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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

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

Кралюк П. М. – заступник голови оргкомітету, доктор філософ-
ських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи 
НаУОА.

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

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

Зайцев М. О. – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафе-
дри культурології та філософії НаУОА. 

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

Козак Л. В. – доктор економічних наук, доцент, декан економічно-
го факультету НаУОА.

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

Крайчинська Г. В. – кандидат філологічних наук, доцент, завід-
увач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА.

Кривицька О. Р. – кандидат економічних наук, доцент, керівник 
наукового відділу.

Лебедюк В. М. – кандидат наук з державного управління, ст. викл., 
декан факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

Лідовець Р. А. – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафе-
дри цивільно-правових дисциплін НаУОА.

Мамонтова Н. А. – доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Матласевич О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, завіду-
вач кафедри психології та педагогіки НаУОА.

Новоселецький О. М. – кандидат економічних наук, доцент, заві-
ду вач кафедри економіко-математичного моделювання та інформацій-
них технологій НаУОА.
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Попелюшко В. О. – доктор юридичних наук, професор, директор 
Навчально-наукового інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

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

Трофимович В. В. – доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри історії імені М. П. Ковальського НаУОА.

Хом’як І. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач ка-
федри української мови і літератури НаУОА.

Шевчук Д. М. – доктор філософських наук, доцент, декан гумані-
тарного факультету НаУОА.

ГРАФІК РОБОТИ 
XXІІ НАУКОВОЇ ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ»

27 березня – пленарні засідання на факультетах, Навчально-на-
уковому інституті права ім. І. Малиновського.

27 березня – 30 березня – робота учасників конференції у секцій-
них засіданнях.

30 березня – підбиття підсумків:
початок: 16. 00
місце проведення: зала засідань вченої ради
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 ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

Пленарне засідання
факультету романо-германських мов

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. П-5

1. Агентурна робота як стимулятор літературного таланту (на при-
кладі Миколи Гоголя).

Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, перший про-
ректор з навчально-наукової роботи НаУОА 

2. Роль Острозької Академії у духовно-моральному вихованні дітей 
та молоді сучасної України. 

Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри 
англійської мови та літератури факультету романо-германських мов 
НаУОА 

3. Social partnership «school-family-community» in raising Canadian 
school youth’s awareness about violence against women.

Костюк О. О., кандидат педагогічних наук, старший викладач ка-
федри англійської мови та літератури факультету романо-герман-
ських мов НаУОА 

4. Стилістика слоганів англомовної візуально-текстової реклами ав-
томобілів та харчових продуктів.

Щерба О. В., студент 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

5. Образ ворога як елемент інформаційної війни в засобах масової 
інформації на прикладі англомовних версій веб-сайтів «RT» («Russia 
Today») і «UNIAN».

Лясецький О. А., студент 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ІНОЗЕМНІ МОВИ У ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ»

Дата проведення, час: 28 березня, 13.55
Місце проведення: ауд. № 20
Формат: круглий стіл

Голова – Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних 
наук, професор, НаУОА.

Секретар – Тишко Олена Василівна, викладач кафедри англійської 
мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА.

1. Іноземні мови у навчально-виховному процесі у «Жіночому гра-
фа Д. Блудова училищі».

Костюк О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафе-
дри англійської мови та літератури НаУОА

2. Foreign Language Testing Issues in The National University of Ostroh 
Academy

Коцюк Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 
філології факультету романо-германських мов НаУОА, Ломінська Н., 
старший викладач кафедри англійської мови та літератури факульте-
ту романо-германських мов НаУОА

3. Ways of customising interactive online activities for grammar and 
vocabulary revision.

П’янковська І., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри англійської мови та літератури факультету романо-герман-
ських мов НаУОА

4. Підбір матеріалів для підготовки модульного контролю для сту-
дентів третього курсу факультету романо-германських мов НаУОА від-
повідно до вимог на рівень Advanced.

Тишко О., викладач кафедри англійської мови та літератури фа-
культету романо-германських мов НаУОА 
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СЕКЦІЯ 
«ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ  

У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ»

Дата проведення, час: 28 березня, 13.55
Місце проведення: ауд. № 15
Формат: доповіді та їх обговорення

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

Секретар – Гладка Юлія Олександрівна, студентка 5 курсу факуль-
тету романо-германських мов НаУОА.

1. Проблема нерефлективності естетичної насолоди (на матеріалі 
німецької, польської, російської та української прози ХІХ ст.).

Зелінська Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англій-
ської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА 

2. Символічне відтворення проблем дискримінації у поттеріані 
Дж. К. Роулінг.

Басюк К., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

3. Деконструкція образу дракона в циклі романів Джорджа Р. Р. Мар-
тіна «Пісня про Лід та Полум’я».

Гладка Ю., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

4. Образ антигероя в англійській прозі XIX – початку XXI ст.
Божик О., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.

5. Доцільність методу типології в аналізі роману Дж. Етвіла «Месія 
Кесаря».

Дубинець М., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

6. Свобода вибору індивіда в умовах війни (на матеріалі роману 
«Бійня номер 5» Курта Воннегута).

Тереховський В., студент 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
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7. Інтерпретація міфології у відеоіграх.
Федина О., студент 4 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА

8. Герой і натовп у повісті Р.Баха «Ілюзії...».
Шенрок Х., студентка 3 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА

9. Образ Трікстера у романі Джима Доджа «Трікстер, Гермес, Джо-
кер»: модернізація архетипів карт Таро.

Терещук А., студент 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

10. Концепція постколоніального фемінізму у романі Тоні Моррісон 
«Улюблена».

Плахта А., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ЛЕКСИЧНІ І ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСКУРСУ»

Дата проведення, час: 28 березня, 13.55
Місце проведення: ауд. П-5
Формат: доповіді

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

Секретар – Заблоцький Юрій Валерійович, здобувач, викладач 
кафедри англійської філології факультету романо-германських мов 
 НаУОА

1. Політичний дискурс Дональда Трампа.
Худолій А., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

англійської філології факультету романо-германських мов НаУОА

2. Діахронічний аналіз граматичних форм і теорія генеративної гра-
матики.

Цолін Д., доктор філологічних наук, професор кафедри англійської 
філології факультету романо-германських мов НаУОА

3. Англійська лексика на позначення Євросоюзу, як фрагмент ан-
глійської мовної картини світу.

Крайчинська Г., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-герман-
ських мов НаУОА

4. Лінгвокультурологічні та філософські засади вивчення концепту 
ЗАЗДРІСТЬ.

Шапран Н., кандидат філологічних наук, старший викладач кафе-
дри англійської мови та літератури факультету романо-германських 
мов НаУОА

5. Основні методи дослідження лінгвокультурологічних особливос-
тей семантики ФО.

Бобков В., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації фа-
культету романо-германських мов НаУОА
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6. Особливості гендерної політкоректності в англомовному та укра-
їномовному дискурсі.

Пелипенко О., старший викладач кафедри англійської філології 
факультету романо-германських мов НаУОА. Пелипенко О. старший 
викладач кафедри англійської мови та літератури факультету рома-
но-германських мов НаУОА

7. Частиномовний аналіз економічної термінології в американсько-
му політичному дискурсі.

Заблоцький Ю., здобувач, викладач кафедри англійської філології 
факультету романо-германських мов НаУОА

8. Комунікативна ситуація обурення (на матеріалі англійської прози 
XX-XXI століття).

Мусійчук Т., аспірант, викладач кафедри міжнародної мовної ко-
мунікації факультету романо-германських мов НаУОА

9. Концептуальні особливості словотвору терміносистеми хірургії 
сучасної англійської мови.

Прокіп Л., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

10. Бізнес-фразеологія як лексично-виражений засіб у фільмі «Гра 
на пониження. 

Андрійчук М., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

11. Корпус текстів екотуризму як джерело дослідження терміносис-
теми. 

Лелях К., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

12. Лексично-стилістичний аналіз роману Поли Гоукінз «Дівчина у 
потягу».

Дзюба О., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

13. Структурно-словотвірні особливості терміносистеми кіноінду-
стрії в англійській мові. 

Гудзюк І., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
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14. Використання алюзії в творчості Т. Еліота.
Борсук М., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА

15. Американський молодіжний сленг та його лексико-семантичні 
особливості. 

Кидюк Я., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

16. Особливості використання стилістичних засобів у літературно-
му дискурсі на матеріалі роману Д. Брауна «Ангели і демони». 

Терещук А., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

17. Лексичні аспекти політичного дискурсу на прикладі промов Гіл-
ларі Клінтон, Ангели Меркель та Джулії Гіллард. 

Балагур О., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

18. Інтерпретації епосу «Беовульф» у сучасній маскультурі. 
Тереховський Б., студентка 5 курсу факультету романо-герман-

ських мов НаУОА

19. Особливості використання конверсаційної стратегії самопрезен-
тації в політичному дискурсі. 

Рожицька Т., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

20. Лінгвокультурні особливості компліменту в англійській мові (те-
оретичні аспекти). 

Мисько М., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

21. Концептуальні та семантико-структурні характеристики термі-
нів страхування. 

Крук Я., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

22. Особливості використання лексичних засобів у музичному дис-
курсі на прикладі текстів пісень гурту «arctic monkeys». 

Яворська О., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
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23. Основні терміни договору про співпрацю на ринку нерухомості 
(український оригінал та англійський переклад). 

Курілович О., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

24. Роль сленгу у статтях про індустрію моди та краси (на основі 
он-лайн журналу «Teen Vogue»). 

Бендарська О., студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

25. Англійський музичний фольклор.
Шпак Г., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА

26. Представлення категоріального апарату терміносистеми біатло-
ну у системі дистанційного навчання «Moodle». 

Очеретович О., студентка 5 курсу факультету романо-герман-
ських мов НаУОА

27. Характерні особливості наративного та поетичного дискурсу.
Палій Ю., студент 5 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА

28. Функціонування фразеологізмів у англомовному рекламному 
дискурсі (на прикладі глянцевих журналів).

Ярошик Ю. студентка 5 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

29. Генезис і класифікація англомовного телевізійного серіалу.
Фурман М., студент 4 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Дата проведення, час: 28 березня, 13.55
Місце проведення: ауд. № 25
Формат: круглий стіл 

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

Секретар – Салюк Олена Сергіївна, старший лаборант кафедри ін-
доєвропейських мов факультету романо-германських мов НаУОА.

1. Лінгвопрагматичні особливості невербального спілкування в 
умовах міжкультурної комунікації.

Ковальчук І., кандидат психологічних наук, доцент, декан факуль-
тету романо-германських мов НаУОА

2. Впровадження методики викладання німецької мови dll: особли-
вості та результати.

Поліщук В., кандидат філологічних наук, старший викладач, завід-
увач кафедри індоєвропейських мов факультету романо-германських 
мов НаУОА

3. Стратегії навчання та їхня роль в оволодінні іншомовною комуні-
кативною компетенцією.

Белявська О., кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри індоєвропейських мов факультету романо-германських мов 
 НаУОА

4. Лінгво-методичні засади навчання орфографії французької мови 
зі студентами мовних факультетів.

Білецька С., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 
романо-германських мов НаУОА

5. Викладання предметів морально-етичного циклу у Франції.
Захарчук О., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 

романо-германських мов НаУОА

6. Тексти культури у вивченні польської мови.
Кратюк Ю., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 

романо-германських мов НаУОА
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7. Використання метакогнітивного підходу в процесі засвоєння ін-
шомовної лексики студентами ВНЗ.

Попчук М, викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-
мано-германських мов НаУОА

8. Лексико-стилістичні засоби в мові персонажів американського кі-
нофільму «The Bucket List».

Тимощук К., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 
романо-германських мов НаУОА

9. Концепт віри в українському та німецькому контексті.
Кравець О., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 

романо-германських мов НаУОА
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СЕКЦІЯ
«МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ 

ЧИННИКИ У ВИКЛАДАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

Дата проведення, час: 28 березня, 13.55
Місце проведення: ауд. № 24
Формат: доповіді

Голова – Новоселецька Світлана Володимирівна, кандидат психо-
логічних наук, доцент кафедри англійської мови і літератури факульте-
ту романо-германських мов НаУОА.

Секретар – Глінська Наталія Ігорівна, старший лаборант кафедри 
міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов 
НаУОА.

1. Особливості функціонування політики двомовності в Канаді.
Новоселецька С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови і літератури факультету романо-германських мов 
НаУОА

2. The effects of multilingualism.
Лушпай Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафе-

дри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських 
мов НаУОА

3. Особливості викладання професійної англійської для студентів 
немовних спеціальностей НаУОА.

Юр’єва О., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафе-
дри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських 
мов НаУОА

4. Виховання характеру в студентів під час викладання англійської 
мови як іноземної.

Олішкевич С., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри між-
народної мовної комунікації факультету романо-германських мов 
 НаУОА
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5. Віртуальна академічна мобільність студентів у освітньому про-
сторі Канади.

Сімак К., викладач кафедри англійської мови та літератури фа-
культету романо-германських мов НаУОА

6. Мовні особливості викладання предмету «Релігійна освіта» в за-
гальноосвітніх школах Норвегії.

Мараренко О., аспірант, викладач кафедри міжнародної мовної ко-
мунікації факультету романо-германських мов НаУОА
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА  
ІМЕНІ І. МАЛИНОВСЬКОГО

Пленарне засідання 
Навчально-наукового інституту права

імені І. Малиновського
 
Дата проведення, час: 27 березня, 12.20 
Місце проведення: ауд. П-3
Формат: доповіді

1. Революція і право: український контекст.
Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, перший про-

ректор з навчально-наукової роботи НаУОА

2. Зародження і становлення адвокатури в Україні.
Попелюшко В. О. доктор юридичних наук, професор кафедри пра-

восуддя та кримінально-правових дисциплін

3. Щодо можливості використання сучасних периферійних знако-
синтезуючих пристроїв для підроблення документів.

Гонгало С. Й., кандидат юридичних наук, доцент кафедри право-
суддя та кримінально-правових дисциплін; 

Гоменюк І. М., заступник завідувача відділу Рівненського науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

4. Правове регулювання мовного питання в період Національної ре-
волюції 1917-1921 рр.

Герасимчук О.,  кандидат юридичних наук, доцент кафедри дер-
жавно-правових дисциплін НаУОА.
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СЕКЦІЯ
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 16
Формат: круглий стіл

Голова – Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри державно-правових дисциплін

Секретар – Повшук Альона Юріївна, студентка 4 курсу Навчаль-
но-наукового інституту права ім. І. Малиновського НаУОА.

1. Концептуальні метафори справедливості в англійській та німець-
кій мовах.

Байсан Д., викладач кафедри державно-правових дисциплін НаУОА

2. Моделі словотвору юридичної термінології британського варіан-
ту англійської мови на прикладі судових рішень Верховного суду США. 

Омельчук В., викладач кафедри державно-правових дисциплін 
 НаУОА

3. Президенціалізовані пострадянські республіки: класифікація 
форми правління.

Мартинюк Р., кандидат політичних наук, доцент кафедри дер-
жавно-правових дисциплін НаУОА

4. Актуальні проблеми конституційно-правового статусу єдиного 
органу конституційної юрисдикції в Україні.

Лотиш Т., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту пра-
ва ім. І. Малиновського НаУОА

5. Конституція Миколи Міхновського.
Гурчик К., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту пра-

ва ім. І. Малиновського НаУОА

6. Сучасна правореалізаційна практика України.
Кравчук О., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського НаУОА

7. Вплив «чорної» риторики на державність та її актуальність для 
сучасної України.

Демчук Д., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського НаУОА
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8. Перспективи запровадження двопалатної структури парламенту 
в Україні.

Дробуш Л., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА

9. Форма правління як правова категорія.
Гулько Д., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту пра-

ва ім. І. Малиновського НаУОА

10. Шляхи вдосконалення конституційно-правового регулювання 
інституту Уповноваженого ВР з прав людини.

Шворак І., студент 4 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського НаУОА
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СЕКЦІЯ
МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА  

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. П-1
Формат: круглий стіл

Голова – Сенчак Ігор Іванович, завідувач кафедри муніципального 
права та адміністративно-правових дисциплін НаУОА, кандидат юри-
дичних наук.

Секретар – Лозинська Марія Анатоліївна, студентка 2 курсу На-
вчально-наукового інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

1. Адміністративні справи з приводу оскарження рішень дій чи без-
діяльності суб’єкта владних повноважень у справах про притягнення 
до адміністративної відповідальності. 

Курганська О. В., старший викладач кафедри муніципального права 
та адміністративно-правових дисциплін Навчально-наукового інсти-
туту права імені І. Малиновського НаУОА

2. Абсентеїзм адвоката у світлі європейських стандартів.
Оверчук С. В., кандидат юридичних наук, старший викладач ка-

федри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін 
Навчально-наукового інституту права імені І. Малиновського НаУОА

3. Реформування інституту місцевого самоврядування в ході кон-
ституційної реформи в Україні.

Дробуш І. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри муніци-
пального права та адміністративно-правових дисциплін Навчально-
наукового інституту права імені І. Малиновського НаУОА

4. Відродження міста Острога розпочалось 100 років тому.
Грищук М. В. кандидат політичних наук, доцент кафедри муніци-

пального права та адміністративно-правових дисциплін Навчально-
наукового інституту права імені І. Малиновського НаУОА

5. Розвиток соціальної держави в Україні та шляхи її удосконалення.
Колокова В. С., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту 

права імені І. Малиновського НаУОА
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6. Аналіз фінансової поліції як основа для боротьби з економічною 
злочинністю та її значення у фінансовій системі України.

Сосновська І. І., Ясинська С. І., студентки 3 курсу Навчально-на-
укового інституту права імені І. Малиновського НаУОА

7. Перспективи розвитку автоматизованих систем контролю за ви-
конанням місцевих бюджетів.

Василько К. І., Лотиш Т. В., студентка 3 курсу Навчально-науко-
вого інституту права імені І. Малиновського НаУОА

8. Судова практика Європейського суду з прав людини як джерело 
права.

Шимків М. С., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 
права імені І. Малиновського НаУОА

9. Застосування як особлива форма реалізації норм адміністратив-
ного права.

Лозинська М. А., студентка 2 курсу Навчально-наукового інститу-
ту права імені І. Малиновського НаУОА

10. Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних 
процесів України.

Оксенчук С. І., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту 
права імені І. Малиновського НаУОА

11. Реформа фінансування системи охорони здоровя в Україні. 
Василевська М. Ю., студентка 2 курсу Навчально-наукового інсти-

туту права імені І. Малиновського НаУОА

12. Трудові та колективні договори в українському законодавстві.
Шевчук Х. П., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту 

права імені І. Малиновського НаУОА

13. Особливості реалізації громадянського контролю у сфері охоро-
ни здоров’я населення України.

Маєвська В. В., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту 
права імені І. Малиновського НаУОА

14. Правові наслідки зміни істотних умов праці.
Сенчак І. І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри муніци-

пального права та адміністративно-правових дисциплін Навчально- 
наукового інституту права імені І. Малиновського НаУОА.
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СЕКЦІЯ
ПРАВОСУДДЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 4
Формат: круглий стіл

Голова – Гонгало Сергій Йосипович, завідувач кафедри правосуд-
дя та кримінально-правових дисциплін НаУОА, кандидат юридичних 
наук, доцент.

Секретар – Колядюк Марина Юріївна, студентка 2 курсу Навчаль-
но-наукового інституту права ім. І. Малиновського.

1. Особливості огляду місця події пов’язаного з використанням вог-
непальної зброї та вибухових пристроїв.

Гонгало С. Й., кандидат юридичних наук, доцент кафедри право-
суддя та кримінально-правових дисциплін;

Бордюк А. І., завідувач сектору досліджень зброї відділу криміна-
лістичних видів досліджень Рівненського науково-дослідного експерт-
но-криміналістичного центру МВС України

2. Гарантії реалізації прав засудженим в структурі його процесуаль-
ного статусу у кримінальному провадженні в Україні.

Стрельбіцька Л. Я., кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри муніципального права та адміністративно-правових дис-
циплін

3. Особливості закінчення досудового розслідування за криміналь-
ним процесуальним законодавством Франції.

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

4. Щодо деяких питань повернення обвинувального акта прокурору 
на підготовчому судовому засіданні. 

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

5. Порядок звернення до приватного виконавця за новим законодав-
ством про виконавче провадження.

Максимчук О. О., викладач кафедри правосуддя та кримінально-
правових дисциплін
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6. Кримінально-виконавче право за Руською Правдою.
Матвійчук М. А., викладач-стажист кафедри правосуддя та кри-

мінально-правових дисциплін

7. Організація й становлення системи експертних установ в Україні.
Колядюк М., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського

8. Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ст. 409 КК України. 
Гордійчук В., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського

9. Генезис інституту присяжних в Україні.
Демчук А., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського

10. Вимоги, що ставляться до судових рішень у кримінальному про-
цесі України.

Тоненчук А., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського

11. Шляхи удосконалення інституту кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення.

Нефедорів Х., студентка магістеріуму Навчально-наукового ін-
ституту права ім. І. Малиновського

12. Юридичне значення повідомлення про підозру.
Старушик І., студентка магістеріуму Навчально-наукового інсти-

туту права ім. І. Малиновського
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СЕКЦІЯ 
«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 5
Формат: круглий стіл

Голова – Іщук Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри теорії та історії держави і права НаУОА

Секретар – Хомич Тетяна Миколаївна, викладач кафедри теорії та 
історії держави і права НаУОА

1. Особливості проведення люстрації в період демократичної транс-
формації політичного режиму: досвід України та Польщі.

Ковальчук В. Б., д.ю.н., професор кафедри теорії та історії держа-
ви і права НаУОА

2. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.
Іщук С. І., к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і пра-

ва НаУОА

3. Види насильства в сім’ї. 
Хомич Т. М., викладач кафедри теорії та історії держави і права 

НаУОА

4. Правові цінності сучасного громадянського суспільства.
Панчук І. О., к. ю. н., викладач кафедри теорії та історії держави 

і права НаУОА

5. Медіація як альтернативний спосіб врегулювання правових 
спорів. 

Космачов Д., студент третього курсу Навчально-наукового інсти-
туту права ім. І. Малиновського

6. Трансфертне ціноутворення та податкова реформа в Україні.
Теслюк В., студент магістеріуму Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського

7. Актуальні питання правового статусу ОСББ в Україні.
Машук В., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту пра-

ва ім. І. Малиновського
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8. Особливості оподаткування адвокатів в Україні.
Андрусюк Ю., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського

9. Механізм забезпечення доступу до публічної інформації в Україні. 
Валько К., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту пра-

ва ім. І. Малиновського

10. Деякі проблеми впровадження принципу верховенства права у 
юридичну практику України.

 Крижова О., студентка Навчально-наукового інституту права  
ім. І. Малиновського
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СЕКЦІЯ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 13
Формат: круглий стіл

Голова – Лідовець Руслан Анатолійович, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін НаУОА.

Секретар – Марчук Наталія Леонтіївна, методист кафедри ци-
вільно-правових дисциплін НаУОА

1. Відповідальність банку за договором банківського вкладу. 
Лідовець Р. А., к. ю. н., доцент кафедри цивільно-правових дисци-

плін НаУОА

2. Особливості визначення істотних умов договору про надання  ме-
дичних послуг. 

Блащук Т. В., к. ю. н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 
НаУОА

3. Особливості дії мораторію на землях сільськогосподарського, ре-
креаційного та лісогосподарського призначення. 

Лідовець Т. М., старший викладач кафедри цивільно-правових дис-
циплін НаУОА

 4. Актуальні питання нікчемних правочинів у сучасному цивільно-
му праві України.

Баленко М., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського

5. Правові засоби легалізації об’єктів самочинного будівництва.
Дасова І., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту пра-

ва ім. І. Малиновського
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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Пленарне засідання
економічного факультету

Дата проведення: 28 березня, 14.55 
Місце проведення: ауд. № 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 кафе-
дри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, декан економічно-
го факультету НаУОА.

1. Оподаткування підприємств в умовах фінансової кризи.
Мамонтова., доктор економічних наук, професор, завідувач кафе-

дри фінансів, обліку і аудиту НаУОА

2. Податки від фонду оплати праці у податковій системі України.
Іванчук Н., кандидат економічних наук, старший викладач, завід-

увач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА

3. Асиметричні загрози в економіці.
Новоселецький О., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
НаУОА



27XХІI наукова викладацько-студентська конференція

СЕКЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення, час: 28 березня,15.25 
Місце проведення: ауд. П-2
Формат: доповіді

Голова – Іванчук Наталія Володимирівна, кандидат економічних 
наук, старший викладач, завідувач кафедри економічної теорії, менедж-
менту і маркетингу НаУОА.

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

1. Етичні аспекти формування стратегій позиціювання аграрних 
підприємств.

Козак Л., доктор економічних наук, доцент кафедри економічної 
теорії, менеджменту і маркетингу, декан економічного факультету 
НаУОА.

2. Удосконалення відносин розподілу – ключовий фактор забезпе-
чення соціально-політичної стабільності в сучасній Україні та віднов-
лення її суверенітету і цілісності.

Топішко І., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіч-
ної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА

3. Сучасні трансформаційні процеси у сфері соціально-трудових 
відносин.

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

4. Особливості взаємовпливу людського капіталу, соціальної нерів-
ності та економічного зростання.

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

5. Сучасні напрями менеджменту соціально-психологічного клімату 
вищих навчальних закладів.

Недзведовська О., викладач кафедри економічної теорії, менедж-
менту і маркетингу НаУОА
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6. Необхідність дотримання екологічної складової концепції стало-
го розвитку в Україні. 

Кондратюк Є., студентка 2 курсу економічного факультету 
НаУОА 

7. Освітня галузь в Україні: проблеми та перспективи.
Дубина Н., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

8. Рівень заробітної плати в Україні.
Присяжнюк А., студентка 2 курсу економічного факультету 

НаУОА 

9. Зовнішньоекономічні зв’язки України.
Юхименко В., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

10. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави.
Музичук Л., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

11. Фінансова глобалізація та її основні прояви.
Ширяєва А., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

12. Проблеми та перспективи проведення фіскальної політики в 
Україні.

Додь І., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

13. Розподіл сімейних доходів у контексті подолання проблеми бід-
ності.

Миронець М., студентка 1 курсу економічного факультету НаУОА

14. Перейняття ризиків страховими компаніями міста Полоне.
Главацька А., студентка 1 курсу економічного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення, час: 28 березня, 15:25
Місце проведення: ауд. № 18
Формат: доповіді

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

Секретар – Фоміних Мар’яна Василівна, викладач кафедри кафе-
дри фінансів, обліку і аудиту НаУОА

1. Спільне та відмінне у діяльності компаній зі страхування життя 
України та Німеччини. 

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

2. Оптимізація процесів кредитування підприємств України в умо-
вах глобалізації грошово-кредитних ринків.

Фоміних М., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА

3. Розвиток малого і середнього бізнесу Острожчини: сучасні реалії 
та перспективи. 

Шпичук О., студент 3-го курсу економічного факультету НаУОА

4. Фінансові інвестиції у підприємницьку сферу у процесі глобалі-
зації економіки.

Царьова Т., студентка 3-го курсу економічного факультету НаУОА

5. Формування фінансів підприємств у процесі глобалізації еконо-
міки.

Степанюк О., студентка 3-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

6. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток під-
приємництва.

Прокопчук К., студентка 5-го курсу економічного факультету 
НаУОА 
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7. Міжнародний та вітчизняний досвід підвищення ефективності 
використання основних засобів на підприємстві.

Танчин А., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА

8. Проблемні питання використання мобільних додатків на підпри-
ємствах малого бізнесу.

Карпович М., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА

9. Фінасові аспекти формування та використання майна під при-
ємства. 

Семенюк Т., студентка 5-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

10. Фінансовий потенціал як невідємна складова управління фінан-
сами підприємств в умовах глобалізації.

Верхогляд Я., студент 3-го курсу економічного факультету НаУОА

11. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності 
підприємств в Україні.

Руднік О., студентка 3-го курсу економічного факультету НаУОА

12. Фінансовий лізинг як джерело фінансування підприємств в 
Україні.

Кучерук К., студентка 3-го курсу економічного факультету НаУОА

13. Значення рентабельності в діяльності підприємства.
Ковальчук Н., студентка 4-го курсу економічного факультету 

НаУОА 

14. Напрями забезпечення ліквідності і платоспроможності підпри-
ємства.

Ничипорук О., студентка 4-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

15. Напрями вдосконалення формування грошових потоків ПАТ 
«Рівнеазот».

Дем’янчук Л., студентка 4-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

16. Сутність та значення капіталу підприємства.
Левчук П., студент 4-го курсу економічного факультету НаУОА
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17. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
Щерба Т., студентка 4-го курсу економічного факультету НаУОА

18. Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства
Телетьон А., студентка 4-го курсу економічного факультету 

НаУОА 
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СЕКЦІЯ
«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення, час: 28 березня, 15:30
Місце проведення: ауд. № 10
Формат: виступи

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

Секретар – Хован Анна Олегівна, студентка 3-го курсу економічно-
го факультету НаУОА 

1. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ДВНЗ 
України в процесі глобалізаційних змін.

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

2. Покращення обліку й аудиту розрахунків із оплати праці на під-
приємстві в контексті глобалізації.

Марчук К., студентка 4-го курсу економічного факультету НаУОА 

3. Вдосконалення обліку і контролю доходів, витрат та фінансових 
результатів комерційного банку шляхом запровадження зарубіжного 
досвіду.

Морозовська О., студентка 4-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

4. Вдосконалення обліку та контролю видатків загального й спе-
ціального фондів бюджетної установи в умовах реформування обліку 
державного сектору. 

Рачук О., студентка 4-го курсу економічного факультету НаУОА 

5. Покращення обліку й аудит дебіторської та кредиторської забор-
гованості підприємства на основі використання досвіду зарубіжних 
країн.

Русняк К., студентка 4-го курсу економічного факультету НаУОА 
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6. Обліково-аналітичне забезпечення результатів фінансової діяль-
ності бюджетної установи в умовах глобалізації.

Сердечна О., студентка 4-го курсу економічного факультету 
НаУОА  

7. Вдосконалення обліку та аудиту дебіторської заборгованості під-
приємства на основі використання досвіду зарубіжних країн.

Безпалько О., студентка 3-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

8. Особливості організації та здійснення обліку готової продукції 
підприємства в умовах глобалізації.

Ковальчук Н., студентка 3-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

9. Напрями покращення обліку довгострокових фінансових інвести-
цій підприємства в контексті глобалізаційних змін.

Кондратюк Д., студент 3-го курсу економічного факультету 
НаУОА  

10. Вдосконалення обліку основних засобів підприємства на основі 
використання досвіду зарубіжних країн.

Константинова К., студентка 3-го курсу економічного факульте-
ту НаУОА 

11. Вдосконалення обліку сировини й матеріалів на підприємстві в 
контексті глобалізацій них змін.

Хован А., студентка 3-го курсу економічного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА РЕФОРМА ЯК КАТАЛІЗАТОР 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»

Дата проведення, час: 28 березня, 15.30
Місце проведення: ауд. № 2
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. Значення бюджетно-податкового реформування у формуванні та 
використанні фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

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

2. Зміни у фіскальній політиці України. 
Шулик Ю., кандидат економічних наук, старший викладач кафе-

дри фінансів, обліку і аудиту НаУОА

3. Фіскальна децентралізація як основа фінансової незалежності 
місцевих бюджетів України. 

Іванова А., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА

4. Міжнародний досвід реформування податкових систем.
Менделюк О., студентка 5-го курсу економічного факультету 

НаУОА  

5. Децентралізація місцевого самоврядування: урок словацького до-
свіду для України. 

Ярошовець К., студентка 5-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

6. Боргова політика України та її вплив на соціально-економічне 
становище. 

Кобетяк Т., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА
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7. Формування доходів місцевих бюджетів України в умовах децен-
тралізації. 

Кобетяк В., студентка 5-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

8. Фіскальна політика України та її вплив на розвиток малого і се-
реднього бізнесу. 

Пророк Я., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА

9. Оцінка реформування соціального внеску в Україні. 
Кондроі К., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА

10. Бюджет розвитку як інструмент політики економічного зростання. 
Хомич О., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА 

11. Податковий механізм регулювання банківської діяльності. 
Волохата К., студентка 5-го курсу економічного факультету 

НаУОА 

12. Оптимізація структури і обсягу витрат Державного бюджету 
України як засіб скорочення бюджетного дефіциту. 

Олекса О., студентка 4-го курсу економічного факультету НаУОА

13. Стратегічні орієнтири податкових реформ в Україні.
Єнісеєва Д., студентка 4-го курсу економічного факультету НаУОА 

14. Роль бюджетної безпеки у фінансовому розвитку України.
Монастирецька К., студентка 4-го курсу економічного факульте-

ту НаУОА

15. Проблема адміністрування податку на додану вартість на сучас-
ному етапі.

Клімчук А., студентка 3-го курсу економічного факультету НаУОА

16. Перспективи змін у податковій політиці України. 
Навроцька А., студентка 2-го курсу економічного факультету 

НаУОА 

17. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави. 
Музичук Л., студентка 2-го курсу економічного факультету НаУОА 
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СЕКЦІЯ
«МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Дата проведення, час: 29 березня, 15.30
Місце проведення: ауд. № 21
Формат: доповіді

Голова – Новоселецький Олександр Миколайович, кандидат еко-
номічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделюван-
ня та інформаційних технологій НаУОА.

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

1. Формування знань про відношення між поняттями шляхом засто-
сування діаграм Ейлера-Венна. 

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

2. Логістичне забезпечення стійкого розвитку територіальних сис-
тем базового рівня: економіко-математичний аспект.

Аверкина М., доктор економічних наук, професор кафедри економі-
ко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА

3. Застосування корпоративних інформаційних систем в управлінні 
бізнесом.

Мікула М., кандидат технічних наук, доцент кафедри економіко-
математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА

4. Використання системи «Журнал» в ІС Moodle.
Коцюк Ю., кандидат психологічних наук, старший викладач кафе-

дри економіко-математичного моделювання та інформаційних техно-
логій НаУОА

5. Застосування структурно-лінгвістичного підходу при моделюван-
ні часових рядів. 

Ковальчук В., викладач кафедри економіко-математичного моде-
лювання та інформаційних технологій НаУОА
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6. Використання хмарних технологій в освіті.
Квашук О., викладач кафедри економіко-математичного моделю-

вання та інформаційних технологій НаУОА

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки кредитоспромож-
ності фізичних осіб.

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

8. Врахування суб’єктивності при оцінці ймовірності настання стра-
хових випадків.

Красюк Б., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА

9. Ризики соціально-економічного росту регіонів в умовах децен-
тралізації.

Шепель А., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА

10. Сучасні напрями моделювання економічного зростання.
Гріга Г.,, студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА

11. Моделювання безробіття за регіонами в Україні.
Данилець Ю., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА 

12. Моделювання фінансової стійкості банківських установ.
Стецюк І., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА

13. Моделювання інфляційних процесів на основі регресійного 
аналізу. 

Демедюк Н., студентка 5-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

14. Моделювання впливу військових конфліктів на рух капіталу.
Трушко А., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА

15. Застосування економіко-математичного моделювання при аналі-
зі інвестиційної діяльності підприємств.

Сидорчук Л., студентка 3-го курсу економічного факультету 
НаУОА 

16. Штучний інтелект: останні тенденції.
Куліш І., студентка 2-го курсу економічного факультету НаУОА
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ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Панельна дискусія
«Гуманітарні науки у цифрову епоху»

Дата проведення, час: 27 березня, 15.30
Місце проведення: ауд. 6

Учасники: Глотов О., Петрушкевич М., Максимчук В., Щепан-
ський В.

Модератор: Шевчук Д.

СЕКЦІЯ
«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ»

Дата проведення, час: 29 березня, 14.00
Місце проведення: «J.Lab»
Формат: доповіді

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

Секретар – Годунок Зоряна Валентинівна, кандидат філологічних 
наук, старший викладач кафедри журналістики гуманітарного факуль-
тету НаУОА.

Презентація 
1. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами. 
Супрун Л., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завід-

увач кафедри журналістики гуманітарного факультету НаУОА, Су-
прун В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 
гуманітарного факультету НаУОА

2. Літературознавча термінологія у журналістикознавчому контексті. 
Глотов О., доктор філологічних наук, професор НаУОА

3. Як росіяни використовували мене в інформаційній війні.
Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, перший про-

ректор з навчально-наукової роботи НаУОА
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4. Літературна течія «втрачене покоління» як реакція письменників 
на Першу світову війну.

Двінських О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

5. Гіперлокальні медіа як інструмент формування громадянського 
суспільства.

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

6. Особливості написання врізів до телевізійних сюжетів.
Костюченко О., кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри журналістики НаУОА

7. Тенденції розвитку суспільного мовлення в Україні: аспект фінан-
сування.

Кириленко О., студентка 2 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

8. Професійні права журналістів, гарантовані виборчим законодав-
ством України.

Круглик Н., викладач-стажист кафедри журналістики НаУОА

9. Проблема порушення прав журналістів на судових засіданнях.
Павлік Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

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

Юхимець В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

11. Специфіка зв’язку суспільно-політичних та культурно-мистець-
ких подій у системі арт-журналістики.

Капіца Б., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. «Житіє і ходіння Данила, Руської землі ігумена» Данила Палом-
ника як прообраз тревел-журналістики.

Воробйова А., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

13. Ефективні методи маніпуляції в сучасних ЗМК.
Бекерук А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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14. Нейролінгвістичне програмування в журналістиці.
Покотильська І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА

15. Образ українського військового у конфлікті на сході України (на 
матеріалі новинного воєнно-політичного дискурсу).

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

16. Медіаобраз ватажка Мотороли у медіапросторі України.
Гуменюк Ю., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

17. Реклама лікарських засобів в ЗМК в українському науковому 
дискурсі.

Комолова К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

18. Промоційна брошура як піарний документ: призначення, меха-
нізми функціонування.

Мальчик Є., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

19. Політичний імідж країни і держави в ЗМК: співвідношення понять. 
Матвійчук І., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

ЗАХОДИ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ  
ДО XХІІ НАУКОВОЇ ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ» – 2017

Презентація колективної монографії «Традиційні й нові медіа у 
формуванні громадянського суспільства» (Острог, 2016). 

Назарук В.М., викладач кафедри журналістики НаУОА
Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: «J.Lab»

Міждисциплінарний скайп-коворкінг «Соціальна робота і соці-
альні комунікації: аспекти взаємодії». 

Учасники: кафедра журналістики НаУОА, кафедри психології та 
соціальних технологій Вінницького інституту Університету «Украї-
на», громадська організація «Соціальна перспектива».

Дата проведення: 28 березня, 10.00
Місце проведення: «J.Lab»
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СЕКЦІЯ
«ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ»

Дата проведення, час: 29 березня, 14.00 год
Місце проведення: ауд. 7
Формат: круглий стіл

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

Секретар – Карповець Максим В’ячеславович, к. філос. наук, 
старший викладач кафедри культурології та філософії НаУОА.

1. Культурологія в контексті сучасного гуманітарного знання. 
Зайцев М., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

культурології та філософії НаУОА.

2. Сучасний популізм: методологічні засади культурологічного 
аналізу. 

Шевчук Д., доктор філософських наук, доцент, декан гуманітар-
ного факультету НаУОА

3. Від арт-критики до теорії розуміння: аналітика мистецтва почат-
ку – першої половини ХХ ст. у концепціях представників польської 
естетики. 

Шевчук К., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
філософії Рівненського державного гуманітарного університету

4. Перформативні виміри культури: тілесно-антропологічний аспект. 
Карповець М., канд. філос. наук, старший викладач кафедри куль-

турології та філософії НаУОА

5. Студент та Інтернет: аналіз стосунків на підставі теорії прийняття 
рішень.

Мініч А., канд. філос. наук, старший викладач кафедри культуроло-
гії та філософії НаУОА

6. Топос у соціокультурних координатах античності. 
Іванюк І., аспірантка кафедри культурології та філософіїї НаУОА

7. Дім як світоглядний архетип у просторі культури повсякдення.
Зелінська О., аспірантка кафедри культурології та філософіїї НаУОА 
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8. Філософські інтерпретації соціальної пам’яті.
Лесків О., аспірант кафедри культурології та філософіїї НаУОА

9. Периферійне як культурний концепт.
Бега В., студентка 1 курсу маґістеріуму гуманітарного факультету 

10. Імідж і брендинг як форми позиціонування культурної ідентич-
ності в умовах (пост)сучасності.

Бонка Г., студентка 1 курсу маґістеріуму гуманітарного факуль-
тету

11. Проблема дегуманізації у сучасній масовій культурі.
Борбелюк В., студент 1 курсу маґістеріуму гуманітарного факуль-

тету

12. Деструкція тілесності: авторський кінематограф Ларса фон 
Трієра. 

Вілимець В., студентка 1 курсу маґістеріуму гуманітарного фа-
культету

13. Феномен табу в сучасній культурі.
Васильчук В., студентка 1 курсу маґістеріуму гуманітарного фа-

культету

14. Пост-правда і пост-мораль як наслідок постмодерну в культурі.
Лисовець Н., студентка 1 курсу маґістеріуму гуманітарного фа-

культету

15. Репрезентація архаїчної культури в естетиці міських муралів.
Лукащик М., студентка 1 курсу маґістеріуму гуманітарного фа-

культету

16. Класичні риси патріархату та інтернет-культурі.
Мялковський М., студент 1 курсу маґістеріуму гуманітарного фа-

культету

17. Соціокультурна діалектика відносин молодіжної субкультури й 
буття мегаполісу. 

Антощенко О., студентка 4 курсу НаУОА



43XХІI наукова викладацько-студентська конференція

18. Телевізійна сфера як простір формування національної 
ідентичності. 

Бень І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

19. Кіберпростір як соціокультурний фактор мережевого суспільства. 
Левчук Є., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

20. Образ карлика у популярній західноєвропейській літературі 20 ст. 
Гавриленко І., студентка 2 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА. 

21. Культурологічний аналіз релігійного підґрунтя блек-металу. 
Дячук О., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

22. Міфологічне підґрунтя неорелігій в постмодерній ситуації. 
Пугаченко В., студентка 2 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

23. Іміджборди, як феномен космополітичного фольклору в кіберп-
росторі. 

Сулятицький З., студент 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

24. Смерть як смислокреативний феномен: порівняльний аналіз 
східної та західної культурних традицій. 

Місечко С., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

25. Феномен страху в екзистенційному вимірі. 
Опалько К., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги Янковської Жанни Олександрівни, канди-
дата філологічних наук, доцента кафедрику культурології та філософії, 
«Фольклоризм української романтичної прози»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00 
Місце проведення: ауд. П-4
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СЕКЦІЯ
 «ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.30 
Місце проведення: ауд. П-4
Формат: дискусія

Керівник – Янковська Жанна Олександрівна, доцент, кандидат фі-
лологічних наук, кафедра культурології та філософії.

Секретар – Дзятко Мар’яна Анатоліївна, студентка 4 курсу 
НаУОА. 

1. Відображення архетипного образу дороги в українській літера-
турній прозі доби романтизму.

Янковська Ж., доцент, кандидат філологічних наук, кафедра куль-
турології та філософії

2. «Нотатки з мистецтва» як культурно-інформаційний вісник укра-
їнської культури за кордоном. 

Дзятко М., студентка 4 курсу НаУОА

3. Післявесільні обряди на Зборівщині, спрямовані на звикання ді-
вчини до нової сім’ї (на матеріалах, зібраних у с. Озерна Зборівського 
району Тернопільської області). 

Дудар О., студентка 4 курсу НаУОА

4. Релігійно-ціннісні виміри неовізантизму в іконописі української 
діаспори. 

Мазурок Є., студентка 4 курсу НаУОА

5. Хліборобські мотиви в календарно-обрядовому фольклорі укра-
їнців новорічного циклу.

Коубек Д., студент 1 курсу маґістеріуму гуманітарного факульте-
ту НаУОА

6. Виміри української культурної ідентичності в умовах глобалізації. 
Онуфер М., студент 1 курсу маґістеріуму гуманітарного факуль-

тету НаУОА

7. Міграція постколоніальних студій: східноєвропейські інтер претації. 
Процак С., студентка 1 курсу маґістеріуму гуманітарного факуль-

тету НаУОА
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8. Традиції національної культури як джерела художньої творчості 
українських авангардистів (20ст.).

Пилипюк П., студент 1 курсу маґістеріуму гуманітарного факуль-
тету НаУОА

9. Проблеми міжкультурної комунікації євреїв та українців на Воли-
ні у др. пол. ХVI – пер. пол. XVII ст.

Савсюк О., студент 1 курсу маґістеріуму гуманітарного факуль-
тету НаУОА

10. Релігійний конфлікт, як соціокультурний феномен.
Сильман О., студент 1 курсу маґістеріуму гуманітарного факуль-

тету НаУОА

11. Феномен фізіогноміки в китайській традиційній культурі. 
Вашай В., студент 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Прояви релігійного синкретизму в осінній та зимовій календар-
ній обрядовості. 

Вознюк А., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Архетипи в сучасній телевізійній рекламі. 
Главацька В., студентка 2 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

14. Український інститут історії моди: перший в країні інтерактив-
ний центр історичного та сучасного одягу. 

Пономаренко А., студентка 2 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

15. Візуалізація середньовічної культури через проповіді. 
Глушак А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

16. Символіка вогню у кіноповістях О. Довженка. 
Войтюк В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

17. Особливості свята Водіння Куста в с. Сварицевичі Дубровиць-
кого району. 

Співак А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ҐЕНДЕРНІ СТУДІЇ»

Дата проведення, час: 29 березня, 14.00 
Місце проведення: ауд. 6
Формат: дискусія

Керівник – Петрушкевич М.С., доцент, кандидат філософських 
наук, кафедра культурології та філософії НаУОА.

Секретар – Матюха Марина Юріївна, студентка 4 курсу НаУОА. 

1. Ґендер та візуальна Інтернет-комунікація. 
Петрушкевич М., доцент, кандидат філософських наук, кафедра 

культурології та філософії НаУОА

2. Об’єктивація жіночого тіла через призму андроцентризму. 
Матюха М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

3. Оприявлення краси через порівняння традиційної та сучасної ма-
сової культури. 

Півторак Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

4. Елементи еросу і танатосу в культурі. 
Щербина О., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

5. Ґендерні стереотипи у професійній діяльності. 
Любас А., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Феномен куртуазності в сучасній культурі. 
Марчак Д., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Конструювання патріархального світогляду в Інтернет-культурі. 
Мялковський М., студента 5 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 
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СЕКЦІЯ
«РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ І 

СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Дата проведення, час: 29 березня, 14.00 
Місце проведення: ауд. 2
Формат: доповіді

Голова – Стоколос Надія Георгіївна, професор, доктор історич-
них наук, завідувач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

Секретар – Ільчишина Марія Іванівна, лаборант кафедри релігієз-
навства і теології

1. До питання ролі кліриків-галичан у скасуванні Холмської єпархії.
Стоколос Н., професор, доктор історичних наук, завідувач кафе-

дри релігієзнавства і теології НаУОА

2. Діяльність Кременецького Свято-Миколаївського православного 
братства у другій половині  ХІХ ст.

Альошина О., доцент, кандидат історичних наук, викладач НаУОА

3. Телебачення православних конфесій сучасної України: функціо-
нальна, жанрова, змістова специфіка контенту.

Филипчук С., доцент, кандидат історичних наук, викладач НаУОА

4. Релігійна складова безпекової політики Європейського Союзу.
Шаправський С., доцент, кандидат історичних наук, викладач 

НаУОА 

5. Соціальний конструктивізм у релігієзнавчих дослідженнях.
Жилюк С., професор, доктор історичних наук, викладач НаУОА

6. Соціальна утопія «Церкви Останнього Завіту».
Іщук О., кандидат історичних наук , старший викладач НаУОА

7. Становище римо-католицьких духовних семінарій у ХІХ ст. на 
українських землях у складі Російської імперії.

Шостак І., доцент, кандидат історичних наук, викладач НаУОА

8. Філософія дзен-буддизму Нішіди Кітаро.
Щепанський В., кандидат історичних наук, старший викладач 

НаУОА 
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9. Агностицизм та атеїзм: спільне та відмінне.
Андреєнкова Н., студентка 2 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

10. Історіографія досліджень судів над відьмами.
Потапчук Н., студентка 2 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

11. Мізогінія у філософських працях Платона.
Батанова О., студентка 2 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

12. Міфологеми етногенезу азидів.
 Данильченко В., студент 2 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

13. Скасування Чину Святого Василія Великого на теренах Право-
бережної України (1839 р.): чинники та наслідки.

Ільчишина М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

14. Становлення Орієнтальних православних церков на Близькому 
Сході з І до VII століття. 

Брик А., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Модус абсурду в системі екзистенційного вчення.
Шапка О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

16. Релігієзнавчий аналіз впливу російської православної церкви на 
трансформацію суті «руського мира». 

Матвіїв О., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

17. Особливості розвитку харизматичного руху в Україні.
Мордач М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

18. Особливості впливу теософії на сучасні неорелігійні рухи.
Худоба К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

19. Політика Російської Федерації щодо кримських татар. 
Ткачук В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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20. Творчість Г.К.Честертона як синтез притчі та детектива.
Бородій Я., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

21. Передумови виникнення жіночого священства у лютеранстві.
Ващук Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

22. Особливості впровадження військового капеланства у збройні 
сили України. 

Чорний О., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

23. Богословські засади феномену «сім’я» у Християн Віри Єван-
гельської: витоки, домінанти, практика.

Дмітрієв О., студент групи МБ-2 гуманітарного факультету 
НаУОА 

24. Віровчення Християн Віри Євангельської: історія і сучасність.
Калабський О., студент групи МБ-2 гуманітарного факультету 

НаУОА.

ПОДІЇ КАФЕДРИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА І ТЕОЛОГІЇ
 
Презентація монографії «Кістка шамана. Нарис з історії ранньомо-

дерного слов’янського езотеризму». 
Щепанський В.В., кандидат історичних наук, старший викладач 

НаУОА
Дата проведення: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 11 

Міжвузівська конференція молодих науковців «Видатні постаті, 
події та пам’ятки в історії та сьогоденні релігій: світ та Україна».

Дата проведення: 28-29 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 12
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ, 

ЛІНГВОДИДАКТИКИ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

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

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

Секретар – Рабчук Ірина Юріївна, аспірант, викладач-стажист ка-
федри української мови і літератури НаУОА.

1. Особистісно орієнтоване навчання орфографії. 
Хом’як І., доктор педагогічних наук, професор НаУОА, завідувач 

кафедри української мови і літератури, академік АН ВШ України

2. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про апозитиви. 
Рабчук І., аспірант, викладач-стажист кафедри української мови 

і літератури НаУОА

3. Комунікативна компетентність ̶ складник професійної компе-
тентності. 

Костолович Т., аспірант РДГУ

4. Професійна комунікативна компетентність у сучасному науково-
му дискурсі.

Туровська І., здобувач кафедри української мови і літератури 
НаУОА 

5. Особистісно орієнтоване навчання синтаксису української мови. 
Галуга О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання 
орфографії.  

Пасічник Л., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

7. Соціокультурний розвиток учнів на уроках вивчення синтаксису.
Ковтунович В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА   
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8. Формування лінгвістичної компетентності у школярів загально-
освітніх навчальних закладів. 

Серветник Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

9. Формування граматичної компетентності в учнів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. 

Золотарьова П., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА

10. Порушення мовних норм у сучасних друкованих виданнях. 
Горбач Д., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Проблема культури мови на дитячому телебаченні. 
Куляша В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Засоби впливу на реципієнта в мові ЗМІ. 
Ситницький Я., студент 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

13. Етимологія терміна «сленг» та історія його дослідження. 
Шевчук О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ 

ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце прведення: 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. Лінгвосинергетичні особливості поетичної творчості М. Вінгра-
новського.

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

2. Відонімні деривати в українському футбольному інтернет-дис-
курсі.

Максимчук В., кандидат філологічних наук, старший викладач ка-
федри української мови і літератури НаУОА

3. Концепт «душа» в авторській картині світу Дмитра Павличка.
Шостюк З., здобувач кафедри української мови Східноєвропейсько-

го національного університету імені Лесі Українки

4. Проблема першоавторства неолексем у новітньому поетичному 
дискурсі.

Максимчук Г., аспірант кафедри української мови і літератури 
НаУОА 

5. Колористичнi образи збiрки Iвана Франка «Зiв’яле листя»: черво-
ний, чорний, зелений.

Вівсяник О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Лексико-семантичні засоби реалізації концепту «сміх» у романі 
«Рекреації» Ю. Андруховича. 

Зборівська В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 
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7. Концепт «жінка» в сучасній концептології: порівняльний аналіз. 
Ковальчук А., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

8. Особливості функціювання фразеологічних одиниць у романі 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного. 

Косован Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

9. Етносемантика індивідуально-авторських флоролексем у пісен-
ному дискурсі. 

Паюк О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Словотворчість поетів Хмельниччини: психолінгвістичний ас-
пект. 

Пулим А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Семантика ґендерних концептів «чоловік» і «жінка» в романі 
В. Підмогильного «Місто». 

Сабатюк О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

12. Структурно-семантична специфіка складних оказіоналізмів у 
поетичному словнику поетів «Київської школи».

Бречко І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Етноніми Русь та Україна в сучасному віртуальному дискурсі. 
Шустер К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Когнітивна метафора як джерело номінації у футболі.
Чіхрай Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Порівняння семантико-стилістичних особливостей жаргону 
українських та англійських футбольних ультрас.

Рудик О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

16. Релігема в лексичній системі мови. 
Корнійчук Я., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

17. Індивідуально-авторські новотвори в поетичній творчості Олек-
сандра Богачука. 

Андрійчук Ю., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 
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18. Мотивація назв дендронімів та їхнє місце в мовній картині світу 
носіїв говірки с. Кузьмівка Сарненського району Рівненської області. 

Суржинська О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

19. Особливості функціювання синонімів, антонімів та паронімів у 
мові прозових творів Ю. Андруховича (на матеріалі роману-мемуару 
«Лексикон інтимних міст»).

Бєлкіна О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У СВІТЛІ 

НОВІТНІХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ МЕТОДОЛОГІЙ»

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

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

Секретар – Вісич Олександра Андріївна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри української мови і літератури НаУОА.

1. Антиутопічний дискурс у романі Ярослава Мельника «Маша, або 
постфашизм».

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

2. Сучасні європейські концепції теорії метадрами.
Вісич О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови і літератури НаУОА

3. Комунікація «автор-читач» у поезії Григорія Чубая. 
Демчук О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Мистецький код у п’єсах Миколи Куліша. 
Трачук І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

5. Художнє зображення дорослішання у творах Прохаськів «Хто 
зробить сніг», «Куди зникло море», «Як зрозуміти козу».

Голотова І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Темпоральні аспекти мнемотичної поетики роману Оксани За-
бужко «Музей покинутих секретів».

Котович С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Модуси виживання в умовах тоталітарного режиму в повісті Оль-
ги Мак «Каміння під косою». 

Піжик Х., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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8. Мотиви сповідальності в циклі Юрія Андруховича «Листи в 
Україну». 

Михалецька Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА

9. Моделі жіночої поведінки в маскулінному світі (на прикладі дра-
матичного етюду Лесі Українки «Йоганна, жінка Хусова»).

Щуцька О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Філософія постмодернізму крізь призму роману-гри Василя 
Слапчука «Та сама курява дороги».

Селезень В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Інтертекстуальність повісті Сашка Дерманського «Корова часу». 
Приходько Т., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

12. «Гоголівське питання» в «італійському тексті» Юрія Косача як 
маркер міжкультурних взаємин (на матеріалі фрагментів незавершено-
го роману «Синьйор Ніколо»). 

Семерин Х., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Зооморфні міфологеми в драматичній творчості Лесі Українки.
Завалюк М., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Дубенський замок у сучасній українській поезії: образ, символ 
і знак.

Марчук С., аспірант кафедри української мови і літератури НаУОА

15. Бережанський текст у творчості Богдана Лепкого.
Троян Т., здобувач кафедри української мови і літератури НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА:  

ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 3 
Формат: доповіді

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

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

1. Націософська проблематика в драматичній поемі Лесі Українки 
«Бояриня».

Криловець А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри україн-
ської мови і літератури НаУОА

2. Йов Борецький – автор анонімного полемічного антиуніатського 
трактату «Пересторога».

Миненко Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач кафе-
дри української мови і літератури НаУОА

3. Значення історичних подій у долях персонажів роману «Солодка 
Даруся» М. Матіос. 

Цюзь К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Текстуальні аспекти малої прози Ю. Липи. 
Яремчук О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

5. Художня своєрідність та проблематика п’єси В. Винниченка 
«Чорна Пантера і Білий Медвідь». 

Гавриш А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Філософське осмислення проблеми часу в книгах поезії В. Стуса 
«Зимові дерева» та «Веселий цвинтар».

Максимчук В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

7. Образи святих князів Бориса і Гліба в житіях Київської Русі.
Вакуленко Я., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА  
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8. Неоромантизм у романах І. Багряного «Тигролови» та «Сад Гет-
симанський». 

Демидович Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

9. Танатологічні образи в символічній інтерпретації Олександра 
Олеся-драматурга.

Кифюк Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Хуожньо-стильові особливості дитячої поезії Любові та Миколи 
Пшеничних.

 Колошкіна О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА 

11. Мотив малої батьківщини в поезії Івана Низового.
Процюк В., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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ОСТРОГІАНА

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 72
Формат: доповіді

1. Епіграми ігумена Віталія – зразок  барокової ідентичності.
Миненко Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач кафе-

дри української мови і літератури НаУОА

2. Особливості творення образів у романі «Волинь» Уласа Самчука.
Гузар Л., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

3. Імагологічні рівні роману Уласа Самчука «На твердій землі». 
Рудь Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Символіка кольорів у романі П. Кралюка «Реліквія».
Михальчук Г., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

5. Інтертекст у поезії Олександра Ірванця.
Притула М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

6. Дві «ВОЛИНІ»: Улас Самчук і Борис Харчук. Чи буде третя «Во-
линь»?

Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, перший про-
ректор з навчально-наукової роботи НаУОА
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ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Пленарне засідання 
факультету міжнародних відносин

Дата проведення, час: 27 березня, 12.00.
Місце проведення: ауд. № 2
Формат: доповіді.

1. Європейська міграційна криза як етнополітична проблема.
Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор, 

декан факультету міжнародних відносин НаУОА

2. Відродження Острозької академії як один із аспектів трансформа-
ції Вищої освіти України. 

Денисюк Олександр Вікторович, аспірант кафедри історії НаУОА

3. Східний вектор дипломатії уряду УНР в екзилі (1920-1940 рр.).
Мартинюк Н., студент 2 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

Дата проведення: 29 березня,14.00
Місце проведення: ауд. № 35
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. Східне партнерство «двох швидкостей»: проблеми і перспективи. 
Сидорук Т., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин НаУОА

2. Європейська міграційна криза як етнополітична проблема.
Атаманенко А., доктор історичних наук, професор, декан факуль-

тету міжнародних відносин НаУОА

3. Інформаційний аспект зовнішньополітичної діяльності РФ в дер-
жавах ЄС.

Степанець П., аспірант кафедри міжнародних відносин НаУОА

4. Політичні відносини ЄС та АСЕАН.
Дембіцька А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

5. Економічно-торговельні відносини ЄС та Норвегії на сучасному 
етапі.

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

6. Боргова криза в Греції і економічні аспекти членства Греції в ЄС.
Домчак І., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 

7. Міграційна політика Франції наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Поліщук Т., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА
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8. Сучасний стан і перспективи інформаційного співробітництва 
України в межах ГУАМ.

Кліментьєва В., студентка 3 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА

9. Євроатлантичний вектор зовнішньої політики Грузії наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ століття.

Дубовець К., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

10. Проблеми навчання професійно-орієнтованої іноземної мови на 
немовних спеціальностях.

Нікітюк Л., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА

11. Зв’язок ілюзії знання з навчальною успішністю студентів.
Августюк М., кандидат психологічних наук, викладач-стажист ка-

федри міжнародних відносин НаУОА

12. Повість З. Бичинського «Ключ журавлів» через призму дискурсу 
«Іншого».

Тимейчук І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжна-
родних відносин НаУОА

13.  Японія – ЄС: розвиток двосторонніх відносин.
Паламарчук К., студентка 3 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ У ЄВРОПІ  
ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ»

Дата проведення, час: 29 березня,14.00
Місце проведення: ауд. № 17
Формат: доповіді

Голова – Семенович Андрій Сергійович, кандидат політичних наук, 
старший викладач кафедри міжнародних відносин.

Секретар – Козаченко Тарас Олександрович, студент факультету 
міжнародних відносин НаУОА

1. Польська геополітична думка міжвоєнного періоду на тлі світо-
вого геополітичного мислення.

Корнійчук Л., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-
дри міжнародних відносин НаУОА

2. Використання досвіду країн Європи для політичних та економіч-
них перетворень в Україні. 

Семенович А., кандидат політичних наук, старший викладач кафе-
дри міжнародних відносин НаУОА

3. Конфігурація партійної системи в сучасній Польщі. 
Балашова О., аспірант кафедри міжнародних відносин НаУОА

4. Енергетична співпраця Італії та країн Магрибу.
Ярмолюк О., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

5. Співпраця США з державами африканського континенту за часів 
президентства Клінтона.

Шамшур Р., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

6. Теоретичне обгрунтування кібербезпеки Сполученого королівства. 
Козаченко Т., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА
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7. Становлення та розвиток двосторонніх відносин України і Респу-
бліки Кореї.

Лайко А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

8. Основні інструменти боротьби з фінансуванням тероризму.
Латиш Д., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

9. Політика нeйтралітeту Швeйцарії на сучасному eтапі.
Лихолай А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

10. Міжрегіональне і транскордонне співробітництво України та 
Словаччини.

Гарбазей Л., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

11. Розвиток відносин країн Скандинавії та України.
Ковенько А., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

12. Аналіз політики американських президентів (бачення М. Ку-
ропася). 

Матвійчук Н., аспірант кафедри міжнародних відносин НаУОА

13. Механізм визнання результатів неформального навчання в кон-
тексті оптимізації освіти дорослих Канади.

Шустак Ю., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА

14. Енергетичне співробітництво РФ та ФРН періоду канцлерства 
А. Меркель

Шелестюк В., студентка 5 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА

15. Роль Канади у розвитку української державності (1991-2015).
Середюк Н., аспірант кафедри міжнародних відносин НаУОА

16. Відносини Королівства Бельгія з країнами Африки.
Банадига Н., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА
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17. Грузія в системі геополітичних інтересів Росії.  
Абдуллаєв Баязетхужа Фарход Угли, студент 2 курсу факультету 

міжнародних відносин НаУОА

18. Співробітництво України і Чехії за президентства В. Ющенка. 
Войтко Ю., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

19. Трансформація відносин США та ЄС за президенства Барака 
Обами. 

Мирончук В., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

20. Українсько-білоруські політичні відносини.
Мушин І., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

21. Проблеми та перспективи литовсько-польських відносин на су-
часному етапі. 

Рудика В., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

22. Проблеми та перспективи подальшого розвитку відносин між 
Румунією та Україною. 

Склянчук І., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

23. Роль ООН в урегулюванні кіпрського конфлікту у постбіполяр-
ний період. 

Стрихоцький Т., студент 2 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

В АЗІЇ І ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ»

Дата проведення, час: 29 березня,14.00
Місце проведення: ауд. № 36
Формат: доповіді

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

Секретар – Касіянчук Романа Михайлівна, студентка факультету 
міжнародних відносин НаУОА

1. Інтереси Німеччини на Близькому Сході
Конопка Н., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнарод-

них відносин НаУОА

2. Політичні відносини Німеччини та Казахстану.
Коберник Л., студентка 5 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

3. Проблеми міграції та наркотрафіку у відносинах Мексики та 
США.

Гайбонюк К., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

4. Діяльність Венесуели у міжнародних регіональних організаціях 
за президентства Н. Мадуро.

Маслюх О., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

5. Проблеми та перспективи двосторонніх відносин США та Китаю 
за президентства Барака Обами.

Голубош Ю., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

6. Бразилія та США: перспективи і ризики за нової адміністрації.
Терещук І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА
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7. «Розвиток» російсько-кубинських відносин у постбіполярний пе-
ріод.

Куржій Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

8. Співпраця Азербайджану та Росії в енергетичній сфері.
Агаєв О., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 

9. Еволюція зовнішньої політики Узбекистану після приходу до вла-
ди Шавката Мірзийоєва.

Конопка А., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

10. Спільна участь США та ОАЕ у військових операціях з кінця ХХ 
– початку ХХІ ст.

Касіянчук Р., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

11. Іракський Курдистан у системі міжнародних відносин.
Лосюк І., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 

12. Ініціативи США та Китаю у галузі альтернативної енергетики.
Декалюк Л., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

13. Відносини між Венесуелою та Колумбією в період президент-
ства Ніколаса Мадуро та Хуана Мануеля Сантоса.

Костів Б., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 

14. Перспективи співробітництва США і Китаю за президенства До-
нальда Трампа.

Кукалець О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

15. Роль Асоціації латиноамериканської інтеграції в міжнародних 
відносинах другої половини XX ст. 

Мирутенко П., студент 2 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА
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16. Проблемні питання американсько-саудівських відносин на су-
часному етапі. 

Семенюк А., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

17. Еволюція американсько-японських відносин після фінансової 
кризи і великого східного земелетрусу. 

Шиленко М., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

18. Геополітичний фактор у відносинах єс та ірану в енергетичній 
сфері.

Якимчук М., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХІ-ХІХ СТ.» 

Дата проведення, час: 27 березня, 12.00
Місце проведення: ауд. 65
Формат: круглий стіл, доповіді

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

Секретар – Січкарук Тетяна Володимирівна, студентка магістері-
уму факультету міжнародних відносин НаУОА

1. Військове спорядження волинських воїнів у скарбах Волині  
ХІ-ХІІІ ст. 

Січкарук Т., студентка магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА

2. Методика побудови фортифікаційних споруд на Волині в XII-XV ст.
Рудік О., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 

3. Волочна поміра на території Ковельського староства 
Дубляниця Т., аспірантка кафедри історії ім. М.П.Ковальського 

НаУОА

4. Грошова та відробіткова рента міщан Волині у XVIII ст.
Близняк М., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ім. 

М. П. Ковальського НаУОА

5. Етно-національний склад населення міст Правобережної України 
у ХVІІІ ст.

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

6. Економічні процеси в Подільському воєводстві у XVIII ст. 
Дячук К., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

7. Господарство Почаївського монастиря в XVIII столітті.
Санкевич М., студентка 2 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА
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8. Фільваркова адміністрація на Волині у другій пол. ХVІІІ ст. 
Мовчун С., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

9. Розвиток торгівлі у волинських містах і містечках (кінець ХVІІІ-
перша половина XIX ст.) .

Костюкович О., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА

10. Відносини духовенства Православної та Римо-католицької цер-
ков на Волині  (кін. XVIII-початок XX ст.).

Захарук А., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА

11. Громадсько-політична діяльність римо-католицького духовен-
ства Правобережної України в першій половині ХІХ ст.

Корчик М., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

12. Діяльність Кам’янобрідського фарфоро-фаянсового заводу у 
1876 – 1915 рр.

Немирська К., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА

13. Роль греко-католицького духовенства в суспільно-політичному 
житті Галичини в 1890-х роках.

Онищук В., студент магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ СТ.» 

Дата проведення, час: 27 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 17
Формат: круглий стіл, доповіді

Голова – Марчук Володимир Станіславович, кандидат історичних 
наук, старший викладач кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА 

Секретар – Захарук Анастасія Сергіївна, студентка 4 курсу фа-
культету міжнародних відносин НаУОА

1. Бойові дії на території Волині у 1916 році.
Вронський В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

2. Досвід військового будівництва Західноукраїнської Народної Рес-
публіки.

Куземський М., студент магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА

3. Розвиток пластового руху на Волині в 1920-х роках. 
Добровольський К., студент 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА

4. Вибори до органів місцевого самоврядування на Волині у між-
воєнний період (1919 – 1939 рр.). 

Смерека М., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

5. Діяльність молочних кооперативів у Волинському воєводстві в 
міжвоєнний період.

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

6. Кременецький повіт у міжвоєнний період.
Прокоп’юк В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

7. Ревіндикаційна акція на Волині в 1937-38 роках. 
Дідух М., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА
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8. Участь Данила Шумука в ліворадикальному русі на Волині в 30-ті 
рр. ХХ ст.

Фініковський Ю., аспірант кафедри історії НаУОА

9. Карпатська Січ – основна військова одиниця Карпатської України.
Мазур О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

10. Перші спроби організації підпільної боротьби в генеральній 
окрузі «Волинь-Поділля» 1941-1942 рр. 

Максимчук В., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУО

11. Протиповстанський аспект діяльності розвідки та контррозвідки 
рівненських радянських партизанських з’єднань (1943 — 1944). 

Сухих А., аспірант кафедри історії НаУОА

12. Львівсько-Сандомирська наступальна операція.
Дмитрук В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

13. Бойові дії спецзагонів НКВС проти націоналістичного руху опо-
ру на завершальному етапі війни.

Руцький М., студент магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА

14. Депортації населення Західної України в 1947 р.
Кирильчук А., студент магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА

15. Радянська партійно-державна політика щодо протестантських 
спільнот в Україні в 1950-х роках.

Поліщук І., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

16. Суспільний рух за відновлення УГКЦ на Львівщині (1985 - 
1991 рр.).

Кривецький Р., студент магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА
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17. Міжправославний конфлікт в Україні на початку 1990-х років.
Ющук С., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

18. Передумови наступу на Іловайськ влітку 2014 року.
Бенчук В., студент магістеріуму факультету міжнародних відно-

син НаУОА

19. Міжправославний конфлікт в Україні на початку 1990-х років.
Ющук С., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА   
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СЕКЦІЯ
«УКРАЇНА І СВІТ»

 
Дата проведення, час: 27 березня, 12.00
Місце проведення: ауд. 2
Формат: доповіді

Голова – Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних 
наук, професор, завідувач кафедри історії НаУОА

Секретар – Мартинюк Назар Анатолійович, студент 2 курсу фа-
культету міжнародних відносин НаУОА

1. Вплив СВУ на національну свідомість полонених-українців у та-
борах Австро-Угорщини та Німеччини в роки Першої світової війни.

Зубко Д., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА

2. Становище українського населення Закерзоння у 1939-1941 рр.
Хмиз О., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

3. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та 
його підпілля в окупованій  Польщі в роки Другої світової війни. 

Зашкільняк Л., доктор історичних наук, професор, завідувач кафе-
дри історії Центральної та Східної Європи Львівського національного 
університету ім. І.Франка.

4. Карпато-українське питання в зовнішній політиці СРСР. 1939-
1943 рр.

Трофимович Л., кандидат історичних наук, доцент кафедри гума-
нітарних наук Національної академії Сухопутних військ імені гетьма-
на П. Сагайдачного.

5. Українські колабораціоністські формування у складі німецьких 
збройних сил у роки Другої світової війни.

Яцкович О., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

6. Грубешівська революція» 1944 р.: антиукраїнські акції АК на 
Холмщині в документах польського підпілля.

Кошельник А., аспірант кафедри історії НаУОА
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7. Взаємовідносини червоноармійців з цивільним населенням під 
час перебування радянських військ на території Польщі (кінець 1944 
– початок 1945 рр.).

Куцька О., кандидат історичних наук, професор кафедри тактики 
факультету бойового застосування військ Національної академії Су-
хопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного.

8. Соціально-побутова адаптація українців, переселених із Польщі у 
Волинську область УРСР (1944-1946 рр.).

Савчук І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

9. Соціально-побутові умови життя українців у таборах Ді-Пі (1945-
1952).

Рибачок І., кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри істо-
рії ім. М.П.Ковальського НаУОА

10. Роль організації «Зарево» у формуванні провідних представни-
ків громадсько-політичного життя українців за кордоном.

Бокайло О., науковий співробітник Інституту досліджень україн-
ської діаспори НаУОА

11. Гібридна війна як загроза світовій системі безпеки. 
Трофимович В., доктор історичних наук, професор, завідувач ка-

федри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.

12. Українські революції в геополітичному контексті.
Кралюк П. М., доктор філософських наук. професор, перший про-

ректор з навчально-наукової роботи НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ОСТРОГІАНА. М. П. КОВАЛЬСЬКИЙ» 

Дата проведення, час: 27 березня, 12.00
Місце проведення: ауд. 35
Формат: доповіді

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

Секретар – Денисюк Олександр Вікторович, аспірант кафедри іс-
торії НаУОА

1. В.-К.Острозький у політичному житті Речі Посполитої.
Карманчиков В., студент 2 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА

2. Сакральні споруди в міському просторі Острога зламу XVI –  
XVII ст. 

Атаманенко В., кандидат історичних наук, доцент кафедри істо-
рії ім. М.П.Ковальського НаУОА

3. Інвентар Красного Корця 1618 р. як історичне джерело. 
Капустинська І., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА

4. Інвентарі як джерела вивчення соціально-економічного розвитку 
Заславської волості пер. пол.17 ст. 

Совік І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 

5. Інвентарний опис Славутського ключа 1624-1625 рр. як джерело 
до вивчення історії Славутчини.

Метельська Ю., студентка 3 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА

6. Початкова та середня освіта на Волині в другій половині ХVІІ-
ХVІІІ ст.

Захарук А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
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7. Німецький окупаційний режим в Острозі (1941-1944рр.).
Швайко Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

8. Громадська діяльність М. П. Ковальського.
Мельник О., аспірант кафедри історії НаУОА

9. Відродження Острозької академії як один із аспектів трансформа-
ції Вищої освіти України. 

Денисюк О., аспірант кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА 
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СЕКЦІЯ 
«ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. СІД» 

Дата проведення, час: 27 березня, 12.00
Місце проведення: ауд. 34
Формат: доповіді,дискусія

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

Секретар – Новак Богдан Сергійович, аспірант кафедри історії 
НаУОА  

1. Битва під Оршею 1514 р. в білоруській історіографії.
Симонович Д., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

2. Магнатське господарство Волині у ХУІІІ ст.: історія вивчення. 
Личик І., аспірант кафедри історії НаУОА

3. Джерела з історії міст Волині другої половини ХVII-XVIII сто-
ліття. 

Маркус В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 

4. Джерела вивчення єврейських громад Волині в др. пол. 16 – перш. 
пол. 17 ст. 

Мазуркевич В., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА

5. Описово-статистичні джерела вивчення історії Житомирського 
староства першої половини 17 ст. 

Швець О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

6. Люстрації як джерело з історії Теребовельщини ХУІ- перш. пол. 
ХУІІ ст. 

Танька В., студент магістеріуму факультету міжнародних відно-
син НаУОА

7. Внесок М. Антоновича у розвиток Українського історичного то-
вариства.

Годжал С.С., аспірантка кафедри історії НаУОА
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8. Ненасильницькі методи дисциплінування істориків Радянської 
України у 1930-х – на поч. 1950-х рр. 

Яковенко В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

9. А. Ю. Кримський як дослідник історії Кавказу.
Новак Б., аспірант кафедри історії НаУОА

10. Спогади остарбайтерів з Рівненщини як історичне джерело.
Мартинюк О., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

11. Листи Домета Олянчина до Олександра Оглоблина як джерело 
до вивчення життя історика у післявоєнній Німеччині.

Логвин І., аспірант кафедри історії НаУОА

12. Радянський партизанський рух на Рівненщині: історіографія 
проблеми.

Дичук Т., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА

13. Російський напрямок в зовнішній політиці Української Держави 
1918 р.: історіографія проблеми.

Корнійчук В., студент магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА

14. Наукова діяльність Олени Компан.
Мерзін К., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

15. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр. 
в регіональних шкільних підручниках історії.

Власюк С. , аспірант кафедри історії НаУОА

16. Національний рух кримських татар в процесі репатріації (1989 – 
2014 рр.): історіографія проблеми.

Лисак В., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

17. Національна історія в сучасному світі.
Яремчук В., доктор історичних наук, професор НаУОА
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ»

Дата проведення, час: 29 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 34
Формат: круглий стіл

Голова – Рудько Сергій Олексійович, завідувач кафедри країнознав-
ства НаУОА, кандидат історичних наук, доцент.

Секретар – Волинчук Ірина Олександрівна, викладач кафедри кра-
їнознавства НаУОА

1. Трансформація політичної карти Центрально-Східної та Східної 
Європи в середині ХVІІ ст.

Кулаковський П., доктор історичних наук, професор кафедри кра-
їнознавства НаУОА

2. Політика «нового реалізму» Девіда Кемерона.
Рудько С., кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознав-

ства НаУОА

3. Роль РПЦ у геополітичній стратегії Російської Федереції.
Павлюк В., кандидат історичних наук, професор кафедри країноз-

навства НаУОА

4. Американсько-російські відносини за першої адміністрації  
Д. Трампа. 

Подворна О., кандидат політичних наук, доцент кафедри країноз-
навства НаУОА

5. Концепції безпеки в післявоєнній Європі у програмних докумен-
тах польських політичних партій (1939-1945 рр.).

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

6. Науково-технічне співробітництво України та Чеської Республіки 
у ХХІ ст.: активізація чи занепад?

Волинчук І., викладач кафедри країнознавства НаУОА

7. Німецька ініціатива ЄПС+.
Бучковська О., аспірантка кафедри країнознавства НаУОА
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8. Проблеми реалізації Східного партнерства.
Близняк О., аспірантка кафедри країнознавства НаУОА

10. Близькосхідний вимір зовнішньої політики США під час другої 
каденції Барака Обами.

Караванова Є., студентка 1 курсу магістеріуму факультету між-
народних відносин НаУОА

11. Зовнішня політика «постпомаранчевої» України.
Єленіч Ю., студент 1 курсу магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

12. Арктичне коло – ініціатива Ісландії.
Карево О., студентка 1 курсу магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

13. Сучасні тенденції розвитку туризму у М’янмі.
Коваль О., студентка 1 курсу магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

14. Туристична інфраструктура Великобританії (в’їзний туризм).
Лащук А., студентка 1 курсу магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

15. Туризм як один із перспективних секторів економіки Австралії.
Малюк А., студентка 1 курсу магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

16. Співробітництво України та США в науково-технічній та куль-
турно-гуманітарній сферах.

Омельчук Д., студент 1 курсу магістеріуму факультету міжна-
родних відносин НаУОА

17. Причини міграційної кризи в Європейському Союзі.
Шоха В., студентка 1 курсу магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

18. Співробітництво України з ОБСЄ в період російсько-українсько-
го конфлікту.

Пальонна А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА
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19. Розвиток туризму в Україні: проблеми та перспективи.
Діхтярук В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

20. Роль Чорноморсько-Каспійського регіону в зовнішній політиці 
України.

Коцюба О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

21. Екотуризм в Канаді.
Семещук Н., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

22. Історико-культурні пам’ятки Французької Республіки.
Данильченко Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА

23. Нормативно-правове регулювання культурного співробітництва 
України та Республіки Польща.

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

24. Пріоритети зовнішньої політики КНР на сучасному етапі.
Шиян В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 

25. Угода про асоціацію між Україною та ЄС як чинник «Революції 
гідності».

Омельчук О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ

Постерна презентація наукового гуртка  
«Життєві сценарії»

Керівник: Гандзілевська Г. Б., кандидат психологічних наук, до-
цент кафедри психології та педагогіки факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА.

Дата проведення, час: 28 березня, 12.00 – 12.30
Місце проведення: старомонастирський корпус
Формат: постерна сесія

Психологічні портрети викладачів  
Острозької академії XVI – ХVІІ ст.

1. Здробилко Тетяна Олегівна – Психологічний портрет Йова Кня-
гиницького

2. Федорук Анастасія Сергіївна – Психологічний портрет Христо-
фора Філалета

3. Бєлоусова Ганна Миколаївна – Психологічний портрет Лаврентія 
Зизанія

4. Дубчак Марія Іванівна – Психологічний портрет Никифора Кан-
такузина

5. Кондратюк Вікторія Василівна – Психологічний портрет Кліри-
ка Острозького.

6. Ортинська Крістіна В’ячеславівна – Психологічний портрет Ки-
рила Лукаріса

7. Горбач Аліна Сергіївна – Психологічний портрет Яна Лятоса
8. Мурасова Юлія Олександрівна – Психологічний портрет Гераси-

ма Смотрицького
9. Тарасюк Надія Олександрівна – Психологічний портрет Івана Ви-

шенського
10. Лукавенко Роман Олександрович – Психологічний портрет Ан-

дрія Римши
11. Колесник Олена Сергіївна – Психологічний портрет Дем’яна На-

ливайка
12. Ярошик Наталія Сергіївна – Психологічний портрет Василя Су-

разького
13. Кралюк Петро Михайлович – Психологічний портрет Віталія 

Дубенського
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Пленарне засідання 
факультету політико-інформаційного менеджменту 

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

Презентація 
наукових здобутків кафедри політології

Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. Т. 1. Політична нау ка:  
західні тренди розвитку й українська специфіка (Мацієвський Ю. В.). 
Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки віт чиз-
няних досліджень (Лебедюк В. М., Мацієвський Ю. В.).

Історія політичної думки : у 2 т. Т. 1. Методологічний підхід (Ле-
бедюк В. М.)

Кралюк П. Марево революції / Історичне дослідження. – Терно-
піль : Богдан, 2017. – 304 с.

Презентація 
наукових здобутків кафедри психології та педагогіки

Психологія мислення: підручник / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, 
О. В. Матласевич, У. І. Нікітчук та ін.; за ред. І. Д. Пасічника. – Острог: 
Видавництво Національний університет «Острозька академія», 2015. 
– 560 с.

Гандзілевська Г. Б. Психологія творчості: навчально-методич-
ний посібник / Г. Б. Гандзілевська. – Острог: Видавництво Національ-
ний університет «Острозька академія», 2016. – 156 с.

Презентація 
діяльності ресурсного центру зі сталого розвитку  

та науково-дослідної лабораторії  
«Лабораторія дослідження соціально-інформаційних процесів»:

«Моніторинг громадської думки щодо створення та діяльності 
ЦНАП: досвід Миляцької та Шумської об’єднаних територіальних 
громад».

Шершньова О.В., кандидат наук з державного управління, старший 
викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
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СЕКЦІЯ 
«МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ПРОЦЕСІВ»

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 – Мартинова Надія Вікторівна, студентка 4 курсу фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

1. Україна після Євромайдану: мімікрія реформ?
Лебедюк В., кандидат наук з державного управління, доцент, декан 

факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА 

2. Методологічні проблеми дослідження політики пам’яті в сучас-
ній Україні.

Смирнов А., кандидат історичних наук,доцент, завідувач кафедри 
політології НаУОА.

3. Взаємодія виборчої та партійної систем Республіки Польща.
Рибачок С., старший викладач кафедри політології НаУОА

4. Методологічні проблеми дослідження політичних інститутів у 
посткомуністичних країнах

Гоменюк А., студент магістеріуму спеціальності «Політологія» 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

5. Чинники електорального успіху кандидатів на місцевих виборах 
2015 року

Бурба О., студентка магістеріуму спеціальності «Політологія» 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

6. Економічні чинники електоральної поведінки виборців в Україні
Максимів К., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» фа-

культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
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7. Гендерні квоти в Україні (на прикладі місцевих виборів 2015 року)
Лучицька  Г., студентка магістеріуму спеціальності «Політоло-

гія» факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

8. Корупція й електоральний успіх нових політичних партій в 
Україні 

Махова К., студентка магістеріуму спеціальності «Політологія» 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

9. Вплив цінностей на електоральну поведінку виборців в Україні 
Карпюк Л., студентка магістеріуму спеціальності «Політологія» 

факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

10. Транспарентність офіційних Інтернет-сторінок органів виконав-
чої влади в Україні: методика оцінки та застосування

Устимчук Ю., студент 4 курсу спеціальності «Політологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

11. Економічне зростання і соціальна структура українського сус-
пільства

Мартинова Н., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ У 

ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 55
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних 
наук, доцент кафедри політології факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

Секретар – Кашинський Олександр Сергійович, аспірант кафе-
дри політології факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА

1. Революційні наслідки у гібридних режимах.
Мацієвський Ю., доктор політичних наук, доцент кафедри політо-

логії факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

2. Саундтрек(и) нашої незалежності: динаміка політичного режиму 
в Україні крізь призму поп-музики.

Мозоль М., викладач кафедри політології факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА

3. Соціально-класова структура українського суспільства після Ре-
волюції гідності: динаміка змін.

Кардаш С., викладач кафедри політології факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА

4. Причини виникнення популізму у Центрально-Східній Європі.
Кашинський О., аспірант кафедри політології факультету політи-

ко-інформаційного менеджменту НаУОА

5. Феномен політизації футболу в Україні.
Ліпський П., студент 4 курсу спеціальності «Політологія» факуль-

тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

6. Феномен неформальної фракціоналізації парламенту в Україні.
Кузьмич Б., студент 4 курсу спеціальності «Політологія» факуль-

тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
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7. Олігархізація української економіки після зміни влади в 2014 році.
Калиновський О, студент 4 курсу спеціальності «Політологія» 

факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

8. Трансформація форми правління в сучасній Україні: причини і 
наслідки.

Саєнко Ю., студент 4 курсу спеціальності «Політологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

9. Війна на Донбасі в оцінках українських експертів.
Бородавко Т., студентка магістеріуму спеціальності «Політоло-

гія» факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 67
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Жовтенко Тарас Григорович, кандидат політичних наук, 
старший викладач кафедри політології факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА.

Секретар – Жук Ірина Євгеніївна, студентка магістеріуму факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

1. Воєнно-політичні трансформації НАТО в умовах «гібридної» за-
грози.

Жовтенко Т., кандидат політичних наук, старший викладач кафе-
дри політології НаУОА. 

2. Інтеграція армій країн Вишеградської групи до військових струк-
тур НАТО: початковий етап.

Санжаревський О., кандидат історичних наук,доцент кафедри по-
літології НаУОА.

3. Контррозвідувальний режим в Україні: функції та призначення.
Романов М., доктор юридичних наук, професор кафедри політології 

НаУОА.

4. Особливості «гібридної» війни Російської Федерації проти 
України.  

Жук І., студентка магістеріуму спеціальності «Політологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту

5. Розділений альянс: про що свідчать військові витрати країн-членів 
НАТО після 2007 року в контексті російської агресії на сході Європи. 

Крижанівський І., студент 4 курсу спеціальності «Політологія» 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
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6. Цивілізаційні лещата між Сходом і Заходом для Республіки Біло-
русь: перспективи військово-політичної переорієнтації Білорусі на по-
чатку ХХІ століття.

Балик Д., студент 4 курсу спеціальності «Політологія» факульте-
ту політико-інформаційного менеджменту

7. Особливості сепаратистських рухів на Півдні України на прикла-
ді Херсонської області.

Зновяк В., студентка 1 курсу спеціальності «Політологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

8. Співпраця армії України з євроатлантичними партнерами в рам-
ках програми ПЗМ в період президентства В.Януковича.

Попович С., студент 1 курсу спеціальності «Політологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

9. Інформаційна політика України щодо окупованого Криму.
Войцеховський В., студент 1 курсу спеціальності «Політологія» 

факультету політико-інформаційного менеджменту

10. Інформаційна політика українських ЗМІ щодо війни на Донбасі.
Бондар В., студент 4 курсу спеціальності «Політологія» факуль-

тету політико-інформаційного менеджменту

11. Міграційна політика ЄС: виклики та перспективи для України.
Бондар О., студент 4 курсу спеціальності «Політологія» факуль-

тету політико-інформаційного менеджменту
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СЕКЦІЯ
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 63
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Маслова Юлія Петрівна, кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА

Секретар – Бондарчук Ірина Іванівна, старший лаборант кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності

1. Репрезентація національно-маркованої лексики у футбольному 
дискурсі сучасної України

Маслова Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри доку-
ментознавства та інформаційної діяльності факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА

2. Туризм як складова соціально-економічного розвитку Рівненщини  
Шершньова О. кандидат наук з державного управління, старший 

викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

3. Особливості комунікативного дискурсу полемічних текстів Ост-
розького культурного осередку кінця XVI – початку XVII століття

Парфенюк Н., викладач кафедри документознавства та інформа-
ційної діяльності факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА

4. Фандрайзингова діяльність в готельно-ресторанному бізнесі в 
Україні 

Мартинюк К., студентка 3 курсу спеціальності «Документознав-
ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту

5. Сучасна зовнішня реклама як репрезентат гендерної культури 
українського суспільства

Бідюк І., студентка 3 курсу спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту
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6. Організація та напрямки роботи світових та українських інформа-
ційних агентств: порівняльний аналіз 

Шевчик В., студентка 3 курсу спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту

7. Репрезентація невербальних засобів комунікації в міжкультурно-
му діловому спілкуванні (на прикладі переговорів у «нормандському 
форматі»)

Бойко М., студент 4 курсу спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного ме-
неджменту

8. Зовнішнє оформлення журналів як елемент їх іміджу 
Штейбарт Х., студентка 4 курсу спеціальності «Документознав-

ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту

9. Cексизм як репрезентат гендерних асиметрій у мас-медіа (на при-
кладі українськoмoвних друкoваних ЗМІ)

Підвальна В., студентка 4 курсу спеціальності «Документознав-
ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту

10. Політична реклама як процес соціальної комунікації 
Покотило Ю., студентка 4 курсу спеціальності «Документознав-

ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту

11. Особливості внутрішніх корпоративних комунікацій міжнарод-
них корпорацій у контексті інформаційного простору

Гуменюк Д., студентка 4 курсу спеціальності «Документознав-
ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту

12. Cутність та особливості жіночої комунікації у мережі Інтернет 
Суворова Х., студентка 4 курсу спеціальності «Документознав-

ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту
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13. Психологічний вплив метафори у текстах ЗМІ на цільову аудито-
рію (на прикладі спортивних видань)

Свирид Д., студент 4 курсу спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного ме-
неджменту

14. Закон України «Про доступ до публічної інформації» як скла-
дова інформаційного механізму державного управління: особливості 
реалізації на регіональному рівні». 

Волошук Т., студентка 4 курсу спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту

15. Сутність організаційно-розпорядчої документації у сучасній 
науці 

Огородник Н., студентка 5 курсу спеціальності «Документознав-
ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту

16. Гендерні стереотипи у системі дитячої художньої літератури
Душко Х., студентка 5 курсу спеціальності «Документознавство 

та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту

17. Гендерна рівність: концептуалізація поняття в західнонауковому 
дискурсі

Рубан Г., студентка 5 курсу спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту
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СЕКЦІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ ТА PR-КОМУНІКАЦІЇ»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 7
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Бондар Віталій Дмитрович, кандидат наук з державного 
управління, старший викладач кафедри документознавства та інформа-
ційної діяльності НаУОА

Секретар – Прасюк Оксана Валентинівна, кандидат соціологіч-
них наук, старший викладач кафедри документознавства та інформа-
ційної діяльності НаУОА

1. Спеціальні маркетингові дослідні методики для визначення спо-
живчої активності на ринку інформаційної продукції. 

Охріменко Г., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА

2. Евристичний потенціал візуалізації даних в інформаційно-аналі-
тичній діяльності.

Прасюк О., кандидат соціологічних наук, старший викладач кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА

3. Передумови створення бібліографічно-класифікаційної системи 
УДК.

Бондар В., кандидат наук з державного управління, старший викла-
дач кафедри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА 

4. Розвиток територіальних брендів обласних центрів України (на 
прикладі міста Чернівці).

Вінічук Є., студентка 3 курсу спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту

5. Нова військова символіка як засіб посилення габітарного іміджу 
Збройних сил України.

Бартницька А., студентка 3 курсу спеціальності «Документознав-
ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту
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6. Сутність та характеристика інтернет-торгівлі. 
Онисковець І., студентка 4 курсу спеціальності «Документознав-

ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту

7. Франчайзинг освітніх послуг: зарубіжний досвід для України.
Бурчак О., студентка 4 курсу спеціальності «Документознавство 

та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту

8. Зовнішня реклама в Україні: проблеми та можливі шляхи їх 
розв’язання. 

Губеня В., студент 4 курсу спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного ме-
неджменту 

9. Особливості маркетингової діяльності в мережі Інтернет. 
Поліщук А., студентка 4 курсу спеціальності «Документознав-

ство та інформаційна діяльність» факультету політико-інформацій-
ного менеджменту

10. Планування та реалізація MICE-заходів для промоушн вищих 
навчальних закладів на ринку освітніх послуг в Україні.

Кравчук К., студентка 4 курсу спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту

11. Друкована продукція як елемент воєнної пропаганди у ХХ сто-
літті.

Лігун Т., студент 4 курсу спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного ме-
неджменту

12. Мова ворожнечі як явище сучасного глобального інформаційно-
го простору (на прикладі матеріалів електронних ЗМК).

Каляпух І., студентка 5 курсу спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту
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13. Суть і значення інформаційно-аналітичної діяльності в мас-
медійному просторі України. 

Тарарук К., студентка 5 курсу спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту

14. Брендбук як важливий компонент позиціювання підприємства.  
Бихнюк І., студентка 5 курсу спеціальності «Документознавство 

та інформаційна діяльність» факультету політико-інформаційного 
менеджменту
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 2
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Матласевич Оксана Володимирівна, кандидат психоло-
гічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки факультету по-
літико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Секретар – Серб Вікторія Олегівна, студентка магістеріуму 1 року 
навчання спеціальності «Психологія» факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

1. Структурно-композиційні особливості педагогічних здібностей 
сучасного вчителя та викладачів ВНЗ. 

Матласевич О., к. психол. н., доцент кафедри психології та педа-
гогіки НаУОА

2. Особливості екстерналізації в ході застосування монодрами як 
метода психокорекційної роботи.

Прокопенко А., к. психол. н., старший викладач кафедри психології 
та педагогіки НаУОА

3. Порівняльний аналіз особистісної педагогічної культури вчителя 
в Україні і Польщі.

Плиска Ю., к. пед. н., професор кафедри психології та педагогіки 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

4. Групова взаємодія як чинник ефективності проектної діяльності 
студентів.

Каламаж В., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА

5. Теоретико-методологічні засади вивчення життєстійкості особис-
тості у вітчизняній та зарубіжній психології.

Хованець О., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА

6. Вікові особливості репрезентації життєвих подій в індивідуаль-
ній автобіографічній пам’яті.

Касянчук О., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту
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7. Психологічний аналіз професійного шляху Євгена Гливи. 
Бойко С., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» факульте-

ту політико-інформаційного менеджменту 

8. Вікові аспекти готовності людини до ситуації тестування 
досягнень. 

Трофимчук А., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту

9. Соціально-демографічні, економічні та соціально-психологічні 
проблеми адаптації внутрішньо переміщених осіб.

Зеленюк І., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

10. Особливості використання гумору як ресурсу стресостійкості 
особистості.

Комарницький Д., студент 5 курсу спеціальності «Психологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту

11. Взаємозв’язок автобіографічної пам’яті з психічним здоров’ям 
особистості.

Палінчук О., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту

12. Роль дитячих сценарних рішень у процесі соціокультурної адап-
тації українських емігрантів.

Поліщук В., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

13. Шкали «Шістнадцятифакторного особистісного опитувальни-
ка» Р. Кетела як діагностичні категорії для оцінки майбутнього педа-
гога ВНЗ.

Ушкевич І., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

14. Теоретико-методологічні засади дослідження тестових норм 
для оцінки результатів обстеження за адаптованим українською мовою 
«Особистісним опитувальником Г. Айзенка».

Хмель В., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту
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15. Особистісні якості і педагогічні здібності як основа успішної 
професійної діяльності педагогів: теоретичний огляд.

Шевчук Т., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

16. Теоретичний аналіз переживання ПТСР в контексті впливу ран-
ньої травматизації особистості.

Серб В., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» факульте-
ту політико-інформаційного менеджменту

17. Психологічні особливості подружніх конфліктів у молодих 
сім’ях.

Ребекевша С., студентка 6 курсу спеціальності «Психологія» 
НаУОА 

18. Соціально-психологічні чинники формування готовності до ви-
бору професії випускників сільських шкіл.

Калабський Е. студент 6 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА

19. Особливості страхів батьків учасників АТО: результати емпірич-
ного дослідження.

Цегельник Т., студентка 6 курсу спеціальності «Психологія» 
НаУОА 
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СЕКЦІЯ
«СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

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

Голова – Каламаж Руслана Володимирівна, проректор з навчаль-
но-виховної роботи, доктор психологічних наук, професор кафедри 
психології та педагогіки факультету політико-інформаційного менедж-
менту НаУОА.

Секретар – Волошина Вікторія Олександрівна, кандидат психо-
логічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

1. Психологічні механізми оптимізації метапам’яті студентів у про-
цесі вивчення інформації.

Пасічник І.Д., д. психол. н., професор кафедри психології та педа-
гогіки факультету політико-інформаційного менеджменту, ректор 
НаУОА

2. Ілюзія знання як чинник достовірності метакогнітивного моніто-
рингу навчальної діяльності студентів.

Каламаж Р., д. психол. н., професор кафедри психології та педа-
гогіки факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА; 
Августюк М., к. психол. н., викладач кафедри міжнародних відносин 
НаУОА. (бінарна доповідь)

3. Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: соціальна 
значимість хвороби у контексті рефлексивності та метапізнавальної 
сфери особистості.

Волошина В., к. психол.н., старший викладач кафедри психології 
та педагогіки НаУОА; Довгалюк Т., к. психол.н., старший викладач ка-
федри психології та педагогіки НаУОА. (бінарна доповідь)

4. Поняття ілюзії знання в контексті теорії мета пізнання.
Ткачук О., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА

5. Метакогнітивні здібності в контексті психологічної науки.
Захарчук Т. аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА
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6. Стратегії запам’ятовування в контексті досліджень метапам’яті.
Каменчук Л., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА

7. Які лідерські якості людини пов’язані з її суб’єктивною впевне-
ністю? (на прикладі гри «Мафія»).

Панасюк А., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту

8.Теоретичний аналіз особливостей прояву ілюзії знання в розрізі 
рефлексивності особистості.

Сентмартоні В., студент 4 курсу спеціальності «Психологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту

9. Особливості політичної свідомості осіб зрілого віку в розрізі ме-
такогнітивних характеристик.

Свиридовська Н., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» 
факультету політико-інформаційного менеджменту

10. Теоретичний аналіз інтерференції та ілюзії знання в контексті 
метакогнітивної включеності в діяльності студентів.

Труш А., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» факульте-
ту політико-інформаційного менеджменту

11. Роль «ілюзії знання» у формуванні неправдивих спогадів в дов-
готривалій пам’яті.

Закусіло А., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

12. Роль метакогнітивної обізнаності у формуванні ставлення до 
хвороби в осіб схильних до психосоматики.

Сушко В., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

13. Роль метапізнавальних особливостей студентів у соціально-пси-
хологічній адаптації.

Ярошик Н., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

14. Гендерні особливості менталізації особистості у контексті теорії 
мета пізнання.

Напримерова Н., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» 
факультету політико-інформаційного менеджменту.
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СЕКЦІЯ
«ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ  

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»

Дата проведення, час: 28 березня, 14.00
Місце проведення: ауд. 57
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Гущук Ігор Віталійович, кандидат медичних наук, доцент 
кафедри психології та педагогіки факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.

Секретар – Гільман Анна Юріївна, викладач кафедри психології та 
педагогіки факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

1. Міждисциплінарний підхід у підготовці фахівців громадського 
здоров’я.

Гущук І., к. мед. н., доцент кафедри психології та педагогіки НаУОА 

2. Дитячі істерики: психологічна допомога дітям 2-3 років та їхнім 
батькам.

Шугай М., к. психол. н., доцент кафедри психології та педагогіки 
НаУОА

3. Роль дитячих сценарних рішень у формування психологічного 
імунітету.

Гандзілевська Г., к. психол.н., доцент кафедри психології та педа-
гогіки НаУОА; Лисиця А., к. біолог. н., доцент кафедри психології та 
педагогіки НаУОА, (бінарна доповідь)

4. Проблема діагностики маскованої депресії в умовах сучасної 
української медицини.

Нікітчук У., к. психол.н., старший викладач кафедри психології та 
педагогіки НаУОА

5. Радіофобії внаслідок аварії на ЧАЕС.
Гущук В., завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії ДУ Рівнен-

ської ОЛЦ МОЗ України

6. Неадаптивні когніції у формуванні саногенного мислення 
студентів. 

 Гільман А., викладач кафедри психології та педагогіки НаУОА
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7. Психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ у контексті 
громадського здоров’я.

Кулеша Н., викладач кафедри психології та педагогіки НаУОА

8. Саногенне мислення як умова психологічної адаптації студентів-
першокурсників.

Площинська Б., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту

9. Вплив синдрому емоційного вигорання на розвиток психосома-
тичного захворювання у студентів.

Бєлоусова А. студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» фа-
культету політико-інформаційного менеджменту

10. Роль ірраціональних установок у формуванні ставлення до хво-
роби в осіб схильних до психосоматики.

Бурець В., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

11. Соціальна значимість хвороби та особистісна рефлексивність як 
чинники схильності до психосоматики.

Тарасюк Н., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту.

12. Гендерні та статеві відмінності у прийнятті рішень в ситуації 
моральної дилеми.

Ковальчук І., студент 2 курсу спеціальності «Психологія» факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту

13. Вплив реклами на формування ціннісних орієнтацій особистості. 
Козловський Д., студент 2 курсу спеціальності «Психологія» фа-

культету політико-інформаційного менеджменту
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ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ

Дата: 30 березня 
Початок: 16.00
Місце проведення: зала засідань вченої ради

Підбиття підсумків ХХІІ наукової викладацько-студентської конфе-
ренції «Дні науки»:

• звіт голів секцій;
• заключне слово Кралюка Петра Михайловича, першого проректо-

ра з навчально-наукової роботи НаУОА.
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