
 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», 
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

проведений в Інституті міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 
(найменування базової установи) 

 

 

у 2019-2020 н.р. 

 

На підставі оцінки наукових робіт учасників галузева конкурсна комісія 

вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити: 

 
Диплом  

І ступеня,  

ІІ ступеня, 

ІІІ ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), 

посада наукового керівника 

Найменування 

вищого навчального 

закладу (повністю) 

1 2 3 4 

Диплом І 

ступеня 

Заїченко 

Маргарита 

Михайлівна 

Цирфа Юлія Анатоліївна, 

к.політ.н., асистент кафедри 

міжнародного регіознавства 

Київський національний 

університет  

імені Тараса Шевченка 

Диплом І 

ступеня 

Возович 

Анастасія 

Ігорівна 

Хилько Олена Леонідівна, 

к.політ.н., с.н.с., доцент 

кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої 

політики 

Київський національний 

університет  

імені Тараса Шевченка 

Диплом ІІ 

ступеня 

Надобко Олеся 

Олександрівна 

Лепська Наталія 

Володимирівна, к.політ.н., 

доцент кафедри політології 

Запорізький 

національний 

університет 

Диплом ІІ 

ступеня 

Стригуль 

Альона 

Сергіївна 

Сидорук Тетяна Віталіївна, 

д.політ.н., проф., завідувач 

кафедри міжнародних 

відносин 

Національний 

університет  

«Острозька академія» 

Диплом ІІ 

ступеня 

Адамська 

Єлизавета 

Олегівна 

Цебенко Олег 

Олександрович, к.політ.н., 

асистент кафедри політології 

та міжнародних відносин 

Національний 

університет  

«Львівська політехніка» 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Юдіна Дарина 

Романівна 

Ржевська Ніна Федорівна, 

д.політ.н., доц., завідувач 

кафедри міжнародних 

відносин, інформації та 

регіональних студій ФМВ 

Національний 

авіаційний університет 



Диплом ІІІ 

ступеня 

Полупан 

Маргарита 

Олександрівна 

Пастушенко Андрій 

Олександрович, 

к.і.н., доцент кафедри 

міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу 

Харківський 

національний 

економічний 

університет  

імені Семена Кузнеця 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Тамарянська 

Софія 

Василівна 

Тихоненко Ірина Вікторівна, 

к.політ.н., старший викладач 

кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої 

політики 

Чорноморський 

національний 

університет  

імені Петра Могили 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Правдін 

Володимир 

Ігорович 

Пашков Віктор 

Олександрович, к.політ.н., 

доцент кафедри обліку і 

аудиту 

НТУ «Дніпровська 

політехніка» 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Шкодич Анна 

Ігорівна 

Фротвейт Марина 

Миколаївна, д.політ.н., доц., 

професор кафедри 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики 

Донецький 

національний 

університет  

імені Василя Стуса 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Штепа Поліна 

Вадимівна 

Дорош Леся Олексіївна, 

к.політ.н., доц., доцент 

кафедри політології та 

міжнародних відносин 

Національний 

університет  

«Львівська політехніка» 

 

 

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» й бажаємо творчої наснаги, професійного зростання та нових перемог!  

 

 

 
      
 

 

 


