Рейтинговий список робіт
учасників конкурсу на кращу наукову роботу серед членів наукового товариства курсантів, студентів,
слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії
Наукові роботи з галузі "ВІЙСЬКОВІ НАУКИ" (слухачі)
Місце

1

2

3

Назва роботи

Методичні
рекомендації
посадовим
особам Луцького прикордонного загону
щодо формуванню стилю управління в
сучасних умовах
Методика
роботи
начальника
прикордонного загону щодо застосування
резерву
в
оперативно-службовій
діяльності
Організація інженерного забезпечення
охорони ділянок державного кордону
прикордонним підрозділом швидкого
реагування
над
якими
відновлено
контроль

4

Дії механізованого батальйону під час
виходу із бою та відході

5

Механізований батальйон в рейдовому
загоні

Виконавець (виконавці)

підполковник
Алла МОРОЗ
(слухач 123 Д НГ)
підполковник
Іван ГАЛКІН
(слухач 121 З НГ)

Науковий керівник, посада

доктор наук з державного управління,
доцент
працівник Геннадій МАГАСЬ
професор кафедри прикордонної безпеки
доктор педагогічних наук, професор
працівник Валерій РАЙКО
професор кафедри національної безпеки
та управління

майор
Михайло МАТУЩАК
(слухач 122 (Д) НГ)

підполковник Олег ХАРУН
старший викладач кафедри транспортних
засобів та інженерного забезпечення
охорони державного кордону

майор
Дмитро КУШНІР
(слухач 122 (Д) НГ)
майор
Михайло МАТУЩАК
(слухач 122 (Д) НГ)

полковник Сергій ДУПЛЯК
старший викладач кафедри
мистецтва
полковник Сергій ДУПЛЯК
старший викладач кафедри
мистецтва

Рейтингова
оцінка
(середній бал
оцінювання)

106

95

85

воєнного

68

воєнного

67

2

Наукові роботи з галузі "ВІЙСЬКОВІ НАУКИ" (курсанти)
Місце

1

2

2

3

3

4

5
6

Назва роботи

Шифр «РЕАКТОР»
Реактивні
протитанкові
гранати
«Ретроспектива та сучасні погляди на
застосування»
Шифр «ТЕОРІЯ»
Теоретичні
засади
та
практики
використання
інтерактивних методів
навчання
у
вивченні
військових
дисциплін
Шифр «КОНТРОЛЬ»
Дії
посадових
осіб
Державної
прикордонної
служби
України
при
зверненні
іноземців,
осіб
без
громадянства із заявою про надання
статусу біженця
Шифр «ПІДРОЗДІЛ»
Дії механізованого підрозділу під час
ведення загальновійськового бою в місті
в сучасних умовах
Шифр «УМОВИ»
Особливості
охорони
державного
кордону у різних фізико-географічних
умовах
Шифр «ПРОТИСТОЯННЯ»
Гібридна війна. Росія проти України.
Уроки та висновки
Шифр «ТЕПЛО»
Перспективи розробки та розвитку
вітчизняних тепловізійних прицілів до
стрілецької зброї
Шифр «ЛІТАК»

Науковий керівник, посада

Рейтингова
оцінка
(середній бал
оцінювання)

Вікторія УКРАЇНЦЕВА
(курсант 324 НГ)

підполковник Микола СЄРБІН
викладач кафедри вогневої та тактикоспеціальної підготовки

47

Вікторія ГАНАБА
(курсант 431 НГ)

кандидат військових наук
полковник Андрій КУРАШКЕВИЧ
професор кафедри вогневої та тактикоспеціальної підготовки

43

Анфіса ЛУК`ЯНЧУК
(курсант 312 НГ)

підполковник Віталій ГУЛА
старший
викладач
прикордонного контролю

кафедри

43

Златоуста-Софія
ГРИНЧУК,
Анастасія СТРУК
(курсанти 412 НГ)

підполковник Олександр КУЛАГІН
старший
викладач
кафедри
загальновійськових дисциплін

42

Роман ПІЩЕВИЙ,
Юрій СЕМЕНЦОВ
(курсанти 231 НГ)

кандидат військових наук
підполковник Олександр МИХАЙЛЕНКО
доцент кафедри прикордонної служби

42

Анастасія АРХІПОВА,
Іванна ГЕВЧУК
(курсанти 313 НГ)

працівник Олег БАШНЯНИН
старший
викладач
загальновійськових дисциплін

кафедри

39

Сергій ТЕРЯННИК
(курсант 213 НГ)

підполковник Андрій БІЛЯВЕЦЬ
викладач кафедри вогневої та тактикоспеціальної підготовки

37

Олексій МУДРИК,

підполковник Дмитро КАРАСЬОВ

35

Виконавець (виконавці)

3
Протидія
правопорушенням
з
використанням літальних апаратів
Шифр «АЛГОРИТМ»
Алгоритм
роботи
начальника
прикордонного
підрозділу
щодо
керівництва
оперативно-службовою
діяльністю підрозділу протягом доби
Шифр «ДІЯЛЬНІСТЬ»
Розвідувально-пошукові дії на ділянці
підрозділу охорони державного кордону
Шифр «БОЄПРИПАСИ»
Перспективи
розвитку
високоточних
боєприпасів

7

8

8

Ілля СКВОРЦОВ
(курсанти 242 НГ)

старший викладач кафедри прикордонної
служби

Микола ГЛУЩЕНКО,
Лілія СТУПАЧЕНКО
(курсант 332 НГ)

підполковник Дмитро КАРАСЬОВ
старший викладач кафедри прикордонної
служби

Максим ВАСИЛЬЄВ
(курсант 224 НГ)
Дарія АВЗАЛОВА
Анастасія ІВАШКО
(курсанти 311 НГ)

підполковник Сергій БУРБЕЛА
старший викладач кафедри прикордонної
служби
працівник Олег БАШНЯНИН
старший
викладач
кафедри
загальновійськових дисциплін

34

33

33

Наукові роботи з галузі "ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНІ НАУКИ"
Місце

1

2

3

Назва роботи

Виконавець (виконавці)

Науковий керівник, посада

працівник Ірина ГАЩУК
програмного Володимир ГЛУШЕНЮК,
старший
викладач
кафедри
проведення Андрій ГРИШКЕВИЧ
загальнонаукових
та
інженерних
(курсанти 413 НГ)
дисциплін
кандидат технічних наук, доцент
Олександр
працівник Сергій ПСЬОЛ
Стійкість автомобіля
СКОРОБОГАТИЙ
доцент кафедри транспортних засобів та
(курсант 444 НГ)
інженерного
забезпечення
охорони
державного кордону
старший лейтенант
Сергій ТАБЕНСЬКИЙ
Створення апарату ШВЛ на платформі Вікторія ШЕВЧУК
старший
викладач
кафедри
ARDUINO
(курсант 424 НГ)
телекомунікаційних та інформаційних
систем
Аналіз
сучасного
забезпечення
для
відеоконференцій

Рейтингова
оцінка
(середній бал
оцінювання)

91

82

76

4

4

Роман БИСТРИЦЬКИЙ,
Комп’ютерне
моделювання
Анна ТАРАНЕНКО
електродинамічних процесів
(курсанти 424 НГ)

5

Невидима небезпека (огляд сучасних Максим ДЗЮБА
лазерних приладів оптичної протидії)
(курсант411 НГ)

6

Нормативно-правове
регулювання
застосування
ДПСУ
джерел
НВЧ Христина МОРОЗ
випромінювання (РЛС) в населених (курсант 325 НГ)
пунктах

7

Тарас БІЖИК,
Особливості застосування сорбційних
Валентин ЯКОВЕНКО,
матеріалів для покращення якості
Євгеній ЛОМАГА
паливних матеріалів
(курсанти 413 НГ)

8

Моделювання телекомунікаційних мереж Владислав
методами
теорії
масового ЧЕРЕДНІЧЕНКО
обслуговування
(курсант 434 НГ)

9

Особливості організації харчування в Назар БУГА
польових умовах
(курсант 245 НГ)

9

Моделювання систем методами теорії Роман ЛИСЕНКО
масового обслуговування
(курсант 434 НГ)

10

Технічні характеристики основних зразків
Ігор КРИСУН
бронетанкової техніки та перспективи її
(курсант 434 НГ)
застосування в ДПСУ

кандидат
фізико-математичних
наук,
доцент
працівник Лілія ТРАСКОВЕЦЬКА
професор кафедри загальнонаукових та
інженерних дисциплін
кандидат технічних наук
підполковник Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
доцент кафедри транспортних засобів та
інженерного
забезпечення
охорони
державного кордону
кандидат технічних наук
працівник Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ
доцент кафедри транспортних засобів та
інженерного
забезпечення
охорони
державного кордону
кандидат технічних наук, доцент
працівник Світлана ПІДГАЙЧУК
доцент кафедри загальнонаукових та
інженерних дисциплін
доктор технічних наук, професор
працівник Іван КАТЕРИНЧУК
професор кафедри телекомунікаційних та
інформаційних систем
підполковник Вадим КОВАЛЬ
старший викладач кафедри логістики
доктор технічних наук, професор
працівник Іван КАТЕРИНЧУК
професор кафедри телекомунікаційних та
інформаційних систем
кандидат технічних наук, доцент
працівник Віктор ЧМИР
доцент кафедри транспортних засобів та
інженерного
забезпечення
охорони
державного кордону

75

73

71

66

61

60

60

59

5
11

Надання
домедичної
допомоги
в
Віталій ГАНАЗА
тактичних умовах в рамках протоколу
(курсант 245 НГ)
ТССС (Tactical Combat Casualty Care)

працівник Василь МИРОНЧУК
старший викладач кафедри логістики

57

12

Правила облаштування місць тривалого Владислав КОМКОВ
несення служби
(курсант 245 НГ)

кандидат педагогічних наук
підполковник Наталія ЛЕВЧУК
доцент кафедри логістики

51

Наукові роботи з галузі ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
Місце

Виконавець (виконавці)

Назва роботи

1

Організація та проведення негласних Микола ФЕЛІВ
слідчих (розшукових) дій
(курсант 344 НГ)

2

Тероризм
сучасності

3

Поняття, суть та юридична природа Вікторія КРАЙДУБА
представництва
(студент 343 НГ)

3

Володимир
Формування громадянського суспільства
ТЕРНОВЕНКО
в часи Козацької доби
(курсант 314 НГ)

3

Відповідальність військовослужбовців за
Валерія СЕМКО
вчинення військових адміністративних
(курсант 321 НГ)
правопорушень (Глава 13 – Б КУПАП)

як

глобальна

проблема

Михайло ФЕДОРУК,
Вадим ЛИПА
(курсанти 341/1 НГ)

Науковий керівник, посада

кандидат педагогічних наук, доцент
працівник Наталія ЛОГІНОВА
доцент
кафедри
теорії
права
та
кримінально-процесуальної діяльності
доктор юридичних наук
підполковник юстиції
Тетяна НИКОЛАЄНКО
професор кафедри теорії права та
кримінально-процесуальної діяльності
працівник Любов ТИМОШЕНКО
викладач кафедри теорії права та
кримінально-процесуальної діяльності
кандидат юридичних наук
підполковник юстиції
Ольга БАСАРАБ
старший викладач кафедри теорії права
та кримінально-процесуальної діяльності
кандидат юридичних наук
старший лейтенант юстиції
Світлана ПЕТРЕЧЕНКО
доцент
кафедри
адміністративної
діяльності

Рейтингова
оцінка
(середній бал
оцінювання)

53

52,5

52

52

52

6

3

Склад та
правова
характеристика
адміністративного
правопорушення,
Андрій ПОРЯДКО
передбаченого статтею 204-1 Кодексу
(курсант 322 НГ)
України
про
адміністративні
правопорушення

4

Оперативно-службова
Держприкордонслужби
карантину

5

Підстави кримінальної відповідальності
за незаконні дії зі зброєю

Денис ДУДЕНКО
(курсант 344 НГ)

5

Примусові заходи виховного характеру
та покарання: порівняльно-правовий
аналіз

Діана МЕЛЬНИК
(курсант 324 НГ)

6

Поняття та види протиправної діяльності
на державному кордоні

Дмитро УЛАНОВИЧ
(курсант 344 НГ)

7

Історія становлення та сучасний стан
правового
регулювання
прав
військовослужбовців жінок в Україні

Роза САГАН
(курсант 312 НГ)

8

Прокуратура України

Володимир КОЛОТУХА
(курсант 341 НГ)

8

Слідчий суддя і його роль у забезпеченні
Віктор ШЕВЧУК
охорони прав і свобод учасників
(курсант 344 НГ)
провадження

в

діяльність
Лілія СТУПАЧЕНКО
умовах
(курсант 332 НГ)

кандидат юридичних наук
підполковник юстиції Ольга ЦАРЕНКО
доцент
кафедри
адміністративної
діяльності
старший лейтенант юстиції
Ярослав КУШНІР
старший
викладач
кафедри
адміністративної діяльності
доктор юридичних наук
підполковник юстиції
Тетяна НИКОЛАЄНКО
професор кафедри теорії права та
кримінально-процесуальної діяльності
доктор юридичних наук, професор
майор юстиції Наталя ОРЛОВСЬКА
начальник кафедри теорії права та
кримінально-процесуальної діяльності
кандидат юридичних наук
підполковник Максим ГНЄТНЄВ
професор
кафедри
спеціальних
дисциплін
кандидат юридичних наук
підполковник юстиції
Ольга БАСАРАБ
старший викладач кафедри теорії права
та кримінально-процесуальної діяльності
кандидат педагогічних наук, доцент
працівник Наталія ЛОГІНОВА
доцент
кафедри
теорії
права
та
кримінально-процесуальної діяльності
кандидат педагогічних наук, доцент
працівник Наталія ЛОГІНОВА
доцент
кафедри
теорії
права
та
кримінально-процесуальної діяльності

52

51

50

50

48

47

46

46

7
Вадим ЛИПА
(курсант 341/1 НГ)

9

Правові аспекти інститутів медіації

9

Конституційно-правовий статус ДПСУ у
Максим ЛУКІЯНЧУК
системі
забезпечення
національної
(курсант 322 НГ)
безпеки

10

Правове
регулювання
трудових відносин

11

Кримінологічна характеристика особи Валентина
неповнолітнього,
який
вчиняє БОНДАРЕНКО,
кримінальні правопорушення у сфері Христина МОРОЗ
обігу наркотичних засобів
(курсанти 325 НГ)

міжнародних Анастасія БОРЕЙЧУК
(студент 336 НГ)

кандидат педагогічних наук, доцент
працівник Тетяна ІВАШКОВА
доцент
кафедри
теорії
права
та
кримінально-процесуальної діяльності
кандидат юридичних наук
працівник Роман ГАВРІК
доцент
кафедри
адміністративної
діяльності
працівник Любов ТИМОШЕНКО
викладач кафедри теорії права та
кримінально-процесуальної діяльності
працівник
Богдана СЕМЕНІШИНА-ФІГОЛЬ
викладач кафедри теорії права та
кримінально-процесуальної діяльності

44

44

42

44

Наукові роботи з галузі ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Місце

Виконавець (виконавці)

Назва роботи

1

Особливості формування морально- Олександр
психологічного
стану КРИШТОФОР
військовослужбовців для виконання ними (курсант 422 НГ)
військових завдань в особливих умовах

2

Українська
домашня
етнокультурний феномен

2

Гібридність як сутнісна риса російської
агресії і воєн проти України

ікона

як Іван ЯНЧІЙ
(курсант 423 НГ)
Дарина АВЗАЛОВА
(курсант 311 НГ)

Науковий керівник, посада

кандидат соціологічних наук
працівник Тетяна БІЛЕЦЬКА
доцент кафедри психології, педагогіки та
соціально-економічних дисциплін
доктор філософських наук, професор
працівник Світлана ГАНАБА
професор кафедри психології, педагогіки
та соціально-економічних дисциплін
доктор історичних наук, професор
працівник Микола КАБАЧИНСЬКИЙ
доцент кафедри психології, педагогіки та
соціально-економічних дисциплін

Рейтингова
оцінка
(середній бал
оцінювання)

70

68

68

8

3

Діяльність радянських прикордонних
військ на території Хмельниччини у 1921 Дарина СТЕЛЬМАЩУК
–
1939
роках:
21
ямпільський (курсант 421 НГ)
прикордонний загін

3

Сунь цзи. Мистецтво війни

4

Організація
фізичної
підготовки
Ігор ПИЛИПЧУК
військовослужбовців провідних країн
(курсант 342 НГ)
НАТО

5

Фізичне виховання
суспільне явище

6

Засоби
відновлення
працездатності спортсменів

як

Ярослав РУБАНОВ
(курсант 421 НГ)

багатогранне Карина ФІТЬКАЛ
(курсант 342 НГ)
спортивної Анна ХАЛУПЕНКО
(курсант 331 НГ)

доктор історичних наук, професор
працівник Микола КАБАЧИНСЬКИЙ
доцент кафедри психології, педагогіки та
соціально-економічних дисциплін
доктор філософських наук, професор
працівник Ольга ГОНЧАРЕНКО
доцент кафедри психології, педагогіки та
соціально-економічних дисциплін
підполковник Леонід РИБАК
викладач кафедри фізичної підготовки та
особистої безпеки
підполковник Леонід РИБАК
викладач кафедри фізичної підготовки та
особистої безпеки
підполковник Леонід РИБАК
викладач кафедри фізичної підготовки та
особистої безпеки

64

64

57

56

55

Наукові роботи з галузі ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Місце

Виконавець (виконавці)

Назва роботи

Науковий керівник, посада

Рейтингова
оцінка
(середній бал
оцінювання)

Роботи курсантів і студентів, які навчаються за мовними спеціальностями
1

Машинний та комп’ютерний переклад

2

Особливості
перекладу
військовому дискурсі

ідіом

Валерія КОВТУН
(студент 435 НГ)
у Дмитро РАДЧЕНКО
(курсант 441 НГ)

працівник Іванна ШУМИЛО
старший викладач кафедри іноземних
мов
кандидат педагогічних наук, професор
працівник Валентина ГАПОНОВА
доцент кафедри іноземних мов

98,5

96,5

9
Марина БАТУРКО,
Ірина КРАЙНИК
(курсанти 431 НГ)
Роман ЛИСЕНКО
(курсант 434 НГ)

3

Німецька мова для прикордонників

4

Особливості перекладу англомовних Денис ЛИСЯК,
фільмів (на прикладі художнього фільму Роман КУПКО
«Термінатор 3. Повстання машин»)
(студенти 425 НГ)

5

6

Вероніка ТРАЧ,
Фразеологізми та крилаті вислови в
Олег БОЦУЛ
німецькомовному тексті
(курсанти 441 НГ)
Дарина МИСЬКОВА,
Гібридна війна як сучасний спосіб війни:
Віталіна ЖАРЧУК
історичне та сучасне бачення
(курсанти 441 НГ)

підполковник Ілона ІСАЄВА
старший викладач кафедри іноземних
мов

94,5

кандидат філологічних наук
працівник Ілона ОРДИНСЬКА
старший викладач кафедри іноземних
мов

89

працівник Тетяна НОВІКОВА
доцент кафедри іноземних мов

88

кандидат педагогічних наук, доцент
працівник Ольга МИСЕЧКО
професор кафедри іноземних мов

82,5

Роботи курсантів і студентів, які навчаються за немовними спеціальностями
1

2
3

Військова термінологія
спеціальної лексики

як

різновид Дмитро ГОРДІЙЧУК
(курсант 231 НГ)

Інноваційні
технології
у
вивченні
англійської мови курсантами Державної
прикордонної служби
Військова
система
середньовічної
Європи

Леся ВОЙЦЕХОВИЧ
(курсант 423 НГ)
Світлана СТЕПАНЕНКО
(курсант 433 НГ)

кандидат педагогічних наук, доцент
працівник Ольга БАБІЧ
старший викладач кафедри іноземних
мов
кандидат філософських наук
працівник Олександра ІСЛАМОВА
старший викладач кафедри іноземних мов
працівник Ірина БАСАРАБА
викладач кафедри іноземних мов

97,5

92
81,5

10

НАВЧАЛЬНІ ВІДЕОФІЛЬМИ
Місце

1

Назва роботи

Виконавець (виконавці)

Тренування особового складу приданих
підрозділів для створення службового Руслан ВАСЬКО,
порядку у разі реалізації конфліктних та Ігор УСТІНЧЕНКО
нестандартних
ситуацій
у
пунктах (курсанти 242 НГ)
пропуску для автомобільного сполучення

2

Засідка

Андрій СТЕФУНЬКО
(курсант 222 НГ)

3

Безпосередня підготовка

Мар`яна СЕНЬЧУК
(курсант 322 НГ)

3

Порядок
проведення
дефектування Андрій ОЛІЙНИК,
транспортного засобу, його агрегатів, Марк СТАДНИЦЬКИЙ
(курсанти 443 НГ)
вузлів та деталей

4

Встановлення периметрової охоронної Олена МАЗУР,
сигналізації з використанням ІЧ-бар`єру Артем НАРІЖНИЙ
та датчиків руху
(курсанти 434НГ)

Науковий керівник, посада

підполковник Віталій ГУЛА
старший
викладач
прикордонного контролю

кафедри

підполковник Костянтин САВЕНКО
старший викладач кафедри прикордонної
служби
підполковник Сергій БУРБЕЛА
старший викладач кафедри прикордонної
служби
підполковник
Олександр
СІТАЙЛО
викладач кафедри прикордонної служби
підполковник Сергій БУРБЕЛА
старший викладач кафедри прикордонної
служби
підполковник Костянтин САВЕНКО
старший викладач кафедри прикордонної
служби
підполковник
Олександр
СІТАЙЛО
викладач кафедри прикордонної служби
кандидат технічних наук
підполковник Володимир ЛЕВКОВ
доцент кафедри транспортних засобів та
інженерного
забезпечення
охорони
державного кордону
кандидат технічних наук
підполковник Михайло ДАРМОРОЗ
доцент кафедри транспортних засобів та
інженерного
забезпечення
охорони
державного кордону

Рейтингова
оцінка
(середній бал
оцінювання)

82

79,5

77

77

73

11

