
Інформація про студентів-переможців кафедри спеціальної освіти 

Міжнародні конкурси: 

№ з/п Назва конкурсу ПІП студента Яке місце посів ПІП наукового керівника 

1. 

ХІІ Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності «Корекційна освіта» (з міжнародною 

участю) на базі факультету корекційної та соціальної 

педагогіки і психології Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 13-14 

квітня 2016 р. 

Мудрик Катерина 
Диплом переможця 

(III місце) 

д.пед.н., проф. Савінова Н. 

В. 

Всеукраїнські конкурси: 

№ з/п Назва конкурсу, галузь наук ПІП студента Яке місце посів ПІП наукового керівника 

1. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015-2016 

н.р. у галузі «Корекційна та спеціальна педагогіка» 

Київський університет ім. Бориса Грінченка 

Шипіна Світлана 

Юріївна 

Диплом переможця         

( III місце) 

д. пед.н., проф. Савінова Н. 

В. 

2. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 

галузі «Теорія та методика професійної освіти» у 

Харківській інтернопедагогічній академії, 29.03.2016 р. 

Єпур Анастасія 

Ігорівна 

Диплом переможця          

( II ступінь) 
к.пед.н., доц. Стельмах Н.В. 

3. 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

галузі «Спеціальна освіта (за нозологіями)», м. Київ.  2018 
Черних А.В 

Диплом переможця          

( II ступінь) 
д. пед.н., проф. Савінова Н. В 

4. 
XIV Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської 

олімпіади зі спеціальності 016 Спеціальна освіта 2018 
Зелінська К.О. 

Диплом переможця          

( II ступінь) 
д. пед.н., проф. Савінова Н. В 

5. 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в 

номінації «Загальна та соціальна психологія». 2018  
Іванюк Н. 

Диплом переможця          

( I ступінь) 
к.пед.н., доц. Стельмах Н.В. 

6. 

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей «Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти» 2019 

Черних А.В 
Диплом переможця          

( I ступінь) 
д. пед.н., проф. Савінова Н. В 

7. 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)» 2019 
Зелінська К.О. 

Диплом переможця          

( IІ ступінь) 
д. пед.н., проф. Савінова Н. В 

8. 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)» 2020 
Шакула Г.В.  

Диплом переможця          

( I ступінь) 
д. пед.н., проф. Савінова Н. В 

 

 


