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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, завідувач 
кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Козак Л. В. – доктор економічних наук, доцент, декан економічно-
го факультету 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, 
завіду вач кафедри економіко-математичного моделювання та інфор-
маційних технологій НаУОА.

Попелюшко В. О. – доктор юридичних наук, професор, директор 
Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

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

Худолій А. О. – доктор політичних наук, професор, декан факуль-
тету романо-германських мов НаУОА. 

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

ГРАФІК РОБОТИ 
XXІ НАУКОВОЇ ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ»

19 квітня – пленарне засідання
Дата: 19 квітня 
Початок: 12. 20
Місце проведення: актова зала

19 квітня – 21 квітня – робота учасників конференції у секцій-
них засіданнях

21 квітня – підбиття підсумків
Дата: 21 квітня 
Початок: 17. 00
Місце проведення: зала засідань вченої ради
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
Дата: 19 квітня 
Початок: 12. 20
Місце проведення: актова зала

Вітання учасників конференції:
Пасічник Ігор Демидович, ректор НаУОА, доктор психологічних 

наук, професор, Герой України.

1. Як мислять історики (до інтерпретації образу В.-К. Острозько-
го в історіописанні).

Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

2. Історико-психологічний портрет Гальшки Острозької.
Гандзілевська Галина Борисівна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології і педагогіки НаУОА; 
Хеленюк Анастасія Анатоліїівна, кандидат історичних наук, ди-

ректор Музею історії Острозької академії 

3. Ціннісні горизонти Острозької академії: рецепція ренесансного 
гуманізму.

Карповець Максим Вячеславович, кандат філософських наук, 
старший викладач, координатор центру ЄС в НаУОА

4. Копний суд на теренах України у період функціонування Ост-
розької Академії.

Попелюшко Василь Олександрович, доктор юридичних наук, 
професор, директор Навчально-наукового інституту права імені І. Ма-
линовського

5. Роль Острозької Академії в духовно-моральному вихованні дітей 
та молоді України. 

Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри англійської мови та літератури НаУОА
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ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

СЕКЦІЯ 
«ІНОЗЕМНІ МОВИ У ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ»

Дата, час: 19 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 20
Формат: круглий стіл

Голова – Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогіч-
них наук, професор, завідувач кафедри англійської мови та літератури 
факультету романо-германських мов НаУОА.

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

1. Розвиток іншомовної лінгвістичної культури студентів Ост-
розької академії.

Жуковський В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач ка-
федри англійської мови та літератури факультету романо-германських 
мов НаУОА, Махлюк В., аспірант НаУОА

2. Досвід канадсько-українських програм молодіжних обмінів у 
контексті міжнародної співпраці між Національним університетом 
«Острозька академія» та канадською неурядовою організацією «Ка-
нада. Світ. Молодь».

Жуковський В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач ка-
федри англійської мови та літератури факультету романо-германських 
мов НаУОА, Сімак К., викладач кафедри англійської мови та літерату-
ри факультету романо-германських мов НаУОА, аспірант НаУОА

3. Концепція викладання англійської мови як фахової дисципліни 
на факультеті романо-германських мов Національного університету 
«Острозька академія»: 

– Особливості навчання студентів першого курсу за базовими комп-
лексами «Upstream B2» та «Language Leader».

Костюк О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англій-
ської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА

– Особливості використання електронного ресурсу English Central 
під час вивчення англійської мови студентами третього курсу.

Ломінська Н., старший викладач кафедри англійської мови та літе-
ратури факультету романо-германських мов НаУОА

– Класичні та сучасні підходи до перевірки знань студентів як 
невід’ємної частини навчального процесу
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Коцюк Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 
філології факультету романо-германських мов НаУОА, Пелипенко О., 
старший викладач кафедри англійської мови та літератури факультету 
романо-германських мов НаУОА

– Он-лайн програма Quizlet як засіб організації самостійної роботи 
студентів 3 курсу на заняттях з англійської мови.

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

– Можливості використання інструментів Google в навчальному 
процесі.

П’янковська І., кандидат педагогічних наук, старший викладач ка-
федри англійської мови та літератури факультету романо-германських 
мов НаУОА

4. Граматика М. Смотрицького в Європейському контексті.
Новоселецька С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови та літератури факультету романо-германських мов 
НаУОА

5. Психологічні особливості вивчення іноземної мови.
Ширяєва Т., кандидат психологічних наук, доцент кафедри англій-

ської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА

6. Лексичні одиниці як засіб формування мовної картини нації та 
індивіда зокрема.

Михненко В., студентка 2 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

7. Методики формування навичок усного мовлення на заняттях з 
англійської мови учнів початкової школи.

Левицька Ю., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

8. Ефективні прийоми навчання англомовної лексики учнів 3-4 
класів. 

Забейда О., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

9. Лексичні особливості сленгу у мовленні учасників освітньо-об-
мінної програми CWY.

Бендарська О., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ  

У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ»

Дата, час: 19 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 15
Формат: доповіді та їх обговорення

Голова – Зелінська Лідія Володимирівна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри англійської мови та літератури. 

Секретар – Дмитрук Наталія Ігорівна, студентка ІV курсу фа-
культету романо-германських мов НаУОА.

1. Рефлексуючий персонаж драми (модерністська парадигма).
Зелінська Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англій-

ської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА 

2. Музей Конрада у Бердичеві.
Ольбромський М., м. Познань

3. Образи кельтської міфології у сучасній маскультурі.
Тереховський Б., студент 4 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА.

4. Постструктуралістський погляд М. Фуко на феномен влади (за 
романом Дж. Орвелла «1984»).

Божик О., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

5. «Недитячі проблеми» Гаррі Поттера: фемінізм у гепталогії Дж. 
Роулінг.

Басюк К., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

6. Утопічні погляди в епоху Ренесансу та постмодерну.
Дмитрук І., студент 4 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА

7. Платонівський міф про печеру в контексті повісті А. Азімова 
«Фах» та фільму братів Вачовських «Матриця».

Дмитрук Н., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
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8. Ерос і Танатос у поезії вагантів (за зб. «Carmina Burana»).
Гришкевич А., студентка 4 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА

9. Інтерпретація християнських образів в американській маскуль-
турі (за романом Д. Брауна «Код да Вінчі»).

Дубинець М., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА

10. Середньовічний стереотип чоловіка для сучасного читача (за 
романами Джорджа Р. Р. Мартіна циклу «Пісня про лід та полум’я»).

Гладка Ю., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

11. Френсіс Скотт Фіцджеральд. Погляд на Америку крізь призму 
екзистенціалізму.

Лобас Г., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

12. Етична проблематика «Марсіанських хронік» Р. Бредбері.
Юрим С., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА

13. «Нова американська хвиля»: література бітників і кінематограф.
Плахта А., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА

14. 2015 рік у кінофільмі та романі «Назад у майбутнє ІІ» Б. Гейла: 
художні прогнози та реальність.

Чамара Є., студентка 2 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

15. Художнє вирішення проблеми «молодь і війна» у романі Дж. Ке-
руака «В дорозі».

Шенрок Х., студентка 2 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА

16. Проблема кіберреальності у романі У. Гібсона «Кіберпростір».
Тереховський В., студент 2 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА

17. Інтерпретація ніцшеанської надлюдини у творчості американ-
ського письменника Антона Лавея.

Федина О., студент 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.
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СЕКЦІЯ
«ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА, МЕТОДОЛОГІЧНІ  

ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЧИННИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ»

Дата, час: 19 квітня, 14:00
Місце проведення: ауд. № 24
Формат: круглий стіл

Голова – Крайчинська Галина Вацлавівна, кандидат філологіч-
них наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації 
НаУОА.

Секретар – Олішкевич Світлана Вікторівна, викладач кафедри 
міжнародної мовної комунікації.

1. Тематичне членування англійської лексики на позначення Євро-
союзу.

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

2. Task-Based language Teaching as an Effective Method of language Studies.
Лушпай Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафе-

дри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських 
мов НаУОА

3. Методи викладання релігійної освіти у загальноосвітніх школах 
Норвегії. 

Мараренко О., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
факультету романо-германських мов НаУОА

4. Категоріальна емоційна ситуація «обурення» (на матеріалі ан-
гломовної прози XX-XXI ст.).

Мусійчук Т., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
факультету романо-германських мов НаУОА

5. Шляхи реалізації виховання характеру в учнів загальноосвітніх 
шкіл США.

Олішкевич С., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
факультету романо-германських мов НаУОА

6. Семантико-прагматичні особливості оказіоналізмів в американ-
ських публіцистичних текстах.

Худолій А., доктор політичних наук, професор, декан факультету 
романо-германських мов НаУОА
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7. Графічні вербальні та невербальні компоненти англомовної реклами.
Ревенко Л., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації фа-

культету романо-германських мов НаУОА

8. Фактори впливу на використання інформаційно-комунікативних 
технологій.

Шишкіна К., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
факультету романо-германських мов НаУОА 

9. Вербалізація малих сукупностей в англійській та іспанській мові.
Пелипенко О., старший викладач кафедри англійської філології 

факультету романо-германських мов НаУОА

10. Техніка перекладу літературного тексту в добу Пізньої Античності.
Цолін Д., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

англійської філології факультету романо-германських мов НаУОА

11. Напрямки термінологічних досліджень.
Заблоцький Ю., викладач кафедри англійської філології факульте-

ту романо-германських мов НаУОА

12. Феміністська педагогіка у вищій освіті.
Юр’єва О., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафе-

дри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських 
мов НаУОА

СЕКЦІЯ
«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ»

Дата проведення: 19 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 25.
Формат: круглий стіл 

Голова – Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних 
наук, доцент, завідувач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-
мано-германських мов НаУОА.

Секретар – Попчук Марія Анатоліївна, старший лаборант кафедри 
індоєвропейських мов факультету романо-германських мов НаУОА.

1. Організація конструктивного навчального середовища (сут-
ність, багатовекторний підхід).

Белявська О., кандидат психологічних наук, старший викладач кафе-
дри індоєвропейських мов факультету романо-германських мов НаУОА
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2. Особливості укладання електронних підручників.
Білецька С., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 

романо-германських мов НаУОА.

3. Моральне виховання в середній школі Франції (приватні школи).
Захарчук О., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 

романо-германських мов НаУОА

4. Формування іншомовної комунікативної культури студента в 
умовах міжкультурної комунікації.

Ковальчук І., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач ка-
федри індоєвропейських мов.

5. Окремі аспекти вивчення німецької мови (самостійно чи дистан-
ційно).

Кравець О., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 
романо-германських мов НаУОА

6. Окремі аспекти вивчення польської мови (інтернет-сторінки, на-
вчальні матеріали).

Кратюк Ю., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 
романо-германських мов НаУОА

7. Erfolgsorientierte Übungen und Anfgaben in DAF.
Поліщук В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафе-

дри індоєвропейських мов факультету романо-германських мов НаУОА

8. Використання інтернет-ресурсів у розвитку навичок читання.
Сіліванова І., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету 

романо-германських мов НаУОА

9. Лінгвокогнітивний аналіз промов Б. Обами.
Корчинська А., студентка магістеріуму факультету романо-гер-

манських мов НаУОА

10. Лінгвопрагматичні особливості ток-шоу як жанру телевізій-
ного дискурсу (на прикладі «The Ellen DwGeneres Show», «The Graham 
Norton Show», «The Marilyn Denas Show», «Rove LA»).

Халаменда О., студентка магістеріуму факультету романо-герман-
ських мов НаУОА

13. Класифікація вербалізованих невербальних компонентів на 
основі аналізу паралінгвістичних номінацій в англомовному дискурсі. 

Бичковська С., студентка магістеріуму факультету романо-гер-
манських мов НаУОА
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11. Лінгвістичні особливості фразеологічних одиниць у медіа-дис-
курсі на прикладі англомовних та франкомовних періодичних видань.

Рудюк І., студентка магістеріуму факультету романо-германських 
мов НаУОА

12. Особливості функціонування та перекладу сленгових одиниць у 
романі Селінджера «Над прірвою у житі».

Жуковська І., студентка магістеріуму факультету романо-герман-
ських мов НаУОА
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА  
ІМЕНІ І. МАЛИНОВСЬКОГО

«ДЕРЖАВА, ПРАВО, СУД І СУДОЧИНСТВО НА ТЕРЕНАХ 
УКРАЇНИ НА ЧАС ЗАСНУВАННЯ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ»

СЕКЦІЯ 
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дата, час: 20 квітня, 11.00 
Місце проведення: ауд. № П-1
Формат: круглий стіл.

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

Секретар – Клічук Мирослава Ігорівна, лаборант кафедри дер-
жавно-правових дисциплін

1. Особливості самоврядування міст на території України у період 
XVI – XVII ст. ст.

Іщук С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та істо-
рії держави і права НаУОА

2. Період магдебурзького права в Острозі.
Курганська О., старший викладач кафедри муніципального права 

та адміністративно-правових дисциплін НаУОА

3. Фінансова діяльність держави в XVI – XVII ст. ст.
Сенчак І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри муніципаль-

ного права та адміністративно-правових дисциплін НаУОА

4. Зародження та розвиток поняття правосвідомості у вітчизня-
ній правовій думці.

Панчук І., кандидат юридичних наук, викладач кафедри теорії та 
історії держави і права НаУОА

5. Правовий механізм реалізації права на свободу світогляду та ві-
росповідання в Україні в епоху князів Острозьких.

Григорук Н., студент 4 курсу Навчально-наукового Інституту пра-
ва ім. І. Малиновського НаУОА

6. Загальна характеристика джерел права на території України у 
другій половині XVI ст. 

Пархомчук О., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА
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7. Органи центрального управління на українських землях у 70-х рр. 
XVI ст.

Маєвська В., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА

8. Органи місцевого управління на українських землях у 70-х рр. XVI ст.
Дробуш Л., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту пра-

ва ім. І. Малиновського НаУОА

9. Другий Статут Великого Князівства Литовського як джерело 
права: історія прийняття та структура. 

Плахтій Д., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту пра-
ва ім. І. Малиновського НаУОА

10. Правовий статус феодалів на території України у другій по-
ловині XVI ст. 

Лозинська М., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА

11. Правовий статус феодально-залежного населення на терито-
рії України у другій половині XVI ст. 

Ковальчук А., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА

12. Правове регулювання проходження військової служби на україн-
ських землях у 70-х рр. XVI ст.

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

13. Правовий статус шляхти на українських землях у 70-х рр. XVI ст. 
Марчук Ю., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського НаУОА

14. Судоустрій на території Волині у другій половині XVI ст. 
Оксенчук С., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського НаУОА

15. Статус суддів за Статутом ВКЛ 1566 р.
 Балєнко М., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського НаУОА

16. Правовий статус міського населення на території Волині у  
70-х рр. XVI ст. 

Литвиненко І., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА



15XХI наукова викладацько-студентська конференція

17. Загальна характеристика представництва особи в процесі на 
території Волині у 70-х рр. XVI ст.

Шарко І., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського НаУОА

18. Правовий статус сейму за Статутом ВКЛ 1566 р. 
Василевська М., студентка 1 курсу Навчально-наукового інститу-

ту права ім. І. Малиновського НаУОА

19. Розвиток парламентаризму на території України у другій по-
ловині XVI ст. 

Клічук М., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту пра-
ва ім. І. Малиновського НаУОА

20. Дія магдебурзького права в м. Острозі у XVI ст. 
Питель Ю., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту пра-

ва ім. І. Малиновського НаУОА

21. Органи місцевого управління за магдебурзьким правом в м. Ост-
розі у XVI ст. 

Михайловська О., студентка 3 курсу Навчально-наукового інсти-
туту права ім. І. Малиновського НаУОА

СЕКЦІЯ
ПРАВОСУДДЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дата, час: 20 квітня, 11.00
Місце проведення: ауд. № 16
Формат: круглий стіл.

Голова – Гонгало Сергій Йосипович, кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дис-
циплін НаУОА.

Секретар – Павлова Дарина Дмитрівна, студентка магістеріуму 
Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського НаУОА

1. Копний суд на теренах України на межі XVI – XVIІ століття.
Попелюшко В., доктор юридичних наук, професор кафедри право-

суддя та кримінально-правових дисциплін НаУОА

2. Копний суд на українських землях в XVI столітті.
Оверчук С., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

муніципального права та адміністративно-правових дисциплін НаУОА
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3. Графологія: характер епох.
Гонгало С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя 

та кримінально-правових дисциплін НаУОА

4. Відповідальність засудженого в кримінальному провадженні 
України. 

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

5. Поняття та кримінально-процесуальний зміст безпорадного 
стану потерпілого згідно з кримінальним процесуальним законодав-
ством України.

Лідовець Т., старший викладач кафедри цивільно-правових дисци-
плін НаУОА

6. Особливості закінчення досудового розслідування за законодав-
ством, що діяло на території сучасної України у XVI ст.

Боржецька Н., викладач кафедри правосуддя та кримінально-пра-
вових дисциплін НаУОА 

7. Проблемні питання підготовчого провадження у кримінальному 
процесі України. 

Шминдрук О., викладач кафедри правосуддя та кримінально-пра-
вових дисциплін НаУОА 

8. Межі судового розгляду за Статутами Великого князівства Ли-
товського. 

Жук М., викладач кафедри муніципального права та адміністратив-
но-правових дисциплін НаУОА

9. Генеза кримінально-виконавчого права в працях І. О. Малинов-
ського.

Матвійчук М., викладач-стажист кафедри правосуддя та кримі-
нально-правових дисциплін НаУОА 

10. Забезпечення безпеки учасників кримінально-правових відносин: 
історичний аспект.

Морозова О., аспірант кафедри правосуддя та кримінально-право-
вих дисциплін НаУОА

11. Історія розвитку вогнепальної зброї.
Бордюк А., завідуюча Сектором дослідження зброї Відділення кри-

міналістичних видів дослідження Рівненського НДЕКЦ МВС України
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12. Смертна кара на території Волині у другій половині XVI ст.
Клокова В., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту пра-

ва ім. І. Малиновського НаУОА

13. Майнові покарання в Україні у другій половині ХVI ст.
Колядюк М., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського НаУОА

14. Кримінально-правова характеристика злочинів проти здоров’я 
особи за Другим статутом ВКЛ.

Кузіна К., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського НаУОА

15. Кримінальна відповідальність за вбивство на території Волині 
у другій половині XVI ст.

Максимчук Д., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА

16. Загальна характеристика системи покарань на території Во-
лині у 70-х рр. XVI ст.

Гордійчук В., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА

17. Види злочинів проти государя за Другим статутом ВКЛ.
Коток Ю., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права 

ім. І. Малиновського НаУОА

18. Представництво особи в кримінальному провадженні на тери-
торії Волині у 70-х рр. XVI ст.

Прадош М., студент 3 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського НаУОА

19. Кримінально-правова характеристика зґвалтування в Україні у 
70-х рр. XVI ст.

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

20. Обставини, що обтяжують та пом’якшують відповідальність 
за Другим статутом ВКЛ.

Трушевська Н., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА

21. Особливості дослідження письмових документів в епоху князів 
Острозьких.

Григорук Н., студент 4 курсу Навчально-наукового інституту пра-
ва ім. І. Малиновського НаУОА
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22. Кримінальна відповідальність за крадіжку на території Волині 
у другій половині XVI ст.

Романюк В., студент 4 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського НаУОА

23. Правове регулювання відповідальності за співучасть на тери-
торії Волині у другій половині XVI ст.

Люблінська Г., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського НаУОА

24. Суб’єкт злочину за нормами Другого статуту ВКЛ.
Теслюк В., студент 4 курсу Навчально-наукового інституту права 

ім. І. Малиновського НаУОА

25. Види доказів у процесі на території Волині у другій половині XVI ст.
Павлова Д., студентка магістеріуму Навчально-наукового інститу-

ту права ім. І. Малиновського НаУОА

СЕКЦІЯ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дата, час: 20 квітня, 11.00
Місце проведення: ауд. № 1
Формат: круглий стіл

Голова – Лідовець Руслан Анатолійович, кандидат юридичних 
наук, доцент, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 
навчально-наукового Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Секретар – Масловська Тетяна Олександрівна, студентка тре-
тього курсу навчально-наукового Інституту права імені І. Малинов-
ського НаУОА.

1. Проблеми розмежування особистої та спільної сумісної власнос-
ті при укладеннні цивільно-правових договорів одним із подружжя.

Лідовець Р., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського НаУОА

2. Договір приєднання в цивільному праві України.
Блащук Т., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського НаУОА

3. Форми плати за землю в Україні.
Максимчук О., здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського НаУОА
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4. «Звичайна» ціна у договорі купівлі-продажу.
Мамченко Ю., здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського НаУОА

5. Відповідальність банка-емітента та картодержателя за опера-
ції з електронними платіжними засобами: цивільно-правовий аспект. 

Глотов М., здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін На-
вчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського НаУОА

6. Правове регулювання опіки на території Волині у 70-х роках XVI ст.
Масловська Т., студентка третього курсу навчально-наукового Ін-

ституту права ім. І. Малиновського НаУОА

7. Договір позички за нормами Статуту ВКЛ 1566 р.
Шевчук Х., студентка першого курсу навчально-наукового Інсти-

туту права ім. І Малиновського НаУОА

8. Заповіт за Статутом ВКЛ 1566 р.
Баленко М., студентка першого курсу навчально-наукового Інсти-

туту права ім. І Малиновського НаУОА

9. Спадкування за законом на території Волині у 70-х рр XVI ст.
Вусик К., студентка третього курсу навчально-наукового Інституту 

права ім. І Малиновського НаУОА

10. Процесуальна дієздатність неповнолітніх за нормами ІІ стату-
ту Великого князівства Литовського.

Тетера Н., студентка третього курсу навчально-наукового Інститу-
ту права ім. І Малиновського НаУОА

11. Підстави та порядок розірвання шлюбу на території Волині XVI ст.
Ткачук К., студентка третього курсу навчально-наукового Інститу-

ту права ім. І Малиновського НаУОА

12. Правовий статус вдів на території Волині у 70-х рр XVI ст.
Малюта Д., студентка третього курсу навчально-наукового Інсти-

туту права ім. І Малиновського НаУОА

13. Способи набуття права власності на території Волині у ІІ п. XVI ст.
Ожилевська А., студентка третього курсу навчально-наукового Ін-

ституту права ім. І Малиновського НаУОА

14. Види цивільно-правих договорів на території Волині у XVI ст. 
Сидоришина Ю., студентка четвертого курсу навчально-науково-

го Інституту права ім. І Малиновського НаУОА



Дні науки НаУОА20

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЕКЦІЯ
«КНЯЗІ ОСТРОЗЬКІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 2
Формат: студентська конференція

Голова – Топішко Іван Іванович, кандидат економічних наук, до-
цент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу 
НаУОА.

Секретар – Перепелиця Павлина Богданівна, голова студент-
ського наукового клубу «Економіст» НаУОА.

1.  Інвентар князів Острозьких 1620 р. як економіко-літературна 
па м’ят ка. 

Клімчук А., Джафарова Н., студентки 2 курсу економічного фа-
культету НаУОА

2. Культурно-освітній осередок в Острозі 16-17 ст. 
Куйдан І., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

3. Соціально-економічне життя Острога міжвоєнного періоду.
Симончук К., Ярощук М., студентки 2 курсу економічного фа-

культету НаУОА

4.  Гальшка Острозька – меценатка епохи пізнього середньовіччя.
Котелюх І., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

5. Князь В.-К. Острозький та його вклад у розвиток промисловості.
Косинська А., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

6.  Перспективи та напрями розвитку культурного туризму в місті 
Острог. 

Недзельський Р., Савчук О., студенти 2 курсу економічного фа-
культету НаУОА

7. Військова діяльність князя К. Острозького та рівень військового 
мистецтва під його правліннями.

Венгерець О., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

8.  Соціально-економічний розвиток Острога в період XVIII ст.
Войчишина Т., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА 
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СЕКЦІЯ
«УДОСКОНАЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  
І ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД»

Дата, час: 21 квітня, 15:30
Місце проведення: ауд. № 2
Формат: круглий стіл

Голова – Топішко Іван Іванович, кандидат економічних наук, до-
цент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.

Секретар – Іванчук Наталія Володимирівна, кандидат економіч-
них наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту 
і маркетингу НаУОА.

1. Еволюція поглядів споживачів у сприйнятті продуктів спожи-
вання як товару.

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

2. Соціально-економічні аспекти реформування земельних відносин.
Топішко І., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіч-

ної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА

3. Ринок лізингових послуг в Україні: проблеми та перспективи роз-
витку.

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

4. Сучасні тенденції оподаткування фонду оплати праці підпри-
ємств в Україні.

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

5. Глобалізація сучасного світу та її вплив на соціально-економічні 
процеси в Україні.

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

6. Емоційне вигорання викладачів економічних спеціальностей.
Недзведовська О., викладач кафедри економічної теорії, менедж-

менту і маркетингу НаУОА

7. Проблеми діяльності транснаціональних корпорацій в Україні.
Венгерець О., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА 
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8. Проблеми організації та реалізації державного бюджету України.
Савчук О., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА

9. Тенденції тіньової економіки в Україні: масштаби та напрями 
подолання.

Недзельський Р., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА

10. Покращення інвестиційного іміджу України.
Кримчук Н., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА

11. Оцінка альтернатив у кредитній політиці України.
Царьова Т., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

12. Реклама як неціновий метод конкурентної боротьби: за і проти.
Котелюх І., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

13. Факторні передумови та потенційні переваги Україні у між-
народній торгівлі.

Верхогляд Я., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА

14. Фінансовий ринок України та тенденції його розвитку.
Косинська А., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

15. Відкрита економіка: переваги та недоліки.
Войчишина Т., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

16. Стан і проблеми ринку праці Рівненщини.
Нечипорук Я., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

17. Концепція соціально-орієнтованого ринку та можливості її 
втілення в Україні.

Кондратюк Д., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА

18. Сучасні проблеми безробіття населення Рівненської області.
Смолінчук Н., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА 

19. Інтеграція України у світове господарство: проблеми і перспективи.
Гордовський В., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА

20. Інвестиції в людський капітал як фактор розвитку економіки 
України.

Ребрик Ю., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

21. Валютна система України в сучасному світовому господарстві.
Тихонюк К., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
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22. Світове господарство та тенденції його розвитку в умовах гло-
балізації.

Клімчук А., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

23. Стратегічні напрями економічного та соціального розвитку 
України.

Галич І., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА

24. Система соціального захисту населення в Україні та проблеми 
її реформування.

Степанюк О., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

25. Досвід державного регулювання соціальних та економічних про-
цесів у розвинутих країнах в умовах глобалізації. 

Воробей Н., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

26. Вплив НТР та глобалізації на формування структури національ-
ної економіки.

Пянковська Х., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

27. Стабілізаційна політика макрорегулювання: теорія і практика.
Василишина Н., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

28. Сукупний попит в Україні та проблеми його підтримання.
Руднік О., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ
«ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ  

НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

Дата, час: 21квітня, 15:30
Місце проведення: ауд. № П2
Формат: круглий стіл

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

Секретар – Цимбалюк Анна Федорівна, викладач кафедри фінан-
сів, обліку і аудиту НаУОА.

1. Адміністрування акцизного податку.
Мамонтова Н., доктор економічних наук, професор кафедри фі-

нансів, обліку і аудиту НаУОА

2. Інноваційні методи в управлінні місцевими бюджетами України.
Дем’янчук О., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінан-

сів, обліку і аудиту НаУОА



Дні науки НаУОА24

3. Пенсійна реформа як каталізатор розвитку страхування в Україні.
Кривицька О., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінан-

сів, обліку і аудиту НаУОА

4. Оподаткування доходів громадян.
Ногінова Н., кандидат економічних наук, в. о. доцента кафедри фі-

нансів, обліку і аудиту НаУОА

5. Оцінка фінансової стійкості ДВНЗ України в контексті обліко-
во-аналітичного забезпечення їхньої економічної безпеки.

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

6. Правове регулювання діяльності аграрної біржі в Україні.
Березяк І., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

фінансів, обліку і аудиту НаУОА

7. Стратегічні орієнтири формування політики управління секто-
ром системно важливих банків України.

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

8. Управлінський облік у бюджетних установах.
Цимбалюк А., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА

9. Капітал підприємства: сутність та принципи формування.
Ткачук Л., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

10. Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізації.
Іщук О., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА

11. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення.
Копанюк О., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА

12. Критерії забезпечення фінансової стійкості страховика.
Гедзь О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

13. Альтернативні джерела формування доходів ДВНЗ України.
Карпович М., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

14. Нормативно-правові засади справляння єдиного соціального 
внеску із заробітної плати в Україні.

Менделюк О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

15. Сучасний стан кредитного ринку в Україні.
Волохата К., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
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16. Сучасні тенденції залучення іноземного капіталу в Україні.
Глінчук С., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

17. Пряме оподаткування в Україні.
Рогуля Б., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

18. Порівняльний аналіз механізму формування доходів місцевих бю-
джетів в умовах децентралізації.

Войтанович  В., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

19. Діюча практика впровадження S ІІ в діяльності страхових ком-
паній.

Пророк Я., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

20. Облік поточних фінансових інвестицій на підприємстві.
Рачук О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

21. Облік дебіторської заборгованості підприємства.
Сердечна О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

22. Особливості розвитку та функціонування особового страху-
вання як галузі страхування в Україні.

Дем’янчук Л., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

23. Особливості формування фінансових ресурсів підприємства.
Віденчук В., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

24. Особливості розвитку фінансового ринку України.
Томко Л., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

25. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об`єктів 
рухомого та нерухомого майна.

Чайківська А., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

26. Оподаткування доходів підприємцем від провадження госпо-
дарської діяльності.

Марчук К., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

27. Податковий кредит по ПДФО, декларація про майновий стан 
та доходи. 

Монастирецька К., студентка 3 курсу економічного факультету 
НаУОА

28. Оподаткування заробітної плати, іноземні доходи.
Єнісеєва Д., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Дата, час:21 квітня, 15:30
Місце проведення: ауд. № 21
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Новоселецький Олександр Миколайович, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделю-
вання та інформаційних технологій НаУОА.

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

1. Сучасні методи оцінки економічних ризиків. 
Новоселецький О., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
НаУОА

2. Методичні засади діагностики забезпечення стійкого розвитку 
міст та агломерацій.

Аверкина М., кандидат економічних наук, професор кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
НаУОА 

3. Актуальні проблеми оцінки економічної ефективності КІС.
Мікула М., кандидат технічних наук, доцент кафедри економіко-

математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА

4. Безпека облікових записів у домені oa.edu.ua
Коцюк Ю., кандидат психологічних наук, старший викладач кафе-

дри економіко-математичного моделювання та інформаційних техно-
логій НаУОА

5. Банківське кредитування корпорацій як причина фінансової кризи 
в Україні.

Цапін А., старший викладач кафедри економіко-математичного мо-
делювання та інформаційних технологій НаУОА

6. Мультитрендові процеси та специфіка їх адаптивного моде-
лювання. 

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



27XХI наукова викладацько-студентська конференція

7. Сучасний стан ринку ІТ-послуг в Україні.
Квашук О., викладач кафедри економіко-математичного моделю-

вання та інформаційних технологій НаУОА

8. Диференційований підхід при вивченні вищої математики з ура-
хуванням IQ студентів.

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

9. Використання програмного забезпечення при вивчені інформати-
ки у вищих навчальних закладах.

Чернявський А., викладач кафедри економіко-математичного мо-
делювання та інформаційних технологій НаУОА

10. Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб на основі експерт-
но-аналітичної інформації.

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

11. Прогнозування соціально-економічного стану регіону засобами 
нейронних мереж.

Андрійчук О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

12. Моделювання ринку нерухомості в Україні.
Кантеміров О., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА

13. Оцінка впливу корупції на економічне зростання регіонів України.
Михайлюк Р., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА

14. Удосконалення механізму управління валютними ризиками ко-
мерційного банку.

Наконечна Т., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

15. Моделювання системних характеристик діяльності підпри-
ємств машинобудівної галузі. 

Приступа О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА

16. Моделювання експорту сільськогосподарської продукції України. 
Сінчук Р., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА

17. Проблеми моделювання монетарної політики та інфляційного 
таргетування.

Стецюк Л., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
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18. Моделювання впливу інвестицій на рівень корупції.
Красюк Б., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА

19. Оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб за допомогою 
нечіткої моделі.

Веремчук Г., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

20. Застосування імітаційного моделювання для прийняття інвес-
тиційного рішення.

Трушко А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА

21. Прогнозування валютного курсу в Україні.
Кубович І., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
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ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЕКЦІЯ
ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 40
Формат: круглий стіл

Голова – Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських 
наук, професор. завідувача кафедри культурології та філософії НаУОА.

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

1. До проблеми еволюції соціальних існтитуцій. 
Шевчук Д., доктор філософських наук, доцент, декан гуманітарно-

го факультету НаУОА

2. Базові моделі освіти та проблеми освітніх реформ.
Зайцев М., доктор філософських наук, професор, завідувач кафе-

дри культурології та філософії гуманітарного факультету НаУОА 

3. Гегемонія мас-медіа: релігійні радіо та телебачення.
Петрушкевич М., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

культурології та філософії гуманітарного факультету НаУОА 

4. Естетичні парадокси урбаністичного ландшафту. 
Карповець М., кандидат філософських наук, ст. викладач кафедри 

культурології та філософії гуманітарного факультету НаУОА 

5. Культурологічні теорії візуального.
Глушак А., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Естетичні програми постмодерної культури.
Степанов Н., студент 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

7. Соціокультурні обставини формування націоналізму.
Онуфер М., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

8. Конструювання ідентичності та релігійний світогляд.
Войтюк В., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

9. Аналіз апокаліптичних мотивів у циклі фільмів Джеймса Кеме-
рона «Термінатор».

Борбелюк В., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 
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10. Фотографія як форма культурної комунікації.
Бонка Г., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

11. Роль соціальної міфології в суспільній свідомості.
Васильчук В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

12. Філософсько-антропологічний вимір українського поетичного 
кінематографу.

Вілимець В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

13. Обман як невід’ємний елемент культури.
Лисовець Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Динамiка кольору у практиці візуальної культури.
Лукащик М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Дарування в екзистенційному вимірі.
Миронович М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

16. Зародження, розвиток та значення гіперреалізму. 
Мічуда Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

17. Парадигмальні засади культури постмодерну.
Мукієнко Є., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

18. Карнавалізація та політична діяльність.
Кондратюк І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

19. Інтелектуал і постмодерн: феномен крізь призму постмодерної 
філософії.

Процак С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

20. Проблема типології соціокультурних конфліктів на прикладі мі-
фологічних матеріалів.

Сильман О., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

21. Культура дозвілля мегаполісу.
Гарарук Т., студент 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

22. Відеогра як феномен сучасної культури.
Сулятицький З., студент 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

23. Вплив ЗМІ на формування людини-маси.
Півторак Д., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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24. Реклама як соціокультурний феномен сучасного українського 
суспільства.

Главацька В., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

25. Феномен серіалу в постмодерній культурі.
Щербина О., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

26. Перфоманс як форма культурної критики: Йозеф Бойс та Ма-
рина Абрамович.

Кекух В., студент 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

27. Трансформація уявлень про міський простір існування у світо-
сприйнятті представників субкультури фурі.

Антощенко О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

28. Серіал як спосіб конструювання культурних смислів.
Бень І., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

29. Канон тіла у сучасній культурі.
Матюха М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

30. Світ українського села: структурно-семіотичний аналіз.
Марченко Б., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

31. Нові медіа як інструмент поширення культури. 
Левчук Є., студент 3 курсу Гуманітарного факультету НаУОА 

СЕКЦІЯ
«ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ. НАРОДОЗНАВСТВО»

Дата, час: 20 квітня, 14.00 
Місце проведення: ауд. № 39
Формат: круглий стіл

Голова – Янковська Жанна Олександрівна, кандидат філологіч-
них наук, доцент кафедри культурології та філософії гуманітарного 
факультету НаУОА.

Секретар – Конопка Наталія Олегівна, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри культурології та філософії гуманітарного фа-
культету НаУОА.

1. Архетип Мудрого Старця в короткій прозі 30-60-их років XIX 
століття.

Янковська Ж., кандидат філологічних наук, доцент кафедри куль-
турології та філософії НаУОА
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2. Становлення та розвиток кафедри культурології та філософії.
Іваненко І., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

3. Герман Гессе та його ігрова культура в романі «Гра в бісер».
Опалько К., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Історія і культура української іграшки.
Пилипчук О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

5. Архітектура українських культових споруд в США 19-20 ст.
Янковська А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Архетип Долі в українській культурній традиції.
Кісь Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Кольоросимволіка в українській культурній традиції.
Вознюк А., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

8. Особливості конструювання японського світогляду через призму 
традиційної архітектури.

Гайструк О., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

9. Культурологічний аналіз субкультури металістів. 
Дячук О., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Символіка калини в українській культурній традиції.
Пономаренко А., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Культурологічний аналіз символіки природних стихій у західній 
та східній релігійно-міфологічних системах.

Гавриленко І., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Порівняльний аналіз образів раю та пекла в релігійно-міфологіч-
них системах Сходу-Заходу.

Пугаченко В., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Культурний аналіз української громади в Астралії ХХІ ст.
Луць П., студент 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Історичні особливості розвитку європейської моди ХІХ-ХХІ ст. 
Ніколайчук Н., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Культурні реалії на сторінках часопису «Нотатки з мис-
тецтва».

Дзятко М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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16. Ретроспектива традиційних уявлень про смерть на Тернопіль-
щині через призму теорії Філіпа Ар’єса. 

Дудар О., студентка 3 курсу Гуманітарного факультету НаУОА

17. Відображення культурологічного концепту «Дім-Поле-Храм» у 
романі «Хіба ревуть воли як ясла повні» Панаса Мирного.

Волківська Ю., студентка 5 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА

18. Репрезентація людського тіла в кіноплакатах СРСР 20-х років.
Вращук К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

19. Генеалогія міфологічних образів у творчості М. Приймаченко.
Окорокова А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

20. Конструювання концепту зради в східних релігійно-міфологіч-
них системах.

Мазурок Є., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ
«ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Дата, час: 20 квітня, 14.00 
Місце проведення: ауд. № 39
Формат: круглий стіл

Голова – Петрушкевич Марія Стефанівна, кандидат філософ-
ських наук, доцент кафедри культурології та філософії гуманітарного 
факультету НаУОА.

Секретар – Вінічук Ліана Леонідівна, старший лаборант кафедри 
культурології та філософії гуманітарного факультету НаУОА, аспірантка.

1. Часовий аспект та конструювання материнства.
Петрушкевич М., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

культурології та філософії гуманітарного факультету НаУОА

2. Вчення Саїда Нурсі в контексті турецької філософії.
Глушак А., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

3. Феномен старіння: гендерний аналіз.
Співак А., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Аналіз гендерної соціалізації на прикладі маскулінних обрядів у 
сучасній культурі.

Мялковський М., студент 4 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА
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5. Конструювання образів жінки та чоловіка в індійському кіно.
Гайдар С., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Гендерний аналіз соціальної реклами в Україні.
Іщук А., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Аналіз гендерної агресії в українському кіно.
Семиляк А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

8. Діяльність жіночих клубів, центрів та волонтерських рухів в 
Україні. 

Вінічук Л., аспірантка кафедра культурології та філософії гумані-
тарного факультету НаУОА

9. Конструювання материнства: гендерний аналіз.
Мар’ясова А., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ
«РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ  

І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Дата, час: 19 квітня, 14.00 
Місце проведення: ауд. № 6
Формат: круглий стіл

Голова – Стоколос Надія Георгіївна, доктор історичних наук, 
професор кафедри релігієзнавства і теології гуманітарного факультету 
НаУОА.

Секретар – Новак-Голубєва Юлія Валеріївна, ст. лаборант кафе-
дри релігієзнавства і теології гуманітарного факультету НаУОА.

1. Феномен «упорствующих» уніатів Холмщини і Південного Під-
ляшшя як вияв поразки етноконфесійної політики російського само-
державства в регіоні (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.).

Стоколос Н., доктор історичних наук, професор кафедри релігієз-
навства і теології гуманітарного факультету НаУОА

2. Матір Божа в поезії, мистецтві і наших домах.
Михальський В., м. Люблін

3. Структурні відділи православних церков як генератори суспіль-
но-релігійної комунікації

Филипчук С., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієз-
навства і теології гуманітарного факультету НаУОА
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4. Часопис «Життя і церква» як джерело до вивчення діяльності 
УАПЦ в Екзилі (1956 – 1967)

Шаправський С., кандидат історичних наук, доцент кафедри релі-
гієзнавства і теології гуманітарного факультету НаУОА

5. Просвітницька діяльність православних церковних братств у 
Волинській губернії у другій половині ХІХ ст.

Альошина О., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієз-
навства і теології гуманітарного факультету НаУОА

6. Засади міжконфесійних відносин у контексті діяльності Руської 
православної церкви у Волинській та Рівненській областях в 1939-1948 рр.

Якуніна К., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнав-
ства і теології гуманітарного факультету НаУОА

7. Роль єпископа Миколая (Чуфаровського) у заснуванні Волинської 
духовної семінарії.

Цап М., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

8. Обвинувачення протестантизмом як універсальний прийом по-
леміки в «Антиризисі» Іпатія Потія.

Бондарчук В., здобувач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

9. Сакральні пам’ятки іудейської культури в Острозі як об’єкти 
релігійного туризму та паломництва у Північно-західному регіоні 
України.

Голодюк Н., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

10. Християнський антропоцентризм як підґрунтя релігійної толе-
рантності Тараса Шевченка.

Даниленко М., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології 
 НаУОА

11. Позиція православної ієрархії Холмщини та Підляшшя в умовах 
нацистського окупаційного режиму.

Гураль І., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

12. Інтеграція церкви «Слово життя» в Східній Україні.
Шевчук В., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

13. Церковно-релігійна політика радянської влади на Волині на по-
чатку другої світової війни 1939-1941 рр.

Скиба І., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
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14. Специфіка організації навчально-виховного процесу в Свято-Во-
лодимирській семінарії православної церкви в Америці.

Гончарук В., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

15. Феномен «червонодраконщиків» на теренах Волинського та Ко-
ростенського округів у 1920-х рр.

Новак-Голубєва Ю., ст. лаборант, викладач, аспірант кафедри ре-
лігієзнавства і теології НаУОА

16. Стереотипи у світських ЗМІ щодо діяльності пізньопротес-
тантських церков в Україні.

Лірник О., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

17. Тюркські шаманські практики в давньоукраїнській літературі 
XVI ст.

Щепанський В., кандидат філософських наук

18. Особистісні проблеми вірян західноукраїнського регіону – адеп-
тів нових релігійних рухів.

Ващук Н., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

19. Становлення і розвиток громад месіанських євреїв в Україні в 
роки незалежності.

Прокопчук В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

20. Вияви синкретизму язичництва та християнства в скандинав-
ських народів упродовж Х – ХІІІ ст. на прикладі Ісландії.

Брик А., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

21. Кардинал Х. М. Берґольйо (майбутній Папа Римський Фран-
циск) про необхідність реформування Римо-католицької церкви (2001 
– 2013 рр.).

Кукліновська Л., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

22. Сім’я в ісламі: релігієзнавчий аналіз.
Ткачук В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

23. Особливості та трансформації африканського християнства.
Бабік В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

24. Релігієзнавчий аналіз поняття любові у християнській традиції.
Пальонна Є., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

25. Релігійна толерантність в сучасній Україні
Дребот Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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26. «Вступ до Священного Писання» Адріана Антіохійського як еле-
мент релігійної протогерменевтичної традиції Антіохійської школи.

Бойчун М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

27. Кіно як засіб місіонерської діяльності Церкви.
Башинська О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

28. Релігійний фактор у післявоєнній міграції українців до Австралії.
Сьорак Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

29. Мігрантська криза в Європі: релігійно-культурологічний аспект.
Костюк Н., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

30. Біблійні сюжети в сучасній українській літературі.
Грищук В., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

31. Міфологізація особистості короля Артура в сучасній європей-
ській літературі.

Кучинська Л., студентка 5 курсу гуманітарного факультету  НаУОА

32. Конкурентоспроможність дитячої релігійної літератури в су-
часній Україні.

Іванюк І., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

33. Домінанти православного підходу до проблем війни та миру.
Мельник В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

34. Пародійні культи як специфічна форма релігійності.
Німець Ю., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

35. Аксіологія суспільного миру в творах Івана Павла ІІ.
Даць Ю., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

36. Римо-католицька семінарія у Львові як попередниця Греко-ка-
толицької богословської академії (1783-1828 рр.).

Хоркава І., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

37. Розвиток релігійного телебачення в Україні: аналіз та перспектива.
Пархонюк Т., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

38. Співіснування п’ятидесятників і баптистів у структурі всесо-
юзного об’єднання ЄХБ.

Комар Я., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

39. Багатогранність ісламського поняття «джихад».
Євтушок Н., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ,

ЛІНГВОДИДАКТИКИ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

Дата проведення: 19 квітня,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 – Карповець Христина Миколаївна, аспірант, викла-
дач кафедри української мови і літератури гуманітарного факультету 
НаУОА.

1. Система орфографічних вправ залежно від послідовності їх ви-
конання.

Хом’як І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
української мови і літератури гуманітарного факультету НаУОА, ака-
демік АН ВШ України

2. Особистісно орієнтоване навчання української мови.
Галуга О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

3. Компетентнісний підхід до формування правописної грамотнос-
ті студента-філолога.

Карповець Х., аспірант, викладач кафедри української мови і літе-
ратури НаУОА

4. Реалізація компетентісного підходу до вивчення української 
мови.

Пасічник Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

5. Діяльнісний підхід до вивчення української мови.
Гановський П., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Комунікативна компетентність майбутнього словесника як 
ознака професійності.

Костолович Т., аспірант Рівненського державного гуманітарного 
університет

7. Формування комунікативної компетентності у процесі вдоско-
налення стилістичних умінь школярів.

Томілович А., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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8. Діалогізація процесу навчання української мови у студентів-ме-
диків.

Туровська І., здобувач кафедри української мови і літератури НаУОА

СЕКЦІЯ
«УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ

В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ»

Дата проведення: 19 квітня,14.00
Місце проведення: ауд. № 38; 
Формат: доповіді.

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

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

1. Оказіоналізми – основа синергетики ідіостилю М. Вінгранов-
ського.

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

2. Фразеологічні трансформації у футбольному інтернет-дискурсі.
Максимчук В., кандидат філологічних наук, старший викладач ка-

федри української мови і літератури гуманітарного факультету НаУОА

3. Роль соматичної лексики в пізнанні мовної картини світу.
Шостюк З., здобувач кафедри української мови Східноєвропей-

ського національного університету імені Лесі Українки

4. Назви частин борошняних виробів у говірці села Журавники Горо-
хівського району Волинської області.

Абрагамовська О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА

5. Концепт часу у творчості Олександра Богачука.
Андрійчук Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

6. Особливості функціювання індивідуально-авторських новотво-
рів Ю. Андруховича в «Лексиконі інтимних міст». 

Бєлкіна О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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7. Семантика кольорів у поезії Оксани Пухонської.
Васильчишин Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА 

8. Диз’юнктивна опозиція Чорнобиль-Крим у словотворчості укра-
їнських поетів ХХІ ст.

Жук І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

9. Концепт «багатство» в сучасній українській пресі: аналіз мовних 
засобів об’єктивізації. 

Захарченко Є., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

10. Концепт «сміх» у романі Ю. Андруховича «Рекреації».
Зборівська В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Індивідуально-авторські релігеми як об’єкт неологічних дослі-
джень.

Корнійчук Я., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Політичні неологізми в заголовках періодичних видань Хмель-
ниччини.

Никончук К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Індивідуально-авторські міфологеми у творчості І. Драча.
Олар К., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Лексичні новотвори в мові сучасної авторської пісні.
Паюк О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Лексико-тематична парадигма дендролексем у поезії Євгена 
Гуцала.

Полюхович О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

16. Інтертекстуальність у жаргоні футбольних ультрас.
Рудик О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

17. Семантика концепту чоловік у романі «Місто» В. Підмогильного.
Сабатюк О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

18. Авторські новотвори в українській драмі: семантичний аспект.
Скібчик Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

19. Основні засади виокремлення хрематонімів в українській оно-
мастиці.

Чіхрай Т., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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20. Мікрополе етикетних антропонімів увічливості в епістолярії 
Ольги Кобилянської.

Чорнолоз С., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

21. Джерела виникнення сленгізмів та сфера їх використання.
Шевчук А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

22. Новотвори в лексиконі діаспорних поетів Австралії.
Шкабура І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

23. Концептосфера поезій Ліни Костенко.
Ярощук К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ
«ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У СВІТЛІ 

НОВІТНІХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ МЕТОДОЛОГІЙ»

Дата проведення: 19 квітня,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 гуманітарного фа-
культету НаУОА.

1. Іпостасі Фауста у дзеркалі драматургії Лесі Українки: гендер-
ний аспект.

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

2. Метадрама як феномен української модерної літератури.
Вісич О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови і літератури гуманітарного факультету НаУОА

3. Поетика імпресіонізму у новелістиці Михайла Коцюбинського 
(«На острові», «Хвала життю»).

Погоріла Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

4. Традиції тюремних мотивів у модерній прозі.
Денищук Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

5. Художня функція ритуалу в драмі Лесі Українки «Камінний господар».
Трачук А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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6. Стихія води в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».
Завалюк М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Семіотика моди в екранізованому романі Леоніда Скрипника «Ін-
телігент». 

Яринюк Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

8. Проектування самотності у світі міста (за романом В. Домон-
товича «Доктор Серафікус»).

Морозюк В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

9. Код загадки в повісті «Санаторійна зона» Миколи Хвильового.
Щербина А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Життя Юрія Косача в імагологічному вимірі.
Семерин Х., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Специфіка відображення фемінності і маскулінності в поетич-
ній творчості Миколи Вінграновського.

Бортник Ю., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Контекстуальні параметри творчої палітри Олега Лишеги.
Соколова А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ
«НОВАТОРСЬКІ ПОШУКИ  

УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА  ХІХ-ХХ СТОРІЧ»

Дата проведення: 19 квітня,14.00 
Місце проведення: ауд. № 3 
Формат: доповіді.

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

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

1. Проблема визволення у драматургії Якова Мамонтова.
Криловець А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри укра-

їнської мови і літератури гуманітарного факультету НаУОА

2. Натурфілософська поезія Василя Стуса.
Криловець Р., викладач кафедри української мови і літератури гу-

манітарного факультету НаУОА
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3. Поетичні видання в рамках Бібліотеки «Волання з Волині».
Ковалів В.-Й., м. Острог

4. Жіночі образи у повісті «Прогулка с удовольствием и не без мо-
рали» Т. Шевченка.

Цюзь К., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

5. Особливості структури казок про тварин Олени Пчілки.
Каленюк Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

6.Трагедія родини Барильченків у п’єсі Івана Карпенка-Карого «Суєта».
Трачук І., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Дискурс книги в романі Валер’яна Підмогильного «Місто».
Котович С., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

8. Образ князя у романі «Святослав» Семена Скляренка та в пові-
сті «Іду на вас» Юліана Опілського. 

Зуєнко Я., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

9. Міфопоетика творчості Олекси Стефановича.
Гузар Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Пророчі візії у громадянській поезії Івана Низового.
Процюк В., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Необарокові тенденції в творчості Валерія Шевчука.
Букай Н., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Василь Титечко – творець сучасної дитячої казки.
Колошкіна О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Епістолярна традиція в сучасній українській поезії: гендерний 
аспект.

Михалецька Ю., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
НОВІТНІХ МЕДІА

Дата, час: 20 квітня, 14.00 
Місце проведення: Лабораторія журналістської майстерності 

«J.Lab»
Формат: круглий стіл

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

Секретар – Круглик Наталія Богданівна, викладач кафедри жур-
налістики гуманітарного факультету НаУОА.

1. Комп’ютерна комунікація: українські реалії.
Супрун Л., доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафе-

дри журналістики гуманітарного факультету НаУОА

2. Функціонально-стильова парадигматика газетних заголовків.
Супрун В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналіс-

тики гуманітарного факультету НаУОА

3. Інструментарій соціальних медіа.
Шулик Р., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

журналістики гуманітарного факультету НаУОА

4. Біблійні алюзії в поезії Ліни Костенко. 
Криловець Н., кандидат філологічних наук, старший викладач ка-

федри журналістики гуманітарного факультету НаУОА 

5. Особливості аксіологічної сфери журналіста акме-періоду.
Костюченко О., кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри журналістики гуманітарного факультету НУОА 

6. Розвиток політичної журналістики в Україні.
Круглик Н., викладач кафедри журналістики гуманітарного фа-

культету НаУОА

7. Перспективи розвитку регіональної медіакритики в контексті 
рівненських електронних ЗМІ.

Канягніцька М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА 

8. Методи маніпуляції в агітаційних матеріалах у період передви-
борчих кампаній.

Воробйова А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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9. Вплив особистих якостей ведучого на специфіку висвітлення 
культурної ідентичності у телевізійних проектах (на основі аналізу 
авторської телепередачі Дмитра Комарова «Світ навиворіт»). 

Cередюк Н., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Формальна та реальна власність рівненських ЗМІ.
Драган І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Психологічні аспекти політичного інтерв’ювання. 
Царук О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Брендинг інформаційних видань.
Павонська О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

13. Реаліті-шоу по-українськи: особливості формату.
Діденко О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Реклама і дошкільня: принципи взаємоіснування.
Панасюк Л., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Нейролінгвістичне програмування у журналістиці.
Таран В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

16. Перспективи розвитку ЗМК (на прикладі газетної періодики). 
Соколова К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

17. Особливості розвитку нішевої журналістики як одна з актуаль-
них проблем професії в Україні.

Гуртовенко О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

18. Вплив телепередач та історія телебачення.
Темінська Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ
ОСТРОГІАНА-1

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 19
Формат: круглий стіл

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

Секретар – Годунок Зоряна Валентинівна, кандидат філологіч-
них наук, старший викладач кафедри журналістики гуманітарного фа-
культету НаУОА.
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1. Концепт князів Острозьких як домінанта української ідеї.
Глотов О., доктор філологічних наук, професор кафедри журналіс-

тики НаУОА

2. Герасим Смотрицький і Василь Суразький – конкуренти чи со-
ратники?

Кралюк П., доктор філософських наук, професор перший прорек-
тор з навчально-наукової роботи НаУОА 

3. Ісихастські аспекти «Книжиці» Василя Суразького. 
Гарат І., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

4. Портретне інтерв’ю як структуротворча форманта замість-ро-
ману Юрія Андруховича «Таємниця» і роману Петра Кралюка «Реліквія»

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

5. Корпоративна комунікація університету із студентами (на при-
кладі піар-акції НаАОУ).

Мальчик Є., Лукашевська А., Друца Я., Юхимець В., студенти 4 
курсу гуманітарного факультету НаУОА

6. Дизайнерські технології у створенні корпоративної листівки НаУОА.
Мальчик Є., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

7. Роль Національного університету «Острозька академія» у кни-
годрукуванні та становленні періодики в Острозі.

Ващук В., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА

8. Медіаобраз Острозької академії у діаспорних ЗМІ.
Загурська Я., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

9. Порушення мовних норм у пресі Острожчини.
Cамара І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

10. Згадка по Острог у закордонних письменників-публіцистів.
Двінських О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Острогіана в публіцистиці Петра Кралюка на сторінках газе-
ти «День»

Маринич Р., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

12. Роль фотографії у формуванні цілісного образу міста у глобаль-
ній мережі на прикладі міста Острог.

Хорощак К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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13. Роль шеф-редактора у створенні студентського інформаційно-
го телевізійного шоу «ОАPro».

Дудар К., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

14. Засоби інтимізації тексту у газеті «Замкова гора». 
Мазярчук Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

15. Дотримання журналістських стандартів та етичного кодексу 
українського журналіста у матеріалах газети «Замкова гора».

Комолова К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

16. Ostroh info та портал «Четверта влада» в контексті громад-
ських медіа України. 

Калаур Г., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

17. Образ Острозької академії на українському телебаченні.
Лісова С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

18. Проблеми міжкультурної комунікації національних меншин: іс-
торико-культурний аналіз.

Савсюк О., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

19. Релігійно-філософські погляди Касіяна Саковича на проблему 
душі у творі «Трактат про душу».

Войтов Б., аспірант кафедри культурології та філософії НаУ ОА

20. Острозька спадщина в ранній творчості М. Смотрицького.
Миненко Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач ка-

федри української мови і літератури гуманітарного факультету НаУОА

21. Острозькі витоки творчої іпостасі А. Кримського.
Золотарьова П., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

22. Художня топографія лірики О. Стефановича.
Дармопук С., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

23. Постать Б. Тена в українському літературному процесі серед-
ини ХХ століття.

Косован Ю., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА

24. Геопоетична візія Острога в поезії А. Криловця.
Семерин Х., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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25. Геопоетичний дискурс збірки О. Ірванця «Вірші останнього де-
сятиліття».

Щербина А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

26. Літературне угруповання «ПЛИТА» на тлі поетичного ланд-
шафту сучасності.

Хом’як В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА

27. Семантика кольору в романі П. Кралюка «Реліквія».
Михальчук Г., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

28. Виховні ідеали у педагогічній спадщині викладачів Острозької 
академії XVI – XVII ст.

Махлюк В., аспірант кафедри психології і педагогіки НаУОА 

СЕКЦІЯ
ОСТРОГІАНА-2

Дата, час: 20 квітня, 15.30
Місце проведення: ауд. № 7
Формат: панельна дискусія «Острозька академія та її організацій-

на сага»

Модератор – Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських 
наук, доцент, декан гуманітарного факультету. 

Дата, час: 21 квітня, 12.20
Місце проведення: ауд. 6
Формат: презентація наукового міні-проекту «Урбанімікон міста 

Острога»

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

Дата, час: 21 квітня, 17.00 
Місце проведення: бібліотека
Формат: презентація літературно-наукового альманаху «Геопое-

тичні студії» у контексті наукового гуртка «Genius Loci» 

Модератор – Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних 
наук, професор кафедри української мови і літератури гуманітарного 
факультету НаУОА.
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Дата, час: 21 квітня, 18.00
Місце проведення: ауд. 39
Формат: презентація конфесійних особливостей християнської 

символіки релігійних споруд Острога 

Модератор – Петрушкевич Марія Стефанівна, кандидат філо-
софських наук, доцент кафедри культурології та філософії гуманітар-
ного факультету НаУОА.
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ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ»

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 34
Формат: круглий стіл

Голова – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних 
наук, професор, завідувач кафедри країнознавства факультету міжна-
родних відносин НаУОА.

Секретар – Волинчук Ірина Олександрівна, викладач кафедри 
країнознавства факультету міжнародних відносин НаУОА.

1. Папська дипломатія й ідеї універсальної унії на Волині  
(1640-і рр.).

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

2. Східний напрям Європейської політики сусідства: проблеми пе-
регляду.

Сидорук Т., доктор політичних наук, професор кафедри країноз-
навства факультету міжнародних відносин НаУОА

3. Проблеми дипломатії ХІХ століття у праці А. Чарторийського 
«Роздуми про дипломатію».

Павлюк В., кандидат історичних наук, професор кафедри країноз-
навства факультету міжнародних відносин НаУОА

4. Зовнішня політика Росії в Арктиці на сучасному етапі. 
Подворна О., кандидат політичних наук, доцент кафедри країноз-

навства факультету міжнародних відносин НаУОА

5. Економічний розвиток Польської держави в польській політичній 
думці 1939-1945 рр.

Шишкін І., кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознав-
ства факультету міжнародних відносин НаУОА

6. Проблеми українсько-словацьких двосторонніх відносин.
Волинчук І., аспірантка кафедри країнознавства факультету між-

народних відносин НаУОА
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7. Польська концепція «східного виміру» політики Європейського Союзу.
Близняк О., аспірантка кафедри країнознавства факультету міжна-

родних відносин НаУОА

8. Історико-ідеологічні засади «східної політики» ФРН.
Бучковська О., аспірантка кафедри країнознавства факультету 

міжнародних відносин НаУОА

9. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Болгарії та Чор-
ногорії.

Коломечюк В., студент 1 року магістеріуму факультету міжнарод-
них відносин НаУОА

10. Гірськолижний туризм у країнах Балкан.
Галицька І., студентка 1 року магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

11. Мотиваційні аспекти в›їзного туризму Російської Федерації.
Ярмольчук О., студентка 1 року магістеріуму факультету міжна-

родних відносин НаУОА

12. Проблеми та перспективи врегулювання заморожених конфлік-
тів у постбіполярний період.

Цибанюк В., студент 1 року магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА

13. США-Куба: перезавантаження відносин.
Полюхович Ю., студентка 1 року магістеріуму факультету міжна-

родних відносин НаУОА

14. Інформаційна складова гібридної війни на сході України.
Приходько Б., студент 1 року магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

15. Регіональна політика Ірану на сучасному етапі.
Караванова Є., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

16. Майбутнє єврозони: кількісний та якісний виміри.
Шоха В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА

17. Політична складова українсько-американських відносин на су-
часному етапі.

Омельчук Д., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
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18. Роль гастрономічної сфери в розвитку туризму Іспанії на су-
часному етапі.

Лазурко Ю., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

19. Політичний діалог Ісландія-ЄС.
Карево О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

20. Інституційне забезпечення туристичної діяльності у Велико-
британії.

Лащук А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

СЕКЦІЯ 
«УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 61
Формат: доповіді

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

Секретар – Матвійчук Наталія Володимирівна, аспірантка кафе-
дри міжнародних відносин НаУОА.

1. Міжнародні відносини в період Гетьманату П. Скоропадського.
Ступень А., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА

2. Українське питання як виклик для східної політики ЄС
Корнійчук Л., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-

дри міжнародних відносин НаУОА

3. Торгово-економічні відносини України та ФРН.
Шостак Т., студентка 1 року магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА

4. Еволюція культурно-гуманітарних відносин України та Литви.
Падурець Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

5. Українсько-ірландські відносини в постбіполярний період.
Паренюк К., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА
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6. Розвиток відносин Скандинавських країн та України.
Ковенько А., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

7. Проблеми та перспективи українсько-румунських відносин.
Щербіцька М., студентка 1 року магістеріуму факультету міжна-

родних відносин НаУОА

8. Перспективи економічного співробітництва України та Китаю 
на сучасному етапі.

Лайко А., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА

9. Проблеми та перспективи українсько-узбецьких відносин.
Конопка А., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА

10. Анексія Криму як виклик регіональній та національній безпеці.
Спепанець П., випускник магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА

11. Залучення європейського досвіду у процес становлення інформа-
ційного суспільства в Україні.

Кліментьєва В., студентка 2 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА

СЕКЦІЯ 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

КРАЇН ЄВРОПИ»

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 64
Формат: доповіді

Голова – Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри міжнародних відносин, в. о. завідувача кафедри між-
народних відносин НАУОА.

Секретар – Тутова Дарина Володимирівна, студентка 2 курсу фа-
культету міжнародних відносин

1. Політико-стратегічний аспект воєнної доктрини Великобрита-
нії на початку ХХІ ст.

Козаченко Т., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

2. Європейський напрямок зовнішньої політики Франції за прези-
дентства Н. Саркозі.

Вірста І., студентка 1 року магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА
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3. Терористичні акти в Парижі і радикальні ісламські угрупування.
Латиш Д., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

4. Королівство Бельгія у європейських інтеграційних процесах у 
постбіполярний період.

Банадига Н., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

5. Еволюція партійної системи Італії.
Ярмолюк О., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

6. Нормативно-правова база міграційної політики Італії.
Нижник Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

7. Перспективи вступу у ЄС «клубу проблемних кандидатів» Бал-
канського регіону.

Тутова Д., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

8. Вплив сирійської кризи на релігійний клімат ЄС.
Тихончук А., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

9. ЄС та АСЕАН: проблеми та перспективи співпраці.
Дембіцька А., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

10. Проблеми та перспективи реформування ЄС у співробітництві 
Федеративної Республіки Німеччини та Французької Республіки.

Рудько С., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнарод-
них відносин, в. о. завідувача кафедри міжнародних відносин, НАУОА

11. Неурядові організації в сучасному світовому політичному процесі. 
Семенович А., кандидат політичних наук, старший викладач кафе-

дри міжнародних відносин НАУОА
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СЕКЦІЯ 
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ»

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 69
Формат: доповіді

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

Секретар – Федик Яна Володимирівна, студентка 4 курсу фа-
культету міжнародних відносин НаУОА.

1. Енергетичний фактор у відносинах Росії та Казахстану.
Ковальчук М., студентка 1 року магістеріуму факультету міжна-

родних відносин НаУОА 

2. Арктична стратегія Російської Федерації.
Тивончук О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

3. Перспективи співпраці Росії та ЄС в енергетичні сфері.
Якимчук М., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

4. Енергетичний фактор у відносинах Російської Федерації та САР.
Іванюсько О., студентка 1 року магістеріуму факультету міжна-

родних відносин НаУОА

5. Співробітництво Азербайджану та НАТО.
Дубовець К., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

6. Регіональний вимір політики безпеки Туреччини на сучасному 
етапі.

Понько Д., студентка 1 року магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА

7. Проблеми зовнішньої політики Саудівської Аравії на сучасному 
етапі.

Федик Я., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА

8. Лівія як новий плацдарм для «Ісламської Держави».
Баженов В., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 
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9. Відносини ОАЕ із КСА у розпалі конфлікту в Ємені.
Касіянчук Р., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

10. Основні вектори зовнішньої політики Йорданського Хашиміт-
ського Королівства на сучасному етапі.

Конопка Н., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнарод-
них відносин НАУОА

11. Геополітичний потенціал Австралії в Азійсько-Індо-Тихоокеан-
ському регіоні.

Васіковська О., студентка 3 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА

СЕКЦІЯ 
«ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ КРАЇН  

ПІВНІЧНОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ»

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 36
Формат: доповіді

Голова – Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, 
професор, декан факультету міжнародних відносин НаУОА.

Секретар – Симороз Марина Олександрівна, студентка 3 курсу 
факультету міжнародних відносин.

1. Острозька академія в житті М. Куропася.
Матвійчук Н., аспірантка кафедри міжнародних відносин НАУОА

2. Торговельно-економічні відносини США та Японії на поч. ХХІ ст.
Мовшук М., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

3. Політика США щодо конфлікту у Південно-Китайському морі.
Симороз М., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

4. Відносини США із країнами «третього світу» за часів прези-
дентства Р. Рейгана.

Шамшур Р., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

5. Іракський Курдистан у близькосхідній політиці США.
Лосюк І., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
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6. Проблеми формування Всеамериканської зони вільної торгівлі.
Маслюх О., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

7. Материкова історіографія української громади в Канаді: до по-
становки питання.

Атаманенко А., доктор історичних наук, професор, декан факуль-
тету міжнародних відносин НаУОА

8. Розвиток сучасних кубинсько-американських відносин: проблеми 
та перспективи.

Куржій Т., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

9. Китайські інвестиції на ринку Бразилії.
Терещук І., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

СЕКЦІЯ 
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ: 

ЛІНГВІСТИКА-ЛІТЕРАТУРА-ПЕДАГОГІКА»

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 35
Формат: доповіді

Голова – Тимейчук Ірина Миколаївна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри міжнародних відносин НАУОА.

Секретар – Каламаж Вікторія Олегівна, викладач-стажист кафе-
дри міжнародних відносин НАУОА

1. Дискурс іншого у романі-дистопії М. Етвуд «Медд Аддам».
Тимейчук І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжна-

родних відносин НАУОА

2. Особливості використання «методу проектів» при навчанні іно-
земної мови у ВНЗ для студентів немовних спеціальностей.

Нікітюк Л., викладач кафедри міжнародних відносин НАУОА

3. Неформальна освіта дорослих в нормативно-правовому полі 
України.

Шустак Ю., викладач кафедри міжнародних відносин НАУОА
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4. Конотативна специфіка зображення зброї у романі В. Скотта 
«Талісман».

Савчук В., викладач-стажист кафедри міжнародних відносин 
 НАУОА

5. Теоретичний аналіз групової динаміки в контексті навчання іно-
земної мови.

Каламаж В., викладач-стажист кафедри міжнародних відносин 
НАУОА

СЕКЦІЯ 
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

Дата, час: 19 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. 64
Формат: круглий стіл, доповіді

Голова – Марчук Володимир Станіславович, кандидат історич-
них наук, старший викладач кафедри історії ім. М. П. Ковальського 
факультету міжнародних відносин НаУОА

Секретар – Захарук Анастасія Сергіївна, студентка 3 курсу фа-
культету міжнародних відносин НаУОА

1. Розвиток ремесел на Поділлі у ХVІІІ столітті.
Дячук К., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 

2. Міграційні процеси на Волині в др. пол. ХVІІ- ХVІІІ ст. 
Захарук А., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

3. Поразка польського Листопадового повстання 1830-1831 рр. як 
переломна подія історії Правобережної України.

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

4. Причини польського повстання 1863-1864 рр. на Правобережній 
Україні. 

Черпак В., студент магістеріуму факультету міжнародних відносин 
НаУОА

5. Тучинський римо-католицький приходський костел Св. Михаїла 
Архангела 1880-х рр. (за матеріалами візитних описів). 

Захарук А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
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6. Суспільно-політична діяльність греко-католицьких парохів на 
Галичині в др. пол. ХІХ ст.

Онищук В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 

7. Громадсько-політична діяльність барона Ф. Р. Штейнгеля.
Мартинчук М., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

8. Реміснича зайнятість єврейського населення Волині у міжвоєн-
ний період. 

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

9. Еміграційне законодавство Канади (на прикладі еміграції з За-
хідної України). 

Братанич Р., студент магістеріуму факультету міжнародних відно-
син НаУОА

10.  Яблочинський Онуфріївський монастир в роки Другої світової 
війни. 

Смирнов А., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії  
ім. М. П. Ковальського НаУОА

11.  Культурні процеси на Волині з приходом радянської влади в1939 р.
Андрощук Т., студент магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

12.  Луцько-Ровенська наступальна операція (27 січня – 11 лютого 
1944 р.)

Мичка Ю., студент магістеріуму факультету міжнародних відно-
син НаУОА

13. Командир Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. Хру-
щова І. І. Шитов: морально-психологічний портрет

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

14. Культурне життя Олевської республіки.
Зарецький М., студент магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

15. Окупаційний режим на Хмельниччині в роки німецько-радян-
ської війни.

Москалюк Т., студентка магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА
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16. Форми і методи боротьби радянської влади проти націоналіс-
тичного підпілля на Рівненщині в 1944-1945 рр.

Швед Я., студент магістеріуму факультету міжнародних відносин 
НаУОА

17. Бойові дії проти націоналістичного руху Опору спецзагонів 
НКВС на завершальному етапі війни. 

Руцький М., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

18. Участь населення Волині у формуванні німецької окупаційної 
адміністрації. 

Іванов С., здобувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА

19. Економічний розвиток Гощанського району в 1953- сер.1980-х рр.
Михалевич Н., студентка магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА

20. Організації-сателіти Народного Руху України на Рівненщині 
(1989-1998 рр.) 

Шушкевич Ю., здобувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського 
НаУОА 

СЕКЦІЯ 
«ОСТРОГІАНА: М. П. КОВАЛЬСЬКИЙ»

Дата, час: 19 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. 36
Формат: доповіді

Голова – Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри історії ім. М. П. Ковальського факультету між-
народних відносин НаУОА.

Секретар – Денисюк Олександр Вікторович, аспірант кафедри 
історії факультету міжнародних відносин НаУОА.

1. Візитації унійних церков Острога др. пол. ХVІІІ ст. 
Близняк М., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ім. 

М. П. Ковальського факультету міжнародних відносин НаУОА

2. Інвентарі Заславської волості першої половини ХVІІ ст.
Атаманенко В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

ім. М. П. Ковальського факультету міжнародних відносин НаУОА
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3. Ковельська волость в часи володіння нею князя А. Курбського. 
Дубляниця Т., аспірантка кафедри історії ім. М. П. Ковальського 

факультету міжнародних відносин НаУОА

4. Основні напрями господарської діяльності князів Острозьких у 
Південно-Східній Волині 

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

5. Інвентар Дяківського ключа 1635 р. як джерело. 
Муранов В., студент магістеріуму факультету міжнародних відно-

син НаУОА

6. Навчальні заклади в Україні кінця ХVІ – поч. ХVІІ ст. 
Вознюк О., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-

носин НаУОА

7. Розвиток Острозького міського комплексу в кінці ХVІ – на поч. 
ХVІІ ст. 

Мамощук В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

8. Боротьба українського національно-визвольного руху проти на-
цистів на Острожчині. 

Зубицький О., студент магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА

9. Економічне життя острожан у період німецької окупації. 
Швайко Т., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

10. Формування особистості М. Ковальського: дитячі та юнацькі 
роки (1929–1947).

Мельник О., аспірант кафедри історії НаУОА

11. Формування матеріально-технічної бази Острозької академії 
(1994-2000 рр.) 

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

Дата, час: 19 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. 34
Формат: доповіді, дискусія

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

Секретар – Скоков Олександр Дмитрович, аспірант кафедри іс-
торії факультету міжнародних відносин НаУОА. 

1. Подолання комуністичного минулого в політиці пам’яті сучасної 
України.

Власюк С., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського фа-
культету міжнародних відносин НаУОА

2. Олена Компан як дослідниця історії українських міст.
Мерзін К., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

3. Голокост в політиці пам’яті незалежної України. 
Яковенко Є., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

4. Українсько-польські стосунки в творчості Ярослава Дашкевича.
Рудись А., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА 

5. Єврейська проблематика на сторінках узагальнюючих праць з іс-
торії України.

Барна М., студент магістеріуму факультету міжнародних відносин 
НаУОА

6. Радянський партизанський рух на Рівненщині в сучасній історіо-
графії.

Дичук Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА

7. Участь жінок у військових формуваннях ОУН в синтезах з іс-
торії УПА.

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

8. Історіографія Волинської тривоги 1789 р.
Ющук Т., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 
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9. Заславська волость за інвентарем 1637 р.
Совік І., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 

10. Склад джерел з історії Теребовельщини др. пол. ХVІ – перш. пол. 
ХVІІ ст. 

Танька В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин На-
УОА

11. Історіографія дослідження Болохівщини.
Січкарук Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

12. Історіографія Луцького братства.
Кузко М., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА 

13. Інтеграція кримських репатріантів в українське суспільство у 
1990-і – на поч. 2000 рр. (історіографія проблеми).

Лисак В., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 

14. Євреї в етнонаціональній структурі Донбасу: історіографічний 
вимір.

Малов О., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 

15. Сучасна українська історіографія про зовнішню політику Укра-
їнської Держави 1918 р.

Корнійчук В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

16. Повсякденне життя українських еміграційних істориків DP-
періоду (на прикладі листування О. Оглоблина і Б. Крупницького).

Логвин І., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА

17. Проблема часу побудови Богоявленської церкви в історіографії 
середини ХІХ – поч. ХХІ ст. 

Скоков О., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА

18. Ідейно-інтелектуальні утиски як засіб боротьби проти істори-
ків у Радянській Україні (20-30-і рр. ХХ ст.).

Яковенко В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
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19. Методологічні підстави біографічного дослідження.
Галішевський В., директор літературно-меморіального музею 

Олек сандра Неприцького-Грановського (м. Кременець)

20. Рід Антоновичів (джерела до дослідження).
Годжал С., аспірантка кафедри історії ім. М. П. Ковальського 

НаУОА 

21. Національна історія: «чужа» в сучасній українській історіографії? 
Яремчук В., доктор історичних наук, професор кафедри історії ім. 

М. П. Ковальського НаУОА 

СЕКЦІЯ
«УКРАЇНА І СВІТ»

 
Дата, час: 19 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. 17
Формат: доповіді

Голова – Трофимович Володимир Васильович, доктор історич-
них наук, професор, завідувач кафедри історії факультету міжнарод-
них відносин НаУОА

Секретар – Савчук Ірінія Василівна, студентка 3 курсу факульте-
ту міжнародних відносин НаУОА

1. Українське питання в політиці Австро-Угорщини в період Пер-
шої світової війни.

Шелестюк В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

2. Військовий вишкіл полонених українців в таборах Австро-Угор-
щини у період Першої світової війни.

Зубко Д., студентка магістеріуму факультету міжнародних відно-
син НаУОА

3. Дипломатична діяльність «екзильного» уряду УНР після поразки 
визвольних змагань 1917-1920 рр.

Мартинюк Н., студент 1 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

4. Українське питання в контексті зовнішньої політики європей-
ських країн 1938-1939 рр.

Лазор Я., студентка магістеріуму факультету міжнародних відно-
син НаУОА
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5. Дипломатична підготовка бессарабсько-буковинського походу у 
Румунію у червні 1940 р.

Трофимович Л., кандидат історичних наук, доцент кафедри гума-
нітарних наук Національної академії сухопутних військ (м. Львів)

6. Полеміка навколо українсько-польських відносин у роки Другої 
світової війни.

Зашкільняк Л., доктор історичних наук, професор, завідувач ка-
федри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського 
національного університету імені Івана Франка

7. Радянська спецпропаганда в зоні відповідальності 1-го Україн-
ського фронту на території Польщі у 1944 р.

Куцька О., кандидат історичних наук, доцент кафедри тактики На-
ціональної академії сухопутних військ (м. Львів)

8. Спроби порозуміння польських підпільних структур з україн-
ським повстанським рухом на Холмщині на заключному етапі Другої 
світової війни. 

Кошельник А., аспірант кафедри кафедри історії ім. М. П. Коваль-
ського НаУОА

9. Участь України у створенні ООН.
Буравкова М., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА

10.  Депортація українського населення Закерзоння у 1944-1946 рр.
Хмиз О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА 

11. Депортації осадників на Західній Україні 1939-1941 років.
Кирильчук А., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

12. Соціальна адаптація переселених українців із Польщі на тери-
торію Волинської області у 1944-1946 рр.

Савчук І., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 

13. Формування українсько-польського кордону в післявоєнний період.
Климарчук Р., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА

14. Ідеологічне підґрунтя діяльності товариства «Зарево».
Бокайло О., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського 

НаУОА 
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15. Україно-російські відносини в період президентства Леоніда 
Кравчука.

Бернацький О., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА

16. Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни.
Гулько Т., студент магістеріуму факультету міжнародних відносин 

НаУОА

17. Агресія Росії проти України та питання міжнародної безпеки.
Трофимович В., доктор історичних наук, професор, завідувач ка-

федри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ

СЕКЦІЯ
«ОСТРОГІАНА: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ»

Дата, час: 20 квітня, 10.30 – 11.50 
Місце проведення: П-3
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних наук, 
старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяль-
ності факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

Секретар – Парфенюк Наталія Володимирівна, викладач кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності дисциплін факуль-
тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

1. Наукові дискусії представників Київської духовної академії кінця 
19 – початку 20 ст. щодо оцінки полемічної спадщини Острозького 
культурного осередку: інтент-аналітичний зріз.

Охріменко Г., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності факультету полі-
тико-інформаційного менеджменту НаУОА

2. Психологічний портрет ректорів Острозької академії ХVІ – ХVІІ 
століття. 

Матласевич О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психології та педагогіки факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА

3. Історико-психологічний портрет Гальшки Острозької.
Гандзілевська Г., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології та педагогіки факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА 

Хеленюк А., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
історії факультету міжнародних відносин НаУОА

4. Історія Острозького парафіяльного костелу (на прикладі 1880-
1890-х років).

Шостак І., кандидат історичних наук, доцент кафедри політології 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

5. Особливості жанрової специфіки полемічних текстів острозь-
ких просвітників кінця 16 – початку 17 ст.

Парфенюк Н., викладач кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСІБНИКІВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ 
ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ:

Дата, час: 20 квітня, 12.20 
Місце проведення: аудиторія № 2
Формат: доповіді та обговорення

1. Нікітчук У. І. Психологічне тестування : навчально-методичний 
посібник / У. І. Нікітчук. – Острог : Видавництво Національного уні-
верситету «Острозька академія», 2015. – 120 с. 

2. Харченко В. Є., Шугай М. А. Психологічна діагностика та корек-
ція посттравматичного стресового розладу особистості : методичний 
посібник / В. Є. Харченко, М. А. Шугай. – Острог : Видавництво На-
ціонального університету «Острозька академія», 2015. – 160 с. 

3. Каламаж Р. В. Психологія професійної самосвідомості студентів : 
навчально-методичний посібник / Р. В. Каламаж. – Острог : Видавни-
цтво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 200 с. 

СЕКЦІЯ 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Дата, час: 20 квітня, 11.30 (постерна сесія), 12.30 (доповіді та об-
говорення) 

Місце проведення: хол біля аудиторії № 8, аудиторія № 8
Формат: постерна презентація; доповіді та обговорення.

Голова – Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологіч-
них наук, профессор кафедри психології та педагогіки факультету по-
літико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Секретар – Волошина Вікторія Олександрівна, к.психол. н., ви-
кладач кафедри психології та педагогіки факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА.

1. Функціональна орієнтація мислення як метакогнітивного феномену.
Каламаж Р., доктор психологічних наук, професор кафедри психо-

логії та педагогіки факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА

2. Доступність інформації в пам’яті як чинник зниження негатив-
ного ефекту проактивної інтерференції.

Довгалюк Т., викладач кафедри психології та педагогіки факульте-
ту політико-інформаційного менеджменту НаУОА
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3. Реалізація тренінгової програми розвитку метакогнітивного 
контролю.

Попчук М., аспірант кафедри психології та педагогіки факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА

4. Ілюзія знання як надмірна впевненність: причини та наслідки по-
милок метакогнітивного моніторингу.

Августюк М., аспірант кафедри психології та педагогіки факульте-
ту політико-інформаційного менеджменту НаУОА

5. Теоретичний аналіз групової динаміки в контексті навчання іно-
земної мови.

Каламаж В., аспірант кафедри психології та педагогіки факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА

6. Зв’язок ірраціональних установок та метапізнавальних здібнос-
тей особистості із правдивістю прогнозу розвитку подій.

Дерейко О., студентка магістеріуму факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

7. Вплив тестування та повторення інформації на точність моні-
торингу в умовах проактивної інтерференції. 

Маньчук І., студентка магістеріуму факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

8. Ефективність метапам’яттєвого моніторингу в груповій взаємодії. 
Кравчук Д., студент магістеріуму факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА

9. Роль індивідуальних характеристик у деструктивній та кон-
структивній інтерференції у студентів. 

Стецюк І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

10. Вимірювання 16 факторів особистості (за Р.  Кеттелом) в 
україномовних досліджуваних. 

Ушкевич І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

11. Механізм психологічної проекції у виникненні ефекта Кулешова. 
Малюський А., студент 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА 
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12. Роль інтерференції у запам’ятовуванні візуально-просторових 
характеристик об’єктів. 

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

13. Легкість обробки стимула як чинник ефективності ме та-
пам’ятєвого контролю в умовах впливу практичної інтерференції.

Комарницький Д., студент 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА 

14. Апробація опитувальника МАІ: до проблеми психодіагностич-
ного дослідження процесів метапам’яті.

Дробата Т., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

15. Вікові особливості метапам’яттєвого моніторингу в умовах 
впливу проактивної інтерференції. 

Поліщук В., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА 

16. Інтерференція у контексті різних модальностей сприймання. 
Труш А., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУО 

17. Роль «ілюзії знання» у формуванні неправдивих спогадів у довго-
тривалій пам’яті. 

Закусіло А., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА 

18. Евристики доступності та ретроактивної інтерференції при 
розпізнаванні облич. 

Свиридовська Н., студентка 4 курсу факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА 

19. Психологічний аналіз розвитку ціннісно-смислових орієнтацій 
студентів – психологів у ВНЗ. 

Легкобит М., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

20. Характеристика тестових завдань як чинник точності 
метапам’яттєвого моніторингу.

Шибиста Ю., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА



71XХI наукова викладацько-студентська конференція

21. Ілюзія знання в ефективності здійснення метапам’яттєвого 
контролю. 

Євтушик М.-К., студентка 3 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

22. Роль суб’єктивної впевненості при прийняті групових рішень у 
рольовій грі (на прикладі гри «Мафія»). 

Панасюк А., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

23. Психологічне сприймання кольору в рекламі споживачами.
Касянчук О., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА 

24. Неправдиві спогади у контексті вивчення суб’єктивної впевне-
ності особистості. 

Сентмартоні В., студент 3 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА 

25. Метакогнітивні судження студентів та ефект плагіаризму. 
Пастушок О., студентка 2 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

26. Психологічні особливості сприймання мистецтва під впливом 
страху.

Горбач А., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

27. Сприяння розвитку емоційного інтелекту особистості юнаць-
кого віку засобами арт-терапії.

 Тарасюк Н., студентка 2 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

28. Роль візуальних та просторових характеристик об’єкта в про-
дуктивностіїх запам›ятовування. 

Малюський І., студент 1 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

29. Менталізація як характеристика особистості та її компоненти.
Ковальчук І., студент 1 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА

30. Візуальні характеристики товару як маркетинговий засіб впли-
ву на поведінку споживача.

Козловський Д., студент 1 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я: 

МЕДИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: майстерня практичного психолога
Формат: круглий стіл

Голова – Шугай Марія Анатоліївна, кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри психології та педагогіки факультету політико-
інформаційного менеджменту НаУОА.

Секретар – Гільман Анна Юріївна, аспірант кафедри психолого-
педагогічних дисциплін факультету політико-інформаційного менедж-
менту НаУОА.

1. Психологічна реабілітація учасників бойових дій за допомогою мето-
дів тілесно-орієнтованої терапії (феномен посттравматичного зросту).

Романюк О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психо-
логії та педагогіки факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА 

2. Можливості гештальт-підходу в психотерапевтичній роботі із 
депресивними станами.

Шугай М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психоло-
гії та педагогіки НаУОА 

3. Основні чинники здорового способу життя в сучасному світі.
Загородній С., кандидат медичних наук, ст.викладач кафедри пси-

хології та педагогіки факультету політико-інформаційного менедж-
менту НаУОА. 

4. Психічне здоров’я в контексті розбудови системи громадського 
здоров’я в Україні.

Гущук І., кандидат медичних наук, доцент кафедри психології та 
педагогіки факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА 

5. Програма формування саногенного мислення студентської молоді. 
Гільман А., викладач кафедри психології та педагогіки факультету 

політико-інформаційного менеджменту НаУОА

6. Психологічна корекція переживання соціальних страхів у юнаць-
кому віці.

Винарська В., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА
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7. Особливості кризової психологічної допомоги особистості зрі-
лого віку. 

Рудєнок Д., студент магістеріуму факультету політико-інформацій-
ного менеджменту факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА

СЕКЦІЯ 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Дата, час: 20 квітня, 14.00
Місце проведення: аудиторія № 12
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Матласевич Оксана Володимирівна, кандидат психо-
логічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки факультету по-
літико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Секретар – Кулеша Наталія Петрівна, викладач кафедри пси-
холого-педагогічних дисциплін факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

1. Емпіричні та математичні методи новітніх українських психо-
логічних досліджень. 

Нікітчук У., кандидат психологічних наук, ст. викладач кафедри 
психології та педагогіки факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА 

2. Ефективність застосування психокорекційної програми «По-
кращення психологічної адаптації студентів-перншокурсників із дис-
тантних сімей до умовнавчання у ВНЗ».

Кулеша Н., викладач кафедри психології та педагогіки факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА

3. Особливості прийняття професійного рішеннястаршокласників-
залежно від дитячих сценарних установок.

Бойко С., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

4. Особливості психологічного портрету сучасних українців.
Палінчук О., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

5. Адаптація особистісного опитувальника Г.Айзенка для україно-
мовних досліджуваних.

Хмель В., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
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6. Вимірювання п’яти факторів особистості в україномовних до-
сліджуваних.

Ткаченко М., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

7. Психологічний аналіз розвитку ціннісно-смислових орієнтацій 
студентів-психологів у ВНЗ.

Лехкобит М., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

8. Розвиток саногенного мислення у дітей молодшого шкільного 
віку.

Площинська Б., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

9. Роль засобів християнської психології у формуванні копінг-пове-
дінки особистості 

Зеленюк І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

10. Психологічні особливості самореалізації студентів. 
Жук І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного ме-

неджменту НаУОА

11. Вимірювання 16 факторів особистості (за Р. Кеттелом) в 
україномовних досліджуваних.

Ушкевич І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

12. Психолого-педагогічні умови формування громадянської позиції 
студентів. 

Левчук А., студент 5 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА 

СЕКЦІЯ 
«ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА СВІТІ» 

Дата, час: 21 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. 14, 
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Санжаревський Олег Іванович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри політології факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
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Секретар – Романська Анастасія Василівна, студентка магістеріу-
му факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА 

1. Еволюція прикордонних військ Республіки Білорусь у контексті 
білорусько-російського військового співробітництва.

Санжаревський О., кандидат історичних наук, доцент кафедри по-
літології факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

2. Зміни в Європарламенті після набуття чинності Лісабонського 
договору.

Гевко Н., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

3. Публічна дипломатія США та Росії на Близькому Сході в кон-
тексті сирійського конфлікту.

Грищенко С., студент 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

4. Газовий конфлікт між Україною та Російською Федерацією.
Гедзюк М., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА

5. PR у передвиборчих перегонах на прикладі проміжкових виборів 
до Конгресу США 2015 року і місцевих виборів 2015 року в Україні.

Кондратюк М., студент 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

6. Торговельні «відносини» чи «війни» України та РФ до і під час 
кризи на Сході України

Потапчук Ю., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

7. Політична міграція до країн ЄС в контексті кризи 2015 року.
Середюк А., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА

8. Балто-Чорноморський союз: перспективи створення та інте-
реси України.

Євтушок С., студент магістеріуму факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА



Дні науки НаУОА76

СЕКЦІЯ 
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ 

У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ»

Дата, час: 21 квітня, 14.00
Місце проведення: ауд. 12, 
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Мацієвський Юрій Володимирович, кандидат політич-
них наук, доцент кафедри політології факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

Секретар – Лавор Наталія Володимирівна, студентка магістеріу-
му факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

1. Чи змінився політичний режим в Україні після Революції гідності?
Мацієвський Ю., кандидат політичних наук, доцент кафедри по-

літології факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

2. Свобода слова в Україні після Революції гідності.
Нагайська Д., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

3. Інформаційна складова російської «гібридної» війни в Україні.
Митюк В., студент 4 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА

4. Причини сепаратизму на Донбасі: зовнішні та внутрішні чинники. 
Бородавко Т., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

5. Квазімонархічні форми правління у країнах пострадянського про-
стору.

Ольхович С., студент магістеріуму факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

6. Бізнес і політика в Україні після Революції Гідності.
Шевко Д., студент магістеріуму факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

7. Типологічні особливості футбольних хуліганів як специфічного 
неформального об’єднання

Бухвал О., студент магістеріуму факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА
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СЕКЦІЯ 
«МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ»

Дата, час проведення: 19 квітня, 14.00 
Місце проведення: ауд. 6 
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з дер-
жавного управління, доцент, декан факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА. 

Секретар – Махова К. Г., студентка магістеріуму факультету по-
літико-інформаційного менеджменту НаУОА 

Презентація наукових здобутків студентів наукового гуртка 
«Політичні партії та партійні системи» 

Розподіл впливу між фракціями і групами у Верховній Раді України 
(за результатами ІI та III сесії VII скликання).

Гоменюк А., студент 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

Леник Є., студент 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА 

1. Як цінності впливають на успішність політичних та економіч-
них реформ? Випадок України.

Лебедюк В., кандидат наук з державного управління, доцент, декан 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА 

2. Методологічні проблеми дослідження політичних інститутів у 
посткомуністичних країнах.

Гоменюк А., студент 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА 

3. Еволюція виборчого законодавства до органів місцевого самовря-
дування в незалежній Україні

Сливинська С., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

4. Розподіл впливу між фракціями та групами в Європейському пар-
ламенті.

Леник Є., студент 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
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5. Чинники електорального успіху політичних партій: проблема ме-
тодології.

Струк І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

6. Індексний аналіз президентської влади в Україні.
Жук І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного ме-

неджменту НаУОА

7. Корупція й електоральний успіх нових політичних партій у краї-
нах Східного партнерства (Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан).

Махова К., студентка магістеріуму факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

8. Вплив цінностей на електоральну поведінку виборців в Україні 
(на прикладі парламентських виборів).

Карпюк Л., студентка магістеріуму факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

9. Вплив соціально-політичних поділів на формування партійних 
систем в країнах Вишеградської групи

Філін О., студент магістеріуму факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

10. Проблеми переходу від змішаної виборчої системи то системи з 
«відкритими списками» на парламентських виборах в Україні

Лавор Н., студентка магістеріуму факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

СЕКЦІЯ
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ»

Дата, час: 19 квітня, 14.00
Формат: доповіді та обговорення
Місце проведення: ауд. 8

Голова – Маслова Юлія Петрівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Секретар – Бондарчук Ірина Іванівна, старший лаборант кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності факультету полі-
тико-інформаційного менеджменту НаУОА.
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1. Синергетичне поле гендерного дискурсу мас-медіа.
Маслова Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри доку-

ментознавства та інформаційної діяльності факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА

2. Пасивний активізм як технологія громадської участі та поши-
рення ідей сталого розвитку в громаді.

Шершньова О., кандидат наук з державного управління, старший 
викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА

3. Структурно-семантичні моделі ергонімікону.
Підвальна В., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

4. Розвиток антитютюнової соціальної реклами в Україні та за 
кордоном.

Губеня В., студент 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

5. Видове різноманіття Інтернет-реклами у соціальних мережах: 
рівень комунікативної ефективності.

Кравчук К., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

6. Просування книжкової продукції на українському ринку.
Штейбарт Х., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

7. Ділове листування підприємства: комунікативний аспект.
Мартинюк К., студентка 2 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

8. Проблема дослідження маніпуляцій у політичній рекламі: мето-
дологічний аспект.

Бегун Т., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

9. Загальні тенденції у висвітленні воєнних подій на українських те-
леканалах.

Климець Н., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

10. Сутність та особливості політичного дискурсу в Україні.
Макарусь Б., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА
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11. Соціокультурні моделі патріотизму в українському кіно просторі.
Миколайчук В., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА

12. Ідея гендерної рівності в політичному дискурсі України.
Рубан Г., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА

13. Основні інструменти просування книжкової продукції в со-
ціальних медіа.

Колошва Ю., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

14. Друковані ЗМІ як чинник формування іміджу політичної партії.
Бідюк І., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА

15. Особливості волонтерської діяльності у ВНЗ (на прикладі На-
ціонального університету «Острозька академія»)

Наумюк А., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

16. Особливості невербальних засобів комунікації у міжкультурно-
му спілкуванні.

Бойко М., студент 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

17. Психолінгвістичні особливості мовлення політиків на політич-
них ток-шоу: гендерний аспект.

Бородавко Н., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

18. Нівелювання гендерних стереотипів у художній літературі. 
Душко Х., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА

19. Упровадження гендерного менеджменту у ВНЗ України.
Йовик Т., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА

20. Вербалізація концепту «війна» в українськомовних газетних 
текстах.

Мантач А., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
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21. Психолінгвістичні особливості інавгураційних промов президен-
тів України.

Свінтозельська Т., студентка 5 курсу факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА

СЕКЦІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ ТА PR-КОМУНІКАЦІЇ»

Дата, час: 19 квітня, 14.00
Місце проведення: кафедра документознавства та інформаційної 

діяльності
Формат: доповіді та обговорення

Голова – Бондар Віталій Дмитрович, кандидат наук з державного 
управління, старший викладач кафедри документознавства та інфор-
маційної діяльності факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА.

Секретар – Прасюк Оксана Валентинівна, кандидат соціологіч-
них наук, старший викладач кафедри документознавства та інформа-
ційної діяльності факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА.

1. Роль позитивного корпоративного досвіду у формуванні корпо-
ративної культури ВНЗ.

Охріменко Г., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності факультету полі-
тико-інформаційного менеджменту НаУОА

2. Іміджмейкінговий потенціал економічного сертифікування в 
Україні.

Прасюк О., кандидат соціологічних наук, старший викладач кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності факультету полі-
тико-інформаційного менеджменту НаУОА

3. Інформаційна компетентність як складова професійного розви-
тку державних службовців в Україні.

Бондар В., кандидат наук з державного управління, старший викла-
дач кафедри документознавства та інформаційної діяльності факульте-
ту політико-інформаційного менеджменту НаУОА

4. Екологічний маркетинг: концепція формування та розвитку.
Онисковець І., студентка 3 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА
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5. Event-менеджмент як засіб просування інформаційних продуктів.
Покотило Ю., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

6. Корпоративні видання як засіб маркетингово-комунікативної ді-
яльності підприємств.

Закашевська Ю., студентка 3 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

7. Комунікативна політика підприємств в індустрії гостинності.
Бурчак О., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА

8. Специфіка телевізійної політичної реклами: основні правила та 
макети.

Бобик Б., студент 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА

9. Розвиток і позиціювання територіальних брендів (на прикладі 
м. Тернополя).

Вінічук Є., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

10. Національна символіка як елемент політичної телевізійної ре-
клами в Україні.

Бартницька А., студентка 2 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

11. Причини використання військово-патріотичних мотивів у фор-
муванні іміджу українських політиків.

Лукашук Б., студентка 2 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

12. Маркетингова стратегія ВНЗ в умовах інноваційного розвитку 
ринку освіти.

Васюк І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

13. Особливості позиціонування бренду на ринку товарів і послуг.
Каляпух І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА

14. Роль та місце перфомансу у політичній комунікації.
Пастух Ю., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА
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15. Особливості промоушн українських start-up’ів.
Степанюк Д., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА

16. Децентралізація в Україні: поняття процесу та загальні харак-
теристики.

Гаврилюк В., студентка 5 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА

17. Креолізація контенту офіційних сайтів та facebook-сторінок 
органів державного управління як складова сучасного управлінського 
процесу.

Гук І., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА

18. Сутність профорієнтаційної діяльності в контексті освітньо-
го маркетингу ВНЗ.

Гудкова О., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА

19. Упровадження нетрадиційних методів навчання із використан-
ням інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ (досвід Польщі 
для України).

Ольшевська К., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА

20. Нові медіа як форма комунікації в системі зайнятості населення.
Бихнюк І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА

21. Інформаційне забезпечення проведення молодіжних музичних 
фестивалів.

Шахно А., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА

22. Структура системи PR-послуг у бізнес-процесах в Україні.
Шпакевич М., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА
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ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ

Дата: 21 квітня 
Початок: 17. 00
Місце проведення: зала засідань вченої ради

Підбиття підсумків ХХІ наукової викладаацько-студентської кон-
ференції «Дні науки»:

• Звіт голів секцій.
• Заключне слово Кралюка Петра Михайловича, першого проректо-

ра з навчално-наукорвої роботи НаУОА.
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