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ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

 
конкурсної комісії  Конкурсу  

інноваційних ідей молодих вчених  “ІІМВ ХНУ 2021”,  

проведеного в Хмельницькому національному університеті, 

 

від «25 травня 2021 року 

 

Конкурсною комісією проведено оцінювання робіт поданих на конкурс ІІМВ ХНУ 

2021:  

1. Шибінський Станіслав Ігоревич, студент гр.ЕК-18-1, Бондарук Олександр 

Анатолійович, студент гр.ЕК-18-1, ФЕУ «Магніти Білогірської ОТГ» 

2. Дудурич Ірина Михайлівна, студентка гр. ВВм-20 -1, Курій Тетяна Валеріївна 

студентка гр.ВВ-17-1, Боревіч Мирослав Олександрович студент гр.ВВ-17-1, ФТіД 

«Модульне взуття як напрямок екодизайну». 

3. Кравчук Софія Сергіївна, студентка гр.КІ2-19-1, Гериш Володимир Сергійович – 

студент гр. КІ2с-20-1, ФПКТС  «Solar Tree Project». 

4. Корольков Володимир Олександрович, аспірант кафедри маркетингу і 

торговельного підприємництва ФЕУ «Маркетингове забезпечення startup-проєкту «FRESH 

LINE»». 

5. Алексейко Віталій Олександрович, студент групи КН-18-1,  ФПКТС 

«Автоматизована система контрольно-пропускного пункт». 

6. Савіцька Ольга Олегівна,  студентув гр. КБ-17-1, ФПКТС «Електронний паспорт 

збереження здоров'я студентів E-pass». 

7. Іщук Тетяна Ігорівна, студентка гр. ХТІ-18-1, Кучер Олександра Миколаївна, 

студентка  ХТІ-19-1,  ФТіД «Біомаска для індивідуального захисту». 

8. Кушнірчук Андрій Сергійович, студент гр. ПМТм-19-1 «Дрібносерійне адитивне 

виробництво». 

9. Чугуєвець Анастасія Віталіївна, студентка гр. ШВ-17-1, ФТіД «Аксесуар для 

обличчя (захисна маска багаторазового використання) із розширеними прогнозованими 

властивостями». 

 

Із захистом конкурсних робіт виступили 9 студентів з 5 факультетів: ФІМ, ФПКТС, 

ФТіД, ФЕУ, ГПФ. 

На підставі оцінки доповідей учасників та представлених ними робіт на 

підсумковій конференції конкурсна комісія визначила переможцями конкурсу та 

представила до нагороди: 

 

Грамота І місце 

 
Прізвище, ім’я та  

по батькові 

студента (повністю) 

Тема роботи Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), 

посада наукового 

керівника 

Назва 

факультету чи 

кафедри 

1 2 3 4 
Кравчук Софія 

Сергіївна, 
Гериш Володимир 

Сергійович 

 
 

«Solar Tree Project» 

Павлова Ольга 
Олександрівна, 

викладач кафедри 

комп'ютерної 

інженерії та 

системного 

програмування 

Факультет 
програмуванн
я та 
комп'ютерних 
і 
телекомуніка
ційних систем 
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Грамота ІІ місце 

Прізвище, ім’я та  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Тема роботи Прізвище, ім’я, 

 по батькові (повністю), 

посада наукового 

керівника 

Назва 

факультету 

чи кафедри 

1 2 3 4 

Іщук Тетяна 

Ігорівна 

 

Кучер Олександра 

Миколаївна 
 

 
 
«Біомаска для індивідуального 

захисту». 

Іванішена Тетяна 
Володимирівна к.т.н., 
доц. кафедри хімії та 
хімічної інженерії; 

 
Лущевська Олена 

Миколаївна 
к.т.н, доцент кафедри 

технології та 
конструювання 

швейних виробів 

Факультет 
технології і 
дизайну 

Кушнірчук Андрій 

Сергійович 

 

 
«Дрібносерійне адитивне 

виробництво». 

Ткачук Віталій 

Павлович 

к.т.н., доцент кафедри 

технології 

машинобудування 

Факультет 
інженерної 
механіки 

 

Грамота ІІІ місце 

Прізвище, ім’я та  

по батькові 

студента (повністю) 

Тема роботи Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), 

посада наукового 

керівника 

Назва 

факультету 

чи кафедри) 

1 2 3 4 

Корольков Володимир 

Олександрович 
 

«Маркетингове 
забезпечення startup-

проєкту «FRESH 
LINE»». 

Ковальчук Світлана 
Володимирівна – д.е.н., 

професор, завідувач 
кафедри маркетингу і 

торговельного 
підприємництва 

Факультет 
економіки та 
управління 

Шибінський Станіслав 

Ігоревич 

Бондарук Олександр 

Анатолійови 
 

«Магніти Білогірської 
ОТГ» 

Овчиннікова Олена 

Русланівна, к.е.н., доц. 

кафедри 

автоматизованих 

систем і моделювання 

в економіці 

Факультет 
економіки та 
управління 

Чугуєвець 

Анастасія Віталіївна 

«Аксесуар для обличчя 
(захисна маска 
багаторазового 

використання) із 
розширеними 

прогнозованими 
властивостями». 

Буханцова Людмила 

Василівна, к.т.н, 

доцент кафедри 

технології та 

конструювання 

швейних виробів 

 

ЛущевськаОлена  

Миколаївна к.т.н, 

доцент кафедри 

технології та 

конструювання 

швейних виробів 

Факультет 
технології і 
дизайну 
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Грамота за номінацію «Практичне, прикладне значення роботи» 

 

Грамота за номінацію «Обґрунтованість результатів роботи» 

 

Грамота за номінацію «Актуальність теми дослідження» 

 

Прізвище, ім’я та  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Тема роботи Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), посада 

наукового керівника 

Назва 

факультету чи 

кафедри) 

1 2 3 4 
Савіцька Ольга 

Олегівна 
Електронний паспорт 

збереження здоров'я студентів 
E-pass 

Янцаловський 
Олександр 

Йосифович,  
старший викладач 
кафедри психології 

та педагогіки 

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет 

Прізвище, ім’я та  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Тема роботи Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), посада 

наукового керівника 

Назва 

факультету чи 

кафедри) 

1 2 3 4 

Алексейко Віталій 

Олександрович 

Автоматизована система 

контрольно-пропускного пун 

Мазурець 

Олександр 

Вікторович, к.т.н., 

доцент кафедриа 

комп'ютерних наук 

Факультет 

програмування 

та 

комп’ютерних і 

телекомунікаці

йних систем 

Прізвище, ім’я та  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Тема роботи Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), посада 

наукового керівника 

Назва 

факультету чи 

кафедри) 

1 2 3 4 

Дудурич Ірина 

Михайлівна, Курій 

Тетяна Валеріївна, 

Боревіч Мирослав 

Олександрович 

«Модульне взуття як 

напрямок екодизайну» 

Михайловська 

Оксана Анатоліївна, 

к.н., доцент, зав. 

кафедри  

технологій і 

конструювання 

виробів із шкіри 

Факультет 

технологій та 

дизайну 


