
Додаток  

до Положення про cтудентські 

професійні творчі конкурси, 

турніри (пункт 4 розділу ІІІ) 

 

 

РІШЕННЯ  

про результати конкурсу 

 

Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів  

з екологічного та енергетичного менеджменту,  

проведеного в  Запорізькому національному університеті, 

від «31»  травня  2019 року 

 

 Журі конкурсу в складі: 

Васильчук 

Геннадій 

Миколайович 

- проректор з наукової діяльності Запорізького 

національного університету, доктор історичних наук, 

голова журі; 

Антонюк Дмитро 

Анатолійович 

- віце-президент Запорізької торгово-промислової 

палати, доктор економічних наук, заступник голови 

журі (за згодою); 

Бухаріна Людмила 

Михайлівна 

- завідувач кафедри підприємництва, менеджменту 

організацій та логістики Запорізького національного 

університету, доктор економічних наук, заступник 

голови журі; 

Севальнєв 

Анатолій Іванович  

- завідувач кафедри загальної гігієни та екології 

Запорізького державного медичного університету, 

кандидат медичних наук; 

Золотарьов Гліб 

Анатолійович  

- начальник управління з питань екологічної безпеки 

Запорізької міської ради (за згодою); 

Гуржій Наталія 

Миколаївна  

- професор кафедри підприємництва, менеджменту 

організацій та логістики Запорізького національного 

університету, доктор економічних наук,  

Купалова Галина 

Іванівна 

- завідувач кафедри екологічного менеджменту та 

підприємництва Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор 

економічних наук; 

Валінкевич Наталія 

Василівна 

- завідувач кафедри підприємництва та економіки 

підприємства Житомирського державного 

технологічного університету, доктор економічних 

наук; 

Маркіна Ірина 

Анатолівна 

- завідувач кафедри менеджменту Полтавської 

аграрної академії 
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Сагайдак Михайло 

Петрович 

- професор кафедри економіки та підприємництва 

Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук; 

Лютіков Павло 

Сергійович 

- професор кафедри адміністративного та 

господарського права Запорізького національного 

університету, доктор юридичних наук; 

Солідор Наталія 

Аркадіївна 

- доцент кафедри інноватики і управління 

Приазовського державного технічного університету, 

кандидат технічних наук; 

Пуліна Тетяна 

Веніамінівна  

- завідувач кафедри менеджменту Запорізького 

національного технічного університету, доктор 

економічних наук; 

Холіна Інна 

Вікторівна 

- начальник управління охорони навколишнього 

середовища ПАТ «Запоріжсталь» (за згодою); 

Вагін Андрій 

Вікторович 

- заступник генерального директора з екології ПрАТ 

«Укрграфіт» (за згодою); 

Лавренко Сергій 

Олегович 

- вчений секретар Херсонського державного 

аграрного університету, кандидат 

сільськогосподарських наук. 

 

визнає переможців конкурсу та пропонує нагородити: 

 

Дипломом І ступеня 
Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

Найменування вищого 

навчального закладу 

Загальна кількість балів, 

набрана учасником 

Шапран Олександр 

Андрійович 

«Київський національний 

економічний університет ім. 

Вадима Гетьмана 

565 

Олешко Євген 

Вадимович 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

516 

Гаркавенко Олена 

Ігорівна 

Херсонський державний 

аграрний університет 

488 

 

Дипломом ІІ ступеня 
Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

Найменування вищого 

навчального закладу 

Загальна кількість балів, 

набрана учасником 

Головешко 

Олександр 

Сергійович 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний університет» 

445 

Корольова Єва 

Олегівна 

Херсонський державний 

аграрний університет  

442 

Болобан Дмитро 

Анатолійович 

 

Запорізький національний 

університет 

425 
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Орленко Арсеній 

Андрійович 

Харківський національний 

аграрний університет ім. В. 

В. Докучаєва 

412 

Воробйова Катерина 

Андріївна 

Приазовський державний 

технічний університет 

404 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

Найменування вищого 

навчального закладу 

Загальна кількість балів, 

набрана учасником 

Гнилицька 

Віта  

Олександрівна 

Українська інженерно-

педагогічна академія 

400 

Блищак Людмила 

Олегівна 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу 

398 

Христова Вікторія 

Андріївна 

Запорізький національний 

університет 

392 

Солодуха Марія 

Вікторівна 

Сумський державний 

університет 

388 

Доманішевська 

Марина Вікторівна 

Харківський національний 

університет  ім. В.Н 

Каразіна 

365 

Болюх 

Анастасія 

Володимирівна 

Одеський державний 

екологічний університет   

 

330 

Любарець Сергій 

Васильович 

Полтавська державна 

аграрна академія 

295 

Бекдаміров Еміль 

Заурович 

Інженерний інститут 

Запорізького національного 

університету 

273 

 


