
  

№ ПІБ Група 
Кількість 

балів 
Підстава 

1.  
Дейнеко Світлана 

Євгенівна 
СЛ-11 10 

- Подання від проректора з навчально-виховної роботи Н.Семінської  

аргументація: Допомога в проведенні Wizz air Kyiv city marathon 2021. 

2.  
Масленко Таїсія 

Володимирівна 
СЛ-11 45 

- Міжнародні конкурси та турніри (які проводяться органами державної 

влади такі, як конкурс ім.Яцика та інш.) Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика (учасник) 

- Подання від студради КПІ аргументація: Участь в організації заходів: 

"Таунхол" для студради, "Таємний санта" та "Keep in touch" для студентів. 

Участь у написанні заяв, звернень, вирішувала проблеми студентів, 

досліджувала рейтинги СОВИ 

- Подання від проректора з навчально-виховної роботи Н.Семінської 

аргументація: Чергування у «Вежі», самостійна організація заходів, 

активна участь у житті арт-простору. 

3.  
Бессараб Катерина 

Андріївна 
СР-11 40 

ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Т. Г. Шевченка (3місце) 

4.  
Бондарева Ольга 

Ігорівна 
СР-11 10 

- Подання від проректора з навчально-виховної роботи Н.Семінської 

аргументація: Чергування у «Вежі», самостійна організація заходів, 

допомога в організації заходів іншим, активна участь у житті арт-

простору. 

5.  
Браславська Олександра 

Євгенівна 
СР-11 37 

- Міжнародні конкурси та турніри (які проводяться органами державної 

влади такі, як конкурс ім.Яцика та інш.) Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика (учасник) 

- Подання від студради КПІ аргументація: Знаходження контактів 

університетів міста Житомир; Додавання дових учасників у чат клубу для 

тренування англіської мови 

6.  Расквасова Олеся Сергіївна СР-11 39 

- Міжнародні конкурси та турніри (які проводяться органами державної 

влади такі, як конкурс ім.Яцика та інш.) Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика (учасник) 

- Подання від студради КПІ аргументація: Участь в організації декількох 

заходів: "Таунхол", квести та "Таємний санта" 



7.  
Горохов'янко Олег 

Тарасович 
ЕУ-11 14 

- Подання від студради КПІ аргументація: Розробка ідей тематичних 

квестів для студентів, участь у написанні заяв, опитуванні студентів щодо 

викладачів 

- Подання від керівника гуртка ESTIEM Local Group Kyiv О.Стець 

аргументація: Участь в організації локальних заходів гуртка, пошук нових 

партнерських можливостей для розвитку гуртка, допомога у розробці 

контенту для соціальних мереж. 

8.  
Давиденко Марина 

Вікторівна 
СП-12 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1. Брала активну участь у робочих зустрічах гуртка. 

2.Відвідувала тренінги, що були організовані учасниками гуртка. 3. Брала 

участь в обговоренні питань щодо освітніх програм бакалаврського й 

магістерського рівнів спеціальності 081 Право. 4. Участь у X Міжнародної 

науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних 

відносин в умовах сталого розвитку» 10 грудня 2021 року з тезами: 

Давиденко М. В. «Аналіз основних змін сутності і процедури наукової та 

науково-технічної експертизи на основі Проекту Закону № 5878 від 

01.09.2021 про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-

технічну експертизу». 

9.  
Радько Мирослава 

Романівна 
СП-12 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1.Брала активну участь у дебатах організованих студентами 

старших курсів. 2. Брала участь в обговоренні питань щодо освітніх 

програм бакалаврського й магістерського рівнів спеціальності 081 Право. 

3. Активна участь в робочих зустрічах гуртка, обговореннях проблемних 

тем. 

10.  
Сіткарєва Катерина 

Всеволодівна 
СП-12 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1. Була присутньою у всіх робочих зустрічах гуртка. 

2.Відвідування тренінгів, організованих студентами старших курсів. 

3.Активний учасник дискусійного клубу з «Кримінального права та 

процесу» 

11.  
Охрімук Катерина 

Дмитрівна 
СЛ-01 10 

- Подання від В.о. голови студентської ради гурт. №20 Н. Крикун: 

Допомога при поселенні 1-го курсу. Підготовка тематичного заходу для 

студенського побуту «Ніч Хелловінна» 



  

12.  
Цюрик Юлія 

Володимирівна 
СЛ-01 10 

- Подання від В.о. голови студентської ради гурт. № 20 Н. Крикун: 

Допомога при поселенні 1-го курсу. Підготовка тематичного заходу для 

студенського побуту «Ніч Хелловінна» 

13.  
Бабій Аліна 

Владиславівна 
СР-01 15 

- Подання від проректора з навчально-виховної роботи Н.Семінської 

аргументація: Допомога в проведенні та організації Kyiv Race Nation 2021. 

Допомога в проведенні Wizz Air Kyiv City 2021. 

- Подання від В.о. голови студентської ради гурт. № 20 Н. Крикун: 

Допомога при поселенні 1-го курсу. Участь у благодійному марафоні 

«Подаруй дитині свято» для привітання дітей з особливими освітніми 

потребами спеціальної загальної школи «Надія» . 

14.  Гузій Олена Василівна СР-01 60 
- Відкритий чемпіонат Київської області зі спортивної аеробіки та фітнесу 

(1 місце) 

- Кубок України зі спортивної аєробіки (2 місце) 

15.  
Михайлова Олександра 

Валеріївна  
СР-01 15 

- Подання від студради КПІ аргументація: Участь в організації заходів: 

"Таємний санта", "Keep in touch" та "Таунхол" 

- Подання від проректора з навчально-виховної роботи Н.Семінської 

аргументація: Чергування у «Вежі», допомога в організації заходів, 

ведення соц мереж «Вежі», активна участь у житті арт-простору. 

16.  
Наконечна Марія 

Василівна 
СР-01 10 

- Подання від В.о. голови студентської ради гурт. № 20 Н. Крикун: 

Допомога при поселенні 1-го курсу. Участь у благодійному марафоні 

«Подаруй дитині свято» для привітання дітей з особливими освітніми 

потребами спеціальної загальної школи «Надія» . 

17.  
Болотов Всеволод 

Володимирович 
АМ-01 10 

- Подання від студради КПІ аргументація: участь у написанні заяв, 

звернень, вирішував проблеми студентів, досліджував рейтинги СОВИ 

шукав контакти університетів для комунікацій підготовлював та 

модерував першу пробну зустріч в клубі для тренування англіської мови 

брав активну участь в зібраннях клубу для тренування англіської мови 

18.  
Іваницька Лілія 

Степанівна 
АМ-01 10 

- Подання від керівника гуртка ESTIEM Local Group Kyiv О.Стець 

аргументація: Участь в організації локальних заходів для гуртка, розробка 

промо-матеріалів для заходів, що проводить гурток, ведення соціальних 

мереж гуртка, організація розважальних та розвиваючих проектів гуртка. 



  

19.  
Білоусова Катерина 

Володимирівна 
СП-01 100 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus) 

Юридичний науковий електронний журнал №4/2021 публікація: 

«Протиріччя демократичного політичного режиму»;  Вісник НТУУ "КПІ" 

Політологія. Соціологія. Право публікація: «Поліцейські заходи в Україні: 

види та застосування» 

20.  Гречко Ярослава Віталіївна СП-01 50 
- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В): Юридичний науковий електронний журнал 

публікація: «Проблеми ґендерної політики в Україні: правовий аспект» 

21.  
Залізко Анна 

Олександрівна 
СП-01 50 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В): Журнал «Юридичний науковий електронний 

журнал» публікація: «Проблеми ґендерної політики в Україні: правовий 

аспект» 

22.  Кісіль Анастасія Віталіївна СП-01 60 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus): Часопис київського 

університету права пувблікація: «Правовий аналіз реформування 

національної поліції України» 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: Брала участь у тренінгах, що проводилися в межах гуртка. 

Брала активну участь в обговоренні: Правовий статус криптовалют в 

Україні. Виступала з тезами, на круглому столі, приуроченому до Дня 

юриста України, 8 жовтня 2021 р 

23.  
Рибка Олександр 

Олександрович 
СП-01 10 

- Подання від проректора з навчально-виховної роботи Н.Семінської 

аргументація: Допомога в проведенні Wizz air Kyiv city marathon 2021. 

24.  
Пороховата 

Єлизавета 

Олександрівна 

СП-01 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1. Участь в робочих зустрічах гуртка та тренінгах 

(пропонувала тему для обговорення: “Перспективи встановлення 

правового статусу криптовалюти як валютної цінності”) 2. Брала активну 

участь у робочих зустрічах гуртка “Кримінальне право та процес - 

дискусійний клуб” 



  

25.  
Царик Олександра 

В'ячеславівна 
СП-01 100 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus) Наукові перспективи 

№5(11) 2021 публікація: «Сучасний стан безоплатної правової допомоги в 

Україні» Юридичний бюлетень. Випуск 18. 2021 публікація: «Процес 

становлення захисту осіб, які вчинили правопорушення, в Україні: 

переваги та недоліки» 

26.  
Дудченко 

Катерина 

Віталіївна 

СП-02 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1.Була присутньою у всіх робочих зустрічах гуртка. 2. 

Відвідування тренінгів, організованих студентами старших курсів. 3. 

Активний учасник дискусійного клубу з «Кримінального права та 

процесу» 

27.  
Микита Ангеліна 

Андріївна 
СП-02 60 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) «Право та інноваційне суспільство»  № 2 (17) 2021  
публікація: «Вбивство через необережність та його розмежування з 

умисним вбивством» 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: Проводила співбесіди з першокурсниками; 2) Брала активну 

участь на тренінгах гуртку, зокрема на таких, як: питання карантинних 

обмежень, програм, тренінг «право і мистецтво»; 3) Брала участь у 

конференція з приводу обговорення освітніх програм, а саме їх 

вдосконалення; 4) Є учасником підсекції гуртка Творча лабораторія 

законодавства – «Кримінальне право та процес - дискусійний клуб» 



  

28.  Шпак Кристіна Олегівна СП-02 60 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus): «Право та інноваційне 

суспільство» публікація: «Відновне правосуддя в межах справ щодо 

неповнолітніх» 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1. Проводила співбесіду для першокурсників 2.Брала участь 

у робочих зустрічах та обговореннях гуртка, а також тренінгах від 

учасників гуртка. 3. Активний учасник гуртка з “Кримінального права та 

процесу” 4. Допомагала першокурсникам у написанні наукових тез для 

конференції. 

29.  
Грачова  Олександра 

Юріївна 
СП-04 60 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus): «Право та інноваційне 

суспільство» публікація: «Відновне правосуддя в межах справ щодо 

неповнолітніх» 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: Активна участь у тренінгах, котрі проводились у межах 

гуртка. Є організатором напрямку «Конкурси учасників» Написала 

наукову статтю та тези, є організатором гри «ООН» та «НАТО» у межах 

факультету 

30.  
Кузьменкова Валерія 

Олександрівна 
СЛ-91 10 

- Подання від В.о. голови студентської ради гурт. № 20 Н. Крикун: 

Допомога припоселенні студентів. Проведення соціальних опитувань в 

гуртожитку. Участь у рішеннях в комісії з правлопорушень студентів. 

Організація захлдів студентського побуту: вечір Кіно; Настільних ігор і 

т.д. 

31.  Оногуекхіан-Хаберт Надія СЛ-91 30 
- Міжнародні конкурси та турніри (які проводяться органами державної 

влади такі, як конкурс ім.Яцика та інш.) Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика (учасник) 

32.  
Єрмак Яким 

Максимович 
ЕУ-91 15 

Подання від керівника гуртка «Mission Design», Д.Балашова: Участь у 

роботі гуртка, дизайн інформаційних матеріалів для проєктів ДНВР  



  

33.  
Шумська Ліда 

Олександрівна 
ЕУ-91 9 

- Подання від студради КПІ аргументація: 

1. Керування структурним підрозділом, відповідальна за реалізацію 

дебатного проєкту "DebatDebut", зокрема а) розробка загальної концепції 

проекту та підбір формату дебатів; б) координація роботи між учасниками 

команди; в) формування "дорожньої карти" із реалізації проекту; г) 

комунікація і підбір суддей; д) модерація онлай-зустрічі проєкту; е) збір та 

аналіз відгуків за результатами проведення першої сесії дебатів, 

формування на їх основі подальших кроків із покращення проекту 

(наприклад, було створено додаткові чати для комунікації) 2. В іншій 

команді: створення бази контактів студ. організацій в університетах 

Західної України 

34.  
Золотарьова Єлизавета 

Сергіївна 
СП-91 50 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus): «Юридичний науковий 

електронний журнал» публікація «Легалізація медичного канабісу в 

україні та світі» 

35.  
Максименко 

Каріна 

Василівна 

СП-91 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: Провела тренінг на тему "Право та Мистецтво". Брала 

участь в робочих обговореннях, що проводились в межах гуртка. Є 

організатором напрямку "Тренінги учасників" 

36.  
Монаршук 

Анастасія Олександрівна 
СП-91 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1. Провела тренінг "Особливості державної служби в 

Україні", 2. Займається організацією програми онлайн-консультацій в 

межах гуртка, 3. Брала участь у міжнародному саміті "78th Summit 

Conversations on Emerging Issues in Social entrepreneurship", 

організованому норвезьким інститутом Sandal Institute. Тези "The role of 

restorative justice in the economic policy of the state" 



37.  
Невечера Софія 

Анатоліївна 
СП-91 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: Брала участь у: тренінгах, які проводилися (щодо 

карантинних обмежень та порушення прав людей та інші); робочих 

зустрічах 

38.  
Кліпановський Андрій 

Петрович 
СП-92 50 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus): Вісник НТУУ "КПІ" 

№2(50) 2021 публікація: «Безпілотний транспорт: проблеми правового 

регулювання» 

39.  
Савченко 

Микола 

Олександрович 

СП-92 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1. Проведення співбесіди для першокурсників. 2. 

Організація робочих зустрічей гуртка. 3. Відвідування тренінгів від 

учасників гуртка. 4. Брав участь в обговоренні питань щодо освітніх 

програм бакалаврського й магістерського рівнів спеціальності 081 Право. 

40.  
Левіцька 

Наталія Олександрівна 
СП-93 10 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1.Брала участь у декількох тренінгах, які проводилися 

протягом семестру фахівцями. 2.Також, брала участь у громадському 

обговоренні освітніх програм бакалаврського і магістерського рівня за 

спеціальністю 081 «Право». 3. Займалась написанням наукових робіт, 

публікація яких планується в наступному навчальному семестрі. 

41.  Гришкевич Роман Іванович  СЛ-81 5 
- Подання від керівника гуртка «Клуб глобальної соціології та політології» 

Т.Коломієць аргументація: Активна участь у роботі гуртка, підготовка 

контенту матеріалів для засідання 

42.  Заєць Ольга Юріївна СЛ-81 50 

наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В): Науковий журнал «Габітус» випуск 24. т. 1. 2021» 

публікація: «Сучасні тенденції змін ідентичності української молоді в 

Україні та Польщі: у період вступу у ВНЗ, розвитку сімейних відносин та 

формування релігійної ідентичності» 

43.  Михайлюк Марія Петрівна СЛ-81 50 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus):  Науковий журнал 

«Габітус» випуск 24. т. 1. 2021» публікація: «Сучасні тенденції змін 

ідентичності української молоді в Україні та Польщі: у період вступу у 

ВНЗ, розвитку сімейних відносин та формування релігійної ідентичності» 



  

44.  Данилова Віта Іванівна СЛ-81 10 

- Подання від керівника гуртка «Клуб глобальної соціології та політології» 

Т.Коломієць аргументація: Участь у роботі гуртка, обговорення та 

публікація тез у матеріалах ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми управління» 

45.  Костюк Дар`я Павлівна СЛ-81 10 

- Подання від керівника гуртка «Клуб глобальної соціології та політології» 

Т.Коломієць аргументація: Участь у роботі гуртка, обговорення та 

публікація тез у матеріалах ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми управління» 

46.  
Мельник Людмила 

Олегівна 
СЛ-81 10 

- Подання від керівника гуртка «Клуб глобальної соціології та політології» 

Т.Коломієць аргументація: Участь у роботі гуртка, обговорення та 

публікація тез у матеріалах ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми управління» 

47.  Олейнік Ольга Андріївна СЛ-81 10 

- Подання від керівника гуртка «Клуб глобальної соціології та політології» 

Т.Коломієць аргументація: Участь у роботі гуртка, обговорення та 

публікація тез у матеріалах ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми управління» 

48.  
Слінченко Вікторія 

Миколаївна 
СЛ-81 5 

- Подання від керівника гуртка «Клуб глобальної соціології та політології» 

Т.Коломієць аргументація: Активна участь у роботі гуртка. 

49.  Цикало Антоніна Юріївна СЛ-81 8 

- Подання від керівника гуртка «Клуб глобальної соціології та політології» 

Т.Коломієць аргументація: Активна участь у роботі гуртка, виконання 

обов’язків старости гуртка, підготовка контенту матеріалів для засідання 

гуртка.  

50.  Кушпіт Дар'я Дмитрівна АМ-81 40 

- розміщених на видавничій платформі OJS: Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні проблеми управління» публікація 

«Цифрові трансформації публічного управління у сфері освіти: 

підвищення якості середньої освіти на прикладі Естонської Республіки» 

51.  Зух Юліана Олександрівна СП-81 20 
- Наукові конкурси та проєкти X Літня школа конституційного права 

«Верховенство права і конституціоналізм – 2021» (учасник) 

52.  
Ніколюк Аліна 

В'ячеславівна 
СП-81 20 

- Наукові конкурси та проєкти X Літня школа конституційного права 

«Верховенство права і конституціоналізм – 2021» (учасник) 



  

53.  
Балінська Валерія 

Олександрівна 
СП-82 100 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) Juris Europensis Scientia публікація «Електронні 

докази у цивільному судочинстві: переваги та недоліки законодавчих 

нововведень» 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В)  Журнал «Юридичний науковий електронний 

журнал» публікація: «Проблеми правового регулювання ринку землі в 

сучасних умовах» 

- Подання від керівника гуртка «Творча лабораторія законодавства» 

В.Пряміцина: 1. Проведення співбесіди для першокурсників. 2.Участь в 

робочих зустрічах гуртка, обговореннях проблемних тем. 3.Проведення 

тренінгу на тему “Написання наукової статті: з чого почати та як досягти 

успіху” 4.Допомога у написанні наукових робіт на конференцію. 

54.  
Водько Юлія 

Володимирівна 
СП-82 50 

- Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт (згідно з переліком 

МОН) Конкурс наукових студентських робіт на тему Революції Гідності 

імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського, проєкт "Відзнаки Героїв" (2 

місце) 

55.  
Геращенко Яна 

Валентинівна 
СП-82 50 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus): Juris Europensis Scientia 

публікація: «Електронні докази у цивільному судочинстві: переваги та 

недоліки законодавчих нововведень» 

56.  Ярош Ілля Сергійович СП-82 100 

- Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт:  2 МІСЦЕ 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) (*які не входять у Scopus): Наукові записки 

НаУКМА. Юридичні науки публікація: «Колізії щодо участі прокурора в 

цивільному процесі»; Юридичний науковий електронний журнал 

публікація: «Тенденції справедливого кримінального суду на прикладі 

політичних справ у розрізі 30-річного шляху україни до демократичного 

суспільства» 



 

57.  Ланкін Сергій Вікторович СП-83 100 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В): 

- Журнал «Проблеми цивільного та господарського права» публікація: 
«Процедура відкриття провадження в цивільному судочинстві як складник 

механізму реалізації права людини на справедливий суд» 

- Журнал «Юридичний науковий електронний журнал» публікація: 

«Тенденції справедливого кримінального суду на прикладі політичних 

справ у розрізі 30-річного шляху україни до демократичного суспільства» 

- Журнал «Юридичний науковий електронний журнал» публікація: 

«Проблеми правового регулювання ринку землі в сучасних умовах» 

58.  
Кохан Діана 

Олександрівна 
ПУ-11мп 50 

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (категорія А,В) «Державне управління: удосконалення та 

розвиток» публікація «Впровадження електронного урядування у 

практику функціонування центрів надання адміністративних послуг в 

Україні» 


