. Причини, прояви та профілактика професійного вигорання педагога. 
Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика: матеріали 

Всеукраїнського науково-практичного семінару. Кам’янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний колдж. Кафедра соціальної 

роботи та психології, 2020. С.90 - 92 

0.1 

10.   Загалевич В.Л. Україна – співзасновниця ООН. Роль ООН у сучасному світі: матеріали 

наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних 

Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. 

Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.31-35 

0.2 

11.  Марчак Т.А., Загалевич В.Л. Інклюзивна форма навчання дітей з розладами спектру аутизму 

– інноваційна складова системи спеціальної освіти. Вектор Поділля : наук. журнал. 

Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського 

національного університету «Економічна думка», 2020. Вип.3. 290 с. С.185-195 . 

0,15 

12.  Колісник М.І., Марунчак О.В. ООН та сучасні виклики і загрози міжнародній спільноті та 

безпеці в умовах глобалізації. Роль ООН у сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, 

присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-

Подільський, 22 жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 145 -152. 

0,3 

13.  Комарніцька Л. М., Комарніцький О. Б. Сучасна система вищої спеціальної освіти в Україні. 

Вектор Поділля: наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.), О. М. Бачинська, Анетта 

Зілінська та ін.]. Кам’янець-Подільський: ВПЦ Тернопіл. нац. економ. ун-ту «Економічна 

думка», 2020. Вип. 3. С. 144-157 

0,5 

14.  Комарніцька Л.М., Боровисюк Т.В. Прокрастинація як чинник впливу на психічне здоров’я 

людини. Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика: матеріали 

Всеукраїнського науково-практичного семінару / [редкол.: М. Тріпак (гол. ред.), В. 

Федорчук, А. Вольська та ін.]. Кам’янець-Подільський: Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-

економ. коледж, 2020. С. 18-21. 

0,2 
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(друк. арк.) 

15.  Комарніцька Л.М. Сміхотерапія як психотерапевтичний метод. Теоретичні та прикладні 

аспекти розвитку науки: матер. V Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Київ, 30-31 січня 2020 

року. Київ: МЦНіД, 2020. С. 7-8. 

0.1 

16.  Комарніцька Л.М. Психологічні особливості спілкування підлітків з девіантною 

поведінкою. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. IV 

Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., м. Бердянськ, 22-23 квітня 2020 р. / [редкол.: І. Т. 

Богданов (гол.), В. М. Ліпич, А. С. Попова та ін]. Бердянськ: Бердянськ. держ. пед. ун-т, 

2020. С. 80-81. 

0.1 

17.  Комарніцька Л.М., Комарніцький О.Б. Студентство педагогічних закладів вищої освіти 

УСРР: опозиційність щодо більшовицької моделі функціонування суспільства (20-ті рр. ХХ 

ст.). Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: збірник наукових праць за 

матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 

червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. C. 431-434. 

0,4 

18.  Комарніцька Л.М. Мар’ян Тріпак: штрихи до біографії Людини, вченого, керівника. Історія 

Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях: збірник 

наукових праць Всеукр. наук.-теоретич. конф. (25-26 червня 2020 р., м. Кам’янець-

Подільський). Кам’янець-Подільський, 2020. С. 138-143 

04 

19.  Комарніцька Л.М. Спілкування як соціально-психологічна проблема. II Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному 

середовищі: літні диспути», 17-18 серпня 2020 рік. Дніпро, 2020. 

0,3 

20.  Комарніцька Л.М. Іпотерапія як сучасний метод лікування та реабілітації. Матеріали ХХХ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Переяслав, 2020 р. С. 109-110. 

0,2 

21.  Комарніцька Л.М., Комарніцький О.Б. Створення НАТО як результат нездатності ООН 

повоєнного періоду забезпечити мир у світі: на матеріалах навчального посібника «НАТО – 

cила, що захищає мирних громадян». Роль ООН у сучасному світі: матеріали наукового 

симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. 

Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 27-31. 

0,2 

22.  Михайлова І.А. Букові праліси Карпат – об’єкт всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. 

Роль ООН у сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від 

дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 

р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 

2020. С. 132-137 

0,29 

23.  Місько А.М., Сушарник Я.А. Практичне навчання, як основа процесу формування 

професійної компетенції майбутніх обліковців в інклюзивних групах. Вектор Поділля : 

наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 

коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. 

Кам’янецьПодільський: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного університету “Економічна думка”, 2020. Вип. 3. с. ISSN 2617-1112 

0,3 

24.  Павловська Т.Ю. Історія заснування волонтерства в Україні та світі та участь ООН в їх 

діяльності. Роль ООН у сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-

річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 

жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ 

«Друкарня «Рута», 2020. С.120-124 

0,1 

25.  Пещанюк Н.О., Вольська А.О., Дужева О.Г. Особливості емоційного інтелекту студентів з 

інвалідністю. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. 

Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янецьПодільський: Видавничо-

поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету 

“Економічна думка”, 2020. Вип. 3. С. 266-274. 

0,1 

26.  Сидорук Л.М. Інклюзивне освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти. Наукові 

праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-

Подільський, 2020. Вип.19. С.119-120. 

0,2 

27.  Складанівський О.Л. Участь військовослужбовців третього окремого інженерного 

батальйону Збройних Сил України у миротворчих операціях Тимчасових сил ООН у Лівані 

з підтримання миру і безпеки. Роль ООН у сучасному світі: матеріали наукового 

симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. 

0.25 
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Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.52-57 

28.  Складанівський О.Л. Вдосконалення змісту та матеріально-технічного забезпечення 

оновленого предмета «Захист України». Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. 

Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янецьПодільський: 

Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету 

“Економічна думка”, 2020. Вип. 3. С. 216-224. 

0,375 

29.  Коркушко О.Н., Герасимова Т.І. Необхідність застосування новітніх технологій збереження 

здоров’я у підготовці студентів. Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), 

О. М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-

поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету “Економічна думка”, 

2020. Вип. 3. С.157-165. 

0.2 

30.  Годнюк І.В. Соціальний капітал як складова людського капіталу в інклюзивному 

середовищі. Проблеми обліку і звітності. Вектор Поділля : наук. журн. Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. 

Тріпак (гол.ред.), О. М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець Подільський 

: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 

університету “Економічна думка”, 2020. Вип. 3. С. 38-51. 

0,6  

31.  Tripak M.M., Shevchuk N.S. The paradigm of economic socialisation of an inclusive University. 

Вектор Поділля : наук. журн. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. 

ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр 

Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 2020. Вип.3.                

С. 23-37.  

0,8  

32.  Слободян В.Д. Організаційно-фінансові аспекти управління охороною здоров’я в контексті 

людей з інвалідністю. Вектор Поділля : наук.журн. Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол. ред.), О.М. 

Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielinska та ін. Кам’янець-Подільський: Видавничо-

поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 

2020. Вип. 3. С. 75-86 

0,9 

33.  Кушнір Л.А., Кушнір В.О., Кушнір Т.М. Організація дистанційного навчання в інклюзивних 

закладах освіти на період карантину. Вектор Поділля : наук. журн. [Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. 

Тріпак (гол.ред.), О. М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. 

Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського 

національного університету “Економічна думка”, 2020. Вип. 3. С. 174-185. 

0,5 

34.  Кучеров Г.Г. Вплив європейського інклюзивного туризму на осіб із обмеженими 

можливостями з України. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М.Тріпак (гол.ред.), 

О.М.Бачинська (заст. гол. ред.), А.Zielinska та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничо-

поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 

2020. Вип.3. С.253-265. 

0,8 

35.  Федорчук В.М., Федорчук В.В., Сторожук Н.Р. Людино-центриська технологія К. Роджерса 

як засіб підготовки фахівців соціономічного профілю до інклюзивного навчання. Вектор 

Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. 

Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр 

Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3.               

С. 274-289. 

0,4 

36.  Власенко Ю.К. Формування емоційного інтелекту у дітей молодшого шкільного віку 

методами арт-терапії. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. 

Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янецьПодільський: Видавничо-

поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 

2020. Вип. 3. С. 234-243  

0,3 

37.  Дудченко В.С., Дужева О. Г., Іванюк І.В. Суспільство знань і педагогіка духовності в умовах 

спеціальної освітньої діяльності Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний 

0,5 
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№ 

з/п 

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг 

(друк. арк.) 
навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), 

О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничо-

поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 

2020. Вип. 3. С. 132-144 

38.  Пещанюк Н.О., Вольська А.О., Дужева О. Г., Особливості емоційного інтелекту студентів з 

інвалідністю. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. 

Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничо-

поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 

2020. Вип. 3. С. 266-274 

0,4 

39.  Марчак Т.А., Загалевич В.Л. Інклюзивна форма навчання дітей з розладами спектру аутизму 

– інноваційна складова системи спеціальної освіти. Вектор Поділля : наук. журн. / 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; 

редкол.: М.М.Тріпак (гол.ред.), О.М .Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. 

Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського 

національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3. С. 185-195. 

0,2 

40.  Михальський А.В. Причини і основні типи психічного дизонтогенезу. Наукові праці 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за 

підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2020. Вип. 19. Т.1. С. 152-154. 

0,5 

41.  Михальський А.В. Психологічні аспекти формування здорового способу життя у дітей і 

підлітків. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і 

аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 19. Т.2. С. 111-112. 

0,25 

42.  Михальський А.В. Здоров’язберігаючі технології, як чинник збереження здоров’я дітей з 

особливими освітніми потребами. Формування здорового способу життя студентської та 

учнівської молоді засобами освіти: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 9.              

С.84-87. 

0,25 

43.  Поліщук С.В. Духовно-моральне спрямування студента як засіб формування його 

особистості Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному 

просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи : зб. наук. праць за 

матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 грудня 2019 року. м. 

Кам’янець-Подільський). м. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. С. 100-103. 

0,3 

44.  Жиляк Н.В.. Особливості становлення ідей рефлекторного кільця в історії психології. 

Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. 

ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янецьПодільський: Видавничо-поліграфічний центр 

Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. Вип. 

3. С. 243-253 

0,2 

45.  Присакар В.В., Боршуляк Н.С. Особливості підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери в умовах інклюзивного освітнього середовища. Вектор Поділля : наук. 

журн. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціальноекономічний коледж; 

редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. 

Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського 

національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3. С. 195-208. 

0,5 

46.  Бурденюк С.В. Історія становлення та еволюція розвитку пенсійного забезпечення в Україні. 

Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації: збірник 

наукових праць за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та студентів, 19 березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. :Л. В. 

Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2020. (306 с.) С. 7-9 

0,1 

 

 



12 

 

1.7. Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах та інших 

наукових заходах  
№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

1.  

Тріпак М.М., Топорівська Я.В. Парадигма соціальної інклюзії в країнах європи та країн 

пострадянського періоду. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали 

IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам'янець-Подільський, 21-22 

травня 2020 р.). Кам'янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 199-203 

0,2 

2.  

Тріпак М.М., Гарбарець І.А. Генезис спеціальних інклюзивних інституцій в сучасних 

умовах. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в 

умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної 

науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С. 27-31 

0,2 

3.  

Тріпак М.М., Гарбарець І.А. Психологія фінансово-економічної діяльності інклюзивного 

коледжу у сфері оздоровчої парадигми. Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій 

та його профілактика: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. 

Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж. Кафедра соціальної роботи та психології . 2020. С. 74-82 

0,2 

4.  

Гуменюк І.Л. Зарубіжний досвід розвитку інклюзивної освіти. Інновації партнерської 

взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. 

Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж. 2020. С. 111-113. 

0,25 

5.  
Тріпак М.М., Гуменюк І.Л. Сучасні аспекти податкового аудиту. Перспективи розвитку 

фінансово-економічного простору України: збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції Т.1.Ч.1. (м. Вінниця, 8-9 квіт. 2020 р.). Вінниця, 2020. С. 302-304 

0,14 

6.  
Гуменюк І.Л. Авторський курс: Роль соціального виховання в розвитку публічної 

дипломатії. Фонд громадської дипломатії. м. Київ. 07 - 25.09.20р. 

участь 

7.  
Гуменюк І.Л. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнар. участю). 

Сучасна освіта: методологія, теорія, практика (Дніпро 12 березня 2020 р.) 

участь 

8.  Гуменюк І.Л., Вебінар «Академічна доброчесність». Харків 25.03.2020р участь 

9.  
Гуменюк І.Л. Міжнародний форум «Впровадження освітніх інновацій для реалізації 

формули успіху Роботодавець+ заклад освіти = кваліфікований фахівець». 23-24 січня 

2020 рік 

участь 

10.  

Гуменюк І.Л Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення 

якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» за підсумками реалізації Модулю 

«Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до 

Європейського Союзу» програми «Еразмус +: Жан Моне» (Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 15 квітня 2020 року) 

участь 

11.  

Гуменюк І.Л., Бачинська О.М. Організація обєднаних націй: освіта, наука, культура. Роль 

ООН у сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня 

заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. 

/ [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 

2020. С. 35-40 

0,32 

12.  

Бачинська О.М., Гуменюк І.Л. Місце SWOT-аналізу у стратегічному плануванні 

розвитку закладу вищої освіти. Формування ефективних механізмів управління в умовах 

трансформації соціально-економічних систем : матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-

конференції (12 березня 2020 р., Харків). Харків : Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С. 4-5. 

0,16 

13.  

Бачинська О.М., Хазанов В.І., Гуменюк І.Л., Внутрішній аудит: проблеми і перспективи 

розвитку. Рerspective directions of science and practice : аbstracts of VI International 

Scientific and Practical Conference (2-3 березня 2020 р., Греція). Athens, Greece, 2020. 

Р.137-138. 

 

0,15 

14.  
Гуменюк І.Л Стан та проблеми забезпечення особистих селянських господарств. VII 

Міжнародна науково-практична конференція “GOAL AND ROLE OF WORLD SCIENCE 

IN MODERNITY” Helsinki, Finland. 2020. Pp. 77-80.  

0,5 

15.  
Бачинська О.М. Соціально-економічні аспекти розвитку інклюзивного туризму. Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 
0,17 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 
прагматичної реабілітації соціуму : матеріали IV Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Кам'янець-Подільський, 21-22 травня 2020 р.). Кам'янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 

2020. С. 39-41. 

16.  

Бачинська О.М. Сучасний стан розвитку наукових комунікацій : тези доповідей VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в 

Україні: розвиток співпраці» (18-20 червня 2020 р., м. Львів). Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2020. С. 154-155. 

0,17 

17.  
Бачинська О.М. Управління кадровим потенціалом підприємства. Проблеми та 

перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХІV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 27 листопада 2020 р.). Х. : ХНАДУ. 2020. С. 38-40. 

0,15 

18.  
Коркушко О.Н., Свирида О.В. Автоматизація обліку фінансових результатів. Проблеми 

та перспективи розвитку підприємництва: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. 

конференції (27 листопада 2020 р., Харків). Харків, 2020. С.288-290.  

0,2 

19.  

Вольська А.О., Дудченко В.С., Дужева О.Г. Сучасні міграційні процеси в Україні The 

recommended citation for this publication is: Albul S. V., Moderne klassifizierung von drogen 

in polizeiaktivitäten Goal and role of world science in modernity. Abstracts of VII International 

Scientific and Practical Conference. SH SCW «NEW ROUTE» Helsinki, Finland. 2020. Pp. 

133-136 

0,21 

20.  

Вольська А.О., Дудченко В.С., Дужева О.Г. Духовні цінності і перспективи 

соціокльтурного розвитку суспільства The IX th International scientific and practical 

conference «ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION» (March 23-24, 2020). Florence, Italy 2020. Pp.227-230 

0,27 

21.  
Вольська А.О., Дудченко В.С., Дужева О.Г. Глобальна криза і духовні перспективи 

людства. Х Modern approaches to the introduction of science into practice. Abstracts of X 

International Scientific and Practical Conference. San Francisco, USA 2020. Pp.454-457 

0,27 

22.  

Вольська А.О., Пещанюк Н.О. До питання впливу стейкхолдерів на проблематику 

зайнятості осіб з інвалідністю. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: зб. IV 

Міжнар. науково-практична конф. (21-22 травня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський). 

Кам’янець-Подільський, 2020. С. 42-44 

0,21 

23.  
Вольська А., Годнюк І., Дудченко В. Аспекти трудової міграції в Україні. The VI th 

International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, 

tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. Pp 97-100 

0,3 

24.  

Вольська А., Годнюк І. Фінансове шахрайство, шляхи забезпечення ефективного 

функціонування комерційних банків. зб. міжнар. науково-практична конф. «Перспективи 

розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовищі» (23 жовтня 2020. м. 

Тернопіль). Тернопіль, 2020. 

0,3 

25.  

Вольська А.О., Дудченко В.С. Щодо імплементації підтримки працевлаштування осіб з 

інвалідністю. Політичні трансформації сучасного суспільства: зб. матеріалів Всеукр. 

наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 15 квіт. 2020 р.). Полтава: ПДАА, 2020.               

С.119 – 122. 

0,21 

26.  

Вольська А. Дудченко В.,. Духовні критерії навчально-виховного процесу із 

забезпечення психічного здоров’я персоналу освітніх організацій. Психічне здоров’я 

персоналу освітніх організацій та його профілактика: матеріали Всеукраїнського 

науково-практичного семінару. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Кафедра соціальної роботи 

та психології. 2020. С.33-36 

0,3 

27.  

Годованюк А.В. Фінансовий менеджмент як важлива складова для прийняття бізнес-

рішень. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в 

умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IV міжнародної 

науково-практичної конференції / [редкол.: М.М. Тріпак (гол. ред.), І.Л. Гуменюк (заст. 

Гол. Ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 21-22 травня 2020 р., С. 80-82 

0,15 

28.  

Комарніцька О.М. Використання аутплейсменту в процесі управління організаційними 

змінами на підприємстві як метод соціально-відповідальної політики зайнятості. 

Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали IV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Кам'янець-Подільський, 21-22 травня 2020 р.). Кам'янець-

0,15 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 
Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 82-84. 

29.  

Комарніцька О.М. Місце і роль людини в соціально-економічних процесах: наукове і 

практичне використання трудових категорій. Тенденції та перспективи розвитку 

економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції (м.Кам'янець-Подільський, 30 листопада    

2020 р.). Кам'янець-Подільський : Подільський Державний університет, 2020. С.  

0,23 

30.  

Лаврук Н.А. Динаміка розвитку ринку страхування в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної 

наук.-практ. Інтернет-конф. «Формування ефективних механізмів управління в умовах 

трансформації соціально-економічних систем» (Харків, 12 березня 2020 р.). Харків, 

2020. С. 188-191. 

0,2 

31.  

Лаврук Н.А. Сутність та особливості функціонування страхового ринку України з 

врахуванням інклюзивних особливостей. Матеріали IV Міжнародної науково-

практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» 

(Кам’янець-Подільський, 21 травня 2020 р.). Кам’янець-Подільський, 2020. С. 52-54. 

 

0,2 

32.  

Лаврук О.В. Механізми реалізації державної молодіжної політики у сфері інклюзивної 

освіти. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в 

умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної 

науково-практичної конференції. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С. 55-58 

0,24 

33.  

Лучик В. Квантова технологія як майбутнє цифрової економіки. Маркетинг як основа 

формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону; 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці (Україна). 

м.Сучава (Румунія) 11-12 листопада 2020 року. Чернівці: Технодрук, 2020. С. 173-175.  

0,2 

34.  
Сушарник Я.А. Онлайн науково-практичний форум «Розвиток дистанційної освіти». м. 

Кам’янець-Подільський, 26.03.2020 р. 

участь 

35.  
Сушарник Я.А. Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзивне навчання інновації у 

науковому та методичному забезпеченні навчального процесу», м. Кам’янець-

Подільський, 14.05.2020 

участь 

36.  Сушарник Я.А. Онлайн-курси на платформі Prometheus «Медіаграмотність для освітян». участь 

37.  

Тимків А.О., Гарбарець І. А. Нова парадигма «економічного шоку». Перспективи 

розвитку фінансово-економічного простору України: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Вінниця, 8-9 квітня 2020 р. : у 2-х т. Т1, Ч. 1. / за заг. ред. В. І. Мельник. 

Тернопіль: Крок, 2020. 309 с. 

0,17 

38.  
Тимків А.О. Особливості податкової підтримки осіб з інвалідністю. Abstracts of VI 

International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece. 2020. Pp.153-156 
0,15 

39.  

Тимків А.О. Вплив трансформації економічних відносин на розвиток екологічного 

маркетингу. Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: 

«Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи 

вирішення» (11-12 червня 2020 року). Херсон, 2020. 

0,16 

40.  

Тимків А.О. Інклюзивне суспільство в умовах «touchless economy». Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IV Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Кам'янець-Подільський, 21-22 травня 2020 р.). Кам'янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 

2020. 

0,15 

41.  

Щегельська Н.В. Роль фінансової установи в процесі формування інклюзивної 

економіки. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в 

умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали IV Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Кам'янець-Подільський, 21-22 травня 2020 р.). 

Кам'янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 97-99. 

0,15 

42.  

Яшина А.В. Інклюзивний розвиток економіки в сучасних умовах. Інновації партнерської 

взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Кам'янець-Подільський, 21-22 травня 2020 р.). Кам'янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. ст. 99-101. 

0,15 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

43.  

Волощук М.Б. Професійна орієнтація молоді як одна з важливих особливостей зростання 

особистості. Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de 

papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique 

internationale (Vol. 3), 3 avril, 2020. Monaco, Principauté de Monaco: Plateforme scientifique 

européenne. С.13-15. 

0,15 

44.  

Коркушко О.Н. Складові менеджменту як запорука розвитку соціально-економічних 

систем. Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації 

соціально-економічних систем : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, 12 березня 2020 р. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. С.35-37. 

0,2 

45.  

Коркушко О.Н., Брозницька А.А. Облікова політика підприємства у відповідності до 

міжнародних стандартів. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору 

України: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Т.1. Ч.1. 08-

09 квітня 2020 р. Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2020. С.290-293. 

0,2 

46.  

Коркушко О.Н. Працевлаштування людей з фізичними обмеженими можливостями: 

досвід зарубіжних країн. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали 

IV міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: М.М. Тріпак (гол. ред.), 

І.Л. Гуменюк (заст. гол. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 21-22 травня 2020. С.47-48. 

0,2 

47.  

Коркушко О.Н., Свирида О.В. Прибуток як економічна категорія та об’єкт управління. 

Економіка, фінанси, облік і право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 вересня 2020 р.). Полтава: 

ЦФЕНД, 2020. С.37-40. 

0,2 

48.  

Коркушко О.Н. Особливості організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Фінансове 

та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції: 

всеукраїнська науково-практична конференція (м. Вінниця, 1-2 жовтня 2020 р.). Вінниця: 

ВНАУ, 2020. 

0,2 

49.  

Коркушко О.Н. Історичні етапи становлення та розвитку Організації об’єднаних націй. 

Роль ООН у сучасному світі : матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю 

від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 

2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня 

«Рута», 2020. С.12-18. 

0,15 

50.  
Годнюк І.В. Інтегрована звітність, сутність та проблеми формування. Innovative 

Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics 

and Management. Training. Poland: WSBiP, 2020. Р.11-15. 

- 

51.  

Годнюк І.В. Проблеми обліку та звітності соціального капіталу в інклюзивному 

середовищі. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту 

в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали IV міжнародної 

науково-практичної конференції / [редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), І. Л. Гуменюк (заст. 

гол. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 21-22 травня 2020. С. 44-47. 

0,2 

52.  

Годнюк І.В., Вольська А.О. Фінансове шахрайство, шляхи забезпечення ефективного 

функціонування комерційних банків. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в 

глобальному середовищі: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції 

(23 жовтня 2020 р.) Тернопіль: ЗУНУ, 2020. С.126-128 

0,2 

53.  
Вольська А.О., Годнюк І.В., Дудченко В.С. Аспекти трудової міграції в Україні The VI th 

International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, 

tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. Р.97-100 

0,2 

54.  

Шевчук Н.С. Інтегрована звітність в системі управління аграрним підприємством. 

Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному 

секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу: матеріали ХІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (16 квітня 2020 р., м. Київ). К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. С.72-74 

0,2 

55.  
Шевчук Н.С. Транспарентність інтегрованої звітності. Стан і перспективи розвитку 

обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали VI Mіжнар. наук.-практ. конф., 22 

травня 2020 р. Том 1. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. С.115-118 

0,2 

56.  
Шевчук Н.С. Проблеми методичного забезпечення бухгалтерської (фінансової, 

інтегрованої) звітності. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали 

0,3 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 
ІV міжнародної науково-практичної конференції. Кам‘янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С.92-95 

57.  

Слободян В.Д. Бухгалтерський облік та вимоги до професії бухгалтера в контексті 

молодих людей з обмеженими фізичними можливостями. Інновації партнерської 

взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. 

Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж. 2020.С. 74-76.  

0,2 

58.  

Кушнір Л.А., Кушнір В.О. Ергономіка для сучасного бухгалтера з фізичними 

обмеженими можливостями. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали 

ІY міжнародної науково-практичної конференції. Кам‘янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 49-52.  

0,2 

59.  

 Кушнір Л.А., Кушнір В.О. Організація обліку і контролю в умовах карантину. 

Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: Зб. матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф. Т.1.Ч.1.(м. Вінниця, 8-9 квіт. 2020 р.). Вінниця, 2020. С.298-301. 

 

0,2 

60.  

Свирида О.В., Герасимова Т.І. Інформатизація, як основа розвитку економіки. 

Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-

економічних систем: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (12 березня 

2020 р., м.Харків). Харків, 2020. С. 179-182. 

0,1 

61.  
Свирида О.В., Герасимова Т.І. Стратегія та пріоритетність розвитку цифрової економіки 

України. Цифрова економіка та інформаційні технології: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конференції (15-16 квітня 2020 р., м.Київ). Київ, 2020. С. 238-241. 

0,3 

62.  

Свирида О.В. Податковий менеджмент-механізм покращення управління 

підприємством. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального 

захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV Міжнар. 

наук.-практ. конференції. (21 травня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-

Подільський, 2020. С. 89-92. 

0,3  

63.  

Свирида О.В. Метод аналізу конкретних ситуацій (кейс-метод) як засіб формування 

практичних умінь у майбутніх фахівців з обліку та оподаткування. Реформа освіти в 

Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: збірник тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-

практ. конференції (15 жовтня 2020 р., Київ). Київ: ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 

2020. С. 223-225. 

0,2  

64.  

Свирида О.В., Беженар К.Г. Інвентаризація, як складова частина облікової політики 

підприємства. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовиші: 

матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (23 жовтня 2020 р., Тернопіль). 

Тернопіль: ЗУНУ, 2020. С.116-118 

0,2  

65.  

Герасимова Т.І., Крижук О.С. Концепції модернізації економіки в системі соціальних 

перетворень. Збірник наукових праць ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного 

розвитку економіки, 20 травня 2020 р.. Дубляни, 2020. С. 181-184. 

0,2 

66.  

Герасимова Т.І. Роль обліку, контролю та аналізу в економічному розвитку України в 

умовах євроінтеграційних процесів. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки 

та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: 

матеріали IУ міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2020 р., м. 

Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 78-80. 

0,2 

67.  

Боровисюк Т.В. Розвиток критичного мислення здобувачів освіти як додатковий ресурс 

для створення ефективного інклюзивного середовища. Інновації партнерської взаємодії 

освіти та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: 

матеріали ІV міжнародн. наук.-практ. конф./ редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), Гуменюк 

І.Л. (заст. гол. ред.), F. Zielsnska та ін. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.154-157. 

0,05 

68.  

Боровисюк Т.В. ООН-Україна: гендерна рівність як етична цінність та ключова умова 

сталого розвитку українського суспільства. Роль ООН у сучасному світі: матеріали 

наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації 

Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак 

(гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.91-97. 

0,2 
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(друк. арк.) 

69.  

Боровисюк Т.В. Педагогічні умови формування критичного мислення здобувачів освіти 

на заняттях навчальних дисциплін профільної середньої освіти. ІІ Шкловські читання 

Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання: 

матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Глухів, 28–29 жовтня 

2020 р.) : редкол.: О.І. Курок (гол. ред.), Лученко Г.В., Кузнецова Г.П., Коренeва І. М. 

(заст. гол. ред.), Яцків Я. С., та ін. С.50-52. 

0,1 

70.  

Гапоненко Н.П., Гапоненко Г.М. Розвиток спеціальної вищої освіти в умовах інклюзії. 

Інновації партнерської взаємодії освіти та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародн. наук.-практ. конф./ редкол.: 

М. М. Тріпак (гол. ред.), Гуменюк І.Л. (заст. гол. ред.), F. Zielsnska та ін. Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.            

С. 110-111. 

0,2 

71.  

Гапоненко Н.П., Галушко С.Р., Гулієва О.Р. Організаційно-педагогічні умови підготовки 

фахівців. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика 

сучасної науки та освіти» 22-23 жовтня 2020 року. Львів, 2020. С. 28-29. 

 

0,1 

72.  

Гапоненко Н.П., Гапоненко Г.М. ЮНЕСКО: Тенденція переходу від поняття 

«кваліфікація» до поняття «компетенція». Роль ООН у сучасному світі: матеріали 

наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних 

Націй. (м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р.). / [редкол. : М.М. Тріпак (гол.) та 

ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 64. 

0,3 

73.  

Динич А.Ю. Організація навчальної діяльності студентів з порушенням слуху на 

заняттях математики. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального 

захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матер. IV Міжнародна 

науково-практична конференція. Кам’янець-Подільський, 2020. С. 162-164 

0,3 

74.  
Динич А.Ю. Системи задач, розв’язання яких базується на методі виділення повного 

квадрату. Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді «Перспектива-2020». 

Маріуполь, 2020. С. 150-154 

0,3 

75.  

Загалевич В.Л. Суперечності та особливості організації навчання дітей з розладами 

спектру аутизму в рамках інклюзії. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ : ДНУ “Інститут освітньої 

аналітики”, 2020. 340 с.-С 109-112 

0,2 

76.  

Загалевич В.Л. Проблемні задачі з історії як засіб формування критичного мислення в 

ракурсі інклюзії. Інновації партнерської взаємодії освіти та соціального захисту в 

умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IV міжнародної 

науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С. 167-170 

0,2 

77.  

Загалевич В, Крістіан Кишлар. Уінстон Черчіль: шлях від журналіста до прем’єр-

міністра. Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник 

наукових праць. 31 жовтня 2020. Переяслав, 2020 р. С28-30 

0,1 

78.  

Загалевич В.Л. Особливості гейміфікації при викладанні історії. Психологія та 

педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : Збірник 

тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21–

22 серпня 2020 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. С.79-82 

0,2 

79.  

Загалевич В, Гуменюк В. Духовні джерела «великої душі» Махатми Ганді. Матеріали 

ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (30 вересня 2020 р.). 

Переяслав, 2020. С28-29 

0,1 

80.  

Загалевич В.Л. Прийоми технології розвитку критичного мислення під час викладання 

історії. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного 

застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 23–24 жовтня 2020 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна 

спільнота», 2020. С.137- 140 

0,2 

81.  
Загалевич В.Л., Марчак Т.А. Специфічні фактори формування та соціалізації дітей 

«групи ризику». Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та 

перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-

0,1 
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(друк. арк.) 
практичної конференції (18–19 вересня 2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація 

педагогіки», 2020. 108 с. С.33-37 

82.  

Колісник М.І. Мотивація до вивчення англійської мови як феномен сучасної науки. 

Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : IV Міжнародна науково-практична 

конференція». Кам’янець-Подільський. 2020. С. 172-174. 

0,3 

83.  
Колісник М.І., Жигаловська К.В. Роль англійської мови як мови міжнародного 

спілкування. Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді «Перспектива-

2020» (24 квітня 2020 року). Маріуполь, 2020. С. 363-365 

0,2 

84.  
Комарніцька Л.М. Психологічна компетентність педагога як одна з умов розвитку 

сучасної української школи. Всеукраїнський круглий стіл «Сучасна українська школа: 

інноваційність та відповідальність», м. Кам’янець-Подільський, 17 березня 2020 року.  

участь 

85.  

Комарніцька Л.М. Особливості соціально-психологічної адаптації вимушених 

переселенців. Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті 

доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича «Професійна 

орієнтація: стан і перспективи розвитку», м. Київ, 18 травня 2020 р.  

участь 

86.  
Комарніцька Л.М. Особливості іміджу психолога-консультанта. V Міжнародна науково-

практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи», Таврійський національний 

університет імені В. І. Вернадського, м. Київ, 19 - 21 травня 2020 р.  

0.3 

87.  

Комарніцька Л.М. Переваги та недоліки арт-терапії у роботі з дітьми з особливими 

потребами. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в 

умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матер. IV Міжнародна науково-

практична конференція, м. Кам’янець-Подільський, 21-22 травня 2020 року.  

0.2 

88.  
Комарніцька Л.М. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. Всеукраїнська 

науково-теоретична конференція «Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої 

освіти України», 17 травня 2020 року, м. Кам’янець-Подільський (ПДАТУ).  

0.2 

89.  

Завадська І.М., Комарніцька Л. М. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. 

Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: зб. наук. пр. 

Всеукраїн. наук.-практич. конф., м. Кам’янець-Подільський, 17 травня 2020 р. 

Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. С. 108-111. 

0,3 

90.  
Марунчак О.В. Авторський курс: Роль соціального виховання в розвитку публічної 

дипломатії. Фонд громадської дипломатії 

участь 

91.  
Марунчак О.В. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнар. участю). 

Сучасна освіта: методологія, теорія, практика.(Дніпро 12 березня 2020 р.) 

участь 

92.  
Марунчак О.В. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція: Педагог майбутнього. 

Практичні навички та інструменти. НУШ. 13.08.2020. 

участь 

93.  
Динич А.Ю.Вебінар «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами» за напрямами «ІКТ», «Інклюзивна освіта», «НУШ» (тривалість 2 години / 

0,06 кредиту ЄКТС) 

участь 

94.  
Динич А.Ю.Вебінар «Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів 

математики» за напрямами «ІКТ», «Предметне навчання» (тривалість 2 години / 0,06 

кредиту ЄКТС) 

участь 

95.  

Колісник М.І. Вебінар «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами» за напрямами «ІКТ», «Інклюзивна освіта», «НУШ» (тривалість 2 

години / 0,06 кредиту ЄКТС) 19.05.2020. 

участь 

96.  
Колісник М.І. Вебінар «Онлайн-тести для дистанційної роботи» за напрямами «ІКТ», 

«Практичні прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС) 13.04.2020 

участь 

97.  

Марунчак О.В. Ринок праці для людей з інвалідністю. Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. 

Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж. 2020. 240 с. 

0,2 

98.  

Михайлова І.А. Від електронного супроводу та змішаного навчання – до дистанційного 

навчання в умовах карантину. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали 

ІV міжнарод. наук.-прак. конф., (21-22 травня 2020р., м.Кам’янець-Подільський 

/[редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), Гуменюк І.Л, Anetta Zielinska та ін.] Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.С. 177-180 

0,125 
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з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 
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Обсяг  

(друк. арк.) 

99.  

Місько А.М. Процес інклюзії в українській освіті. Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. (21-22 

травня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський): Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С.180-182. 

0,2 

100.  

Павловська Т.Ю. Основні підходи до впровадження інклюзивної форми навчання дітей 

з особливими освітніми потребами. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки 

та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: 

матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 

2020. С.182-185 

 

0,1 

101.  

Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Методи профілактики та подолання професійного вигорання 

у майбутніх соціальних працівників. Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій 

та його профілактика : матеріали Всеукр. наук.-практ. сем. Кам’янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 

Кафедра соціальної роботи та психології, 2020. С. 44-46. 

0,1 

102.  

Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Забезпечення прав людей з інвалідністю в Україні. Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IV міжнародної науково-практичної 

конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С. 226-228. 

0,1 

103.  

Вольська А.О., Пещанюк Н.О. До питання впливу стейкхолдерів на проблематику 

зайнятості осіб з інвалідністю. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: 

матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 

2020. С. 42-44. 

0,1 

104.  

Сидорук Л.Н. Адаптивная система обучения в условиях инклюзии. Наука, образование, 

культура: международная научно-практическая конференция. Т. 3 : Психолого-

педагогические науки / сост.: Т. И. Раковчена [и др.]. Комрат : КГУ (Tipogr. «A&V 

Poligraf»). 2020. С. 579-582. 

0,2 

105.  

Сидорук Л.М. Можливості онлайн ресурсу Learningapps.org та платформи Moodle для 

вивчення вищої математики в умовах дистанційного навчання. Інновації партнерської 

взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 

Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж. 2020. С. 188-190. 

0,1 

106.  

Сидорук Л.М. Адаптивная образовательная среда учреждения высшего образования. 

Міжнародна науково-практична конференція «Наука, Освіта, Культура», «Ştiinţă, 

Educaţie, Cultură», присвячена 29-й річниці Комратського державного університету. 

Республіка Молдова, Комратський державний університет, м. Комрат,11 лютого 2020 

року 

участь 

107.  

Сидорук Л.М. Використання STEAM-технології в освітньому процесі закладів фахової 

передвищої освіти. Науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки 

у формуванні сучасної особистості» м. Кам’янець-Подільський Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 15-16 лютого 2020 року 

участь 

108.  

Сидорук Л.М. Особливості використання цифрових технології в освітньому просторі 

закладів фахової передвищої освіти. Всеукраїнський круглий стіл «Сучасна українська 

школа: інноваційність та відповідальність», Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 17 березня 2020 року 

участь 

109.  

Сидорук Л.М. Підготовка майбутніх економістів до використання іноземної мови в житті 

та професійній діяльності. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська 

та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології 

навчання», Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 18-19 

березня 2020 року 

участь 

110.  
Сидорук Л.М. Цифрове освітнє середовище підготовки майбутніх економістів в системі 

«коледж – заклад вищої освіти». Міжнародна науково-практична конференція 

участь 
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№ 
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Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 
«Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 16-17 квітня 2020 року 

111.  

Сидорук Л.М. Специфіка створення дистанційного курсу з вищої математики в 

середовищі Moodle. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти», Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, 23-24 квітня 

2020 року. 

участь 

112.  

Сидорук Л.М. Формування культури професійної діяльності майбутніх фахівців на 

основі компетентнісного підходу. Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців», Дунайський 

інститут Національного університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, 24 квітня 

2020 року 

участь 

113.  

Складанівський О.Л. Патріотичне виховання молоді з особливими потребами під час 

викладання оновленого предмета «Захист України». Інновації партнерської взаємодії 

освіти та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: 

матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції : м. Кам’янець-Подільський, 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 

2020. С. 230-232 

0,125 

114.  

Скрипник А.Ю. Військовий губернатор Кам’янця-Подільського Іван Васильович 

Гудович: Хоробрий генерал та здібний адміністратор. Круглий стіл «Українська еліта в 

історичній ретроспективі»: (25 червня 2020 р.). Кам’янець-Подільський-Київ : НАН 

України, Ін-т історії України, 2020. С. 58-63. 

0.3 

115.  

Скрипник А.Ю. Використання економічного потенціалу Правобережної України для 

розбудови Причорноморський міст наприкінці XVIII – до середини ХІХ СТ. Матеріали 

ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (30 вересня 2020 р.). 

Переяслав. 2020. С. 36-39. 

0.3 

116.  

Skrypnyk Anatolii Corruption Problems in the Russian Army of the Early 19th Century. 

Світова наука : проблеми, перспективи, інновації : Матеріали І Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (2 жовтня 2020 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 

2020. С. 11-15. 

0.3 

117.  

Скрипник А.Ю. Почесний громадянин Кам’янця-Подільського губернатор Олександр 

Ейлер. Матеріали круглого столу «Феномен аристократії в українській науковій і 

суспільно-політичній думці: проблеми та перспективи» (11 квітня 2019 р.) // Наукові 

праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. 

/ редкол.: О. О. Заремба (гол.) та ін., Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А. 2020,  

Т. 3. С. 287-296. 

0,4 

118.  

Скрипник А. Ю. Мілітарні приготування російської влади до Січневого повстання 1863-

1864 рр. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поділля в 1793-

1917 рр.» (19 квітня 2019 р.) / Наукові праці Кам’янець-Подільського державного 

історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. / редкол.: О. О. Заремба (гол.) та ін., 

Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А. 2020, Т. 3. С. 19-26. 

0,4 

119.  

Скрипник А. Ю. Соціально-політична ситуація у селах Надзбруччя в повоєнний період. 

(за матеріалами перевірки комісії ЦК КП(б)У Орининського району Кам’янець-

Подільської області). Матеріали ХVI Подільської наукової історико-краєзнавчої 

конференції (27-28 листопада 2020 року). / редкол.: Копилов С.А. (співголова), Реєнт 

О.П. (співголова), Баженов Л.В. (відп. ред.) та ін.). Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин 

О.В., 2020. С. 158-162. 

0.3 

120.  
Старик О.В. Розвиток риторики як необхідна складова професійної підготовки філолога. 

ХХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Переяслав, 2020. С.157-159 

0,3 

121.  
Старик О.В. Проблема володіння мовою як показник низької культури мовлення кожного 

українця. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної 

науки і освіти». Львів, 2020. С.32-34 

0.1 

122.  

Старик О.В. «Дерев’яна церква святого духа – спадщина Юнеско в Україні. Роль ООН у 

сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня 

заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. 

/ [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 

2020. С. 79-84 

0.1 
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123.  
Старик О.В. Молодіжний сленг – тренд чи треш? ХХХІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах 

Європи та Азії». Переяслав, 2020. С. 151-153  

0.25 

124.  

Фаін А.В., Діяльність ООН спрямована на вирішення глобальних кліматичних змін. Роль 

ООН у сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня 

заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. 

/ [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 

2020. С.124-132. 

0,2 

125.  

Фаін А.В., Шляхи формування інформаційно-цифрової компетентності студентів на 

заняттях з хімії. ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних 

наук та методик їх викладання: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Глухів, 28–29 жовтня 2020 р. : редкол.: О.І. Курок (гол. ред.), Лученко 

Г.В., Кузнецова Г.П., Коренeва І. М. (заст. гол. ред.), Яцків Я. С., та ін. С.132-135. 

0,1 

126.  

Фаін А.В. Застосування інноваційних методів навчання хімії в умовах пандемії. 

Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому 

та науковому просторі : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної 

Інтернет-конференції, 6 листопада 2020 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.І.Бондар (гол.ред.) та 

ін. – Мукачево : МДУ, 2020. С. 83-85. 

0,1 

127.  

Фаін А.В., До питання діяльності ООН щодо зміни клімату. Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сталий розвиток 

країни в рамках Європейської інтеграції», 12 листопада 2020 р. Житомир: «Житомирська 

політехніка», 2020. С. 150-152. 

0,1 

128.  

Гуменюк І.Л., Шевчук О.В. Психолого-педагогічні властивості навчання інклюзивної 

молоді. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 

квітня 2020 р.: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С.Д. 

Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. 

С. 59-61. 

0,12 

129.  
Шевчук О.В. Бачинська О.М. Роль альтернативної енергетики у сімейному бюджеті: зб. 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Т.1.Ч.1. (м. Вінниця, 8-9 квіт. 2020 р.). Вінниця, 2020. 

С.110-113. 

0,12 

130.  

Шевчук О.В. Психолого-педагогічні особливості формування фахової компетентності на 

заняттях інформатики студентами коледжу в умовах інклюзивного навчання. Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної 

конференції. м. Кам‘янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С. 150-152. 

0,2 

131.  

Шевчук О.В. Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання в Україні та 

світі. Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи (на 

пошану професора Шинкарюка А.І. та 102-ї річниці заснування Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка): матеріали VІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 27 жовтня 2020 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. 

Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. С. 64-66. 

0,2 

132.  

Кучеров Г.Г. Проблеми мобільності в інклюзивному туризмі. Туризм ХХІ століття: 

проблеми та перспективи: зб. наук. пр. за матеріал. засідання круглого столу «Активний 

туризм в рекреаційній діяльності людини» / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во 

Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. Вип. 5. C.116-120. 

0,2 

133.  

Кучеров Г.Г. Психічне здоров’я освітян та його збереження. Психічне здоров’я персоналу 

освітніх організацій та його профілактика: матеріали Всеукраїнського науково-

практичного семінару. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж. Кафедра соціальної роботи та 

психології, 2020. С.21-24. 

0,2 

134.  

Кучеров Г.Г. Проблеми розвитку інклюзивної освіти. Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. 

Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С.123-124. 

0,2 

135.  
Боршуляк Н. С., Ребуха Л. З. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи 

із особами з освітніми потребами. Розвиток життєвої компетентності особистості в 

умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри: зб. тез ІІІ 

0,2 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 
всеукр. наук.-практ. конф.(Херсон, 08-09 квіт. 2020 р.). Херсон: КЗ «Навчально-виховний 

комплекс «Школа гуманітарної праці», 2020. С. 112-114. 

136.  

Дуткевич Т. В., Федорчук В. М. Тридцять років діяльності кафедри психології освіти: 

статистика, події, досягнення (1989-2019 рр.). Психологічне забезпечення інноваційних 

процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та 

перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (6 грудня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: 

Аксіома, 2020. C. 6-27 

0,45 

137.  

Федорчук В.М., Федорчук В.В. Використання інтерактивних технологій при підготовці 

фахівців соціономічних професій. Психологічне забезпечення інноваційних процесів в 

освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи: 

Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(6 грудня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2020. 

148 с. С.133-135 

0,06 

138.  

Федорчук В.М. Основні чинники синдрому емоційного вигорання працівників 

соціономічних професій. Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його 

профілактика : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. м. Кам’янець-

Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж. Кафедра соціальної роботи та психології. 2020. С. 67-69 

0,12 

139.  

Палилюлько О.М. Передумови професійного вигорання викладачів вищої школи 

Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика: матеріали 

Всеукраїнського науково-практичного семінару. Кам’янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020 С. 93-95 

0,15 

140.  

Палилюлько О.М. Корекційно-розвивальна робота в інклюзивному середовищі IV 

Міжнародній науково-практичній конференції. Інновації партнерської взаємодії освіти, 

економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації 

соціуму матеріалами ІV Міжнар. наук. - прак. конф. Кам’янець-Подільський, 2020.             

С. 131-134. 

0,15 

141.  

Поліщук С.В. Управління якістю діяльності ВНЗ Розвиток професійної майстерності 

педагога в умовах нової соціокультурної реальності: зб. матеріалів ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (9-10 квітня 2020 року) / Редколегія: О.М. Пертовський, 

І.М. Вітенко і ін., 2020. Тернопіль :СМП «Тайп». С. 286-288. 

0,3 

142.  

Волощук М.Б. Психічне здоров’я та психопрофілактика захворювань як умова 

ефективної професійної діяльності педагогів. Психічне здоров’я персоналу освітніх 

організацій та його профілактика: матеріали Всеукраїнського науково-практичного 

семінару. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С. 70-73. 

0,3 

143.  

Волощук М.Б. Академічна прокрастинація та особистісний конфлікт у контексті 

проблеми розвитку студентської молоді з особливими освітніми потребами. Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної 

конференції. Кам‘янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 221-223. 

0,2 

144.  

Гуменюк І.М., Палилюлько О.М. Проблеми інноваційного розвитку регіонів в умовах 

фінансової децентралізації Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки: зб. Наукових статей за матеріалами VІ Всеукр. наук. прак. 

конф. Частина 2, Кам’янець-Подільський 2020, С.48-51 

0,15 

145.  

Гуменюк І.М. Юридичні гарантії працевлаштування молоді з інвалідністю в Україні. 

Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IV Міжнародної науково- 

практичної конференції. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально- 

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 121-123 

0,15 

146.  
Гуменюк І.М. Україна в умовах європейської інтеграції. Актуальні проблеми соціально – 

економічних систем трансформаційної економіки: зб. тез доп. VІ всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро 16-17 квітня 2020 р.) Дніпро, 2020. С.45-49 

0,2 

147.  

Гуменюк І.М. Формування та розвиток молодіжного сегменту на ринку праці України. 

Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

економіки: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (м. Дубляни 20 травня 2020р.). 

Дубляни, 2020. С. 22-24. 

0,1 
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з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

148.  

Гуменюк І.М., Палилюлько О.М. Проблеми нормативно – правового регулювання 

інноваційної інфраструктури в Україні. Фінансово-економічні механізми розвитку 

підприємництва: теоретичний та практичний аспекти : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. 

конф. м. Дніпро, 19-20 листопада 2020 р. Дніпро, 2020. С.293-296 

0,2 

149.  

Гуменюк І.М. Інноваційна інфраструктура: сучасні проблеми та перспективи розвитку. 

Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та 

практичний аспекти: зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро 19-20 листопада 

2020 р.). Дніпро, 2020. С.293-296. 

0,2 

150.  

Гуменюк І.М. Психічне здоров’я безробітних: стан проблеми та шляхи вирішення. 

Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика: матеріали 

Всеукраїнського науково-практичного семінару. Кам’янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 26-29. 

0,2 

151.  

Гуменюк І.М., Гуменюк Д.М. Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи. 

Напрями розвитку трудового законодавства України: окремі аспекти проблеми: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь14-15 травня 2020 р.). Маріуполь, 

2020. С.78-92 

0,1 

152.  

Гуменюк І.М., Гуменюк Д.М. Сучасні проблеми навчання, виховання молодших 

школярів. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи. 

матеріали наук.-практ. інтернет-конференції молодих науковців та студентів (м. Івано-

Франківськ, 2-3 листопада 2020 р.). Івано-Франківськ, 2020. С.17-19. 

0,2 

153.  

Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Методи профілактики та подолання професійного вигорання 

у майбутніх соціальних працівників. Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій 

та його профілактика : матеріали Всеукр. наук.-практ. сем. Кам’янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 

2020. С. 44-46. 

0,1 

154.  

Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Забезпечення прав людей з інвалідністю в Україні Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IV міжнародної науково-практичної 

конференції. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.233-236 

0,2 

155.  

Марчак Т.А. Психологічний супровід в умовах інклюзивного навчання. Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної 

конференції. (21-22 травня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 

2020. С.127-128. 

0,2 

156.  

Марчак Т.А. Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з порушенням 

психофізичного розвитку як складова інклюзивного навчання. Проблеми та перспективи 

реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали 

міжнародної мультидисциплінарної наукової конференції. (12 червня 2020 р. м. Київ): 

Київ, Україна: МЦНД. С. 97-101. 

0,3 

157.  
Марчак Т.А. ХІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy Współczesnej Edukacji 

«Zaburzenia w procesie edukacji/ Zaburzenia procesu edukacji V». (September 30, 2020, 

Czestochowa –Poland). 

участь 

158.  
Марчак Т.А. IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «Effective Management 

of Erasmus+ projects: Exchange od good practices». (September 30, 2020, Czestochowa –

Poland). 

участь 

159.  

Марчак Т.А. Психологічний супровід студентів-першокурсників з особливими 

потребами під час впровадження дистанційного навчання. І Всеукраїнська науково-

практична конференція «Психічне здоров’я нації: актуальні проблеми та виклики 

суспільства». (10 жовтня 2020 р. м. Кам’янець-Подільський). 

участь 

160.  

Загалевич В.Л., Марчак Т.А. Специфічні фактори формування та соціалізації дітей 

«групи ризику». Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та 

перспективи досліджень: збірник наукових робіт учасників Міжнародної конференції 

(18-19 вересня 2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020.             

С 33-37. 

0,2 

161.  
Марчак Т. Дистанційне навчання в умовах інклюзії: методика вивчення «Екології та 

екологічної етики». ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-

0,2 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 
математичних наук та методик їх викладання»: збірник тез ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. (28-29 жовтня 2020 р., м. Глухів). 2020. С. 115-116. 

162.  

Михальський А.В. Використання здоров’язберігаючих технологій при роботі з дітьми із 

затримкою психічного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції Від науки – до практики / за заг. ред. проф. І.В. Татьянчикової. Слов’янськ: 

Вид-но Б.І. Маторіна. Випуск 6. 2020. С.52-55. 

0,25 

163.  

Поліщук С.В. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (31 березня 2020 р., м. 

Переяслав-Хмельницький, Україна). Доповідь - Професійна компетентність як основа 

формування організаційної культури керівника навчального закладу. 

участь 

164.  

Поліщук С.В. Всеукраїнський круглий стіл «Сучасна українська школа: інноваційність 

та відповідальність» з нагоди 100-річчя кафедри педагогіки та управління навчальним 

закладом, м. Кам’янець-Подільський, (17 березня 2020 року). Доповідь – Тенденції 

розвитку університетської освіти ХХІ століття. 

участь 

165.  
Поліщук С.В. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності (09-10 квітня 2020, м. 

Тернопіль). Доповідь – Управління якістю діяльності ВНЗ 

участь 

166.  

Волощук М.Б. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція Забезпечення якості 

вищої освіти у країнах Європейського Союзу За підсумками реалізації Модулю «Якість 

вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського 

Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне» (15 квітня, 2020, м.Київ, Київський університет 

імені Бориса Грінченка) 

участь 

167.  

Волощук М.Б. ІV Міжнародна науково-практична конференція Інновації партнерської 

взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму (21-22 травня, 2020. м. Кам‘янець-Подільський, Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж) 

участь 

168.  
Волощук М.Б. Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми 

неперервної освіти в інформаційному суспільстві (29-30 травня, 2020, м.Київ, 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова) 

участь 

169.  
Волощук М.Б. Міжнародний онлайн-круглий стіл на тему «Інноваційні технології та 

методики в освіті. Дистанційне навчання: польсько-український досвід та перспективи 

розвитку». (26 листопада, 2020 р., Університет економіки в Бидгощі (Польща)) 

участь 

170.  

Бачинська М.В. Розвиток творчого потенціалу учнівської молоді в умовах сучасного 

інклюзивного освітнього середовища. Від творчого педагога до творчої дитини: 

гармонія партнерської взаємодії: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (28-29 жовтня 2020 р.). Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка. 

участь 

171.  

Федорчук В.В. Казкотерапія як засіб особистісного розвитку учнівської молоді. 

Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів Х ювілейних 

Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора 

педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. Н. В. Павлик. 

Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

2020. С. 123-127. 

0,2 

172.  

Федорчук В. Современные инновационные технологии в преподавании педагогических 

дисциплин. «Ştiinţă, educaţie, cultură», conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; 

Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională «Ştiinţă, educaţie, cultură» = 

Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» : 

Сборник статей / науч. ком.: Захария С. К. (председатель) [и др.]. Комрат : КГУ, 2020 

(Tipogr. «A&V Poligraf»). ISBN 978-9975-83-090-4. Т. 3 : Психолого-Педагогические 

науки / сост.: Т. И. Раковчена [и др.]. 2020. 668 p. С.629-633. 

0,25 

173.  

Боршуляк Н. Основи інклюзивної освіти в Україні. Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції збірник 

науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу. Вип.4. Кам’янець-Подільський. 2020. с.157-160 

0,15 

174.  
Жиляк Н.В.Вплив соціально-психологічних тренінгів на зміну негативних установок 

щодо інклюзії. Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції Актуальні 

проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи 28 квітня 2020 року. С.88-90 

0,2 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

175.  

Жиляк Н.В. Соціально-психологічні особливості переживання суб’єктом втрати роботи. 

Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора 

педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича Професійна 

орієнтація: стан і перспективи розвитку, м. Київ, 18 травня 2020 року. 

участь 

176.  

Жиляк Н.В. Психологічні особливості психомоторної активності розумово відсталих 

дітей Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в 

умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму матеріалами ІV Міжнар. наук.-

прак. конф. Кам’янець-Подільський 2020. 

0,2 

177.  

Жиляк Н.В. Психологічні особливості психомотоорних здібностей суб’єкта на різних 

рівнях побудови рухів. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. 

Матеріалів ХХVIІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 4 травня 2020 р. Переяслав, 

2020. Вип. 27. С. 170 -175 

0,2 

178.  
Жиляк Н.В. Психологічний тренінг як засіб регулювання установок учасників 

навчально-виховного процесу щодо інтеграції. Актуальні питання початкової освіти: 

досвід, реалії, перспективи 15-16 жовтня 2020 року, м. Кам’янець-Подільський. 

участь 

179.  Присакар В.В. Шляхи забезпечення психологічного здоров’я студентів в умовах 

навчання у закладах вищої освіти. Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та 

його профілактика: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. 

Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С. 41-44.  

0,25 

180.  Присакар В. В. Проблема міжкультурної комунікації у практиці соціальної роботи. 

Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІУ міжнародної науково-

практичної конференції. Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С. 259-261.  

0,3 

181.  

Присакар В. В. Всеукраїнська наукова, Актуальні питання початкової освіти: досвід, 

реалії, перспективи, 15-16 жовтня 2020 року, Кам»янець-Подільський, КПНУ імені 

Івана Огієнка. Доповідь» Проблема взаємодії у діяльності учителя початкових класів та 

асистента в інклюзивному класі». 

участь 

182.  

Присакар В.В. Проблема міжкультурної комунікації у практиці соціальної роботи. 

Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІУ міжнародної науково-

практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. 468 с. С. 259-261. 

0,15 

183.  

Дудченко В.С. Сучасні підходи педагогіки духовності для дітей з особливими потребами 

Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IV міжнародної науково-

практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. 

участь 

184.  

Дудченко В. С. Профільне навчання як пріоритет модернізації й удосконалення 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: збірник тез наукових робіт 

за матеріалами Ш міжнародної науково-практичної конференції Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності , 09–10 квітня 2020 р. 

Тернопіль: СМП Тайп, 2020. С. 133–136. 

0,2 

185.  

Дудченко В.С., Нестеренко В.А. Функції гуманітарних наук в умовах глобалізації. 

Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: збірник наукових 

праць Всеукр. наук.-практич. конф. 17 травня 2020р. (ПДАТУ, м. Кам’янець–

Подільський). Кам’янець–Подільський, 2020. С. 33–37. 

0,15 

186.  

Дудченко В.С., Нестеренко В.А. Проблеми інклюзивної педагогіки в умовах 

модернізації. Соціально-філософський аналіз. ІV Всеукраїнська науково-практична 

конференція Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської 

взаємодії, 28–29 жовтня 2020 року. м. Кам’янець-Подільський. 

участь 

187.  
Дудченко В.С. On occasion of attendance in webinar on a subject of: «The methodology of 

plagiarism prevention» Organized by NAQA of Ukraine and Plagiat.pl held on 08 October 2020 

(2h) Mr. Ali Tahmazov Executive director of Plagiat.pl. Warsaw, «08» October 2020. 

участь 

188.  

Ляска О.П. Проблема міждисциплінарності в підготовці педагогів професійної та вищої 

аграрної школи. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 8th 

International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. 

P.543-550.  

0,4 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

189.  
Ляска О.П., Прокопова О.П. Інновації в системі закладів вищої освіти очима студентів та 

викладачів. Internation scientific-practical conference «Actual problems of science and 

practice». 27-28 April 2020. Stockholm, Sweden. P.134-137. 

0,3 

190.  
Ляска О.П., Прокопова О.П. Особливості професійно-педагогічної підготовки інженера-

педагога-аграрника. Internation scientific-practical conference «Prospects for the 

development of science and practice». 11-12 May 2020. Graz. Austria. Pp. 213-215. 

0,3 

191.  

Прокопова О. П., Ляска О. П. Емоційне вигорання викладачів закладів вищої освіти. 

Perspectives of world science and education. Abstracts of the 8th International scientific and 

practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. P. 778-785. URL: http://sci- 

conf.com.ua. 

0,3 

192.  

Ляска О.П., Андрієвський В. Особливості віртуального освітнього середовища в закладі 

вищого освіти. II Международная научно-практическая конференция «SCIENCE AND 

EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS»,4-6 листопада 2020 

року, Кіото, Японія. 

участь 

193.  
Прокопова О.П., Ляска О.П., Яцков Д. Особливі діти в сучасному суспільстві: до питань 

інклюзивної освіти IV Міународна науково-практична конференція THE WORLD OF 

SCIENCE AND INNOVATION, 11-13 листопадая 2020\року, Лондон, Великобританія 

участь 

194.  
Ляска О.П., Рибак Б. Медіаосвітні можливості сучасної вищої школи. X Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, 

освіти та виробництва: міжгалузеві диспути, Київ, 13 листопада 2020 р. с. 408-412. 

0,2 

195.  

 Ляска О, Гафіч Д. Контекстний підхід у професійній підготовцімайбутніх інженерів-

педагогів. II internation Scirntific and Practical Conference «World Science:Problems, 

prospects and innovations»? toronto, Canada, 28-30 October 2020. (участь у конференції, 

публікація). 

участь 

196.  

Дуганець В.І., Ляска О.П., Чинчик І.О. Модель формування професійної компетентності 

навчально-допоміжного персоналу закладу вищої освіти. The 2nd International scientific 

and practical conference «The world of science and innovation» (September 16-18, 2020) 

Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2020. P. 351 

0,05 

197.  

 Дуганець В.І., Ляска О.П., Чинчик І.О. Організаційно-методичні засади формування 

базальних компетентностей майбутніх фахівців інженерно- технічних спеціальностей в 

аграрних коледжах. Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої 

та професійної освіти. Камянець-Подільський, 2020. С. 58-60.  

0,2 

198.  
Оксана Ляска, Віталій Хрустінський, Компетентнісна модель сучасного вчителя 

професійної школи. Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої 

та професійної освіти. Кам’янець-Подільський, 2020. С. 112-114.  

0,2 

199.  
Ляска О., Бетлінська Т. Медіаосвітній компонент в діяльності педагога професійної та 

вищої школи. Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та 

професійної освіти. Камянець-Подільський, 2020. С. 109-111. 

0,1 

200.  
Ляска О.П., Кадиєцька М, Куцимір В. Специфіка міждисциплінарного підходу у 

підготовці фахівців аграрної сфери. I internation Scirntific and Practical Conference 

«European Scientific discussion». Rome, Italy, 28-30 November, 2020. 

участь 

201.  

Федорчук В.В. VІ Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і початкової освіти 16 – 17 квітня 2020 року 

Доповідь: Осередки Нової української школи як засіб забезпечення наступності 

дошкільної і початкової освіти 

участь 

202.  
Федорчук В.В. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Методичні особливості 

роботи з текстом у закладах освіти в контексті ідей Нової української школи» 25 

лютого 2020 року Доповідь: Використання ТРВЗ у роботі з текстом в умовах НУШ 

участь 

203.  

Федорчук В.В. ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та 

іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології 

навчання» 18-19 березня 2020 року Доповідь: ТРВЗ як засіб формування пізнавального 

інтересу на уроках читання 

участь 

204.  

Федорчук В.В. Всеукраїнський круглий стіл «Сучасна українська школа: інноваційність 

та відповідальність» З нагоди 100-річчя кафедри педагогіки та управління навчальним 

закладом. 17 березня 2020 року Доповідь: Інноваційні технології в практиці роботи 

сучасної початкової школи 

участь 

205.  
Федорчук В.В. Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Неперервна 

педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи» 24 квітня 2020 р. 

участь 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 
Доповідь: Технології проектування як засіб формування пізнавального інтересу в 

сучасній початковій школі 

206.  

Федорчук В.В. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (інтернет-конференція) 

«Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» (30 листопада 

– 1 грудня 2020 року) Доповідь: Психолого-педагогічні засади забезпечення ефективної 

взаємодії учасників освітнього процесу в умовах інклюзії  

участь 

207.  

Федорчук В.В. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні 

питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (15-16 жовтня 2020 року) 

Доповідь: Шляхи оптимізації педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи в умовах закладу вищої освіти 

участь 

208.  
Федорчук В.В. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого 

педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (28-29 жовтня 2020 р.) 

Доповідь: Шляхи розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку 

участь 

209.  
Федорчук В.В. Вебінар «Проблеми дистанційного навчання в умовах пандемії. 

Рекомендації міжнародних організацій» (04.05.2020 року) 

участь 

210.  
Федорчук В.В. Вебінар «Інструменти для вирішення конфліктів: важливі навички для 

освітян» (17.04.2020). 

участь 

211.  
Федорчук В.В. Вебінар «Критичне мислення в епоху кризи: свідомість в умовах 

інформаційного безладу « (13.04.2020). 

участь 

212.  
Федорчук В.В. Експрес-курс «Основи пісочної терапії в практиці психолога та 

психотерапевта» (14-16 липня 2020 р.) 

участь 

213.  
Вольська А.О. Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі. ІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія 

партнерської взаємодії» (28-29 жовтня 2020 року м. Кам’янець-Подільський) 

участь 

214.  

Вольська А.О. Психолого-педагогічний аспект супроводу дітей з особливими потребами 

в умовах закладу освіти в контексті ідей В.О. Сухомлинського. Всеукраїнський круглий 

стіл «Сучасна українська школа: інноваційність та відповідальність» (17 березня 2020 

року м. Кам’янець-Подільський) 

участь 

215.  

Вольська А.О. Адаптація дітей з інвалідністю до умов навчання. Х Всеукраїнські 

психолого-педагогічних читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, 

професора Федоришина Бориса Олексійовича «ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (18 травня 2020 рік м. Київ) 

участь 

216.  
Бачинська О.М. І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи 

удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (28-29 

травня 2020 р., м. Київ). 

участь 

217.  
Бачинська О.М. Крайовий форум освітян «Освіта – енергія майбутнього. Дистанційна 

освіта – сучасний формат» (18 жовтня 2020 р., м. Тернопіль). 

Участь 

218.  

Комарніцька О.М. Проблеми і перспективні напрямки використання сучасних 

інформаційних технологій для оптимізації діяльності  та розвитку суб'ектів 

господарювання. Дослідження, розробка і Використання моделей економічної поведінки 

суб’єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Дніпро, 03-04 грудня 2020 р.) м. Дніпро: Національна металургійна академія України, 

2020. С. 74-77  

0,17 

219.  

Рудик В.К., Бурденюк С.В. Основні виклики системи недержавного пенсійного 

забезпечення на сучасному етапі проведення пенсійної реформи. Scientific achievements 

of modern society. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. 

Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 797-801. URL: http://sci-

conf.com.ua. 

0,17 

220.  

ВК Рудик, СВ Бурденюк. Основні виклики стабільності національної пенсійної системи 

на сучасному етапі розвитку суспільства. Домінанти соціально-економічного розвитку 

України в умовах інноваційного типу прогресу: збірник тез доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, 

присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. 

Київ, 26 березня 2020 р./упор. ОВ Ольшанська. Київ: КНУТД, 2020.С. 270-273. 

0,125 

221.  

Бурденюк С.В.Огляд світового досвіду впровадження накопичувального пенсійного 

страхування. Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і 

практичні аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

молодих вчених та здобувачів вищої освіти. 6 травня 2020 р. м. Кам‘янець-Подільський, 

2020. 632. С. 87-90 

0,125 
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№ 

з/п  

Вихідні дані (ПІБ автора, співавторів, назва, місце, видавництво, рік, 

сторінки тощо) 

Обсяг  

(друк. арк.) 

222.  

Бурденюк С.В. Оцінка стану недержавного пенсійного забезпечення.  Забезпечення 

сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації: збірник тез 

учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та 

здобувачів вищої освіти (м. Кам’янець-Подільський, 20 травня 2020 року). Кам’янець-

Подільський: Подільський  державний аграрно-технічний університет. 2020. 283 с. С. 43 

-47 

0,17 

223.  

Бурденюк С.В. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів. «Розвиток 

фінансово – кредитних систем: виклики сьогодення: збірник матеріалів всеукраїнської 

науково – практичної інтернет – конференції.  2-3 червня 2020 р. Уманський НУС. м. 

Умань. 178 с.   С. 80-83 

0,125 

224.  

Бурденюк С.В. Роль системи накопичувального пенсійного страхування у формуванні 

сучасної пенсійної моделі України. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в 

глобальному середовищі: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. 

23 жовтня 2020 р.  м. Тернопіль. 2020. 292 с. С.124 -125 

0,04 

 

ІI. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

2.1. Проведення наукових семінарів, круглих столів, диспутів та інших 

наукових заходів Коледжу 

№ 

з/п 

НАЗВА 

ЗАХОДУ 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ДАТА  

ПРОВЕДЕННЯ 

1.  Науково-практичний форум «Розвиток дистанційної 

освіти»  
ПСНРСЕК 26.03.2020 р. 

2.  Відкритий науково-методичний онлайн-семінар 

«Інклюзивне навчання: інновації у науковому та 

методичному забезпеченні начального процесу»  

ПСНРСЕК 14.05. 2020 р. 

3.  ІУ міжнародна науково-практична конференція. 

Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму.  

ПСНРСЕК 22-23.05.2020р. 

4.  Психотерапевтичний тренінг, в рамках «Всесвітнього дня 

здорового робочого середовища» 
ПСНРСЕК 29.09. 2020р. 

5.  Регіональний молодіжний форум: Наука та інновації в 

умовах пандемії COVID-19. 
ПСНРСЕК 15.10.2020р. 

6.  Науковий симпозіум: «Роль ООН в сучасному світі» ПСНРСЕК 22.10. 2020р. 

7.  Науковий міжнародний он-лайн диспуту: «Фінансова 

інтеграція: економічні передумови та наслідки (Польща-

Україна)» 

ПСНРСЕК 27.10.2020р. 

8.  ІI Міжнародна науковаа студентська конференція Молодь 

і науковий прогрес у соціально-економічному та 

освітньому просторі суспільства.  

ПСНРСЕК  12-13.11.2020р.  

9.  Круглий стіл: «Проблеми фінансово-господарської 

діяльності підприємств в умовах пандемії». 
ПСНРСЕК 26.11. 2020р. 

 

III. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

3.1. Кількість:  

- докторантів:  

- аспірантів:  
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3.2. Кількість захищених дисертацій на здобуття наукових ступенів (з 

вказівкою вихідних даних по автору та захищеній дисертації): 

- доктора наук: 

Лаврук О. В. «Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики у розвитку 

тваринництва України» Здобуття наукового ступеня: доктор наук з державного управління (26 червня 2020р.) 

у спеціалізованій вченій раді Д26.142.04 Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність 

25.00.02. «Механізми державного управління», диплом ДД №010036 від 24 вересня 2020р. 

 

- доктора філософії:  
 

IV. КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ 

РОБОТОЮ 

4.1. Статті опубліковані за участю студентів: 

№ з/п ПІБ авторів Вихідні дані 
1.  Тріпак М.М. 

(наук. керівн.) 

Іваськова М 

Функціонувння аудиторських підприємств в умовах пандемії. Наука та 

інновації в умовах пандемії COVID-19 : збірник матеріалів Регіонального 

молодіжного форуму. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.19-21 

2.  Тріпак М.М 

(наук. керівн.) 

Галкін М 

Роль молоді у соціально-економічній трансформації суспільства Молодь 

і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 39-43 

3.  Гуменюк І.Л  

(наук. керівн.) 

Хазанов В 

Перспективи розвитку України очима молоді. Молодь і науковий прогрес 

у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: 

Матеріали ІI Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 

листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 169-

172 

4.  Гуменюк І.Л 

 (наук. керівн.) 

Галкін М 

Оцінка перспектив розвитку української економіки під впливом пандемії 

COVID-19 Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19. Збірник 

матеріалів молодіжного форуму. Кам’янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 

2020. С.42-45 

5.  Humeniuk I.L. 

(Supervisor) 

Zahorodnia Daryna 

PROBLEMATIC MOMENTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE 

CONDITIONS OF LOCKDOWN. Молодь і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІI 

Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 

р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.75-77 

6.  Humeniuk I.L. 

(Supervisor) 

Kostian Nataliia 

TECHNOLOGIES OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN THE 

INFORMATION AGE. Молодь і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІI 

Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 

р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.91-93 

7.  Коркушко О.Н 

(наук.керівн.), 

Брозницька А.А. 

Облікова політика підприємства у відповідності до міжнародних 

стандартів. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору 

України: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції. Т.1. Ч.1. 08-09 квітня 2020 р. Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2020. 

С.290-293. 
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№ з/п ПІБ авторів Вихідні дані 
8.  Коркушко О.Н 

(наук.керівн.), 

Білий О. 

Працевлаштування молоді як основа розвитку сучасної економіки. 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: матеріали IІ Міжнародної наукової студентської 

конференції, 12-13 листопада 2020 р. Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 12-15 

9.  Коркушко О.Н 

(наук.керівн.), 

Охотська А. 

Дистанційна освіта в умовах пандемії. Перспективи розвитку освіти, 

науки і бізнесу в глобальному середовищі: матеріали VIII міжнародної 

науково-практичної конференції (Тернопіль, 23 жовтня 2020 р.). 

Тернопіль: ЗУНУ, 2020. С.55-57 

10.  Годнюк І.В. 

 (наук.керівн.), 

Хазанов В.І. 

Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти соціальної 

відповідальності бізнесу. Перспективи розвитку фінансово-економічного 

простору України: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції. Т.1. Ч.1. 08-09 квітня 2020 р. Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2020. 

С.295-298. 

11.  Годнюк І.В.  

(наук.керівн.), 

Іваськова М. 

Стан та реформування податкової системи України в контексті 

європейської інтеграції. Молодь і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали IІ 

Міжнародної наукової студентської конференції, 12-13 листопада 2020 р. 

Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 79-82 

12.  Шевчук Н.С. 

(наук.керівн.), 

Білик М.Ю. 

 

Білик М. Ю. Сучасні тенденції у формуванні нефінансової звітності. 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: матеріали IІ Міжнародної наукової студентської 

конференції, 12-13 листопада 2020 р. Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С.15-18 

13.  Слободян В.Д. 

(наук.керівн.), 

Семеній Д. 

 

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку запасів. 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: матеріали IІ Міжнародної наукової студентської 

конференції, 12-13 листопада 2020 р. Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 139-141 

14.  Кушнір Л.А. 

 (наук.керівн.), 

Кушнір Т. 

Сучасні тенденції соціально-психологічної діяльності студентів в умовах 

дистанційного навчання. Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19. 

Збірник матеріалів молодіжного форуму, 15 жовтня 2020. Кам’янець-

Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С.73-75. 

15.  Кушнір Л.А. 

 (наук.керівн.), 

Крижук О. 

Управлінський облік находження запасів в умовах карантину. Наука та 

інновації в умовах пандемії COVID-19. Збірник матеріалів молодіжного 

форуму, 15 жовтня 2020. Кам’янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 

2020. С. 23-26. 

16.  Кушнір Л.А.  

(наук.керівн.), 

Вигівська Н.П. 

Економічна сутність заробітної плати та завдання її обліку в сучасних 

умовах господарювання. Молодь і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали IІ 

Міжнародної наукової студентської конференції, 12-13 листопада 2020 р. 

Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.32-35 

17.  Кушнір Л.А.  

(наук.керівн.), 

Куриленко С.А. 

Сучасне трактування готової продукції в бухгалтерському обліку. Молодь 

і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: матеріали IІ Міжнародної наукової студентської 

конференції, 12-13 листопада 2020 р. Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 100-103 

18.  Свирида О.В 

 (наук.керівн.), 

Охотська А.С., 

Вишневська І.М. 

 

Аутсорсинг як делегування функцій управління та альтернатива 

мінімізації витрат. Фінансова політика України в умовах Європейської 

інтеграції: збірник тез наук.-практ. конференції здобувачів вищої освіти 

та молодих вчених (20 лютого 2020р., м.Львів). Львівський національний 

університет ім..Івана Франка, 2020. С.203-206. 
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№ з/п ПІБ авторів Вихідні дані 
19.  Свирида О.В 

 (наук.керівн.), 

Боршуляк І.М. 

 

Програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку: проблеми 

вибору та використання. Молодь і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали ІІ Міжнар. 

наук. студентської конференції (12-13 листопада 2020р.). Кам’янець-

Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С.25-28 

20.  Свирида О.В  

(наук.керівн.), 

Федорів А.Н. 

 

Перспективи розвитку бухгалтерського аутсорсингу в Україні. Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: матеріали ІІ Міжнар. наук. студентської конференції (12-13 

листопада 2020р., ). Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.                 

С. 164-167  

21.  Герасимова Т.І., 

(наук.керівн.), 

БілийО.Ю., Матковський 

І.О. 

Розвиток цифрової економіки в Україні. Збірник тез наукових доповідей 

І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених Фінансова політика України в умовах 

європейської інтеграції, 20 лютого 20 р. Львівського національного 

університету ім.. Івана Франка, 2020. С. 256-259. 

22.  Герасимова Т.І., 

(наук.керівн.), 

Квітінська М.В., 

Матковський І.О. 

Особливості інформаційного бізнесу в Україні. Збірник тез наукових 

доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених «Фінансова політика України в умовах 

європейської інтеграції», 20 лютого 2020 р. Львів, 2020. С. 175-177. 

23.  Герасимова Т.І., 

(наук.керівн.), 

Квітінська М.В. 

Наслідки впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на економічний 

розвиток держави. Регіональний молодіжний форум Наука та іновації в 

умовах пандемії COVID-19. 15 жовтня 2020 р. Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С.20-23. 

24.  Герасимова Т.І., 

(наук.керівн.), 

Крижук О.С. 

Необхідність та особливості проведення контролю і аудиту фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання. Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: 

матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції. 12-13 

листопада 2020 р.: Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.               

С. 97-100 

25.  Боровисюк Т.В., 

(наук.керівн.), 

Вероца М.В., 

Фурман Є.Д. 

Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: гендерний аспект у 

підготовці працівників соціальної сфери. Молодь і науковий прогрес у 

соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали 

ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада    

2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.206-211 

26.  Гапоненко Н.П.,  

(наук.керівн.), 

Галушко С.Р., Гулієва О.Р. 

 Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців. Матеріали 2 

міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика 

сучасної науки та освіти» 22-23 жовтня 2020 року. Львів, 2020. С. 28-29. 

27.  Динич А.Ю., 

(наук. керівн.), 

Руснак А 

Системи задач, розв’язання яких базується на методі виділення повного 

квадрата. Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді 

«Перспектива-2020». м. Маріуполь. 2020. С. 150-154 

28.  Динич А.Ю.,  

Руснак А 

Система задач розв’язання яких базується на застосування формули 

Бернуллі. ХХХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». 

Переяслав. 2020. С.46-48 

29.  Динич А.Ю., 

(наук.керівн.), 

Вишневська І 

Формування добірок задач-перлинок у процесі навчання студентів 

стереометрії. ХХХ Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та 

Азії». Переяслав, 2020. С.43-44 

30.  Динич А.Ю., 

(наук.керівн.), 

Чуга М.С. 

Вивчення фізики в умовах змішаного навчання. Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: 

Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 

листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський-Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.               

С. 301-304 
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№ з/п ПІБ авторів Вихідні дані 
31.  Загалевич В.Л., 

(наук.керівн.), 

Андреєв Р.М. 

Енергія довкілля - один з видів альтертативної енергетики. Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 181-185 

32.  Загалевич В.Л., 

(наук.керівн.), 

Коломієць Е. В 

Досвід діяльності Центральної Ради у сфері розвитку освіти у процесі 

формування освітньої політики держави. Молодь і науковий прогрес у 

соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали 

ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 

р.). Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 251-255 

33.  Загалевич В.Л., 

(наук.керівн.), 

Кішлар К.В. 

Уінстон Черчіль: шлях від журналіста до прем’єр-міністра. Матеріали 

ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми 

та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» 31 

жовтня 2020. Переяслав, 2020. С. 28-30 

34.  Загалевич В.Л., 

(наук.керівн.), 

Гуменюк В.Б. 

Духовні джерела «великої душі» Махатми Ганді. Матеріали ХХХІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». 

Переяслав, 2020. С. 28-29 

35.  Киселюк М.П. 

(наук.керівн.), 

Рудько К.В. 

Природничі науки: рутина та розвага. Молодь і науковий прогрес у 

соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали 

ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада    

2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 295-298 

36.  Колісник М.І.,  

(наук.керівн.), 

Жигаловська К.В., 

Роль англійської мови як мови міжнародного спілкування. Всеукраїнській 

науковій конференції для творчої молоді «ПЕРСПЕКТИВА-2020», 

Маріуполь, 2020. С. 363-365 

37.  Колісник М.І.,  

(наук.керівн.), 

Карась П.В. 

Методика викладання англійської мови. ХХХ Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах Європи та Азії». Переяслав, 2020. С.151-152 

38.  Колісник М.І.,  

(наук.керівн.), 

Костів Ю.Р. 

Методика викладання англійської мови для дітей з особливими освітніми 

потребами. ХХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та 

Азії». Переяслав, 2020. С.152-153 

39.  Колісник М.І., 

(наук.керівн.), 

Жигаловська К.В. 

Неологізми в англійській мові на початку ХХІ століття. Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: 

Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 

листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.               

С. 219-222  

40.  Комарніцька Л.М., 

(наук.керівн.), 

Голець В. В. 

 

Гендерні стереотипи як фактор сімейних відносин в молодій сім’ї. 

Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України 

у міжнародний науково-інноваційний простір: збірник тез допов. І 

Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). 

Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С.60-62. 

41.  Комарніцька Л.М., 

(наук.керівн.), 

Гусар Б. В. 

Вплив емоцій на здоров’я людини. Освітні і культурно-мистецькі 

практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-

інноваційний простір: збірник тез допов. І Міжнарод. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). Запоріжжя : Вид-во Хортицької 

національної академії, 2020. С.71-73. 

42.  Комарніцька Л.М., 

(наук.керівн.), 

Мацюта М.М. 

Психологічна природа впевненості в собі у підлітків. Освітні і 

культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у 

міжнародний науково-інноваційний простір: збірник тез допов. І 

Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). 

Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С. 128-130. 

43.  Комарніцька Л.М., 

(наук.керівн.), 

Семенов Д.О. 

Психологічні особливості стресостійкості особистості. Освітні і 

культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у 

міжнародний науково-інноваційний простір: збірник тез допов. І 
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№ з/п ПІБ авторів Вихідні дані 
Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). 

Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С. 168-170. 

44.  Комарніцька Л.М., 

(наук.керівн.), 

Фролова О.В. 

Розвиток емоційного інтелекту в підлітковому віці. Освітні і культурно-

мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний 

науково-інноваційний простір: збірник тез допов. І Міжнарод. наук.-

практ. конф. (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). Запоріжжя : Вид-во 

Хортицької національної академії, 2020. С. 192-194. 

45.  Комарніцька Л.М., 

(наук.керівн.), 

Лукашук Т.Ю. 

Роль сім’ї сучасного підлітка в профілактиці булінгу, як соціально 

небезпечного феномену. Освітні і культурно-мистецькі практики в 

контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний 

простір: збірник тез допов. І Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. 

Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). Запоріжжя : Вид-во Хортицької 

національної академії, 2020. С. 118-119. 

46.  Комарніцька Л.М., 

(наук.керівн.), 

Голець В. В. 

Роль сім’ї у розвитку особистості дитини. Молодь і науковий прогрес у 

соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали 

ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 

р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 226-228 

47.  Марунчак О.В., 

(наук.керівн.), 

Шевченко А. 

Уміння викладача вибудовувати відносини із студентами в 21 столітті. 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: Матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 319-323 

48.  Михайлова І.А., 

(наук.керівн.), 

Вишневська І.М. 

Кіберсоціалізація: можливості та перспективи для здійснення 

дистанційного навчання. Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19: 

збірник матеріалів регіонального молодіжного форуму, м. Кам’янець-

Подільський, 15 жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. 

Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 59-61 

49.  Михайлова І.А., 

(наук.керівн.), 

Вишневська І.М. 

Використання відкритих даних у формуванні інформаційного суспільства 

в Україні. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та 

освітньому просторі суспільства: матеріали ІІ Міжнародної наукової 

студентської конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-

Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С. 323-325 

50.  Місько А.М., 

(наук.керівн.), 

Якубовська К.М. 

Мейстрімні погляди через призму хіпстерської лексики. Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С.  

51.  Павловська Т.Ю, 

(наук.керівн.), 

Бистран В. 

Зелена енергетика в Україні на прикладі сонячних батарей. Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 193-196 

52.  Сидорук Л.М., 

(наук.керівн.), 

Віхерко І. 

Історія виникнення комплексних чисел та їх застосування. Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 217-219 

53.  Складанівський О. Л. 

(наук.керівн.), 

Комарніцька В. В. 

 

Соціально-психологічні технології розвитку студентської молоді під час 

дистанційних занять з навчального предмета «Захист України». Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 255-260 
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54.  Складанівський О. Л. 

(наук.керівн.), 

Гуменюк В. Б. 

Особливості соціально-психологічної адаптації молодих людей з 

особливими потребами під час дистанційних занять з предмета «Захист 

України» в умовах пандемії COVID-19. Наука та інновації в умовах 

пандемії COVID-19. Збірник матеріалів регіонального молодіжного 

форуму. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 63-65 

55.  Старик О.В., 

(наук.керівн.), 

Стебніцька Б.В. 

Суперечливий (негативний) вплив запозичених слів на українську мову в 

сучасному полікультурному просторі. Молодь і науковий прогрес у 

соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали 

ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 

р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 305-307 

56.  Фаін А. В., 

(наук.керівн.), 

Данілкова А.В. 

Формування в умовах пандемії позитивної громадської думки здобувачів 

освітніх послуг шляхом впровадження освітніх інновацій: Наука та 

інновації в умовах пандемії COVID-19. Збірник матеріалів Регіонального 

молодіжного форуму. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.                

С. 65-68. 

57.  Фаін А. В., 

(наук.керівн.) 

Ткач В.В. 

Новітні досягнення науковців в галузі альтернативної енергетики. 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 192-195. 

58.  Бачинська О.М. 

(наук.керівн.) 

Гуменюк О.Ю.  

Працевлаштування осіб з інвалідністю. Тези доповідей Міжнародної 

студентської науково-практичної конференції «Інтеграція вищої освіти 

України у світовий освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи» 

(26-27 березня 2020р., м. Львів). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 

2020. С. 101-102. 

59.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

Безкоровайна В.  

Роль блокчейну в цифровій економіці. Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції для творчої молоді «ПЕРСПЕКТИВА-2020» (24 

квітня 2020 р., м. Маріуполь). Маріуполь: Маріупольський будівельний 

коледж, 2020. С. 203-206. 

60.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

Квітінська М.В. 

Самовдосконалення – шлях до успіху. Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції для творчої молоді «ПЕРСПЕКТИВА – 2020» (24 квітня 2020 

р., м. Маріуполь). Маріуполь, 2020. С. 366-370. 

61.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

Квітінська М.В. 

Інноваційний менеджмент як виклик сьогодення. Вдосконалення 

фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

економіки: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції (20 травня 2020р., м. Дубляни). Част. 2. Дубляни, 2020. С. 

258-260. 

62.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

Мельник Б.В. 

Фінансовий ринок: сутність та сучасний стан. Вдосконалення фінансово-

кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: 

збірник тез Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (20 

травня 2020р., м. Дубляни). Част. 2. Дубляни, 2020. С. 39-41. 

63.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

Мельник Б.В. 

Проблеми реалізації економічного потенціалу підприємств в умовах 

пандемії COVID-19. Збірник матеріалів регіонального молодіжного 

форуму «Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19» (15 жовтня 

2020 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський : 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 28-30. 

64.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

Мурга А. 

Корпоративна соціальна відповідальність підприємств в умовах пандемії. 

Збірник матеріалів регіонального молодіжного форуму «Наука та 

інновації в умовах пандемії COVID-19» (15 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-

Подільський). Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.                

С. 30-32. 

65.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

«TOUCHLESS ECONOMY» - новий напрямок розвитку економічної 

науки і практики в умовах пандемії COVID-19. «Наука та інновації в 
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Решетюк О. умовах пандемії COVID-19». Збірник матеріалів регіонального 

молодіжного форуму (15 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський). 

Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 35-38. 

66.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

Лисюк М. 

Перспективи розвитку віртуального туризму в умовах сьогодення. 

Збірник матеріалів регіонального молодіжного форуму «Наука та 

інновації в умовах пандемії COVID-19» (15 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-

Подільський). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний        соціально-економічний коледж, 2020.  

С. 38-40. 

67.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

Решетюк О. 

Мотивація праці персоналу на підприємстві: теоретико-прикладний 

аспект. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та 

освітньому просторі суспільства : матеріали ІІ Міжнародної наукової 

студентської конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-

Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С. 131-134 

68.  Бачинська О.М. 

(наук. керівн.) 

Горніч А.А. 

Роль оцінки кредитоспроможності позичальника у процесі управління 

кредитним ризиком банку. Молодь і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому просторі суспільства : матеріали ІІ 

Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 

р.). Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 48-51 

69.   Бачинська О.М. 

 (наук. керівн.) 

 Бордаш В.Ю 

Новітні методи управління підприємствами. Молодь і науковий прогрес у 

соціально-економічному та освітньому просторі суспільства : матеріали 

ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 

р.). Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.20-25 

70.  Вольська А.О. 

(наук. керівн.) 

Гулієва О 

До питання розвитку сучасного дизайну. Освітні і культурно-мистецькі 

практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-

інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 

травня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во 

Хортицької національної академії, 2020. 694 с. 459-461 

71.  Вольська А.О. 

(наук. керівн.) 

Квітінська М. 

Самоменеджмент, як шлях до успіху. Сучасний менеджмент: витоки, 

реалії та перспективи розвитку: тези доп. VІ Всеукр. студент. наук.-

практ. конф., присвяч. 69-й річниці від дня народження д.е.н., професора 

Петра Степановича Березівського. Львів, 2020. С.258-260 

72.  Вольська А.О. 

(наук. керівн.) 

Бойко А. 

До питання емоційної стійкості в період пандемії COVID-19. Зб. тез 

допов. за матер. молодіжного форуму «Наука та інновації в умовах 

пандемії COVID-19» (м. Кам’янець- Подільський 15 жовтня 2020 р.). 

Кам’янець-Подільський, 2020. С. 55-57 

73.  Вольська А.О. 

(наук. керівн.) 

Заставний А. 

Шляхи мінімізації наслідків пандемії COVID-19 у туристичній сфері 

України. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та 

освітньому просторі суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної наукової 

студентської конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-

Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С. 77-79 

74.  Гарбарець І.А. 

(наук. керівн.) 

Житарюк Д.Г. 

Соціально-економічні наслідки в умовах пандемії. Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства : 

матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 

листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.                

С. 70-75 

75.  Годованюк А.В.,  

(наук. керівн.) 

Кутова К.Г 

Бізнес-симуляція у фінансовому менеджменті Збірник наукових праць 

ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вдосконалення 

фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

економіки», 20.05.2020 р. Дубляни: Львівський національний аграрний 

університет, 2020. С. 111-114 

76.  Годованюк А.В.,  

(наук. керівн.) 

Бізнес як керована фінансова система. Збірник наукових праць ХІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вдосконалення 
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Мельник Б.В. фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

економіки». Дубляни: Львівський національний аграрний університет, 

2020. С. 120- 122 

77.  Годованюк А.В.,  

(наук. керівн.) 

Бойчук І.П. 

Фінансова діагностика підприємства. Збірник наукових праць ХІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вдосконалення 

фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

економіки». Дубляни: Львівський національний аграрний університет, 

2020. С. 224-226 

78.  Годованюк А.В.,  

(наук. керівн.) 

Гуменюк О.Ю. 

Фінансова безпека як запорука незалежності і сталого розвитку 

підприємств України. Збірник наукових праць ХІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Вдосконалення фінансово-кредитного 

механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки». Дубляни: 

Львівський національний аграрний університет, 2020. С. 228 – 230 

79.  Годованюк А.В.,  

(наук. керівн.) 

Гулієва А.Р. 

Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства. Збірник наукових 

праць ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення 

інноваційного розвитку економіки». Дубляни: Львівський національний 

аграрний університет, 2020. С. 155-158 

80.  Годованюк А.В.,  

(наук. керівн.) 

Гулієва А.Р. 

Поведінкова економіка як інструмент маркетингуМолодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: 

матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 

листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.57-60 

81.  Годованюк А.В.,  

(наук. керівн.) 

Кутова К.Г. 

Цифрова економіка: тренди та перспективи. Молодь і науковий прогрес у 

соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали 

ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 

р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 103-107 

82.  Годованюк А.В. 

(наук. керівн.) 

 Ткачук А.В. 

Організація контролю і аудиту суб’єктів господарювання. Молодь і 

науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства: 
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соціально-економічний коледж, 2020. С.122-125 

90.  Комарніцька О.М  

(наук. керівн.) 

Урбан І. 
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реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 63-66 

96.  Лучик В.Є 

(наук. керівн.) 
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р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 271-275 

97.  Сушарник Я.А. 

(наук. керівн.) 
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100.  Тимків А.О. 

(наук. керівн.) 
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економічний коледж, 2020. С.9-12 

101.  Щегельська Н.В. 

(наук. керівн.) 
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науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 
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(наук. керівн.), 

Климак Л. 

Особливості відносин батьків і дітей під час пандемії. Наука та інновації 

в умовах пандемії COVID-19. Збірник матеріалів молодіжного форуму. 

Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.71-73 

 

116.  Кучеров Г.Г.  

(наук. керівн.), 

Семенов Д. 

Проблеми адаптації студентів до дистанційного навчання в умовах 

пандемії. Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19. Збірник 

матеріалів молодіжного форуму. Кам’янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 

2020. С.78-80. 

117.  Боршуляк Н.С  

(наук. керівн.), 

Ганіна О.А  

Сучасний розвиток соціальної психології освіти. Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: 

Матеріали ІI Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 

листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський:Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.              

С. 220-223 

118.  Федорчук В.М.  

(наук. керівн.), 

Веждел В.М. 

Особливості рефлексії як форми самопізнання майбутніх психологів 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: Матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-

Подільський:Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С. 203-206 

119.  Федорчук В.М.  

(наук. керівн.), 

Адамчук О.В. 

Розвиток комунікативної компетентності у майбутніх психологів. 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: Матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-

Подільський:Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С.177-181 

120.  Палилюлько О.М.  

(наук. керівн.),  

Становлення та розвиток дистанційного навчання в Україні та світі. 

Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19: збірник матеріалів 
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№ з/п ПІБ авторів Вихідні дані 
Цупа Л.О. регіонального молодіжного форуму Кам’янець-Подільський 15 жовтня 

2020/ C.88 -90 

121.  Палилюлько О.М.  

(наук. керівн.), 

Цупа Л.О. 

Соціальна активність особистості в суспільстві постійних змін. Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 313-316 

122.  Сторожук Н.Р.  

(наук. керівн.), 

Савіцький В.І. 

Турбота про осіб з інвалідністю – одне із найбільш важливих завдань 

суспільства в умовах пандемії. Молодь і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали ІI 

Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 

2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.298-301 

123.  Дужева О.Г.  

(наук. керівн.), 

Макарчук В. 

Забезпечення цілісного благополуччя дитини через дотримання її прав. 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 265-269 

124.  Волощук М.Б. 

 (наук. керівн.), 

Стельмах А.  

Особливості соціалізації студентів в умовах дистанційного навчання та 

пандемії Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19. Збірник 

матеріалів молодіжного форуму. Кам’янець-Подільський: Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 

2020. С. 80-82. 

125.  Волощук М.Б. 

(наук. керівн.), 

Стришка Є 

Кіберсоціалізація особистості і світоглядні зміни особистості в умовах 

інтенсивного розвитку інформаційного суспільства та COVID-19. Наука 

та інновації в умовах пандемії COVID-19. Збірник матеріалів 

молодіжного форуму. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.               

С. 85-87. 

126.  Волощук М. Б.  

(наук. керівн.), 

Волошин Я. 

Суть та розвиток соціальних інновацій в сучасних умовах сьогодення 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 217-220 

127.  Волощук М. Б.  

(наук. керівн.), 

Фурман С.А. 

 

Діджиталізація економіки: перспективи, тенденції та розвиток в Україні. 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 310-313 

128.  Волощук М. Б. 

 (наук. керівн.) 

Прокопова А. А.  

 

Особливості мотивації у професійній підготовці майбутніх психологів 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 293-295 

129.  Федорчук В.В. 

 (наук. керівн.), 

Семенов Д. 

 

Вплив емоцій на пізнавальні процеси. Молодь і науковий прогрес у 

соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали 

ІI Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 

р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С.301-305 

130.  Жиляк Н.В. 

 (наук. керівн.), 

Мединська К.Г. 

Підготовка фахівців нової якості - необхідність інноваційних процесів в 

методичній роботі і розвитку педагога як сучасної особистості. Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової студентської 

конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С. 269-271 
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№ з/п ПІБ авторів Вихідні дані 
131.  Присакар В.В.  

(наук. керівн.), 

Моргун В. 

 Професійна діяльність фахівців соціальної сфери в умовах пандемії 
Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19. Збірник матеріалів 

молодіжного форуму. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020.              

С. 76-78. 

132.  Присакар В.В.  

(наук. керівн.), 

Білінська О. 

Проблема вдосконалення системи соціального захисту населення в 

Україні Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та 

освітньому просторі суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової 

студентської конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-

Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С.196-200 

133.  Дудченко В.С. 

 (наук. керівн.), 

Зарицька А.О. 

Педагогічна інноватика, як складова соціогуманітарних дисциплін, в 

сучасному полікультурному дискурсі. Молодь і науковий прогрес у 

соціально-економічному та освітньому просторі суспільства. ІІ 

міжнародна наукова студентська конференція 12 листопада 2020 

Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 237-240 

134.  Дудченко В.С.  

(наук. керівн.), 

Зарицька А.О. 

Глобальні виклики і загрози та соціально-психологічна адаптація в 

умовах пандемії COVID-19. Наука та інновації в умовах пандемії COVID-

19. Збірник матеріалів молодіжного форуму. Кам’янець-Подільський: 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж, 2020. С.68-70 

135.  Бачинська М.В. 

 (наук. керівн.), 

Пілявський І.Є. 

Протестантські християнські громади й соціальна робота: історія та 

сучасність. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та 

освітньому просторі суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової 

студентської конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-

Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 2020. С. 281-286 

136.  Бачинська М.В.  

(наук. керівн.), 

Почтар Т.В 

Інноваційні технології вирощування ожини в умовах сучасного розвитку 

українського садівництва. Молодь і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали ІI 

Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 

2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 290-293 

 
4.2. Наукове керівництво підготовкою студентських проектів наукових робіт 

на науково-технічних розробок до участі в конкурсах молодих науковців  
№ 

з/п 

ПІБ автора 

(студента) 

Курс, 

група 

Науковий 

керівник 

Назва роботи Вихідні дані про конкурс 

чи грант 
1 Чесановська 

Катерина 

Михайлівна  

ІІІ курс, 

Е-31 

Боровисюк 

Т.В 

ХІ Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса 

Шевченка 

IІІ місце в області 

 

 

V. ІНШІ ВИДИ НАУКОВОЇ РОБОТИ 
 

5.1. Договори про наукову, науково-технічну, науково-педагогічну 

співпрацю 

№ 

п/п 
Договір 

Організація, 

підприємство, 

установа 

Строк дії 
Дата 

підписання 

1 Угода про співпрацю 

Західноукраїнський 

національний 

уніерситет 

З 31.10 2020 р. до 

31.08.2025 р. 
  31.10. 2020 р.в 
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 (м. Тернопіль) 

2 Угода про співпрацю  

Асоціація Сімейних 

психологів. 

м. Камянець-Подільський 

необмежний 15.09.2020р. 

3.  Угода про співпрацю 

Національна академія 

Державної прикордоної 

служби України 

необмежений 01.12.2020р. 

4.  
Угода про академічну  

співпрацю 

Університет економіки 

в Бидгощі 
необмежений 14.08.2020р. 

 

5.2. Інша наукова діяльність 

 
Тріпак М.М. 

1. Головний редактор збірника матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму»  

2. Головний редактор наукового журналу «Вектор Поділля». 

3. Член редакційної колегії збірника матеріалів наукового симпозіуму «Роль ООН у сучасному світі», 

присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 

жовтня 2020 р.  

4. Член редакційної колегії збірника тез ІI Міжнародної наукової студентської конференції: Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: (12-13 листопада 2020р.). 

Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 

коледж, 2020. 

5. Член редакційної колегії збірника тез доповідей укладеного за матеріалами Молодіжного регіонального 

форуму «Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19» (15 жовтня 2020 р.). 

 

 Гуменюк І.Л.  

1. Заступник головного редактора збірника матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції 

«Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму»  

2. Голова науково-методичної комісії коледжу 

3. Член редакційної колегії збірника тез ІI Міжнародної наукової студентської конференції: Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: (12-13 листопада 2020 р.). 

Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 

коледж, 2020. 

4. Член редакційної колегії збірника матеріалів наукового симпозіуму «Роль ООН у сучасному світі», 

присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 

жовтня 2020 р.  

5. Член редакційної колегії збірника тез доповідей укладеного за матеріалами Молодіжного регіонального 

форуму «Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19» (15 жовтня 2020 р.). 

 

        Коркушко О.Н. 

1. Член науково-методичної комісії коледжу. 

2. Член редакційної колегії наукового журналу «Вектор Поділля». 

3. Член редакційної колегії збірника матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму». 

4. Член оргкомітету IІ міжнародної наукової студентської конференції «Молодь і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому просторі суспільства». 

 

Бачинська О.М. 

1. Заступник головного редактора наукового журналу «Вектор Поділля». 

2. Член редакційної колегії збірника тез доповідей укладеного за матеріалами Молодіжного регіонального 

форуму «Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19» (15 жовтня 2020 р.). 

3. Член редакційної колегії збірника тез ІІ Міжнародної наукової студентської конференції «Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства» (12-13 листопада 2020р.). 

4. Керівник студентського наукового гуртка «Економічні студії». 

 

Годнюк І.В. 

1. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. 
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2. Член редакційної колегії наукового журналу «Вектор Поділля». 

3. Член редакційної колегії збірника матеріалів ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму» 

 

Шевчук Н.С. 

1. Член науково-методичної комісії коледжу. 

 

Гарбарець І.Л 

1. Член науково-методичної комісії коледжу. 

 

Слободян В.Д. 

1. Наукове керівництво студентським науково-дискусійним клубом «Баланс».  

2. Член редакційної колегії наукового журналу «Вектор Поділля». 

3. Член редакційної колегії Збірника матеріалів ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму». 

 

Палилюлько О.М. 

1. Член науково-методичної комісії коледжу. 

2. Член редакційної колегії наукового журналу «Вектор Поділля». 

3. Член редакційної колегії збірника матеріалів наукового симпозіуму «Роль ООН у сучасному світі», 

присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 

жовтня 2020 р.  

 

Комарницька Л.М 

1. Член науково-методичної комісії коледжу 

2. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля. 

3. Член редакційної колегії збірника матеріалів наукового симпозіуму «Роль ООН у сучасному світі», 

присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 

жовтня 2020 р.  

4. Член редакційної колегії збірника тез ІІ Міжнародної наукової студентської конференції: Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: (12-13 листопада 2020). Кам’янець-

Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. 

5. Член редакційної колегії збірника тез доповідей за матеріалами молодіжного форуму «Наука та інновації в 

умовах пандемії COVID-19» 15 жовтня 2020 р. 

 

Скрипник А.Ю. 

1. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля. 

2. Член редакційної колегії збірника матеріалів наукового симпозіуму «Роль ООН у сучасному світі», 

присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 

жовтня 2020 р. 

3. Перший офіційний опонент на захисті дисертації Світлани Іванівни Бучастої «Створення та розвиток 

інфраструктури військового поселення кавалерії на території Слобідсько-Української (Харківської) губернії 

у 1817-1864 рр.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 

07.00.01 – історія України у спеціалізованій вченій раді Д 27.053.01 ДВНЗ «Переяслав Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  «27» листопада 2020 р. 

 

Киселюк М.П. 

1. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля 

 

 

Кушнір Л. А. 

 1. Член редакційної колегії Збірника матеріалів ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму» (ПСНРСЕК). 

2.  Член редакційної колегії наукового журналу «Вектор Поділля». 

 

Сушарник Я.В 

1. Свідоцтво 25925. Іноземна на рівні В2. Загальна кількість годин 620 

 

Федорчук В.М.  
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1. Заступник головного редактора збірника: Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його 

профілактика: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. м. Кам’янець-Подільський, 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж.  

 

Шевчук О.В.  

1.  Член редакційної колегії збірника тез IІ Міжнародної наукової студентської конференції: Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: (12-13 листопада 2020 р.). 

Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 

коледж, 2020. 

2.  Член редакційної колегії збірнику тез доповідей за матеріалами молодіжного форуму «Наука та інновації в 

умовах пандемії COVID-19», 15 жовтня 2020 р. 

3. Член редакційної колегії збірнику тез доповідей за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної 

конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії 

та прагматичної реабілітації соціуму», яка відбулася 21-22 травня 2020 р. 

 

      Лучик В.Є. 

1. Участь у роботі ради по створенню Стратегії розвитку Чернівецької області на 2020-2027 рр. 

2. Участь у спеціалізованих вчених радах по захисту докторських і кандидатських дисертацій: 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;  

Київський національний торговельно-економічний університет. 

 

Лаврук О.В. 

1. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля. 

2. Член редакційної колегії збірника тез ІІ Міжнародної наукової студентської конференції «Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства» (12-13 листопада 2020р.). 

3. Член науково-методичної комісії коледжу. 

 

Лаврук Н.А. 

1. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля. 

2. Керівник студентського наукового гуртка «PR-менеджмент та SMM-маркетинг». 

 

Тимків А.О 

1. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля. 

2. Член редакційної колегії збірника тез ІІ Міжнародної наукової студентської конференції «Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства» (12-13 листопада 2020р.). 

3. Член науково-методичної комісії коледжу. 

 

Колісник М.І 

1. Член редакційної колегії збірника тез ІІ Міжнародної наукової студентської конференції «Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства» (12-13 листопада 2020р.). 

2. Член науково-методичної комісії коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість цитувань та індекс h викладачів кафедри 

 




