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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Пасічник І. Д. – голова оргкомітету, доктор психологічних наук, 
професор, ректор НаУОА.

Шевчук Д. М. – заступник голови оргкомітету, доктор філософ-
ських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи НаУОА

Каламаж Р. В. – доктор психологічних наук, професор, перший 
проректор з навчально-виховної роботи НаУОА.

Кралюк П. М. – доктор філософських наук, професор, голова вче-
ної ради НаУОА.

Августюк М. А. – кандидат психологічних наук, заступник декана 
з наукової роботи, стратегічного розвитку та якості освіти факультету 
міжнародних відносин НаУОА.

Атаманенко А. Є. – доктор історичних наук, професор, декан фа-
культету міжнародних відносин НаУОА.

Герасимчук О. П. – кандидат юридичних наук, доцент, заступник 
директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту права іме-
ні І. Малиновського НаУОА.

Дем’янчук О. І. – кандидат економічних наук, доцент, заступник 
декана з навчально-наукової роботи економічного факультету НаУОА.

Карповець М. В. – кандидат філософських наук, в. о. декана гума-
нітарного факультету НаУОА.

Ковальчук І. В. – кандидат психологічних наук, доцент, декан фа-
культету романо-германських мов НаУОА.

Козак Л. В. – доктор економічних наук, доцент, декан економічного 
факультету НаУОА.

Костюк О. Ю. – кандидат педагогічних наук, заступник декана з на-
укової роботи факультету романо-германських мов НаУОА. 

Кривицька О. Р. – кандидат економічних наук, доцент, керівник 
нау кового відділу НаУОА.

Лебедюк В. М. – кандидат наук з державного управління, декан фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Максимчук В. В. – кандидат філологічних наук, заступник декана з 
наукової роботи гуманітарного факультету НаУОА.

Попелюшко В. О. – доктор юридичних наук, професор, директор 
Навчально-наукового інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Свинарчук Р. В. – начальник редакційно-видавничого відділу 
 НаУОА.

Шостак І. В. – кандидат історичних наук, доцент, заступник декана 
з наукової роботи факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА.
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ГРАФІК РОБОТИ 
XXІІІ НАУКОВОЇ ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ»

27 березня – 29 березня – пленарні засідання на факультетах, 
Навчально-науковому інституті права ім. І. Малиновського, робо-
та учасників конференції у секційних засіданнях.

29 березня – підбиття підсумків:
початок: 16.00
місце проведення: зала засідань вченої ради
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 ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

СЕКЦІЯ
«ЛЕКСИЧНІ І ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСКУРСУ»

Дата проведення: 27 березня, 15.00 
Місце проведення: ауд. № 24
Формат: доповіді з презентаціями

Голова – Худолій Анатолій Олексійович, доктор політичних наук, 
професор, завідувач кафедри англійської філології факультету романо-
германських мов НаУОА.

Секретар – Заблоцький Юрій Валерійович, викладач кафедри ан-
глійської філології факультету романо-германських мов НаУОА.

1. Сучасні англійські неологізми в українській мові.
Худолій А. О., доктор політичних наук, професор, завідувач кафе-

дри англійської філології НаУОА

2. Стереотипне сприйняття метрологічної фразеології.
Бобков В. О., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 

НаУОА

3. Термінологічна синонімія у передвиборчих промовах.
Заблоцький Ю. В., викладач кафедри англійської філології НаУОА

4. Параметризаційні характеристики корпусів текстів.
Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англій-

ської філології НаУОА

5. Суть і засоби невербальної комунікації
Мусійчук Т. І., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 

НаУОА

6. Політкоректність мовлення в британській та іспанській періодиці.
Пелипенко О.О., старший викладач кафедри англійської мови та 

літератури та Пелипенко О. А., старший викладач кафедри англій-
ської філології НаУОА

7. Синтаксичний вимір дискурсивної лінгвістики.
Цолін Д. В., доктор філологічних наук, професор кафедри англій-

ської філології НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 25
Формат: круглий стіл

Голова – Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних 
наук, доцент, декан факультету романо-германських мов НаУОА.

Секретар – Кір’янчук Катерина Федорівна, старший лаборант 
кафедри індоєвропейських мов факультету романо-германських мов 
 НаУОА.

1. Проблеми міжкультурної комунікації в системі лінгвістичної 
освіти.

Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент, декан фа-
культету романо-германських мов НаУОА

2. Шляхи забезпечення якості освіти на факультетах мовних спеці-
альностей.

Поліщук В. Л., кандидат філологічних наук, старший викладач, за-
відувач кафедри індоєвропейських мов НаУОА

3. Принцип сугестивності в процесі навчання іноземних мов.
Белявська О. О., кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри індоєвропейських мов НаУОА

4. Роль міжнародних обмінних програм у забезпеченні якості під-
готовки фахівців.

Білецька С. М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА

5. Підготовка вчителів для здійснення морального виховання у се-
редній школі Франції.

Захарчук О. М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА

6. Teksty Kultury w nauczaniu języka polskiego.
Кратюк Ю. К., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА

7. Використання методів та принципів метакогнітивного навчання 
на заняттях з іноземної мови.

Попчук М. А., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА
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8. Компаративний метод у викладанні іноземної мови (на базі ні-
мецької мови).

Кравець О. П., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА

9. Психолінгвістичні особливості моделювання ефективної ділової 
англомовної презентації.

Чепіль О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри індо-
європейських мов НаУОА

12. Психолінгвістичні особливості англомовного рекламного тексту 
(на прикладі англомовного періодичного видання).

Ковальчук Ю., студентка 3 курсу факультету романо-герман-
ських мов НаУОА

13.Функціональні особливості неозначених артиклів в англійській 
мові.

Середюк В., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

14. Тактика компліменту та похвали в конструюванні «позитивно-
го образу» жінки-співрозмовниці на прикладі американського ток-шоу 
«Еллен ДеДженерес».

Абашия Д., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

15. Психолінгвістичні особливості мовленнєвої поведінки ведучих 
американського ток-шоу на прикладі The Oprah Winfrey Show.

Шевцова К., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

15. Особливості мовленнєвої поведінки ведучих американських 
ток-шоу (на прикладі ток-шоу Опри Вінфрі).

Федорчук Р., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

16. Національно-культурні особливості електронної комунікації в 
англійській мові.

Олішевко К., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
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17. Особливості етикету у віртуальній англомовній комунікації.
Сімонович А., студентка 3 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА

18. Особливості сприйняття та побудови англомовного листування 
(на прикладі листування англомовної молоді).

Цоліна Г., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

19. Психолінгвістичні особливості сприйняття іншомовного тексту 
Alice Munro: «Train».

Андросюк Н., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
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СЕКЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ  

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 20
Формат: круглий стіл

Голова – Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри англійської мови та літератури факультету 
романо-германських мов НаУОА.

Секретар – Сімак Катерина Віталіївна, викладач кафедри англій-
ської мови та літератури факультету романо-германських мов  НаУОА.

1. Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови у сту-
дентів ВНЗ на мовних спеціальностях.

Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, профессор кафедри 
англійської мови та літератури НаУОА

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в на-
вчальному процесі студентів.

Галецький С. М., викладач кафедри міжнародної мовної комуніка-
ції НаУОА

3. Можливості здійснення антибуллінгової роботи під час навчаль-
них занять з англійської мови (досвід Канади).

Костюк О. О., кандидат педагогічних наук, старший викладач ка-
федри англійської мови та літератури НаУОА

4. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі з 
іноземної мови.

Костюк О. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач ка-
федри англійської мови та літератури НаУОА

5. Розвиток комунікативних навичок студентів на основі професій-
но спрямованих комплексів з англійської мови.

Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА
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6. Навчання іноземної мови засобами ігор.
Ломінська Н .В., старший викладач кафедри англійської мови та 

літератури НаУОА

7. Psycholinguistic aspects of teaching foreign languages for adults.
Лушпай Л. І., кандидат педагогічних наук, старший викладач ка-

федри міжнародної мовної комунікації НаУОА

8. Women’s movement in English Canada: Yesterday and Today.
Новоселецька Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафе-

дри англійської мови та літератури НаУОА

9. Використання онлайн засобів у роботі з англомовною лексикою.
П’янковська І. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри англійської мови та літератури НаУОА

10. Writing with Academic Integrity.
Сімак К. В., викладач кафедри англійської мови та літератури 

 НаУОА

11. Використання веб-програми iSpring для дистанційного навчання. 
Тишко О. В., викладач кафедри англійської мови та літератури 

 НаУОА

12. Особливості виправлення мовленнєвих помилок у комунікатив-
ному підході до вивчення іноземної мови.

Ширяєва Т. М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри ан-
глійської мови та літератури НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ  

У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ»

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 15
Формат: круглий стіл

Голова – Зелінська Лідія Володимирівна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри англійської мови та літератури факультету рома-
но-германських мов НаУОА.

Секретар – Суходольська Юлія Любомирівна, студентка 3 курсу 
факультету романо-германських мов НаУОА.

1. Образ штучного інтелекту і проблеми комунікації у поемі  
Й. В. Гьоте «Фауст».

Зелінська Л. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри ан-
глійської мови та літератури НаУОА.

2. Прийом стилізації міфу: образ мерлінга у творчості  
Дж. Р. Р. Мартіна. 

Гладка Ю., студентка факультету романно-германських мов 
 НаУОА.

3. Трансформація текстів світової міфології у відеоіграх.
Федина О., студентка факультету романно-германських мов 

 НаУОА.

4. Образ Ісуса Христа як засіб маніпуляції свідомістю читача в ма-
совій літературі (за романом Дж. Етвіла «Месія Кесаря»).

Дубинець М., студентка факультету романно-германських мов 
НаУОА.

5. Елементи готичного роману в творчості О. Стороженка і  
Е. Т. А. Гофмана.

Романова Д., студентка факультету романно-германських мов 
 НаУОА.

6. Християнство як релігія війни в творі К. Воннегута «Бійня № 5».
Тереховський В., студентка факультету романно-германських 

мов НаУОА.
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7. Психоаналітичний підхід до проблематики романів Г.Флобера 
«Пані Боварі» і Ф.Достоєвського «Брати Карамазови».

Місюра У., студентка факультету романно-германських мов 
 НаУОА.

8. «Воно» С. Кінга і «Воно» З. Фройда: гра смислових різниць.
Музичук О., студентка факультету романно-германських мов 

 НаУОА.

9. Образ американського університету в романі «Стоунер» Дж. Уї-
льямса.

Калінчук Д., студентка факультету романно-германських мов 
 НаУОА.

10. Трансактний аналіз як метод дослідження роману Джека Лондо-
на «Мартін Іден».

Суходольська Ю., студентка факультету романно-германських 
мов НаУОА.

11. Гендерні відмінності у романі Е. Ремарка «Життя в позику».
Матул О., студентка факультету романно-германських мов 

 НаУОА.

12. Світогляд людини епохи Просвітництва у повісті Маркіза де 
Сада «Жюстін».

Олійник Т., студентка факультету романно-германських мов 
 НаУОА.
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 
імені І. МАЛИНОВСЬКОГО

Бінарна лекція «Додержання конституційних прав громадян 
під час оперативно-розшукової діяльності. Негласні слідчі  

(розшукові) дії у кримінальному провадженні як тимчасове  
обмеження конституційних прав громадян»

Дата проведення: 27 березня, 12.20
Місце проведення: ауд. № 16
Формат: лекція-дискусія.
 
Співдоповідачі:
Павлюковець Т. В., начальник відділу процесуального керівництва 

у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури про-
куратури Рівненської області.

Потапчук Р. Б., начальник відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при провадженні оперативно-роз-
шукової діяльності управління нагляду у кримінальному провадженні 
прокуратури Рівненської області.

Координатор:
Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач ка-

федри правосуддя та кримінально-правових дисциплін НаУОА.

СЕКЦІЯ 
«ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 5
Формат: доповіді.
 
Голова – Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, до-

цент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін НаУОА.
Секретар – Маєвська Вікторія Вікторівна, лаборант кафедри 

державно-правових дисциплін НаУОА.

1. Репрезентація концепту СВОБОДА в англійській, німецькій та 
українській лінгвокультурах.

Байсан Д. В., викладач кафедри державно-правових дисциплін 
 НаУОА
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2. Виборче законодавство України та шляхи його удосконалення.
Дробуш І. В., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

державно-правових дисциплін НаУОА

3. Удосконалення механізмів у питаннях притягнення осіб до адмі-
ністративної відповідальності судом (окремі аспекти).

Курганська О. В., викладач кафедри муніципального права та ад-
міністративно-правових дисциплін НаУОА

4. Особливості реалізації права на інформацію в адміністративному 
праві.

Максимчук О. О., викладач кафедри муніципального права та ад-
міністративно-правових дисциплін НаУОА

5. Чи існує «суперпрезидентська республіка»?
Мартинюк Р. С., кандидат політичних наук, доцент кафедри дер-

жавно-правових дисциплін НаУОА

6. Юридична термінологія британського та американського варіан-
тів англійської мови: порівняльна характеристика. 

Омельчук В. К., викладач кафедри державно-правових дисциплін 
НаУОА

7. Правосвідомість державних службовців та її місце в механізмі 
легітимації державної влади.

Панчук І. О., кандидат юридичних наук, старший викладач кафе-
дри теорії та історії держави і права НаУОА

8. Роль суспільної думки та моралі у прийнятті судового рішення.
Безушко Т., студентка 1 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

 НаУОА

9. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб в Україні: дилема 
сьогодення.

Глушко Е., студентка 2 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
 НаУОА 

10. Проблеми реалізації норм гуманітарного права в умовах сучас-
ної України.

Дробуш Л., студентка 2 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
 НаУОА
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11. Реалізація виборчих прав громадян України: проблеми форму-
вання та оновлення списків виборців.

Жежук М., студентка 2 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
 НаУОА

12. Поновлення порушених виборчих прав суб›єктів виборчого про-
цесу у виборчому праві.

Кравчук О., студентка 2 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
 НаУОА 

13. Вплив практики Європейського суду з прав людини на визнання 
перешкоджання організації або проведення зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій незаконним. 

Лавренюк Б., аспірант кафедри правосуддя та кримінально-пра-
вових дисциплін НаУОА

14. Правові позиції Конституційного Суду України стосовно окре-
мих інститутів муніципального права України.

Лотиш Т., студентка 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського  НаУОА

15. Рішення Європейського суду з прав людини як новітнє джерело 
виборчого права України.

Мамчур Л., студентка 2 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
 НаУОА

16. Конституційний лад періоду держави П. Скоропадського.
Тютюнник В., студентка 1 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

НаУОА

17. Конституція УНР 1918 року.
Українець І., студентка 1 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

НаУОА

18. Особливості виборчо-процесуальної дієздатності громадянина.
Шикалюк І., студентка 2 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 4
Формат: доповіді
 
Голова – Лідовець Руслан Анатолійович, кандидат юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін НаУОА.
Секретар – Лозинська Марія Анатоліївна, студентка 3 курсу На-

вчально-наукового інститутупрва імені І. Малиновського НаУОА.

1. Ціна в договорі про надання медичних послуг. 
Блащук Т. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін НаУОА

2. Смежные права в системе гражданского права Республики Беларусь.
Зайцева С. В., старший преподаватель кафедры юридических дис-

циплин, Частное учреждение образования «БИП – Институт право-
ведения» Могилевский филиал (Республика Беларусь)

3. Правові засади оплати праці в країнах ЄС.
Сенчак І. І., кандидат юридичних наук, завідувач кафедри муніци-

пального права та адміністративно-правових дисциплін НаУОА

4. Проблемні питання, що виникають під час захисту прав відпові-
дача у цивільному провадженні в суді першої інстанції. 

Шминдрук О. Ф., кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін НаУОА

5. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин в Україні.
Василевська М., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

НаУОА

6. Договірне регулювання прилюдних торгів.
Лозинська М., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

НаУОА 

7. Белорусское законодательство о защите прав потребителей.
Лупякова М., студентка 3 курса факультета экономики и права 

Могилевского государственного университета имени Аркадия Алек-
сандровича Кулешова (Республика Беларусь)
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8. Обов’язок батьків утримувати дітей.
Рудика Ю., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

 НаУОА 

9. О соотношении понятий «алиментные обязательства» и «алимен-
тные правоотношения» в гражданском праве.

Тукаленко М., студентка 2 курса факультета экономики и права 
Могилевского государственного университета имени Аркадия Алек-
сандровича Кулешова (Республика Беларусь)
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СЕКЦІЯ
«ПРАВОСУДДЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 16
Формат: доповіді
 
Голова – Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дис-
циплін НаУОА.

Секретар – Плахтій Діана Миколаївна, студентка 3 курсу На-
вчально-наукового інститутупрва імені І. Малиновського НаУОА.

1. Особливості закінчення досудового розслідування у криміналь-
ному процесі Республіки Польщі.

Боржецька Н. Л., кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін НаУОА

2. Діагностичні дослідження почерку: сучасні можливості.
Гонгало С. Й., кандидат юридичних наук, старший викладач кафе-

дри правосуддя та кримінально-правових дисциплін НаУОА

3. Доцільність ведення трасологічного обліку слідів знарядь зламу.
Верба В. В., головний судовий експерт Рівненського НДЕКЦ МВС 

України

4. Трасологічні дослідження та їх значення для розслідування злочину.
Гаврилюк Б. А., судовий експерт Рівненського НДЕКЦ МВС України

5. Забезпечення контролю за якістю висновків.
Гайдук О. Г., судовий експерт Рівненського НДЕКЦ МВС України

6. Методологія дослідження І. Малиновським історії кримінально-
виконавчого права.

Матвійчук М. А., викладач кафедри правосуддя та кримінально-
правових дисциплін НаУОА

7. Дослідження фотозображень слідів взуття під час проведення 
трасологічної експертизи. 

Мушин Г. П., старший судовий експерт Рівненського НДЕКЦ МВС 
України
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8. Моделі кримінальної відповідальності юридичних осіб: кримі-
нально-процесуальний аспект.

Скарбарчук О. Г., аспірант кафедри правосуддя та кримінально-
правових дисциплін НаУОА

9. Щодо поняття засудженого у кримінальному провадженні 
України. 

Стрельбіцька Л. Я., кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисци-
плін НаУОА

10. Законодавчі нововведення у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству.

Хомич Т. М., викладач кафедри теорії та історії держави і права 
НаУОА

11. Проведення якісного огляду місця події – запорука ефективного 
розкриття злочину. 

Шадура О. В., завідувач сектору Рівненського НДЕКЦ МВС України 

12. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою: кримінально-правова характеристика.

Барановський Р., студент 1 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
НаУОА

13. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика зґвал-
тування. 

Клокова В., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
 НаУОА 

14. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією: кри-
мінологічний аспект. 

Ковальчук А., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
НаУОА 

15. Хуліганство (ст. 296 КК України): кримінально-правова харак-
теристика.

Колядюк М., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
НаУОА 
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16. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого 
ст. 303 КК України.

Кузіна К., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського  НаУОА 

17. Кримінально-правова охорона журналістів.
Литвиненко І., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

НаУОА 

18. Проблеми добору судді на посаду.
Маєвська В., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

НаУОА 

19. Кримінальна відповідальність за зловживання впливом.
Марчук Ю., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

 НаУОА 

20. Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх  
(ст. 156 КК України).

Плахтій Д., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
 НаУОА 

21. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання 
винуватості.

Пархомчук О., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
НаУОА 

22. Проблеми взаємовідносин населення з поліцією.
Пістун Х., студентка 1 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

 НаУОА 

23. Функції прокуратури у контексті політико-правових реалій су-
часної України.

Лесько А., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту права 
Національного університету водного господарства та природокорис-
тування
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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Дата проведення: 28 березня, 15.00 
Місце проведення: ауд. П-2
Формат: доповіді 

Голова – Дем’янчук Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, 
доцент викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Секретар – Шулик Юлія Віталіївна, кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Вітальне слово: КОЗАК Л., доктор економічних наук, доцент ка-
федри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, декан економіч-
ного факультету НаУОА.

1. Удосконалення організації внутрішнього аудиту на підприємствах. 
Мамонтова Н.А., доктор економічних наук, професор, завідувач ка-

федри фінансів, обліку і аудиту НаУОА 

2. Адміністративні видатки фондів соціального страхування в 
Україні. 

Іванчук Н., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА

3. Про деякі підходи до розробки програмних комплексів ком п’ю-
терного моделювання техногенних процесів

Власюк А.П., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення: 28 березня, 15.30 
Місце проведення: ауд. П-2
Формат: доповіді

Голова – Іванчук Наталія Володимирівна, кандидат економічних 
наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і мар-
кетингу НаУОА.

Секретар – Галецька Тетяна Іванівна, кандидат економічних 
наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і 
маркетингу НаУОА.

1. Вплив інформаційних технологій на поведінку споживачів.
Козак Л., доктор економічних наук, доцент кафедри економічної 

теорії, менеджменту і маркетингу, декан економічного факультету 
НаУОА

2. Імовірні ризики та загрози при знятті мораторію на землю.
Топішко І., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіч-

ної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА

3. Соціально-трудові відносини та їх особливості на сучасному 
етапі. 

Топішко Н., кандидат економічних наук, старший викладач кафе-
дри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА

4.Удосконалення пенсійної системи як фактор забезпечення соці-
альної стабільності.

Галецька Т., кандидат економічних наук, старший викладач кафе-
дри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА

5. Податкова система України: напрями реформування. 
Мосійчук Б., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

6. Оцінка депозитних ресурсів комерційних банків України.
Воробей Н., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА



Дні науки НаУОА22

7. Підвищення ефективності управління капіталом підприємства.
Василишина Н., студентка 4 курсу економічного факультету 

 НаУОА

8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в Україні.
Косинська А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

9. Бюджетна децентралізація як спосіб реалізації фінансової неза-
лежності органів місцевого самоврядування.

Котелюх І., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

10. Державний борг України: механізм управління та погашення.
Жогло Х., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

11. Ефективність податку на додану вартість в Україні.
Гриценюк О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

12. Управління оборотними активами підприємства.
Ярошик В., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

13. Інвестиційна привабливість регіонів України.
Ширяєва А., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

14. Бюджетне фінансування в Україні. 
Полікарчик О., студентка 3 курсу економічного факультету 

 НаУОА

15. Реформування податкової системи України з урахуванням до-
свіду зарубіжних країн.

Романович Н., студентка 3 курсу економічного факультету  НаУОА

16. Розвиток страхування життя в Україні. 
Драцюк В., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

17. Бюджетна політика України. 
Жук О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

18. Фінансова політика України. 
Присяжнюк А., студентка 3 курсу економічного факультету 

 НаУОА
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19. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності України. 
Юхименко В., студентка 3 курсу економічного факультету  НаУОА

20. Боргова політика України. 
Навроцька А., студентка 3 курсу економічного факультету 

 НаУОА

21. Державний кредит та його значення у фінансовому забезпеченні 
економіки України. 

Музичук Л., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

22. Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових 
ресурсів. 

Кушнірук В., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ: 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Дата, час: 28 березня, 15.30
Місце проведення: ауд. № 18
Формат: круглий стіл 

Голова – Мамонтова Наталія Анатоліївна, доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА. 

Секретар – Мальчевська Олена Петрівна, студентка 5 курсу еко-
номічного факультету НаУОА.

1. Удосконалення організації внутрішнього аудиту на підприємствах. 
Мамонтова Н.А., доктор економічних наук, професор, завідувач ка-

федри фінансів, обліку і аудиту НаУОА 

2. Обліково-аналітичне забезпечення обліку податків. 
Мальчевська О., студентка 5 курсу економічного факультету 

 НаУОА

3. Трансформація обліку на виробничих підприємствах.
Цимерман А., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

4. Автоматизація обліку в банках: історія та сьогодення.
Полюхович М., студентка 5 курсу економічного факультету 

 НаУОА

5. Особливості обліку у приватних підприємців.
Соколовський Д., студент 5 курсу економічного факультету 

 НаУОА

6. Відображення в обліку змін в оподаткуванні підприємств.
Дорощук В., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення: 27 березня, 15.30 
Місце проведення: ауд. № 10
Формат: круглий стіл

Голова – Харчук Юлія Юріївна, кандидат економічних наук, стар-
ший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Секретар – Федорова Катерина Олександрівна, студентка 3 кур-
су економічного факультету НаУОА.

1. Аудит ефективності діяльності ВЗО України з метою забезпечен-
ня їхньої економічної безпеки на ринку освітніх послуг.

Харчук Ю., кандидат економічних наук, старший викладач кафе-
дри фінансів, обліку і аудиту НаУОА

2. Удосконалення обліку дебіторської заборгованості підприємств 
кондитерської галузі України в контексті облікової дисторсії.

Федорова К., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

3. Оцінка розвитку кондитерської галузі України та його впливу на 
облік дебіторської заборгованості й фінансові результати діяльності 
провідних підприємств.

Херовимчук А., студентка 3 курсу економічного факультету 
 НаУОА 

4. Аудит діяльності підприємств, які функціонують в умовах фінан-
сової кризи.

Кондратюк Д., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

5. Напрями вдосконалення обліку основних засобів підприємства.
Власюк А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

6. Особливості проведення та напрями покращення аудиту діяль-
ності підприємств.

Ковальчук Н., студентка 4 курсу економічного факультету  НаУОА
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7. Економічна безпека підприємства та особливості її обліково-ана-
літичного забезпечення.

Смолінчук Н., студентка 4 курсу економічного факультету  НаУОА

8. Специфіка надання аудиторських послуг в Україні.
Хован А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

9. Сутність та роль інвентаризації в системі бухгалтерського обліку.
Безпалько О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

10. Внутрішній аудит та його роль в системі управління під-
приємством. 

Рак Є., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

11. Сутність та особливості обліку виробничих запасів підприємства. 
Ольховська А., студентка 4 курсу економічного факультету 

 НаУОА

12. Облік касових операцій підприємства та напрями його вдоско-
налення.

Білоус О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
 «ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЗМІН ТА 

РЕФОРМ» 

Дата, час: 28 березня, 15.30
Місце проведення: ауд. № 10
Формат: круглий стіл

Голова – Дем’янчук Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, 
доцент викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Секретар – Шулик Юлія Віталіївна, кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

1. Удосконалення механізму управління фінансовим потенціалом 
адміністративно-територіальних одиниць України.

Дем’янчук О., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінан-
сів, обліку і аудиту НаУОА 

2. Європейські норми страхування життя – орієнтири для україн-
ського ринку

Кривицька О., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінан-
сів, обліку і аудиту економічного факультету НаУОА

3. Взаємозв’язки політичних циклів і фінансових криз в Україні. 
Шулик Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

обліку і аудиту НаУОА

4. Суперечності та перспективи розвитку системи місцевого оподат-
кування в Україні.

Ногінова Н., кандидат економічних наук, старший викладач кафе-
дри фінансів, обліку і аудиту НаУОА

5. Аграрна розписка як новий кредитний інструмент в Україні.
Фоміних М., викладач викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту 

НаУОА

6. Поширення криптовалюти в світі та Україні.
Верхогляд Я., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

7. Оцінка співпраці України з Групою Світового Банку.
Дубнюк І., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА 



Дні науки НаУОА28

8. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки 
підприємства. 

Кримчук Н., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

9. Аналіз впливу ліквідності та платоспроможності на фінансовий 
стан РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».

Марущак Т., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

10. Управління дефіцитом державного бюджету.
Мосійчук Б., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

11. Вплив кризи на фінансову безпеку держави.
Нечипорук Я., студентка 4 курсу економічного факультету  НаУОА

12. Проблема правового регулювання електронних грошей в Україні. 
Остапчук І., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

13.Особливості формування та використання коштів об’єднаних те-
риторіальних громад в Україні.

Сипата М., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА 

14. Практичні аспекти страхування в Україні : порівняльний аналіз 
«life» та «non-life»  

Джафарова Н., студентка 4 курсу економічного факультету 
 НаУОА

15. Практичні аспекти автострахування в Україні.
Клімчук А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

16. Недоліки функціонування фондового ринку в Україні.
Когут Д., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

17. Фактори впливу на формування людського капіталу на макро-
економічному рівні.

Царьова Т.,  студентка 4-го курсу економічного факультету 
 НаУОА

18. Державний кредит та його значення у фінансовому забезпеченні 
економіки України.

Лехів М., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
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19. Шляхи зниження безробіття в Україні.
Бабюк Н., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

20. Оцінка та напрями покращення показників ліквідності й плато-
спроможності підприємств України.

Мельник С., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

21. Особливості реалізації соціальної політики в Україні.
Степанюк О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

22. Українські та іноземні реалії страхування музичної індустрії.
Савчук О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

23. Аналіз діяльності страхової компанії «Унік» на ринку України. 
Попенко І., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

24. Становлення страхування криптовалют на прикладі США та 
Японії. 

Левчук П., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА

25. Напрями вдосконалення забезпечення боргової безпеки в 
Україні.  

Єнісеєва Д., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

26. Оцінка бюджетної безпеки України.  
Щерба Т., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА 

27. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування, об-
ліку та звітності фізичних осіб підприємців для 1-3 групи платників 
податків. 

Музичук Л., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

28. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, 
обліку і звітності для юридичних осіб (1-3 група).  

Дубина Н., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА 

29. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування, обліку 
та звітності 4 групи платників податків. 

Навроцька А., студентка 3 курсу економічного факультету 
 НаУОА
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30. Перспективи вдосконалення податку на нерухоме майно, відмін-
не від земельної ділянки.  

Федорова К., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА 

31. Значення транспортного податку у формуванні місцевих бюдже-
тів України.

Галан В., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

32. Особливості справляння зборів за місця для паркування тран-
спортних засобів та перспективи їх подальшого розвитку.

Хазанюк А., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА 

33. Проблеми і перспективи справляння туристичного збору в 
Україні. 

Дейнека І., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

34. Аналіз системи земельного оподаткування в Україні для фізич-
них осіб.

Панасюк Б., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА 

35. Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механіз-
му справляння земельного податку для юридичних осіб.

Додь І., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА 

36. Сучасний стан кредитного забезпечення промисловості України.
Гордовський В., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

37. Рівень проникнення страхування на ринок небанківських фінан-
сових послуг.

Кучерук К.,  студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

38. Врегулювання бюджетного відшкодування податку на додану 
вартість 

Король О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Дата, час: 27 березея, 14.00 
Місце проведення: ауд. № 21
Формат: доповіді

Голова – Власюк Анатолій Павлович, доктор технічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та ін-
формаційних технологій НаУОА.

Секретар – Недзведовська Ольга Євгеніївна, викладач кафедри 
економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
НаУОА.

1. Теоретико-методичні основи вивчення структури міркувань (умо-
виводів) у вищих навчальних закладах.

Пасічник Я., кандидат педагогічних наук, професор кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
НаУОА

2. Інформаційне забезпечення стійкого розвитку територій.
Аверкина М., доктор економічних наук, професор кафедри еко-

номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
 НаУОА

3. Інформаційно-психологічна безпека функціонування суб’єктів 
господарювання.

Новоселецький О., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
НаУОА

4. Цифрова економіка: стратегії забезпечення кібербезпеки.
Мікула М., кандидат технічних наук, доцент кафедри економіко-

математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА

5. Використання комп’ютерних інформаційних систем для контро-
лю навичок роботи студентів із програмним забезпеченням.

Коцюк Ю., кандидат психологічних наук, старший викладач кафе-
дри економіко-математичного моделювання та інформаційних техно-
логій НаУОА
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6. Інтелектуальна електронна комерція.
Зубенко І., кандидат психологічних наук, старший викладач кафе-

дри економіко-математичного моделювання та інформаційних техно-
логій НаУОА

7. Ідентифікації часових рядів економічної динаміки на основі де-
композиційного підходу.

Ковальчук В., викладач кафедри економіко-математичного моде-
лювання та інформаційних технологій НаУОА

8. Можливості та перспективні напрямки впровадження технології 
блокчейн.

Квашук О., викладач кафедри економіко-математичного моделю-
вання та інформаційних технологій НаУОА

9. Автоматизація процесу побудови математичних моделей для за-
дач кредитного скорингу.

Клебан Ю., викладач кафедри економіко-математичного моделю-
вання та інформаційних технологій НаУОА

10. Аналіз показників рівнів емоційного вигорання викладачів ВНЗ.
Недзведовська О., викладач кафедри економічної теорії, менедж-

менту і маркетингу НаУОА

11. Теоретичні та практичні аспекти процесу формування доходів 
підприємств у вертикальних каналах збуту.

Уштик Н., викладач кафедри економіко-математичного моделю-
вання та інформаційних технологій НаУОА

12. Дослідження впливу рівня зайнятості та заробітної плати на 
оцінку задоволеності життям.

Артюх О., студентка 3 курсу економічного НаУОА

13. Підходи до моделювання соціально-економічного розвитку кра-
їни (на прикладі Україна-Польща).

Бомчук А., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

14. Моделювання природного приросту населення України: регіо-
нальний аспект.

Грищенко Д., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
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15. Моделювання економічної безпеки України.
Демедюк Н., студентка 6 курсу економічного факультету НаУОА

16. Умови формування ефективної інвестиційної стратегії підпри-
ємства.

Кость А., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

17. Потреби та проблематика обрахунку рейтингу НПП у ВНЗ.
Красюк Б., студент 6 курсу економічного факультету НаУОА

18. Моделювання інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів 
України.

Лабнюк Ю., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

19. Віртуальні приватні мережі як засіб економічної безпеки підпри-
ємства.

Литвиненко Ю., студент 6 курсу економічного факультету 
 НаУОА

20. Моделювання видавничо-поліграфічної діяльності в Україні.
Недзельський Р., студент 4 курсу економічного факультету 

 НаУОА

21. Моделювання впливу соціальних факторів на економічне зрос-
тання в Україні.

Приступа М., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

22. Моделювання кредитоспроможності позичальників банківських 
установ.

Савчук О., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

23. Роль ІТ у розвитку транспортної системи міста.
Семенюк П., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

24. Аналіз та моделювання основних факторів впливу на туристич-
ну привабливість країни.

Симончук К., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

25. Особливості моделювання фінансового ризику банківської 
установи. 

Ярощук М., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
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ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ
«СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ПАМ’ЯТІ»

Дата проведення: 27 березня, 15.30
Місце проведення: ауд. 6
Формат: панельна дискусія.
Учасники: Зайцев М., Щепанський В., Назарук В., Шляхова О. 
Модератор: Карповець М.

СЕКЦІЯ
«ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце: ауд. 7
Формат: круглий стіл

Керівник – Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських 
наук, професор, завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА.

Секретар – Карповець Максим Вячеславович, кандидат філо-
софських наук, старший викладач кафедри культурології та філософії 
НаУОА.

1. Невизначеність як онтологічний принцип (початок) людини.
Зайцев М. О., доктор філософських наук, професор, завідувач ка-

федри культурології та філософії НаУОА

2.Співіснування українського і тюркських народів: культурологіч-
ний аспект.

Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор НаУОА 

3. Університет та його місія в горизонті сучасності.
Шевчук Д. М., доктор філософських наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної роботи НаУОА

4. Естетика нових медіа: сучасні пошуки концептуальних рішень.
Шевчук К. С., доктор філософських наук, професор кафедри фі-

лосо фії Рівненського державного гуманітарного університету
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5. Перформативне розуміння суспільства в теорії Бруно Латура.
Карповець М. В., кандидат філософських наук, старший викладач 

кафедри культурології та філософії НаУОА

6. Антропологія дому: дзеркало приватної сфери культури 
повсякдення. 

Шляхова О., аспірантка кафедри культурології та філософії 
 НаУОА

7. Проблема часу в середньовічній філософії.
Іванюк І., аспірантка кафедри культурології та філософії НаУОА

8. Знання та стереотипи: до питань епістемології центру й периферії. 
Бега В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

9. Культурологічний аналіз моди.
Гарарук Т., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Феномен зомбі в масовій культурі.
Главацька В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

11. Принцип домислювання в коміксах.
Гавриленко І., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

12. Трансформація часу в міфологічних системах.
Пугаченко В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

13. Прояви еротизації мистецтва у фентезійному кінематографі.
Карпець М., студентка 2 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

14. Етнічний та громадянський націоналізм у ключі досліджень Ен-
тоні Сміта.

Онуфер М., студент 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Бренд як ілюзія реальності в контексті семіотичної культури.
Бонка Г., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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16. «ТІЛО-CORPUS» та «ТІЛО-SOMA» в авторському кінематогра-
фі Л. Ф. Трієра.

Вілимець В., студентка 6 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

17. Соціокультурна роль феномену табу.
Васильчук В., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

18. Феномен дегуманізації в сучасні масові культурі.
Борбелюк В., студент 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

19. Гіперетичність як одна з характеристик пост-правдивого світу.
Лисовець Н., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

20. «Транзитна культура» в епоху плинної модерності.
Процак С., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

21. Проблема офіційної комунікації у вищій освіті України на при-
кладі Інтернет-середовища.

Мялковський М., студент 6 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА

22. Політичний конфлікт як соціокультурний феномен.
Сильман О., студент 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

23. Теоретико-методологічні основи розуміння візуального.
Глушак А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

24. Основні підходи та ставлення до смерті в західній культурі.
Місечко С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

25. Інтернет-мем у сучасній масовій культурі.
Луць П., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

26. Культурний ландшафт: поняття та феномен.
Марчак Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

27. Геополітичний проект в Україні.
Ніколаєва А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА
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28. Феномен страху в екзистенційному вимірі.
Опалько К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

29. Сакральне та профанне в сучасному телевізійному просторі.
Степанов Н., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
 «ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00 
Місце: ауд. П 4
Формат: дискусія

Керівник – Янковська Жанна Олександрівна, доктор філологіч-
них наук, доцент кафедри культурології та філософії НаУОА.

Секретар – Вознюк Аліна Ігорівна, студентка 3 курсу НаУОА.

1. Парадигмальні зв’язки етнокультурної та фольклорно-літератур-
ної архетипності.

Янковська Ж.О., доктор філологічних наук, доцент кафедри куль-
турології та філософії НаУОА

2. Особливості святкового часу у світі українського села.
Марченко Б., аспірант кафедри культурології і філософії НаУОА

3. Вплив децентралізаційних процесів на розвиток етнокультурних 
спільнот.

Савсюк О., студент 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Мурал як семіотична трансформація наскельних рисунків.
Лукащик М., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

5. Естетичні виміри кубо-футуризму в українській культурі.
Пилипюк П., студент 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Архетип трікстера в серіалах «Шерлок Холмс» і «Доктор Хаус».
Вознюк А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Street style як елемент масової культури українців.
Пономаренко А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА

8. Ювелірні вироби Волині.
Щербина О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА
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9. Карнавальність як риса сучасної культури.
Вашай В., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Пострадянське в сучасній українській культурі.
Сулятицький З., студент 3 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

11. Хліборобські мотиви в календарно-обрядовому фольклорі 
українців. 

Коубек Д., студент 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Поховальна обрядовість на Сарненщині (на матеріалах польових 
досліджень с. Велике Вербче та с. Бутейки).

Каленик О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Історичні особливості європейської моди ХІХ–ХХ століть.
Ніколайчук Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

14. Сучасний український арт-ринок.
Співак А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Особливості кінематографічної символіки.
Войтюк В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце проведення: J. Lab
Формат: доповіді

Голова – Глотов Олександр Леонідович, доктор філологічних 
наук, професор кафедри журналістики НаУОА.

Секретар – Веляник Наталія Василівна, студентка 4 курсу гума-
нітарного факультету НаУОА.

1. Радянський катарсис.
Глотов О., доктор філологічних наук, професор кафедри журналіс-

тики НаУОА

2. Особливості висвітлення журналістами тем про ВІЛ-позитивних 
людей. 

Костюченко О., кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри журналістики НаУОА

3. Портретне інтерв’ю: жанрова специфіка, авторська інтенція, ре-
цепційні можливості.

Годунок З., кандидат філологічних наук, старший викладач кафе-
дри журналістики НаУОА

4. Гіперлокальні медіа як інструмент розвитку громадянського сус-
пільства.

Шулик Р., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
журналістики НаУОА

5. Емоційний складник публіцистики Юрія Винничука.
Помернюк Л., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

6. Права журналіста – інструмент його професійної діяльності.
Боровець О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

7. Взаємодія суду та ЗМІ: основні засади, принципи та ризики. 
Веляник Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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8. Становлення воєнної журналістики в період незалежної України. 
Захарчук М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

9. Жанрово-тематичне розмаїття публіцистики Миколи Хвильового. 
Ковцун М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Демократія як система занепаду держави (на прикладі ЗМК).
Барзєй О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Мілітарний образ України в зарубіжних ЗМІ.
Басюк В., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Особливість роботи журналіста в зоні військових дій.
Бурда М., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Перешкоджання журналістській діяльності: історії українських 
журналістів. 

Максимчук В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА

14. Роль інформаційно-рекламного видання у формуванні іміджу за-
кладу вищої освіти (на прикладі журналу «Острозька академія»).

Касіяненко Л., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА

15. Сучасна релігійна газета: форми актуалізації християнських цін-
ностей.

Проценко З., студентка 5 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

16. Актуальні проблеми реалізації права на доступ до інформації в 
Україні. 

Клічук М., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

17. Візуальні елементи ЗМК у процесі створення іміджу. 
Матвійчук І., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

18. Стратегічний аналіз медіабрендингу України в міжнародному 
контексті.

Покотильська І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА



Дні науки НаУОА42

19. Чоловічий образ у глянцевому журналі «Man’s Life». 
Мазярчук Т., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

20. Історичні передумови виникнення тревел-журналістики на те-
ренах України.

Воробйова А., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА

21. Промоційна брошура: способи розміщення текстового та візу-
ального контенту, їх функційні особливості. 

Мальчик Є., студент 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

22. Fashion-журналістика як наукова дисципліна та напрям сучасної 
журналістики.

Юхимець В., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА
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СЕКЦІЯ
«НОВІТНІХ МЕДІА»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 74
Формат: доповіді

Голова – Супрун Людмила Вікторівна, доктор наук із соціальних 
комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики НаУОА.

Секретар – Комолова Катерина Артурівна, студентка 6 курсу гу-
манітарного факультету НаУОА.

1. Соціальна реклама в Інтернет-просторі як фактор формування 
громадянського суспільства.

Супрун Л., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завіду-
вач кафедри журналістики НаУОА

Супрун В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журна-
лістики НаУОА

2. Новорічні промови українських президентів як засіб маніпуляції.
Стаднік Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

3. Використання маніпулятивних технік у комерційній телевізійній 
рекламі продуктів харчування.

Зінько О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Гіперлокальна журналістика: досвід зарубіжних країн та перспек-
тиви розвитку в Україні.

Боровець І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

5. Стандарти журналістики в соціальних мережах. 
Ясінська А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Специфіка контенту онлайнових регіональних ЗМІ (на прикладі 
рівненського порталу «ЧаРівне.інфо»).

Величко І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Тролінг в українських групах і спільнотах соціальної мережі 
Facebook. 

Якименко Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА 
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8. Комерційна журналістка у сфері маркетингу та PR.
Олексюк А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

9. Медіаосвіта як початок нового інформаційного розвитку. 
Микитюк А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

10. Маніпуляція та її причини. Типи та стратегії маніпуляцій. 
Оксенюк Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Вплив новин кримінальної тематики на аудиторію. 
Соболєва К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

12. Поняття та сутність соціальної реклами.
Кондратюк Ю., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

13. Соціальна реклама як інформаційно-комунікаційний інструмент 
діяльності соціальних служб.

Бекерук А., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Авторське право на YouTube. 
Мамчур О., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Універсальність відеохостингу YouTube в медійному середовищі.  
Гановський П., студент 6 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

16. Прихована реклама лікарських засобів і медичних послуг у рів-
ненських онлайн-виданнях. 

Комолова К., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА

17. PR-комунікації в міжнародних неурядових організаціях на при-
кладі Transparency International Ukraine.

Хом’як Л., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

18. Сутність, проблеми та передумови професійної ґендерної сегре-
гації у журналістській сфері України.

Максимчук А., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА
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СЕКЦІЯ
«РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ  

І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Дата проведення першого засідання (аспірантсько-викладацьке): 
27 березня, 12.00 
Місце проведення: приміщення кафедри релігієзнавства і теології
Формат: круглий стіл

Голова – Стоколос Надія Георгіївна, доктор історичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА.

Секретар – Бойчун Марія Дмитрівна, лаборант кафедри релігієз-
навства і теології НаУОА

1.Феномен ботанічних садів Римо-католицького ордену піарів на 
Волині (XVIII – перша половина XIX ст.)

Стоколос Н. Г., доктор історичних наук, професор, завідувач кафе-
дри релігієзнавства і теології НаУОА.

2. Клірові відомості як джерело вивчення історії православної церк-
ви дореволюційної доби

Жилюк С.І., доктор історичних наук, професор кафедри релігієз-
навства і теології НаУОА.

3. Релігійне життя римо-католиків півдня України у ХІХ столітті.
Шостак І. В., кандидат історичних наук, доцент НаУОА

4. Проблеми конфесійної ідентичності в книговидавничій сфері.
Филипчук С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри релі-

гієзнавства і теології НаУОА

5. Релігійний складник політики контролю народжуваності: христи-
янський аспект.

Шаправський С. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
релігієзнавства і теології НаУОА

6. Коучинг як інструмент підвищення особистісної ефективності та 
професійного розвитку.

Іщук О. В., ст. викладач, кандидат історичних наук кафедри релі-
гієзнавства і теології НаУОА
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7. Натурфілософські погляди Андрія Торасовича.
Щепанський В. В., кандидат філософських наук, ст. викладач ка-

федри релігієзнавства і теології НаУОА

10. Культурно-просвітницька діяльність Луцького Хрестовоздви-
женського братства у другій половині ХІХ ст.

Альошина О. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри релі-
гієзнавства і теології НаУОА

11. Соціально-філософські погляди Андрея Шептицького.
Запорожець М. О., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії і суспільних дисциплін Уманського державного педагогічного 
університету ім. П. Тичини.

12. Гендерне питання як соціокультурний феномен: релігієзнавчий 
аналіз.

Костюк Н., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

13. Осмислення міфу крізь призму сучасної постмодерністської фі-
лософії.

Кучинська Л., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології 
 НаУОА

14. Віхи життєвого шляху та набутки діяльності протопресвітера 
православної церкви в Америці Олександра Шмемана (1921–1983 рр.).

Гончарук В., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

15. Російське політичне православ’я в дії: анафема архієпископа По-
лікарпа Сікорського.

Скиба І., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

16. Участь студентів Греко-Католицької богословської академії 
у Львові в поширенні тверезості на теренах Галичини впродовж 20– 
30-х рр. XX ст.

Хоркава І., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

17. Адміністративно-педагогічна праця протоієрея Даміана Ясенчу-
ка у Волинській духовній семінарії (1946–1964 рр.).

Цап М., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
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18. Нові явища в медіакультурі: релігійний чинник.
Пархонюк Т., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології 

 НаУОА

19. Роль Іова Манявського (Івана Княгиницького) та Іова Почаїв-
ського (Івана Желіза) в ході релігійних трансформацій кінця XVI–XVII 
століть: історичні паралелі з сьогоденням.

Захарук П., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

20. Важливість і значення висвітлення в засобах масової інформації 
релігійного туризму на території північно-західної України.

Кулініч Н., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

Дата проведення другого засідання (студентське): 
28 березня, 15.00
Місце проведення: ауд. 39
Формат: доповіді

Голова – Стоколос Надія Георгіївна, доктор історичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА.

Секретар – Бойчун Марія Дмитрівна, лаборант кафедри релігієз-
навства і теології НаУОА

1. Основні редакції Святого Письма як джерела герменевтичних до-
сліджень представників Антіохійської школи.

Бойчун М., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

2. Значення релігійного чинника в збереженні ідентичності україн-
ців у Європі.

Сьорак Л., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

3. Інтерпретація християнського еволюціонізму П’єра Тейяра де 
Шардена.

Дребот Ю., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Метаморфози індуїзму в умовах глобалізації: соціальний, куль-
турний, філософський аспекти.

Льовіна О., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА



Дні науки НаУОА48

5. Ідеологічно-релігійний чинник російсько-українського конфлікту.
Красницький Р., студент 6 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

6. Порівняльний аналіз уявлень про простір і час І. Канта у «Крити-
ці чистого розуму» і релятивістських положень спеціальної теорії від-
носності А. Ейнштейна.

Шевчук І., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Йосиф Рутський як реформатор Української греко-католицької 
церкви

Гаврилюк П., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

8. Святилища сучасних неоязичників в Україні
Зозуленко Т., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ,

ЛІНГВОДИДАКТИКИ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце: ауд. 11
Формат: доповіді

Голова – Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри української мови і літератури НаУОА, 
академік АН ВШ України.

Секретар – Рабчук Ірина Юріївна, аспірантка, викладачка кафе-
дри української мови і літератури НаУОА.

1. Ступінь досягнення орфографічної компетенції в умовах сучасної 
школи.

Хом’як І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
української мови і літератури НаУОА, академік АН ВШ України

2. Співвідношення понять прикладка і присудок у лінгвістичній науці. 
Рабчук І., аспірантка, викладачка кафедри української мови і літе-

ратури НаУОА

3. Лінгводидактичний статус правописної компетентності.
Карповець Х., аспірантка, викладачка кафедри української мови і 

літератури НаУОА

4. Засоби розвитку культури спілкування студентів-філологів на за-
няттях з української мови.

Костолович Т., аспірантка Рівненського державного гуманітарно-
го університету

5. Риторичні засади професійного мовлення під час вивчення курсу 
«Українська мова за професійним спрямуванням».

Туровська І., здобувач кафедри української мови і літератури 
 НаУОА

6. Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання україн-
ського правопису.

Пасічник Л., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА
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7.Особистісно орієнтований підхід до навчання синтаксису україн-
ської мови.

Галуга О., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

8. Формування лексичної компетентності в учнів основної школи. 
Серветник Н., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

9.Формування у школярів предметної компетентності в процесі ви-
вчення морфології.

Золотарьова П., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА

10. Особливості навчання української мови в освітніх закладах За-
хідної діаспори.

Рибак Т., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Актуальні проблеми зовнішньої організації уроку мови.
Гилюк М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Актуальні проблеми внутрішньої організації сучасного уроку 
мови.

Мельничук К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА
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СЕКЦІЯ
«УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ

В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце: ауд. 38 
Формат: доповіді

Голова – Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української мови і літератури НаУОА.

Секретар – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філоло-
гічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури 
НаУОА.

1. Актуалізація концепту «доля» в поетичному дискурсі М. Вінгра-
новського.

Мініч Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
мови і літератури НаУОА.

2. Вербалізація гола в сучасному футбольному інтернет-дискурсі.
Максимчук В., кандидат філологічних наук, старший викладач ка-

федри української мови і літератури НаУОА

3. Поетична інтерпретація концепту «душа» у творчості Дмитра 
Павличка.

Шостюк З., здобувачка кафедри української мови Східноєвропей-
ського національного університету імені Лесі Українки

4. Відонімні утворення в новітньому поетичному дискурсі.
Максимчук Г., аспірантка кафедри української мови і літератури 

НаУОА

5. Фразеологічні модифікації у творі «Лексикон інтимних міст» 
Ю. Андруховича. 

Бєлкіна О., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Мовна картина світу творчості Олександра Богачука.
Андрійчук Ю., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА
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7. Метафора як лінгвістичний феномен спортивного дискурсу: осно-
вні метафоричні моделі футболу.

Чіхрай Т., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

8. Авторські лексичні новотвори в поезії Ігоря Павлюка й Оксани 
Пухонської.

Кульчицька Т., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА

9. Вербалізація концепту «життя» в сучасній українській пресі: ана-
ліз мовних засобів об’єктивації.

Мартинович Є., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА

10. Ономастичні неологізми в заголовках мас-медіа Хмельниччини.
Никончук К., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

11. Трансформація фразеологічних одиниць як засіб увиразнення 
художніх текстів Панаса Мирного.

Косован Ю., студентка 5 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

12. Особливості функціювання фразеологічних одиниць у творах 
Ю. Андруховича (на матеріалі романів «Рекреація», «Московіада», 
«Перверзія»).

Зборівська В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА

13. Роль фразеологізмів у мовотворчості Володимира Винниченка.
Гавриш А., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Концепт «людина» в поетичній творчості І. Низового.
Данилюк О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

15. Актуалізація концепту «життя» у ЗМІ.
Михальчук Г., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

16. Національно марковані псевдоніми воїнів АТО: психолінгвіс-
тичний аспект.

Олар К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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17. Семантико-стилістичне наповнення гебраїзмів у сучасному ху-
дожньому дискурсі.

Романчук Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

18. Культуромовні огріхи сучасного телеведучого (на прикладі теле-
каналу «1+1»).

Шістка В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

19. Авторські новотвори як виразники локальної мовно-поетичної 
картини світу.

Тимчук А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

20. Неологізми, народжені революціями (на матеріалі газети «Укра-
їна молода»).

Кухарська В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У СВІТЛІ 

НОВІТНІХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ МЕТОДОЛОГІЙ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце: ауд. 19
Формат: круглий стіл

Голова – Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, 
професор кафедри української мови і літератури НаУОА.

Секретар – Криловець Роман Анатолійович, викладач кафедри 
української мови і літератури НаУОА.

1. Авторський «оркестр» у літературній спадщині Лесі Українки у 
світлі інтермедіального аналізу. 

Кочерга С., доктор філологічних наук, професор кафедри україн-
ської мови і літератури НаУОА

2. Натурфілософські мотиви в ліриці В. Стуса та П. Тичини. 
Криловець Р., викладач кафедри української мови і літератури 

 НаУОА

3. Жанр подорожніх нотаток у поезії Галини Крук.
Марчук С., аспірантка кафедри української мови і літератури 

 НаУОА

4. Рецепція національної культури в мемуаристиці Богдана Лепкого.
Троян Т., аспірантка кафедри української мови і літератури 

 НаУОА

5. Модерний пошук Уласа Самчука.
Подвишенний О., аспірант кафедри української мови і літератури 

НаУОА

6. Фігура емансипованого єврея в інтелектуальній прозі Валер’яна 
Підмогильного.

Семерин Х., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Флористична поетика в творчості Лесі Українки.
Завалюк М., студентка 6 курсу гуманітарного факультету  НаУОА
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8. Символіка часу в сучасній українській дитячій прозі.
Приходько Т., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

9. Специфіка та художньо-естетичні особливості поем Івана Низо-
вого.

Процюк В., студент 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Символи в «потоці свідомості» М. Коцюбинського (на прикладі 
новели «Невідомий») .

Погоріла Ю., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА

11. Семіотична палітра культурософської лірики Євгена Маланюка. 
Гоян М., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Поетика комунікації в ліриці Василя Махна. 
Демчук О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Пам’ять і забуття як шляхи сприйняття досвіду війни (за рома-
ном Василя Слапчука «Забуття»). 

Котович С., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Трансформація жанру містерії в п’єсі Ігоря Костецького «Дій-
ство про велику людину» .

Трачук І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Жанрово-стилістичні особливості п’єс Володимира Діброви.
Цюзь К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

16. Мотив дороги в романі С. Жадана «Інтернат».
Драганчук О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

 НаУОА

17. Дискурс європеїзму в романі Ю. Андруховича «Дванадцять об-
ручів». 

Селезень В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

18. Художня інтерпретація соціальних стратегій постреволюційної 
доби в романі М. Хвильового «Вальдшнепи». 

Цикалюк І., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ОСТРОГІАНА»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце: Наукова бібліотека НаУОА
Формат: доповіді

Голова – Миненко Юрій Васильович, кандидат філологічних 
наук, старший викладач кафедри української мови і літератури НаУОА.

Секретар – Колошкіна О., студентка 6 курсу гуманітарного фа-
культету НаУОА

1. Кшиштоф Косинський – попередник Богдана Хмельницького.
Миненко Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач ка-

федри української мови і літератури НаУОА

2. Повість Олени Захарченко «Хутір»: рівненський міф в україн-
ській літературі.

Колошкіна О., студентка 6 курсу гуманітарного факультету 
 НаУОА

3. Художній світ роману Петра Кралюка «Данило Острозький: об-
раз, гаптований бісером» у світлі психоаналітичної рецепції.

Цюзь К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Художній світ Антіна Павлюка: реставрація.
Каркіч І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

5. Бароковий світ у доробках літераторів-острожан кінця 16 – пер-
шої половини 17 ст.

Назарук В., викладачка кафедри журналістики НаУОА

6. Полікультурність в історії Острога.
Кравчук К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Образ Володьки як утілення української національної ідеї в три-
логії Уласа Самчука «Волинь».

Гузар Л., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ»

Дата проведення: 28 березня, 14:00 
Місце проведення: ауд. № 34 
Формат: доповіді.

Голова – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних 
наук, професор кафедри країнознавства НаУОА, Заслужений праців-
ник освіти України.

Секретар – Акімова Ірина Олександрівна, студентка бакалаврату 
факультету міжнародних відносин НаУОА.

1. Основні проблеми розвитку туризму в М’янмі.
Коваль О., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

2. Вища освіта у Великобританії.
Лащук А., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

3. Державна стратегія розвитку туризму Західної Австралії 2020.
Малюк А., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

4. Туристична сфера в заморських департаментах Франції.
Данильченко Т., студентка магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

5. Державне регулювання туризму в США.
Семещук Н., студентка магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА

6. Центри пригодницького туризму в Індонезії.
Акімова І., студентка бакалаврату факультету міжнародних відно-

син НаУОА

7. Гастрономічний туризм в Іспанії.
Бондарчук Є., студентка бакалаврату факультету міжнародних від-

носин НаУОА
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8. Туроператори та турагенти в структурі туризму Єгипту.
Гвоздь Г., студентка бакалаврату факультету міжнародних від-

носин НаУОА

9. Гастрономічний туризм в Перу та Болівії.
Дунець Я., студент бакалаврату факультету міжнародних відно-

син НаУОА

10. Винний регіон Шампань.
Король Д., студентка бакалаврату факультету міжнародних від-

носин НаУОА

11. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Болгарії 
у 21 столітті.

Хомич В., студентка бакалаврату факультету міжнародних від-
носин НаУОА

12. Розвиток галузевого туризму в ОАЕ в ХХІ ст.
Фомін О., студентка бакалаврату факультету міжнародних від-

носин НаУОА

13. Гірськолижний туризм Франції та Італії.
Катрецька Я., студентка бакалаврату факультету міжнародних 

відносин НаУОА

14. Європа як основний центр гірськолижного туризму.
Герасимчук О., студентка бакалаврату факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

15. Діловий туризм Гонконгу на сучасному етапі.
Довженко К., студентка бакалаврату факультету міжнародних 

відносин НаУОА

16. Західноєвропейський досвід модернізації музейної сфери.
Печерська О., студентка бакалаврату факультету міжнародних 

відносин НаУОА

17. Подієвий туризм в Німеччині у ХХІ ст.
Колдомасов А., студент бакалаврату факультету міжнародних 

відносин НаУОА
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Дата проведення: 29 березня, 14:00 
Місце проведення: ауд. № 34
Формат: доповіді

Голова – Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних наук, 
доцент, завідувач кафедри країнознавства НаУОА

Секретар – Конопліцька Ольга Валентинівна, студентка бака-
лаврату факультету міжнародних відносин НаУОА

1. Світ-системний аналіз країнознавства.
Кулаковський П., доктор історичних наук, професор кафедри кра-

їнознавства факультету міжнародних відносин НаУОА

2. «Зовнішня» політика РПЦ на пострадянському просторі.
Павлюк В., кандидат історичних наук, професор кафедри країноз-

навства факультету міжнародних відносин НаУОА

3. Арктична політика КНР на сучасному етапі.
Подворна О., кандидат політичних наук, доцент кафедри країноз-

навства факультету міжнародних відносин НаУОА

4. Ірландське питання на першому етапі Brexit.
Рудько С., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

країнознавства факультету міжнародних відносин НаУОА

5. Економічний розвиток післявоєнної Польщі в польській політич-
ній думці (1939-1945).

Шишкін І., кандидат історичних наук, доцент кафедри країноз-
навства факультету міжнародних відносин НаУОА

6. Українсько-словацькі відносини за президентства П. Порошенка: 
економічний аспект.

Волинчук І., викладач кафедри країнознавства факультету між-
народних відносин НаУОА

7. Співпраця України з Канадою у військові сфері.
Єленіч Ю., студент магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА
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8. Співробітництво Ісландії та США в рамках НАТО.
Карево О., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

9. Реакція Білого дому на російську агресію на Сході України.
Омельчук Д., студент магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА

10. Досвід і уроки міграційної політики Європейського Союзу для 
України.

Шоха В., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА

11. Політичні санкції в зовнішній політиці.
Бовтачук К., студентка магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА

12. Проблеми ефективності Ради безпеки ООН в контексті росій-
сько-українського протистояння.

Бондаренко М., студентка бакалаврату факультету міжнарод-
них відносин НаУОА

13. Середземноморський напрям зовнішньої політики Французької 
Республіки.

Вакарюк О., студентка бакалаврату факультету міжнародних 
відносин НаУОА

14. Нові виклики європейської безпеки в умовах російсько-україн-
ського протистояння.

Каламаж О., студент бакалаврату факультету міжнародних від-
носин НаУОА

15. Політика Консервативної партії 2010-2016 рр. щодо відносин із 
ЄС.

Кондратюк Н., студентка бакалаврату факультету міжнародних 
відносин НаУОА

16. Ядерні випробування як чинник погіршення відносин між КНДР 
та США. 

Конопліцька О., студентка бакалаврату факультету міжнарод-
них відносин НаУОА
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17. Проблема Косово на шляху до ЄС.
Луковська Л., студентка бакалаврату факультету міжнародних 

відносин НаУОА

18. Ініціативи Європейської комісії щодо реформування ЄС.
Черняхівська К., студентка бакалаврату факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

19. Відносини Норвегії з ЄС.
Яцун Н., студентка бакалаврату факультету міжнародних відно-

син НаУОА

20. Гуманітарний чинник в українсько-польських відносинах у 
2016-2017 рр.

Верховецька А., студентка бакалаврату факультету міжнарод-
них відносин НаУОА

21. Міграційні процеси в М’янмі на сучасному етапі.
Шпилька О., студентка бакалаврату факультету міжнародних 

відносин НаУОА

22. Співробітництво Малайзії, Індонезії та Сінгапуру в боротьбі з 
піратством у Малаккській протоці.

Бєляєв Н., студент бакалаврату факультету міжнародних відно-
син НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХVIІ – ХІХ СТ.»

Дата, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 35
Формат: круглий стіл, доповіді

Голова – Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА

Секретар – Зубіцька Дарія Василівна, студентка 3 курсу факуль-
тету міжнародних відносин НаУОА

1. Соціально-економічне становище Житомирського староства пер. 
пол. ХVІІ ст. 

Швець О., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА

2. Острозький єзуїтський колегіум в другій пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.
Закидальська Н., студентка 3 курсу факультету міжнародних 

відносин НаУОА

3. Селяни і фільварок на Волині у ХVІІІ ст. 
Мовчун С., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

4. Греко-католицька церква в соціально-економічному житті Волині 
у ХVІІІ ст. 

Зубіцька Д., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

5. Відносини духовенства Правобережної  та Римо-Католоцької 
церкви на Волині (кін. XVII – поч. ХХ ст.)

Захарук А., студентка магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА

6. Фільваркове господарство Дубенського ключа у першій чверті 
XVIII ст. 

Близняк М., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
ім. М. П. Ковальського НаУОА
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7. Монастирі Волині XVIII ст. в суспільно-політичному житті 
регіону. 

Санкевич М., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

8. Розвиток ремесла у Подільському воєводстві у XVIII ст. 
Дячук К., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

9. «Зусманський» період в історії кам’янобрідського фарфоро-фаян-
сового заводу. 

Немирська К., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-
носин

10. Волинська духовна семінарія в контексті інституційних транс-
формацій навчального закладу. 

Ліщук С., здобувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.
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СЕКЦІЯ
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ СТ.»

Дата, час: 27 березня, 12.00
Місце проведення: ауд. 65
Формат: круглий стіл, доповіді
 
Голова – Марчук Володимир Станіславович, кандидат історич-

них наук, старший викладач кафедри історії ім. М.П.Ковальського 
 НаУОА

Секретар – Брижук Андрій Вікторович, аспірант кафедри історії 
НаУОА 

1. Громадська діяльність барона Ф.Р. Штейнгеля.
Мартинчук М., студент магістеріуму факультету міжнародних 

відносин

2. Класифікація і типологізація міст Волинського воєводства (1921-
1939 рр.).

Брижук А., аспірант кафедри історії ім. М. П.Ковальського  НаУОА 

3. Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в між-
воєнний період.

Марчук В., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
історії ім. М. П. Ковальського НаУОА

4. Органи місцевого самоврядування на території Волинського воє-
водства у міжвоєнний період.

Смерека М., студент магістеріуму факультету міжнародних від-
носин

5. Українсько-польські відносини на Волині (1921-1926 рр.).
Дідух М., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин

6. Український національно-визвольний рух на Рокитнівщині у 
1944-1945 рр. 

Денисюк О., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
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7. Терор проти цивільного населення Волині у контексті протисто-
яння між радянськими партизанами й українським повстансько-під-
пільним рухом (1943-1944 рр.).

Сухих А., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА

8. Поляки в радянському партизанському русі на Волині (1943- 
1944 рр.). 

Максимчук В., студент 4 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

9. Діяльність отця Якова Кравчука в роки Другої світової війни.
Смирнов А., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

ім. М.П.Ковальського НаУОА

10. Бойові дії спец загонів НКВС проти націоналістичного руху опо-
ру на завершальному етапі війни.

Руцький М., студент магістеріуму факультету міжнародних 
відносин 

11. Депортації з західноукраїнських земель у повоєнний період.
Кирильчук А., студент магістеріуму факультету міжнародних 

відносин
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СЕКЦІЯ
 «УКРАЇНА І СВІТ»

Дата, час: 27 березня,15:00
Місце проведення:ауд. 34
Формат: доповіді, дискусія

Голова – Трофимович Володимир Васильович, доктор історич-
них наук, професор, завідувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського 
НаУОА.

Секретар – Мартинюк Назар Анатолійович, студент 3 курсу фа-
культету міжнародних відносин НаУОА.

1. Діяльність автономного уряду Підкарпатської Русі – Карпатської 
України (1938 – 1939 рр.). 

Волощук М., студент магістеріуму факультету міжнародних від-
носин

2. Реорганізація польського підпілля на Волині в умовах німецької 
окупації. 

Дашко В., аспірантка кафедри історії ім. М.П.Ковальського 
 НаУОА.

3. Польське збройне підпілля на Холмщині в 1941-1942 рр. 
Кошельник А., здобувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського 

НаУОА.

4. Вплив західних союзників Польщі на позицію уряду В. Сікор-
ського в українському питанні (1939 – 1943рр.).

Трофимович Л., кандидат історичних наук, доцент кафедри гума-
нітарних наук Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана 
П. Сагайдачного

5. Українські формування «шуми» у складі поліції Вермахту (1941 
– 1943 рр.).

Яцкович О., студентка 4-го курсу факультету міжнародних від-
носин

6. М. Антонович як член ОУН.
Годжал С., аспірантка кафедри історії ім. М. П. Ковальського 

 НаУОА
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7. Становлення українсько-польського кордону 1945-1952 рр.
Климарчук Р., студент магістеріуму факультету міжнародних 

відносин

8. Українські переселенці з Польщі на Волинь в 1944 – 1950 рр.
Савчук І., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин

9. Політичні передумови акції «Вісла». 
Хмиз О., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин

10. Повсякдення українських переміщених осіб в Західній Німеччи-
ні (1945-1952 рр.).

Рибачок І.О., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-
дри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА

11. Співпраця екзильного уряду УНР з міжнародними організаціями 
(1948 – 1991 рр.).

Мартинюк Н., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

12.Українсько-американські відносини в період президенства Л. 
Кравчука.

Клімковський Р., студент магістеріуму факультету міжнарод-
них відносин

13. Причини загострення кризи сучасних українсько-польських від-
носин.

Трофимович В.В., доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри історії НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ОСТРОГІАНА»

Дата, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 36
Формат: доповіді

Голова – Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА

Секретар – Капустинська Ірина Валеріївна, студентка магістері-
уму факультету міжнародних відносин НаУОА

1. Зв’язки князя Василя-Костянтина Острозького з протестантами.
Карманчиков В., студент 3 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА

2. Новий Заслав і Новозаславська волость у першій половині ХVІІ ст. 
Капустинська І., студентка магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА 

3. Соціально-економічний стан Заславської волості (за інвентарем 
1637 р.).

Андрієвська І., студентка магістеріуму факультету міжнарод-
них відносин НаУОА

4. Соціально-економічний розвиток Заславської волості у першій 
чверті ХVІІ ст. 

Метельська Ю., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА

5. Описи замків князів Острозьких та Заславських. 
Атаманенко В., кандидат історичних наук, доцент кафедри істо-

рії ім. М.П.Ковальського НаУОА

6. Костянтин Острозький як військовий полководець.
Симонович Д., студент 3 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

7. Ковельські володіння князя А. М. Курбського.
Дубляниця Т., аспірантка кафедри історії ім. М.П.Ковальського 

НаУОА
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8. Маєтковий стан Заславської волості у ХVІІІ ст. 
Личик І., аспірант кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА

9. Духовно-культурне життя Острожчини в роки німецької окупації 
(1941-1944 рр.).

Швайко Т., студентка магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. СІД»

Дата, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 9
Формат: доповіді, дискусія

Голова – Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, 
професор НаУОА

Секретар – Новак Богдан Сергійович, аспірант кафедри історії 
НаУОА 

1. Люстрації як джерело економічної історії Теребовельщини.
Танька В., студент магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

2. Історія вивчення скарбів Волині ХІ-ХІV ст. 
Січкарук Т., студентка магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА

3. Вивчення історичної демографії Волині ХVІІІ ст. 
Ющук Т., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

4. Репатріація остарбайтерів з Рівненщини (історіографія та 
джерела). 

Мартинюк О., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

5. Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське сус-
пільство (історія вивчення проблеми).

Лисак В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

6. Василь Дубровський як дослідник історії Азербайжану.
Новак Б., аспірант кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА

7. Щоденники Євгена Чикаленка як історичне джерело.
Лагода О., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА
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8. Визвольні змагання 1917-1921 рр. в комемораціях сучасної 
України. 

Власюк С., аспірант кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА

9. Зовнішня політика Української Держави 1918 р. в сучасній істо-
ричній науці.

Корнійчук В., студент магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА

10. Олена Компан як дослідниця ранньомодерної історії України.
Мерзін К., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

11.Бій за Іловайськ 10 серпня 2014 року крізь призму спогадів.
Бенчук В., студент магістеріуму факультету міжнародних від-

носин

12. Чому національна історія?
Яремчук В. П., доктор історичних наук, професор кафедри історії 

ім. М. П. Ковальського НаУОА



Дні науки НаУОА72

СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЇСТИКИ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 9
Формат: доповіді.

Голова – Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, 
професор НаУОА, завідувач кафедри міжнародних відносин

Секретар – Степанець Павло Володимирович, аспірант кафедри 
міжнародних відносин НаУОА

1. Еволюція Східного партнерства: від Празького до Брюссельсько-
го саміту. 

Сидорук Т., доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри 
міжнародних відносин НаУОА

2. Позиція Чехії щодо  Європейської політики сусідства та Східного 
партнерства.

Близняк О., аспірантка кафедри міжнародних відносин НаУОА

3. Політика РФ у Східній Європі в електроенергетичній галузі як 
економічний виклик національним інтересам України. 

Степанець П., аспірант кафедри міжнародних відносин НаУОА

4. Результати введення безвізового режиму з ЄС для Грузії.
Дубовець К., студентка 6 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

5. Гуманітарна допомога ЄС на реформування України після Рево-
люції Гідності.

Банадига Н., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

6. Торгово-економічні відносини Норвегії та ЄС.
Баширова А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

7. Економічний аспект членства ФРН у ЄС.
Домчак І., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА
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8. Сучасні дискусії про створення Європейського оборонного союзу.
Паламарчук К., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА

9. Шляхи подолання міграційної кризи в Європейському Союзі.
Самсонова А., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА

10. Роль ЄС у процесі відновлення держав Західних Балкан.
Тутова Д., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

11.Торговельно-економічні відносини США та ЄС за президенства 
Дональда Трампа.

Мирончук В., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

12. Взаємовідносини Республіки Молдова з Румунією та Україною 
у контексті євроінтеграційних процесів.

Яковлєва А., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

13. Україна на шляху до безвізового режиму з ЄС: труднощі, резуль-
тати, перспективи.

Гуковська І., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

14. Брексит: перша фаза переговорів.
Вавренчук О., студентка 3 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА

15. Зміна Європейської політики безпеки і оборони після Лісабон-
ського договору.

Галан А., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

16. Лобіювання в ЄС.
Фурман В., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА
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17. Модернізація безпекової політики ЄС в зв’язку з міграційною 
кризою.

Мельник Я., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

18. Питання можливого членства Ісландії в ЄС: позиції громадян і 
основних політичних сил.

Ступень А., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 17
Формат: доповіді.

Голова – Корнійчук Любов Володимирівна, кандидат історичних 
наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин

Секретар – Матвійчук Наталія Володимирівна, викладач-ста-
жист кафедри міжнародних відносин НаУОА

1. Роль закордонного українства в культурній дипломатії України.
Атаманенко А., доктор історичних наук, професор, декан факуль-

тету міжнародних відносин НаУОА

2. Україна в польській геополітичній думці.
Корнійчук Л., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-

дри міжнародних відносин НаУОА

3. Роль США в реформуванні державних та громадських інститутів 
в Україні.

Середюк Н., аспірант кафедри міжнародних відносин НаУОА

4. Сучасна міграційна політика Франції: проблеми та їх вирішення.
Поліщук Т., студентка 6 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

5. Діяльність РПЦ у конфліктах на пострадянському просторі.
Тихончук А., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

6. Порівняльний аналіз позицій США та ЄС щодо ядерної програми 
Ірану після підписання Спільного всеосяжного плану дій у 2015 р.

Якимчук М., студентка 5 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

7. Співробітництво Азербайджану та Росії з питань правового ста-
тусу Каспійського моря.

Агаєв О., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
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8. Роль Великої Британії у діяльності НАТО на початку ХХІ ст.
Бокій В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

9. Нова зовнішньополітична стратегія Польщі за президентства Ан-
джея Дуди.

Склянчук І., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

10. Українсько-угорські відносини періоду президентства  
В. А. Ющенка.

Войтко Ю., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

11. Культурно-гуманітарна співпраця України і Словаччини.
Гарбазей Л., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

12. Фактор пропаганди в україно-російській інформаційній війні.
Кліментьєва В., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА

13. Військове співробітництво України та Канади на сучасному 
етапі. 

Шашуро Д., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

14. Енергетичний фактор у двосторонніх відносинах Росії з Украї-
ною та Республікою Білорусь: порівняльний аналіз.

Мушин І., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

15. Політичні відносини Республіки Узбекистан та США на поч. 
ХХІ ст.

Конопка А., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

16. Проблеми і перспективи відносин між Республікою Польщею і 
Республікою Білорусь.

Рудика В., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
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17. Оцінка М. Куропасем етнічної політики США у 1970-х рр.
Матвійчук Н., викладач-стажист кафедри міжнародних відносин 

НаУОА

18. Дистопійний світ роману Яна Вайса «Будинок на тисячу 
поверхів». 

Тимейчук І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри між-
народних відносин НаУОА

19. Особливості дистанційного навчання професійно-орієнтованої 
іноземної мови.

Нікітюк Л., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА

20. Теоретичні аспекти БОЛЮ в англійській, німецькій та україн-
ській мові.

Сахнюк О. С., кандидат філологічних наук, старший викладач ка-
федри міжнародних відносин НаУОА

21. Доктрина зовнішньої політики Д. В. Буша. 
Жигайло В., аспірант кафедри міжнародних відносин НаУОА

22. Роль та місце стратегій національної безпеки у зовнішній по-
літиці.

Нечипорук М., аспірантка кафедри міжнародних відносин НаУОА
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СЕКЦІЯ
«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ  

В АЗІЇ, АФРИЦІ І ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ»

Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 36
Формат: доповіді

Голова – Конопка Наталя Олегівна, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри міжнародних відносин.

Секретар – Костів Богдан Богданович, студент 6 курсу факультету 
міжнародних відносин НаУОА

1. Торгівельно-економічне співробітництво України  та держав Ма-
грибу.

Конопка Н., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжна-
родних відносин НаУОА

2. Система інтеграції електричних мереж Центральної Америки: 
оцінка реалізації проекту.

Костів Б., студент 6 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА

3. Тенденції розвитку енергетичного співробітництва між КНР та 
Російською Федерацією (2013-2017 рр.).

Кукалець О., студентка 6 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

4. Концепція «м’якої сили» в контексті зовнішньополітичної страте-
гії Китаю: її становлення, розвиток і трансформація.

Семенюк А., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

5. Фактор безпеки у відносинах США та Китаю на сучасному етапі.
Голубош Ю., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

6. Суперництво США і КНР за лідерство в регіоні АТР.
Ковенько А., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА
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7. Сучасний стан китайсько-тайванських відносин.
Шиленко М., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

8. Енергетична співпраця Італії та держав Близького Сходу на су-
часному етапі.

Ярмолюк О., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

9. Геополітична роль Мексики у регіоні ЛА на сучасному етапі. 
Проблеми та перспективи.

Гайбонюк К., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

10. Боротьба за регіональне лідерство ОАЕ і КСА.
Касіянчук Р., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

11. Наслідки референдуму про незалежність Іракського Курдистану.
Лосюк І., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА

12. Проблема міграції у відносинах Колумбії і Венесуели на сучас-
ному етапі.

Маслюх О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

13. Лівійська криза як фактор напруги в середземноморському ре-
гіоні.

Баженов В., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ

Пленарне засідання 
факультету політико-інформаційного менеджменту 

Дата проведення, час: 28 березня, 12.30
Місце проведення: ауд. 8
Формат: презентації

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА 

НАЦІО НАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми 
; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., 
перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: Політичні ідеї 
представників теорії суспільного вибору (Лебедюк В.М.). 

Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014 
– 2016 роки. Презентація результатів дослідження у Рівненській облас-
ті громадською організацією «Школа політичної аналітики «ПОЛІС». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДА-

ГОГІКИ

Плиска Ю.С. Особистісна педагогічна культура вчителя в Україні і 
Польщі: тенденції розвитку : [монографія] / Ю. С. Плиска. – Острог : 
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. 
– 404 с.

Презентація діяльності Інституту практичної психології та психоте-
рапії (доц. Шугай М. А., ст. в. Волошина В. О.).
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ
НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ КАФЕДРИ ДОКУМЕНТОЗНАВ-

СТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Презентація діяльності Науково-практичної лабораторії «Студія 
стратегічних комунікацій» (ст. в. Охріменко Г. В., в. Прасюк О. В.).

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії коруп-
ції / Упорядники: О. П. Герасимчук, С. Й. Гонгало, Ю. П. Маслова,  
Л. Я. Стрельбіцька. – Острог : Видавництво Національного університе-
ту «Острозька академія», 2017. – 36 с.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 
ЦЕНТРУ «ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКО-
ГО ЗДОРОВ’Я»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПІЛЬНИХ СТУДЕНТСЬКО-УЧНІВСЬКИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ У РАМКАХ ДОСЛІДНИЦЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО 
ПРОЕКТУ «СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧУЩІ ПРОЕКТИ МОЛОДІ – ГРО-
МАДІ ОСТРОЖЧИНИ»
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СЕКЦІЯ 
«ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

У ПОРІВНЯЛЬНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 8
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з держав-
ного управління, доцент, декан факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.

Секретар – Леник Євгеній Володимирович, студент магістеріуму 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

1. Україна після Євромайдану: випробування реформами.
Лебедюк В., кандидат наук з державного управління, доцент, де-

кан факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

2. Взаємодія виборчої та партійної систем (на прикладі Республіки 
Польща та України).

Рибачок С., старший викладач кафедри політології НаУОА

3. Інституційні зміни у посткомуністичних країнах.
Гоменюк А., студент магістеріуму спеціальності «Політологія» 

НаУОА

4. Чинники електорального успіху кандидатів на місцевих виборах 
2015 року в Україні та 2014 року в Республіці Польща: партійна під-
тримка чи власні ресурси?

Бурба О., студентка магістеріуму спеціальності «Політологія» 
НаУОА

5. Економічні чинники електоральної поведінки на парламентських 
виборах в Україні: методологічні питання.

Максимів К., студентка магістеріуму спеціальності «Політоло-
гія» НаУОА

6. Розподіл впливу між фракціями та групами у парламентах країн-
членів ЄС.

Леник Є., студент магістеріуму спеціальності «Політологія» 
 НаУОА
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7. Вибори в об’єднаних територіальних громадах: чи впливає зміна 
округів на електоральний вибір?

Устимчук Ю., студент магістеріуму спеціальності «Політологія» 
НаУОА

8. Міжпартійна мобільність депутатів на регіональному рівні: мето-
дологія дослідження.

Крижанівський І., студент магістеріуму спеціальності «Політо-
логія» НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ»

Дата, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 12
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних 
наук, доцент кафедри політології та національної безпеки НаУОА

Секретар – Євтушок Сергій Олегович, аспірант кафедри політо-
логії та національної безпеки НаУОА.

1. Еліти, інститути і політичний режим у постреволюційній Україні.
Мацієвський Ю., доктор політичних наук, доцент кафедри полі-

тології та національної безпеки НаУОА

2. Непотизм по-новому: неформальні практики в період президент-
ства П. Порошенка.

Мозоль М., викладач кафедри політології та національної безпеки 
НаУОА.

3. Креативний клас: нова панацея для України?
Кардаш С., викладач кафедри політології та національної безпеки 

НаУОА

4. Вплив популізму на демократію в Україні та Польщі.
Кашинський О., аспірант кафедри політології та національної 

безпеки НаУОА

5. Чим відрізняється популізм в Польщі та Україні?
Сливинська С., студентка магістеріуму факультету політико-ін-

формаційного менеджменту НаУОА.

6. Інтереси України у геополітичному проекті «міжмор’я».
Євтушок С., аспірант кафедри політології та національної безпе-

ки НаУОА

7. Теорія структурного насилля Й. Гальтунга: вихідні засади.
Кундельський Д., аспірант кафедри політології та національної 

безпеки НаУОА

8. Війна на Донбасі як прояв «гібридної війни» Російської Федерації 
проти України.

Бородавко Т., студентка магістеріуму факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА
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СЕКЦІЯ
«НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ»

Дата, час проведення: 28 березня, 14.00 
Місце проведення: ауд. 6
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Жовтенко Тарас Григорович, кандидат політичних наук, 
доцент кафедри політології та національної безпеки НаУОА. 

Секретар – Гевко Надія Романівна, студентка магістеріуму фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

1. Проблеми та перспективи реалізації державної політики із забез-
печення державного суверенітету України над тимчасово окупованими 
територіями в Донецькій та Луганській областях.

Жовтенко Т., кандидат політичних наук, доцент кафедри політо-
логії та національної безпеки НаУОА 

2. Історико-правовий аспект режиму безпеки Федеративної Респу-
бліки Німеччини.

Романов М., доктор юридичних наук, завідувач кафедри політоло-
гії та національної безпеки НаУОА

3. Сфера охорони здоров’я як пріоритет забезпечення національної 
безпеки України.

Чеховська М., доктор економічних наук, професор, Національна 
академія Служби безпеки України

4. Стратегія національної безпеки Угорської Республіки.
Санжаревський О., кандидат історичних наук, доцент кафедри 

політології та національної безпеки НаУОА 

5. Фільтраційні заходи як елемент забезпечення контррозвідуваль-
ного режиму.

Тіщенко В., майор, начальник міжрайонного оперативно-розшу-
кового відділу (з місцем дислокації в н. п. Бердянськ) оперативно-роз-
шукового управління Азово-Чорноморського регіонального управління

6. Формування стратегії зовнішньої політики України на Близькому 
Сході в сучасних трансформаційних процесах міжнародних відносин.
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Малиновська Н., кандидат політичних наук, старший викладач 
кафедри політології та національної безпеки НаУОА 

7. Міграційні фактори безпекової політики країн Центрально-Схід-
ної Європи.

Бондар О., студент магістеріуму факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

8. Етнополітичні проблеми як загроза національній безпеці України.
Годжал Т., студентка 1 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА

9. Національна поліція України: сучасний стан та перспективи ре-
формування.

Сніцар Ю., студентка 1 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

10. Російсько-українські відносини в контексті доктрини стриму-
вання демократії.

Гіль В., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

11. Політичний імідж України в польській пресі 2016 року.
Коцур О., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА.

12. Основні аспекти процесу інтеграції біженців у Республіці 
Польща. 

Гевко Н., студентка магістеріуму факультету політико-інформа-
ційного менеджменту
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СЕКЦІЯ
«ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»

Дата проведення: 28 березня, 14.00 
Місце проведення: ауд. № АГ-2 
Формат: доповіді та обговорення
 
Голова – Гущук Ігор Віталійович, кандидат медичних наук, до-

цент, завідувач кафедри громадського здоров’я НаУОА.
Секретар – Гільман Анна Юріївна, викладач кафедри громад-

ського здоров’я НаУОА.

1. Актуальні питання громадського здоров’я.
Гущук І., кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри гро-

мадського здо ров’я НаУОА.

2. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов на-
вчання у ЗВО в контексті громадського здоров’я.

Кулеша Н.,  викладач кафедри громадського здоров’я НаУОА.

3.  Інфантильна примха крізь призму когнітивного підходу: аналіз 
випадків неклінічної депресії.

Нікітчук У., кандидат психологічних наук, доц.кафедри громад-
ського здоров’я.

4.  Психологічний профіль студента із саногенним мисленням.
Гільман А.,  викладач кафедри громадського здоров’я НаУОА

5.  Благополуччя підлітків залежно від часу, проведеного в мережі 
Інтернет.

Федорчук А., студентка факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

6. Потребнісно-мотиваційна сфера матерів, діти яких мають алергію. 
Мамчур В., студентка факультету політико-інформаційного ме-

неджменту НаУОА 

7.  І і ІІ сигнальні системи та їх роль у формуванні творчих здібнос-
тей студентів.

Прийма Є., студент факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА 
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8.  Соціальні хвороби – глобальні виклики.
Ткачук С., студентка факультету політико-інформаційного ме-

неджменту НаУОА 

9. Політика ВООЗ у боротьбі з тютюнопалінням.
Кучерук К., студентка факультету політико-інформаційного ме-

неджменту НаУОА 

10. ВІЛ/СНІД – профілактика, міжнародний та вітчизняний досвід.
Кіріченко Р., студентка факультету політико-інформаційного ме-

неджменту НаУОА 

11. Тягар неіфекційних хвороб – зростаючі виклики людству.
Швець Т., студентка факультету політико-інформаційного ме-

неджменту НаУОА 

12. Демографічна ситуація у світі та Україні.
Крупинський Р., студент факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА. 

13. Водно-нітратні метгемоглобінемії.
Устимчук А., студентка факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА

14. Психічне здоров’я – важлива складова системи громадського 
здоров’я.

Котик Л., студентка факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»

Дата, час проведення: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 12
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Матласевич Оксана Володимирівна, кандидат психоло-
гічних наук, завідувач кафедри психології та педагогіки НаУОА.

Секретар – Хованець Оксана Юріївна, аспірантка кафедри психо-
логії та педагогіки НаУОА.

1. Сучасні тенденції у психологічній науці.
Пасічник І., доктор психологічних наук, професор, ректор НаУОА

2. Психологічні особливості розгортання життєвих сценаріїв укра-
їнських емігрантів у акмеперіоді. 

Гандзілевська Г., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психології та педагогіки НаУОА

3. Емпіричне дослідження структурно-компонентного складу педа-
гогічних здібностей учителів предметів духовно-морального спряму-
вання.

Матласевич О., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри психології та педагогіки НаУОА

4. Використання методів тілесноорієнтованої терапії у роботі з сек-
суальністю.

Романюк О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психо-
логії та педагогіки НаУОА

5. Соціокультурне середовище школи в розвитку особистісної 
педагогічної культури вчителя.

Плиска Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психоло-
гії та педагогіки НаУОА

6. Гендерні особливості впливу тілесноорієнтованих практик на 
стан суб’єктивного благополуччя особистості.

Прокопенко А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психології та педагогіки НаУОА
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7. Ретрофлексія як опір у задоволенні потреб дітей молодшого 
шкільного віку та 

Шугай М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психоло-
гії та педагогіки НаУОА

8. Особливості предмету релігійної освіти в загальноосвітніх шко-
лах Норвегії.

Мараренко О., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
НаУОА

9. Особливості здійснення виховання характеру в учнів початкової 
школи в США.

Олішкевич С., кандидат педагогічних наук, старший викладач ка-
федри міжнародної мовної комунікації НаУОА

10. Теоретико-психологічні засади навчання служінню громаді у ви-
щих навчальних закладах.

Юр’єва О., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафе-
дри міжнародної мовної комунікації НаУОА

11. Особливості вибору тактики самопрезентації залежно від домі-
нуючого інстинкту.

Костюшко І., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія»  НаУОА

12. Особистісна готовність до змін літературно обдарованої молоді 
залежно від сценарних установок . 

Бойко С., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

13. Організація та результати стандартизації україномовної версії 
«Особистісного опитувальника Г. Айзенка».

 Хмель В., студентка 6 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

14. Особливості психологічного супроводу внутрішньо переміще-
них осіб у вимірі життєвого сценарію.

Поліщук В., студентка 6 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

15. Тактики самопрезентації особистості у період пізньої дорослості. 
Дацко М., студентка 6 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

16. Психологічні умови розвитку дитячої обдарованості.
Мельник В., студентка заочного відділення спеціальності «Психо-

логія» НаУОА
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СЕКЦІЯ
«СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Дата, час проведення: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 8
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Каламаж Руслана Володимирівна, перший проректор з 
навчально-виховної роботи, доктор психологічних наук, професор ка-
федри психології та педагогіки НаУОА.

Секретар – Волошина Вікторія Олександрівна, кандидат пси-
хологічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки 
НаУОА. 

1. Проблеми упровадження компетентнісного підходу у закладах 
вищої освіти.

Каламаж Р., доктор психологічних наук, професор, перший прорек-
тор з навчально-виховної роботи НаУОА

2. Роль навчальної мотивації в метакогнітивному моніторингу.
Августюк М., кандидат психологічних наук, викладач кафедри 

міжнародних відносин НаУОА. 

3. Оптимізація процесів метапам’яті студентів у процесі навчальної 
діяльності.

Волошина В., кандидат психологічних наук, старший викладач ка-
федри психології та педагогіки НаУОА

4. Мотиваційний компонент при використанні метакогнівних стра-
тегій в процесі засвоєння навчального матеріалу.

Попчук М., аспірантка кафедри психології та педагогіки, викладач 
кафедри міжнародних відносин НаУОА 

5. Психолого-педагогічні чинники ілюзії знання в навчальній діяль-
ності студентів.

Ткачук О., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА

6. Ілюзії мислення в метакогнітивному моніторингу як психолого-
педагогічна проблема навчальної діяльності студентів.

Шовкова О., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА



Дні науки НаУОА92

7. Ілюзія знання у розрізі особливостей метапізнавальної сфери осо-
бистості.

Закусіло А., студентка 6 курсу спеціальності «Психологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

8. Інтерференція в контексті метакогнітивних характеристик сту-
дентів.

Труш А., студентка 6 курсу спеціальності «Психологія» факульте-
ту політико-інформаційного менеджменту НаУОА

9. Особистісна рефлексивність особистості у контексті соціальної 
значимості хвороби.

Тарасюк Н., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

10. Соціально-ситуативні чинники ефективності метапізнання в на-
вчальній діяльності студентів.

Ковальчук І., студент 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

11. Імідж референтної особи як чинник формування метапізнаваль-
ної сфери особистості.

Мельничук І., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

12. Особливості формування ставлення до хвороби студентів у кон-
тексті вираженості ірраціональних установок. 

Бурець В., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

13. Метакогнітивна обізнаність особистості у розрізі формування 
ставлення до хвороби.

Сушко В., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

14. Особливості використання настільних ігор у розвитку проспек-
тивної пам’яті та метапам’яті.

Довгалюк Т., кандидат психологічних наук, старший викладач ка-
федри психології та педагогіки НаУОА

15. Критерії та показники ефективності групової проектної діяль-
ності у процесі вивчення англійської мови.

Каламаж В., викладач НаУОА

16. Поінформованість як ключова змінна громадянської та політич-
ної компетентності студентської молоді.

Ільницький В., аспірант кафедри психології та педагогіки НаУОА
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СЕКЦІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ»

Дата проведення: 27 березня,15.00 
Місце проведення: ауд. № 6
Формат: доповіді

Голова – Бондар Віталій Дмитрович, кандидат наук з державного 
управління, старший викладач кафедри документознавства та інформа-
ційної діяльності НаУОА.

Секретар – Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних 
наук, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності НаУОА.

1. Інформаційна складова в концепції сталого розвитку суспільства.
Бондар В., кандидат наук з державного управління, старший ви-

кладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
 НаУОА

2. Планування інтегрованих маркетингових комунікацій в інформа-
ційній діяльності.

Охріменко Г., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА

3. Суть, поняття та розвиток бренд-менеджменту.
Ромасюк Л., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

4. Форми і методи ведення українсько-російського конфлікту 2014-
2017 рр.: інформаційно-пропагандистська складова.

Стащук К., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

5. Використання методики семантичного диференціалу для вивчен-
ня ставлення студентів до університету.

Багинська Ю., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА
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6. Специфіка використання патріотичних маркерів у сучасному 
українському кіно 2014-2017 рр.

Бартницька А., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

7. Образ спецслужб України в загальнонаціональних ЗМК.
Бідюк І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА

8. Специфіка конструювання територіальних брендів малих істо-
ричних міст України.

Вінічук Є., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

9. Особливості волонтерської діяльності в Національному універси-
теті «Острозька академія».

Наумюк А., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

10. Особливості просування товарів та послуг Інтернет-магазинів в 
Україні.

Пилипчук І., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

11. Національна толерантність у середовищі українського студент-
ства: концептуальний та методологічний аспекти.

Студенікіна О., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

12. Інноваційний молодіжний проект: поняття, визначення, харак-
теристики.

Юрчук В., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

13. Жанрові особливості інформаційних повідомлень світових та 
українських агентств.

Шевчик В., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА
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14. Реалізація програми event-менеджменту для підвищення рівня 
лояльності споживачів до закладів культури в Україні.

Гуменюк Д., студентка 5 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

15. Маркетингові інструменти забезпечення якості обслуговування 
на ринку банківських послуг: досвід ЄС для України.

Максимчук А., студентка 5 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

16. Брендинг ВНЗ в Україні: стан та перспективи розвитку. 
Поліщук А., студентка 5 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

17. Адаптивна комунікаційна клієнтоорієнтовна стратегія для ви-
щих навчальних закладів Польщі та України: порівняльний аспект.

Васюк І., студентка 6 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

18. Класифікація реклами в сучасній зарубіжній та вітчизняній на-
уці у галузі комунікації.

Климець Н., студентка 6 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

19. Використання маркетингового інструментарію у бібліотечній 
справі.

Колошва Ю., студентка 6 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

20. Особливості мотивації місцевої влади до впровадження техно-
логій smart cіty: європейський досвід.

Миколайчук В., студентка 6 курсу факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА

21. Технології електронної участі громадян у розвитку громад (на 
прикладі веб-сайтів Асоціації відкритих міст та проекту «Розумне 
місто»). 

Степанюк Д., студентка 6 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА
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СЕКЦІЯ
«КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ  

ТА PR-КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНОМУ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Дата проведення: 27 березня,15.00 
Місце проведення: кафедра документознавства та інформаційної 

діяльності
Формат: доповіді

Голова – Прасюк Оксана Валентинівна, кандидат соціологічних 
наук, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності НаУОА.

Секретар – Парфенюк Наталія Василівна, викладач кафедри до-
кументознавства та інформаційної діяльності НаУОА.

1. Особливості гендерного бюджетування в Україні.
Маслова Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри доку-

ментознавства та інформаційної діяльності НаУОА

2. Національні та націоналістичні мотиви в комерційних комуніка-
ціях сучасних українських підприємств.

Прасюк О., кандидат соціологічних наук, старший викладач кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА

3. Полемічна література кінця XVI – початку XVII ст. як репрезен-
тант комунікативного дискурсу.

Парфенюк Н., викладач кафедри документознавства та інформа-
ційної діяльності НаУОА

4. Фестивальний туризм як складова компонента підвищення при-
вабливості регіону: світовий та український досвід.

Абрагамовська А., студентка 3 курсу факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА

5. Бібліотечний фонд як складова компонента документно-комуні-
каційних потоків у сфері соціальної комунікації.

Бойко К., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
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6. Корпоративний сайт як центральний елемент стратегічних кому-
нікацій підприємств.

Челядіна М., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

7. Підходи до оцінки комунікативної ефективності PR-діяльності 
ВНЗ в Україні.

Бобик Б., студент 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

8. Особливості PR-діяльності вищих органів виконавчої влади в 
Україні в Інтернет-просторі.

Ковальчук О., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

9. Гендерні особливості політичної риторики в Україні.
Пастушок В., студент 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

10. Семіотичний аспект невербальної комунікації політичного дис-
курсу інавгураційних промов.

Рачок В., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

11. Візуальне позиціювання в системі корпоративної ідентичності 
брендів.

Сад Ю., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

12. Емблема як центральний елемент фірмового стилю сучасного 
університету.

Самолюк Ю., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

13. Фірмовий стиль як складова частина брендингу підприємства.
Хмарук А., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

14. Соціальна реклама як форма комунікації.
Янюк Т., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА
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15. Освітній маркетинг комунікаційної політики ВНЗ.
Бурчак О., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА

16. Комплекс марчандайзингу в системі маркетингових комунікацій 
торгового підприємства. 

Закашевська Ю., студентка 5 курсу факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА

17. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку консалтингу в 
Україні. 

Онисковець І., студентка 5 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

18. Сексизм як репрезентант гендерних асиметрій у мас-медіа на 
прикладі українськoгo кінематографу сучасності.

Підвальна В., студентка 5 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

19. Використання етнічних стереотипів в українській політичній 
 рекламі.

Пастух Ю., студентка 6 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

20. Гендерна політика силових структур України (на прикладі 
Збройних Сил України): сучасний стан та перспективи.

Рубан Г., студентка 6 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

21. Політичні ток-шоу як репрезентант гендерної культури україн-
ського суспільства.

Токова Н., студентка 6 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

22. Логотип як складова у формуванні бренду міста (на прикладі об-
ласних центрів Західної України).

Шахно А., студентка 6 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

23. Інструменти профорієнтаційної діяльності в освітньому марке-
тингу ВНЗ.

Юсюк О., студентка 6 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
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ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ

Дата: 29 березня 
Початок: 16.00 
Місце проведення: зала засідань вченої ради

Підбиття підсумків ХХІІІ наукової викладацько-студентської кон-
ференції «Дні науки»:

• звіт голів секцій;
• заключне слово Дмитра Михайловича Шевчука, проректора з на-

уково-педагогічної роботи НаУОА.
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