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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.

Глотов О. Л. – доктор філологічних наук, професор, завідувач ка-
федри теорії мови та  літератури НаУОА.

Жуковський В. М. – доктор педагогічних наук, професор, декан 
гуманітарного факультету НаУОА.

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

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

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

Скрипнюк О. В. – доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри державно-правових дисциплін НаУОА.

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

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

Ковальчук І. В. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Козак Л. В. – кандидат економічних наук, доцент, декан економіч-
ного факультету НаУОА.

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

Кривицька О. Р. – кандидат економічних наук, доцент, заступник 
декана економічного факультету з навчально-наукової роботи НаУОА.
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Лідовець Р. А. – кандидат юридичних наук, доцент, заві дувач кафе-
дри цивільно-правових дисциплін НаУОА.

Новоселецька С. В.  – кандидат психологічних наук, доцент, декан 
факультету романо-германських мов НаУОА. 

Новоселецький О. М.  – кандидат економічних наук, доцент, 
завіду вач кафедри економіко-математичного моделювання та інфор-
маційних технологій НаУОА.

Рибак А. І. – кандидат політичних наук, доцент, декан факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

Топішко І. І.  – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафе-
дри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.

Шостак І. В.  – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафе-
дри політології НаУОА.

Шугай М. А.  – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач ка-
федри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

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

20 березня 2013 р.

12.00 – пленарне засідання.

1. ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ НАУОА».

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

наук, професор.

2. НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

Мовленнєва компетентність викладача вищої школи.
Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 

академік АН ВШ України, завідувач кафедри української мови і літе-
ратури НаУОА.

Проблематика сучасних теоретико-літературних досліджень України. 
Глотов Олександр  Леонідович, доктор філологічних наук, профе-

сор, завідувач кафедри теорії мови та  літератури НаУОА.

Сутність та регулятивні принципи європейської парадигми культури.
Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських наук, до-

цент, завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА.

Канонічно-юрисдикційний статус Православних Церков України в 
роки Другої світової війни. 

Смирнов Андрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент ка-
федри історії імені М. П. Ковальського НаУОА.

Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві на при-
кладі Регламенту Ради ЄС №4/2009 від 18 грудня 2008 року.

Філіп’єв Артем Олександрович, кандидат юридичних наук, до-
цент кафедри цивільно-правових дисциплін НаУОА

14.00 – 17.00 – робота секцій

21 березня 2013 р.

12.00 – 16.00 – робота секцій.
16.00 – підбиття підсумків.
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Голова – Марчук В. С., кандидат історичних наук, старший ви-
кладач кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА.

Секретар – Муляр Т. С., студентка магістеріуму НаУОА.

Репертуар кінотеатрів м. Рівного у 30-і роки ХХ ст. 
Марчук В. С., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-

дри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.

Господарський розвиток міст Заславської волості наприкінці ХVІ – 
першій третині ХVІІ ст.

Личик І. Я., студент магістеріуму НаУОА.

Господарський розвиток м. Кременця у ХVІ – першій половині 
ХVІІ ст.

Безейко А. В., студент магістеріуму НаУОА.

Становище жінки на Волині в ХVІ-ХVІІ ст.
Печенюк М. Ю., студентка 3 курсу НаУОА.

Екуменізм Петра Могили.
Гаврилюк Р. Г., студентка 4 курсу НаУОА.

Тадеуш Чацький і діяльність едукаційних комісій (кінець ХVІІІ – 
поч. ХІХ ст.). 

Ткачук А. А., студент магістеріуму НаУОА.

Економічне становище міста Полонного наприкінці ХVІІІ – на по-
чатку ХХ ст.

Шєстєрєнь М. В., студентка магістеріуму НаУОА.

Розвиток сільського господарства Волині у 1921-1939 рр.
Василюк А. М., студент 3 курсу НаУОА.

Економічний розвиток Рівненського повіту в міжвоєнний період.
Ясковець О. О., студентка  4 курсу НаУОА.

Якуб Гофман та організація видавництва «Рочніка волинського».
Шевцов Д. М., студент 4 курсу НаУОА.

Освітня і благодійна діяльність жіночих організацій Волині у між-
воєнний період.

Муляр Т. С., студентка магістеріуму НаУОА.
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Педагогічно-публіцистична діяльність Августина Волошина.
Мініч А. А., студентка магістеріуму НаУОА.

Греко-католицькі семінарії у міжвоєнній Галичині.
Колосінська О. В., студентка магістеріуму НаУОА.

Педагогічні училища в Рівненській області в 1945-1953 рр.
Скоков О. Д., студент магістеріуму НаУОА.

Діяльність українських євангельських християн-баптистів у США 
(1945-2012 рр.)

Дейнека І. П.,  студентка 4 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»

 Голова – Смирнов А. І., кандидат історичних наук, доцент кафе-
дри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА.

Секретар – Мільошина І.О., студентка магістеріуму НаУОА.

Суспільно-політичне життя Рівненщини в період німецької окупа-
ції (за матеріалами української легальної преси).

Іванов С. С., аспірант кафедри історії НаУОА.

Діяльність ОУН і УПА на Лановеччині в роки німецької окупації.
Ваврійчук О. В., студентка 2 курсу НаУОА.

Олег Кандиба-Ольжич як один з керівників Проводу Українських 
Націоналістів.

Пальченко Р. О., студент 4 курсу НаУОА.

Діяльність Т. Бульби-Боровця в 1940-1944 рр.
Кардаш О. А., студент 4 курсу НаУОА.

Тарас Бульба-Боровець як організатор Олевської республіки в 1941 р.
Швед Я. І., студент 2 курсу НаУОА.

Участь ОУН в організації влади на Новоград-Волинщині у 1941 р.
Сухих А. Ю., студент 3 курсу НаУОА.

Євреї на Славутчині в період німецької окупації.
Уряднікова М. О., студентка 3 курсу НаУОА.

Ставлення українського руху Опору до Голокосту в роки німецької 
окупації. 

Скокова Н. Д., студентка 3 курсу НаУОА.

Політика німецького окупаційного режиму щодо Православної 
Церкви в західноукраїнських землях (1941-1944 рр.). 

Козодой Т. І., студентка  3 курсу НаУОА.

Німецька система органів вербування остарбайтерів Волині та По-
лісся в 1941-1943 рр. 

Лащук Ю. А., студентка 3 курсу НаУОА.

Зародження УПА на Рівненщині. 
Мільошина І. О., студентка магістеріуму НаУОА.

Діяльність СБ ОУН на Рівненщині в 1944-1945 рр.
Копійчук Д. Л., студент 3 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ОСТРОГІАНА. М. П. КОВАЛЬСЬКИЙ»

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

Секретар – Бирук М. М., аспірант кафедри історії НаУОА.

Описово-статистичні джерела з історії Дубенської волості кін. ХVІ 
– перш.пол. ХVІІ ст.

Атаманенко В. Б., кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-
торії ім. М. П. Ковальського НаУОА.

Православні освітні заклади  Волині кін.ХVІ-поч.ХVІІ ст. 
Ратнюк Н. С., студентка 3 курсу НаУОА.

Участь греків у діяльності Острозької академії. 
Годжал С. С., студентка 4 курсу НаУОА.

Формування маєтків князів Острозьких на порубіжжі Київського та 
Волинського воєводств.

Собко І. І., студентка магістеріуму НаУОА.

Маєткові володіння В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині.
Борилюк Д. П., аспірант кафедри історії НаУОА. 

Фільваркове господарство волинських маєтків князів Острозьких 
(на прикладі Острозької волості).

Степурко Т. С., студентка 4 курсу НаУОА.

Надвірне військо князів Острозьких.
Карпенко І. С., студент 3 курсу НаУОА.

Степанський монастир під патронатом князів Острозьких ХVІ – 
поч. ХVІІ ст.

Дем’янчук Н. П., студентка магістеріуму НаУОА.

Ремісниче виробництво у містах Південно-Східної Волині в ост. 
третині ХVІ – першій пол. ХVІІ ст.

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

Соціально-економічний розвиток Острога середини ХVІІ – кінця 
ХVІІІ ст. 

Піщук К. М., студентка 3 курсу НаУОА.
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Інвентар Острожчини 1728 року як історичне джерело. 
Бирук М. М., аспірант кафедри історії НаУОА.

Діяльність Острозького педагогічного училища (1945-1956 рр.). 
Манько І. М., студентка 4 курсу  НаУОА.

Волинь в історичній спадщині професора М. П. Ковальського. 
Стельмащук С. О., студент 3 курсу НаУОА.

Персоналії істориків у дослідженнях Миколи Ковальського. 
Мельник О. В., аспірант кафедри історії НаУОА. 

Відродження Острозької академії (1994-2000) (за матеріалами пері-
одичних видань).

Денисюк О. В., студент 4 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. СІД»

Голова – Яремчук В. П., доктор історичних наук, професор кафе-
дри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.

Секретар – Галішевський В. М., аспірант кафедри історії  
НаУОА.

Вільна від політики історіографія: реальність історіописання чи не-
досяжний ідеал?

Яремчук В. П., доктор історичних наук, професор НаУОА.

Інвентар маєтків князя Я.Острозького 1615 р. як історико-демогра-
фічне джерело.

Гонтарук С. О., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського 
НаУОА.

Українська Родовідна Установа і геральдико-генеалогічні дослі-
дження.

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

Висвітлення подій Хмельниччини у творах Пантелеймона Куліша. 
Шотік Я. О., студент 4 курсу НаУОА.

Гетьман Іван Мазепа в наукових працях Теодора Мацьківа.
Кухарук М. В., студентка 4 курсу НаУОА.

Реєстр челяді та пасічників Почаївського монастиря середини  
ХVІІІ ст. як історичне джерело. 

Близняк М. Б., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
імені М. П. Ковальського НаУОА.

Українсько-російські взаємини в період Центральної Ради: сучасна 
історіографія проблеми. 

Середюк Р. Р., студент 3 курсу НаУОА.

Чортківська офензива в історіографії.
Власюк С. О., студент 4 курсу НаУОА.

Місто Вінниця у роки Української революції 1917-1920 рр.: історіо-
графія проблеми.

Колонюк Д. О., студент магістеріуму НаУОА. 
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Військова політика Української Держави 1918 р. в сучасній україн-
ській історіографії.

Юрченко Н. О., студентка 4 курсу НаУОА. 

Військова співпраця УНР і Польщі 1920 року в сучасній російській 
історіографії.

Салівончик А. В., студентка 4 курсу НаУОА.

Військово-політична діяльність Ю. Тютюнника в сучасній україн-
ській історіографії.

Новак Б. С., студент 4 курсу НаУОА.

Діяльність М. Грушевського в період Центральної Ради (сучасна 
українська історіографія проблеми).

Хвалько І. С., студент 3 курсу НаУОА.

Методологія історіописання М.Грушевського в інтерпретаціях су-
часних істориків. 

Круглик Д. С., студентка 3 курсу НаУОА.

Марксистська історіософія в науковій творчості Михайла Брайчев-
ського. 

Галішевський  В. М., аспірант кафедри історії НаУОА. 

День пам’яті жертв Голодомору в політиці пам’яті сучасної України. 
Ільюк А. П., студентка магістеріуму НаУОА.

Науково-організаційна робота Марка Антоновича в Українському 
Історичному Товаристві.

Стельмах О. І., студентка 4 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«УКРАЇНА І СВІТ»

Голова – Трофимович В. В., доктор історичних наук, професор 
НаУОА.

Секретар – Брижук А. В., студент 4 курсу НаУОА.

Уявлення українських еліт ХІХ ст. про східноєвропейський простір.
Зашкільняк Л. О., доктор історичних наук, професор, завіду вач ка-

федри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського 
національного університету ім. І.Франка.

Діяльність українських послів сейму і сенаторів Другої Речі Поспо-
литої. 1922-1927 рр.

Власюк О. В., кандидат історичних наук, науковий редактор «Кни-
ги пам’яті» Рівненської обл. 

Вплив західних союзників Польщі на позицію уряду В.Сікорського 
в українському питанні. 1939-1943 рр. 

Трофимович Л. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри гу-
манітарних наук Академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Міжнародний аспект створення Української Повстанської Армії. 
Трофимович В. В., доктор історичних наук, професор, заві дувач 

кафедри історії НаУОА.

Українці Галичини та Буковини в політиці Австрії в 1914-1916 рр.   
Шелестюк В. В., студентка 1 курсу НаУОА.

Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини в період 
Першої світової війни.

Зубко Д. Ю., студентка 2 курсу НаУОА.

Реакція польської влади на громадсько-політичну консолідацію 
українців Галичини і Волині у міжвоєнний період.

Войнарович Н. О., студент 3 курсу НаУОА. 

Карпатська Україна в контексті європейської політики (березень 
1939 – червень 1941 р.).

Буравкова М. О., студентка 1 курсу НаУОА.

Українське питання в зовнішній політиці європейських країн у 
1938-1939 рр.

Лазор Я. В., студентка 2 курсу НаУОА.
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Західний кордон України в контексті польської проблеми (1939-
1941 рр.).

Климарчук Р. В., студент 1 курсу НаУОА.

Формування підпільної мережі Союзу Збройної Боротьби (Związek 
Walki Zbrojnej) на Холмщині у 1939-1941 рр. 

Кошельник А. М., вчитель історії Острозького обласного ліцею-
інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Зовнішньополітичні загрози національній безпеці України на сучас-
ному етапі.

Брижук А. В., студент 4 курсу НаУОА.

Транскордонне співробітництво України та Румунії на сучасному 
етапі.

Андрійчук О. С., студентка 4 курсу НаУОА.

Гуманітарна співпраця в Єврорегіоні «Буг» на сучасному етапі.
Яковчук М. В., студентка 4 курсу НаУОА.

Український кооперативний рух в діаспорі у контексті суспільного 
життя закордонного українства.

Логвин І., магістрант кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальсько-
го НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ»

Голова –  Кулаковський П. М.,  доктор історичних наук, професор 
кафедри країнознавства НаУОА

Секретар – Бартосевич Л. С., старший лаборант кафедри краї-
нознавства.

Трансформація системи міжнародних відносин у Східній Європі в 
сер. XVIII ст.

Кулаковський П. М.,  доктор  історичних наук, професор кафедри 
країнознавства НаУОА.

Балканська криза в контексті геополітичних змін кін. ХХ – поч.  
ХХІ ст.

 Павлюк В. В., кандидат історичних наук, професор кафедри краї-
нознавства НаУОА.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС: проблеми і перспективи 
підписання та ратифікації.

Сидорук Т. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри країноз-
навства НаУОА.

Проблема кордонів і меншин у програмах польських політичних 
партій в роки Другої світової війни. 

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

Зовнішня політика Російської Федерації в регіоні Близького Сходу.
Подворна О. Г., кандидат політичних наук, старший викладач ка-

федри країнознавства НаУОА.

Інституційне забезпечення польсько-українського транскордонного 
співробітництва у галузі туризму.

Ковальчук Т. В., кандидат історичних наук, старший викладач ка-
федри країнознавства НаУОА.

Хорватія на завершальному етапі приєднання до ЄС.
Павлюк Т. В., здобувачка кафедри країнознавства НаУОА.

Острог у системі культурних і освітніх зв’язків Російської імперії та 
країн Західної і Центральної Європи.

Бартосевич Л. С., здобувачка кафедри країнознавства НаУОА.
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Українсько-чеські та українсько-словацькі відносини у період свого 
становлення (сер. 1990-х рр.).

Волинчук І. О., аспірантка кафедри країнознавства НаУОА.

Організація українського студенського руху в Польщі у 80-х рр.
Янчук О. А., аспірантка кафедри країнознавства НаУОА.

Роль Єврорегіонів у розвитку туризму українсько-польського тран-
скордонного регіону.

Жуковський М. І., здобувач кафедри країнознавства НаУОА.

Шведсько-українська співпраця у сфері охорони навколишнього 
середовища.

Лопанова А. В., студентка групи Кр-41 НаУОА.

Нормативно-правова база транскордонного співробітництва Украї-
ни та Польщі в галузі туризму. 

 Коваль А. О., студент групи Кр-41  НаУОА.

Становлення незалежної хорватської держави в умовах Балканської 
кризи.

Кохан С. В., студент групи Кр-41  НаУОА.               

Проблеми та перспективи розвитку сфери туризму в США на сучас-
ному етапі.

Шевцова Ю. О., студентка групи Кр-41 НаУОА.             

Зовнішня політика Польщі стосовно країн ЄС на сучасному етапі.
Бутенко І. В., студентка групи Кр-41  НаУОА.

Зовнішня політика Ірландії щодо країн Європейського  Союзу.
Хомич Ю. Г., студентка групи Кр-41  НаУОА.

Розвиток туризму в Острозі у міжвоєнний період.
Данилюк К. В., студентка групи Кр-31  НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«УКРАЇНА В  МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»

Голова – Конопка Н. О., кандидат історичних наук, доцент кафе-
дри міжнародних відносин НаУОА.

Секретар – Бокайло О. В., аспірант кафедри історії НаУОА.

Українська діаспора як чинник лобіювання інтересів України у світі 
(історичний аспект).

Атаманенко А. Є., доктор історичних наук, професор кафедри 
міжнародних відносин НаУОА.  

«Зелена Україна» в працях Тимоша Олесіюка.
Конопка Н. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри між-

народних відносин НаУОА.

Транскордонне співробітництво у налагодженні українсько-поль-
ського діалогу.

Третяк Л. М., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Економічне співробітництво України та Японії наприкінці ХХ-ХХІ ст.
Кузнецова Е. О., студентка ІV курсу спеціальності «міжнародні 

відносини» НаУОА.

Початковий період діяльності організації «Зарево» (1949-1951 рр.).
Бокайло О. В., аспірант кафедри історії НаУОА. 

Україна та боротьба з кібернетичною злочинністю.
Бучковська  О. М., студентка ІV курсу спеціальності «міжнародні 

відносини» НаУОА.

Україна – НАТО: ефективність співробітництва на сучасному етапі 
відносин.

Богданець В. В., студентка ІV курсу спеціальності «міжнародні 
відносини» НаУОА.

Україна у системі європейської безпеки.
Лисяк Т. В., студентка V курсу спеціальності міжнародні відноси-

ни НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

ПІДСЕКЦІЯ 1.  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОСІЇ,  

ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ»

Голова – Рудько С. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин НаУОА.

Секретар – Загайна А. В., студентка магістеріуму НаУОА.

Трансформація зовнішньополітичної концепції Російської Федера-
ції (1991 – 2012 рр.).

Корнійчук Л. В., кандидат історичних наук, старший викладач ка-
федри міжнародних відносин НаУОА.

Роль ФРН в інтеграційних процесах Європейського Союзу за кан-
цлерства Г. Шрьодера.

Рудько С. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжна-
родних відносин НаУОА.

Транскордонне співробітництво як чинник розвитку регіонального 
врядування (на прикладі країн Вишеградської групи).

Семенович А. С., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

РФ і США: політика «перезавантаження» (2011-2012 рр.).
Дубенкова Д. С., студентка магістеріуму НаУОА.

Нормативно-правове забезпечення інтеграції Польщі до НАТО.
Горбова М. В., студентка ІІІ курсу спеціальності «міжнародні від-

носини» НаУОА.

Енергетичний фактор у відносинах РФ та Венесуели.
Дячук І. М., студентка ІV курсу спеціальності «міжнародні від-

носини» НаУОА.

Зовнішня політика Французької Республіки за період президент-
ства Ніколя Саркозі.

Загайна А. В., студентка магістеріуму НаУОА.

Перезавантаження російсько-американських відносин та їх розви-
ток (2008-2010 рр.).

Лисак Ю. В., студентка ІV курсу спеціальності «міжнародні від-
носини» НаУОА.
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Північний вимір політики Європейського Союзу.
Коротун М. В., студентка ІV курсу спеціальності «міжнародні 

відносини»

ПІДСЕКЦІЯ 2.  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АТР,  

БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ»

Голова – Корнійчук Л. В., кандидат історичних наук, старший ви-
кладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Секретар – Ярмоленко В. В., студент магістеріуму НаУОА.     

Вплив енергетичного фактору на формування геополітичного про-
екту МЕРКОСУР.

Плевако І. Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжна-
родних відносин НаУОА.

Тихоокеанський альянс: перспективи розвитку.
Степанець П. В., студент ІІІ курсу спеціальності «міжнародні 

відносини» НаУОА.

Зовнішня політика КНР у територіальних суперечках в АТР у пост-
біполярний період. 

Ярмоленко В. В., студент магістеріуму НаУОА.

Позиція Ізраїлю щодо громадянської війни в Сирії на сучасному етапі.
Кот Р. С., студент ІІІ курсу спеціальності «міжнародні відноси-

ни» НаУОА.

Дипломатичні зусилля Ірану з врегулювання сирійської кризи.
Голуб В. С., студент магістеріуму НаУОА.

Сирійський порядок денний у Раді з прав людини ООН (2011-2012).
Мініч Р. І.,  студент ІV курсу спеціальності «міжнародні відноси-

ни» НаУОА.

Основні перешкоди на шляху здійснення зовнішньої політики Катару.
Нехай А. О., студентка ІV курсу спеціальності «міжнародні від-

носини» НаУОА.

Співпраця країн Латинської Америки у процесі створення МЕРКОСУР.
Коваленко А. А., студентка магістеріуму НаУОА.

МЕРКОСУР : проблеми та перспективи розвитку.
Канашова А. В., студентка ІV курсу спеціальності «міжнародні 

відносини» НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ  

ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА»

Голова – Сахнюк О. С., викладач кафедри міжнародних відносин 
НаУОА.

Секретар – Корольчук Ю. А., викладач кафедри міжнародних від-
носин НаУОА.

Маркери конфліктогенності в сучасному політичному дискурсі на 
матеріалі англійської та української мов.

Корольчук Ю. А., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Прагматичні особливості англомовних повідомлень Інтернет-фору-
мів про здоров’я.

Сахнюк О. С., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Лінгвістичний статус компаративної фразеологічної одиниці.
Янчук К. О., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Мовленнєві акти як елементарні комунікативні одиниці та їх типо-
логія.

Гонгало В. С., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Співвідношення «великого іншого» та «малого іншого» у романі 
«Рік потопу» М. Етвуд.

Тимейчук І. М., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Лінгвокультурологічні аспекти фразеологічних одиниць з топоні-
мічним компонентом.

Нікітюк Л. М., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА. 
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ. НАРОДОЗНАВСТВО»

Голова – Янковська Ж. О., кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри культурології та філософії НаУОА.

Секретар – Марчук Н. А., студентка групи К-31 НаУОА.

Фольклоризм як стильова ознака «народних оповідань» Марко Вовчок.
Янковська Ж. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

культурології та філософії НаУОА

Українське народне житло як прообраз Світового Дерева.
Марчук Наталія, студентка групи К-31 НаУОА

Особливості весільної обрядовості на Славутчині (за матеріалами, 
зібраними в таких селах, як Лисиче, Дідова Гора, Мирутин, Голики та 
Варварівка Славутського району Хмельницької області).

Бендюк Наталія, студентка групи  К-31 НаУОА

Символіка кольору в українському станковому портретному жи-
вописі Волині (На матеріалах збірника «Культурна спадщина Рівнен-
ського краю»).

Зелінська Ольга, студентка групи К-31 НаУОА

Українська народна іграшка в календарній обрядовості.
Лапчук Олеся, студентка групи МК-1 НаУОА

Історичний і культурний аспекти розвитку української флористики 
в контексті світової традиції.

Булавська Олеся, студентка групи МК-1 НаУОА

Особливості розвитку українського театрального життя у Німеччи-
ні у 1945-1954 рр.

Любас Ангеліна, студентка групи К-21 НаУОА

Формування збірки сучасного мистецтва Державного історико-
культурного заповідника м. Острога.

Оксенюк Ольга, студентка групи К-41 НаУОА

Культурологічний аналіз робіт на шкірі Юрія Нікітіна. 
Маковецька Олена, студентка групи К-31 НаУОА

Польсько-українські культурні взаємини (на прикладі паризької 
«Культури»).

Дубляниця Іван, студент групи МК-1 НаУОА
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СЕКЦІЯ  
«ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ»

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

Секретар – Карповець М. В., викладач кафедри культурології та 
філософії НаУОА

Проблема співвідношення національної та наднаціональної куль-
турної ідентичності в ЄС.

Христунова Тетяна, студентка групи К-31 НаУОА.

Аналіз культурно-семіотичної теорії походження людини та її 
вплив на дослідження антропогенезу.

Алексійчук Ганна, студентка групи К-31 НаУОА.

Антиутопічні моделі культури у творчості Курта Воннегута.
Томилович Діана, студентка групи К-31 НаУОА.

Феномен самотності та його прояви в політичному світі: філософ-
ська інтерпретація.

Шевчук Д. М., кандидат філософських наук, докторант Інституту ви-
щої освіти НАПНУ, доцент кафедри культурології та філософії НАУОА.

(Де-)естетизація тілесності як виклик сучасної культури.
Шевчук К. С., кандидат філософських наук, доцент кафедри філо-

софії РДГУ.

Основні філософські підходи в осмисленні феномена «масова культура».
Пархомчук Єфросинія, студентка групи К-11 НаУОА.

Критика американської культури у фільмі Девіда Фінчера «Бійців-
ський клуб».

Павлюк Олена, студентка групи К-31 НаУОА.

Експлуатація ідеї «кінця світу» та смислові виміри міфу про «кі-
нець світу» у сучасній масовій культурі – «Образ кінця світу у сучасній 
культурі».

Орєхова Олена, студентка групи К-21 НаУОА.

«Буття за істиною» – стрижнева ідея філософських розмислів Платона.
Зайцев М. О., доктор філософських наук, доцент, завідувач кафе-

дри культурології та філософії НаУОА.

Тіло натовпу у світі міста: філософсько-антропологічний фокус.
Карповець М. В., викладач кафедри культурології та філософії НаУОА.
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Місце та роль евгемеризації у релігійно-міфологічних системах.
Вращук Каріна, студентка групи К-21 НаУОА.

Новий тип тілесності в культурі консюмеризму.
Бондарчук Ярослава, студентка групи К-41 НаУОА.

Світ як взаємодія культур (порівняльний аналіз концепцій М. Дани-
левського, А. Тойбні, С. Хантінгтона).

Кеба Юлія, студентка К-21 НаУОА.

Медитативні практики як техніки тіла в християнстві та ісламі.
Мачеброда Наталія, студентка групи К-31 НаУОА.

Психоаналітична категорія підсвідомості невідомого та їх взаємодія.
Рутік Катерина, студентка групи К-31 НаУОА.

Культурологічний аналіз розвитку феномену консюмеризму.
Бондарчук Ярослава, студентка групи К-41 НаУОА.

Символічний зріз у творчості Е. Кустуріци: теоретичний аналіз.
Кривчук Андрій, студент групи К-41 НаУОА.

Аналіз контркультури через призму феномена агресії.
Мричо Іванна, студентка групи К-41 НаУОА.

Гра як стиль життя у кіномистецтві 70-х років ХХ-ХХІ ст.
Жимбровський Сергій, студент групи К-41 НаУОА.

Феномен віртуального музею як елементу сучасної культури.
Роїк Юлія, студентка групи МК-1 НаУОА.

Біоетика: проблема забезпечення культурних меж «конструюван-
ня» людини.

Коновалова Валерія, студентка групи МК-1 НаУОА.

Комунікативний вимір інформаційних комунікацій суспільства.
Слободян Василь, студент групи МК-1 НаУОА.

Святкова культура Середньовічної Європи.
Приступа Ірина, студентка групи К-11 НаУОА.

Теорія масового суспільства  Х. Ортеги-І-Гассета.
Онофер Михайло, студент групи К-11 НаУОА.

Логіка і міфи сучасної культури.
Штацька Світлана, студентка групи К-31 НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Голова – Петрушкевич  М. С., кандидат філософських наук, до-
цент кафедри культурології та філософії НаУОА.

Секретар – Кромська А., студентка групи К-21 НаУОА.

До проблеми розуміння гендерної ідентичності.
Петрушкевич М. С., кандидат філософських наук, доцент кафе-

дри культурології та філософії, завідувач кафедри гендерних дослі-
джень НаУОА.

Візуальна репрезентація гендеру в моді.
Кромська Анна, студентка групи К-21 НаУОА.

Аналіз маскулінності чоловіка в сучасній рекламі в Україні.
Шкабара Маргарита, студентка групи К-31 НаУОА.

Міфологізація жіночого  тіла у Сандро Боттічеллі.
Стремедловська Олена, студентка групи К-21 НаУОА. 

Особливості гендерних стереотипів в утопічній літературі.
Кузьміч Ольга, студентка групи К-41 НаУОА.

Самовираження жінки через одяг: на прикладі носіння хіджабу му-
сульманками.

Вінічук Ліана, магістр культури, старший лаборант кафедри 
культурології та філософії НаУОА.

Трансформація чоловічої ідентичності на межі тисячоліття.
Богданець Оксана, студентка групи К-41 НаУОА.

Аналіз жіночої ідентичності в сфері культури.
Івичук Соломія, студентка групи К-41 НаУОА.

Аналіз ідейних ознак антифемінізму.
Погранична Ірина, студентка групи МК-1 НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«НОВІТНЯ ЖУРНАЛІСТИКА:  

СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Голова – Шулик Р. Т., кандидат філологічних наук, старший ви-
кладач кафедри журналістики НаУОА.

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

Гіпертекстові покликання як прагматичні засоби синтаксичної 
структури інформаційних текстів інтернет-видань.

Шулик Р. Т., кандидат філологічних наук, старший викладач кафе-
дри журналістики.

Психологічна безпека у професійній діяльності сучасного жур-
наліста.

Костюченко О. М., кандидат психологічних наук, старший викла-
дач кафедри журналістики.

Дотримання журналістських стандартів при висвітленні релігійної 
тематики у секулярних ЗМІ (на прикладі Рівненщини).

Кравець Ю. О., студентка 3 курсу НаУОА.

Порушення норм журналістської етики у рівненських друкованих 
виданнях.

Мельник І. В.,студентка 2 курсу НаУОА.

Вплив новітніх медіа на формування особистості.
Мечик І. Я., студентка 2 курсу НаУОА.
 
Проблема правового регулювання пресових ЗМІ.
Хмуровська О. О., студентка 3 курсу НаУОА.

Специфіка роботи радійного репортера.
Радіцька Л. П., студентка 2 курсу НаУОА.

Оформлення друкованих видань як засіб впливу на реципієнта.
Газізянова К. Г., студентка 3 курсу НаУОА.

Роль прес-служб у ЗМІ.
Хохонь О. А., студентка 3 курсу НаУОА.

Особливості впливу інфографіки сучасних ЗМІ на реци пієнта.
Волчук А. І., студентка 3 курсу НаУОА.
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Менеджмент студентської медіа-групи: стан, проблеми, перспективи.
Шевяхова Н. В., студентка 3 курсу НаУОА.

Журналістське розслідування як метод збору інформації.
Пахольчак В. О., студентка 3 курсу НаУОА.

Планування і розробка студентської телепередачі.
Синяк В. П., студент 3 курсу НаУОА.

Аналіз сектору сучасної спортивної журналістики серед інших 
українських ЗМІ.

Мельник І. М., студент 3 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ»

Голова – Шанюк В. І., кандидат філологічних наук, доцент кафе-
дри журналістики НаУОА.

Секретар –  Назарук В. М., викладач кафедри журналістики НаУОА.

Українська тематика на сторінках польських ЗМІ.
Назарук В. М., викладач кафедри журналістики НаУОА.

Мемуаристика ХVII століття як предтеча журналістики.
Шанюк В. І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журна-

лістики НаУОА.

Публіцистика Івана Багряного в «Українському віснику».
Круглик Н. Б., студентка 3 курсу НаУОА.

Засоби публіцистичної виразності у памфлеті Миколи Хвильового 
«Україна чи Малоросія».

Музичишин О. М., студентка 3 курсу НаУОА.

Публіцистика Євгена Гуцала.
Муляр А. В., студентка 3 курсу НаУОА.

Феномен публіцистики шістдесятників.
Кондратик Л. О., студентка 2 курсу НаУОА.

Вивчення історії преси в працях українських журналістико знавців.
Панчук В. В., студентка 2 курсу НаУОА.

Батьківська медіаосвіта як необхідний чинник формування у дити-
ни медіакультури та медіаграмотності.

Панасюк Л. М., студентка 2 курсу НаУОА.

Свобода слова в контексті інформаційної політики Євросоюзу.
Середюк Н. В., студентка 2 курсу НаУОА.

Психологічний вплив на реципієнта через радіожурна лістику.
Таран В. А., студентка 2 курсу НаУОА.

Гендерні аспекти в журналістиці.
Мініч Ю. В., студентка 2 курсу НаУОА.

Міжнародні організації з питань функціонування медіа-групи.
Гуртовенко О. Л., студентка 2 курсу НаУОА.

Реклама у ЗМІ: специфіка створення та висвітлення. Маніпулятив-
на складова тексту.

Янішевська Н. А., студентка 2 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК»

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

Секретар – Харчук Ю. Ю., викладач кафедри фінансів, обліку і ау-
диту НаУОА.

Управління інтелектуальним капіталом корпорацій.
Мамонтова Н. А., доктор економічних наук, професор кафедри фі-

нансів, обліку і аудиту НаУОА.

Поняття економічної вигоди як критерій визнання доходу підпри-
ємницької та непідприємницької діяльності.

Левицька С. О., доктор економічних наук, професор, перший про-
ректор Національного університету водного господарства та приро-
докористування.

Децентралізація фінансових ресурсів місцевих бюджетів України.  
Дем’янчук О. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри фі-

нансів, обліку і аудиту НаУОА.

Роль страхування життя в соціально-економічному житті сус-
пільства.

Кривицька О. Р., кандидат економічних наук, доцент кафедри фі-
нансів, обліку і аудиту НаУОА.

Пріоритети бюджетної політики України.
Шулик Ю. В., кандидат економічних наук, старший викладач ка-

федри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Оподаткування малого та середнього бізнесу.
Ногінова Н. М., кандидат економічних наук, старший викладач ка-

федри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Оцінка фінансової стійкості ДВНЗ України на базі апарату нечіткої 
логіки.

Харчук Ю. Ю., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Особливості регулювання депозитного ринку України на сучасно-
му етапі.

Фоміних М. В., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.
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Зарубіжний досвід функціонування страхових посередників та його 
використання в Україні.

Новоселецька А. О., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту 
НаУОА.

Напрями вдосконалення формування дохідної частини місцевих 
бюджетів України.

Струмінська Б., студентка 4 курсу економічного факультету  
НаУОА.

Вдосконалення системи податкових надходжень Державного бю-
джету України.

Дубінець Н., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Заходи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування.
Дубіняк Л., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Становлення та розвиток інститутів спільного інвестування в Україні. 
Малишко В., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Напрями покращення виробничої віддачі необоротних активів під-
приємства.

Заблоцька О., студентка 4 курсу економічного факультету  
НаУОА.

Визначення ефективності експортних операцій підприємства.
Ряба М., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Внутрішні резерви збільшення власного капіталу підприємства.
Герасимчук І., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підпри-
ємства.

Жовтяк О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.

Структура фінансових ресурсів домогосподарств в Україні.
Іллюк І., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.



29XVIІI наукова викладацько-студентська конференція

СЕКЦІЯ  
«ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

Голова – Топішко І. І., кандидат економічних наук, доцент кафе-
дри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Секретар – Іванчук Н. В., викладач кафедри економічної теорії, 
менеджменту і маркетингу НаУОА.

Перспективи подальшого реформування відносин власності.
Топішко І. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри еконо-

мічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників на 
світових ринках у контексті членства України в СОТ.

Козак Л. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіч-
ної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.

Державне регулювання лізингової діяльності в Україні.
Галецька Т. І., кандидат економічних наук, старший викладач ка-

федри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Необхідність включення єдиного соціального внеску до складу за-
гальнодержавних податків.

Іванчук Н. В., викладач кафедри економічної теорії, менеджменту 
і маркетингу НаУОА.

Фінансовий механізм забезпечення соціального захисту населення.
Топішко Н. П., старший викладач кафедри економічної теорії, ме-

неджменту і маркетингу НаУОА. 

Соціальні гарантії пенсіонерів в Україні.
Недзведовська О. Є., викладач кафедри економічної теорії, ме-

неджменту і маркетингу НаУОА.
  
Стан і тенденції розвитку інфраструктури села.
Біттер О. А., доктор економічних наук, професор кафедри еконо-

мічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.

Проблеми формування ринку землі.
Мартин О. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри еконо-

мічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.
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Забезпечення соціальних гарантій в Україні.
Сущинська Ю., студентка 4 курсу економічного факультету 

 НаУОА.

Фінансовий ринок України: його стан та перспективи розвитку.
Шматлай О., студентка 4 курсу економічного факультету  

НаУОА.

Фінансова політика держави та її вплив на соціально-економічні 
процеси.

Шолота Т., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Особливості формування оборотних активів підприємства.
Шлихтюк О., студентка 4 курсу економічного факультету  

НаУОА.

Зовнішньо-економічна діяльність України в контексті євроінтеграції.
Савчук Т., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Ринок цінних паперів України.
Андрійчук В., студентка 5 курсу економічного факультету  

НаУОА.

Фіскальна політика та бюджетний дефіцит в Україні.
Гуль В., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА.

Система непрямого оподаткування в Україні.
Микитенко І., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА.

Система державного соціального захисту населення в Україні
Кондратюк І., студентка 5 курсу економічного факультету  

НаУОА.

Страхова діяльність в Україні.
Пус В., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА.



31XVIІI наукова викладацько-студентська конференція

СЕКЦІЯ  
«МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Голова – Новоселецький О. М., кандидат економічних наук, до-
цент кафедри економіко-математичного моделювання та інформа-
ційних технологій НаУОА. 

Секретар – Рудюк Ю. Ю., студентка 4 курсу економічного факуль-
тету НаУОА.

Психологічні аспекти моделювання та оцінки ризику в прийнятті 
рішень. 

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

Проблеми та методи прийняття оптимальних рішень у багатокрите-
ріальному середовищі.

Ковальчук В. М., викладач кафедри економіко-математичного мо-
делювання та інформаційних технологій НаУОА. 

Проектування інтелектуальної системи раннього попередження ба-
крутства.

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

Інтелектуальні технології моделювання податкових процесів.
Квашук О. В., викладач кафедри економіко-математичного моде-

лювання та інформаційних технологій НаУОА.

Фінансова криза 2008: корпоративні інвестиції та роль банків.
Цапін А. О., старший викладач кафедри економіко-математично-

го моделювання та інформаційних технологій НаУОА.

Аналіз наявних методів та моделей щодо мотивації пер соналу. 
Кмитюк Т. Л., викладач-стажист кафедри економіко-матема-

тичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА.

Причини інвестування іноземного капіталу в економіку України.
Глінчук Т., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Використання інтелектуального аналізу даних при плануванні збу-
ту продукції сільськогосподарськими підприємствами. 

Роман С., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА.
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Вплив рівня економічної свободи на рівень розвитку регіонів.
Микитич Т., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Застосування адаптивної моделі  Брауна для прогнозування та мо-
делювання соціально-економічних показників.

Рудюк Ю., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Формування комплексу економіко-математичних моделей для по-
будови аналітичних баз даних сільського господарства.

Лесик А., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Відмінності використання інновацій у компаніях з вітчизняним та 
іноземним капіталом.

Родзен О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Якісна структура та розвиток людського капіталу в компаніях, що 
працюють в Україні.

Зубач О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Розробка моделі прогнозування обсягів виробництва сільськогос-
подарської продукції.

Вербицький В., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА.

Моделювання ризиків інвестиційної діяльності підприємств на 
основі нечітких методів.

Нечипорук Д., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ»

Голова –  Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Секретар –  Мирончук Н., студентка магістеріуму факультету 
романо-германських мов НаУОА.

Лінгвокультурна методологія формування іншомовної комуніка-
тивної культури. 

Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент, завіду вач 
кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Проектна робота як методичний прийом під час вивчення інозем-
них мов (на прикладі німецької мови). 

Кравець О. П., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Функціональна граматика: за і проти (на прикладі автентичного 
французького підручника «Echo»). 

Білецька С. М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Застосування текстів культури під час вивчення польської мови. 
Кратюк Ю. К., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Критерії оцінювання на занятті з німецької мови. 
Поліщук В. Л., старший викладач кафедри індоєвропейських мов 

НаУОА.

Використання відео на заняттях з французької мови. 
Сіліванова І. М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов 
студентів у ВНЗ. 

Белявська О. О., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Вживання молодіжного сленгу (верлен) на заняттях з фран цузької 
мови. 

Захарчук О. М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій 
Британії. 

Лушпай Л. І., старший викладач кафедри міжнародної мовної ко-
мунікації НаУОА.
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Візуальна реклама як засіб формування соціокультурної компетен-
ції студентів. 

Мельничук Т., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.

Психолого-педагогічні підходи та принципи навчально-виховної 
діяльності шкіл М. Монтессорі. 

Слободзяна В., студентка 4 курсу факультету романо-герман-
ських мов НаУОА.

Тактика компліменту та похвали в конструюванні «позитивного об-
разу» жінки-співрозмовниці на прикладі ток-шоу. 

Поток Л., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

Youth Slang as a Sourse of Modern Canadian English. 
Новоселецька С. В, студентка магістеріуму факультету романо-

германських мов НаУОА.

Національно-мовні стереотипи у міжкультурній комунікації. 
Мирончук Н., студентка магістеріуму факультету романо-гер-

манських мов НаУОА.

Особливості формування іншомовної комунікативної компетент-
ності студентів ВНЗ (мовних факультетів). 

Каламаж В., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.

Міжкультурна комунікація: поняття та особливості. 
Костюк Ю., студент 3 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES»

Голова – Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА.

Секретар –  Чепела М., студентка 4 курсу факультету романо-
германських мов НаУОА.

Організація самостійної роботи з англійської мови студентів  
НаУОА. 

Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА.

Формування професійної компетенції студента-випускника мовно-
го вишу засобами дистанційного навчання. 

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

Особливості викладання англійської мови за професійним спряму-
ванням для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» та «Економічна 
кібернетика». 

Папсуєва А. О., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
НаУОА.

Лексичні та морфологічні трансформації при локалізації програм 
для мобільних пристроїв українською мовою. 

Олексійчук  Ю. В.,  викладач кафедри теорії мови та літератури  
НаУОА.

Тематика юридичної лексики книги Джона Гіллотсона «Закон євро-
пейської спільноти». 

Панасюк І., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.

Особливості англійсько-українського перекладу термінів інтерфей-
су соціальних мереж. 

Петрів С., студент магістеріуму факультету романо-герман-
ських мов НаУОА.

Семантична структура юридичної термінології в англійській мові 
на основі Конституції США. 

Мазурик А., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.



Дні науки НаУОА36

Лексико-семантичне поле на позначення Екології в англійській та 
французькій мовах. 

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

Інтернаціоналізми як складова частина юридичних терміносистем 
англійського і українського законодавства. 

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

Типологічні та функціональні особливості абревіатур і скорочень у 
семантичному мікропорі «лінгвістика». 

Федорова А., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ЛЕКСИЧНА, ФРАЗЕОЛОГІЧНА  

І ФРЕЙМОВА СЕМАНТИКА»

Голова  – Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук, доцент кафе-
дри англійської мови та літератури НаУОА.

Секретар – Квітовська Н., студентка 4 курсу факультету рома-
но-германських мов НаУОА.

Конотативні ознаки англійських ЛО на позначення глобалізаційних 
процесів. 

Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА.

Відтворення предикатів динамічно-кількісної ознаки в англо-іспан-
ських перекладах. 

Пелипенко О. А., старший викладач кафедри теорії мови та літе-
ратури НаУОА.

Лінгвокультурологічний аспект вивчення концепту СПРАВЕДЛИ-
ВІСТЬ в англійській мові. 

Байсан Д. В., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
НаУОА.

Вираження ментальності в англомовній рекламі. 
Панчук Д. М., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 

НаУОА.

Семантична класифікація сленгу сучасних американських підлітків 
у романі Сесилі фон Зігесар «Gossip girl. You know you love me. All I 
want is everything». 

Борис Б., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

Гендерні особливості політичного американського дискурсу. 
Кичан І., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.

Соціолінгвістичні дослідження пліток в американських мас-медіях. 
Огей М., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.

Порівняльна характеристика політичних промов В. Януковича та  
Б. Обами. 

Лютко І., студент магістеріуму факультету романо-германських 
мов НаУОА.
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Порівняльна характеристика політичних промов Х. Клінтон та  
А. Меркель. 

Беднарчик Р., студент магістеріуму факультету романо-герман-
ських мов НаУОА.

Лінгвістичні особливості заголовків англомовних статей. 
Ковч А. М., студентка магістеріуму факультету романо-герман-

ських мов НаУОА.

Лексико-стилістичні особливості англомовної реклами косметики.
Омельченко У. В., студентка магістеріуму факультету романо-

германських мов НаУОА.

Метод архетипів К. Юнга. Історія досліджень і трансформація зміс-
ту поняття «архетип».

Мещерякова Ю. І., студентка 4 курсу факультету романо-герман-
ських мов НаУОА.

Структурні типи фразеологічних одиниць з компонентом «heart» в 
англійській мові. 

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

Лексико-стилістичний аналіз мови персонажів американського те-
лесеріалу «Друзі». 

Квітовська Н., студентка 4 курсу факультету романо-герман-
ських мов НаУОА.

Гендерне маркування рекламної лексики. 
Хоміч М., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.

Лінгвістичні особливості лексико-семантичного поля «national 
icons» (національних символів). 

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

Рекламний дискурс:  особливості визначення та змістовного напо-
внення. 

Котик Н., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.

Типологічні особливості ідеографічних словників. 
Тарарай О., студентка 5 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА.
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Грантова пропозиція щодо підтримки лексикографічного видання 
«Навчального англо-українського словника практичної мови», 

Береза Т., молодший науковий співробітних лексикографічної лабо-
раторії LEXILAB НаУОА.

Особливості фразеологізмів канадійського варіанту англійської 
мови. 

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

Особливості фразеологічної лексики у детективних оповіданнях. 
Процик Ю., студент 4 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.

Поняття «локус» та «топус» у мовознавчому визначенні просторо-
вих відносин. 

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

Визначення поняття «граматична інформація» та його змістове на-
повнення. 

Тусь Н., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

Мовознавчі дослідження детективних творів. 
Білянська В., студентка 2 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ 

СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Голова – Глотов О. Л., доктор філологічних наук, професор, заві-
дувач кафедри теорії мови та  літератури НаУОА.

Секретар – Орлова А., студентка 4 курсу факультету романо-гер-
манських мов НаУОА.

Цензура і автоцензура в драматургії Російської імперії ХІХ ст. 
Зелінська Л. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри ан-

глійської мови та літератури.

Різноманітність тематики творів Е. По або таємниця на дні криниці. 
Ковальчук А., студентка 4 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА.

Засоби репрезентації агресії у романах Г. Сенкевича «Вогнем і ме-
чем» та «Айвенго» В. Скотта. 

Савчук В., студент 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

Моделювання емансипації жінки у творах Бернарда Шоу та Ольги 
Кобилянської. 

Павлич Т., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.

Проблема «Чужого» у романі Е. М. Ремарка «Тріумфальна арка». 
Гурик О., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.

Поетика снів у літературі та мистецтві ХІХ – ХХІ ст. 
Матяш М., студентка 3 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА.

Овідій і Піфагор – жертви тоталітаризму (за романом Кріс тофа 
Рансмайра «Останній світ»). 

Калічак Т., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.

Особливості демонологічних образів у романі Милорада Павича 
«Хозарський словник». 

Орлова А., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.
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Танатологічні образи у вітальному контексті поезій Волта Вітмена. 
Малиш Н., студентка 4 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА.

Шляхи встановлення контакту з позаземними цивілізаціями (за ро-
маном С. Лема «Голос Господа»). 

Бухтіярова М., студентка 4 курсу факультету романо-герман-
ських мов НаУОА.

Лексична класифікація авторських оказіоналізмів В. В. Набокова на 
основі роману «Лоліта». 

Шмакова Т., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.

«Жінка-рабиня соціально-культурних стереотипів (у контексті тво-
ру Оноре де Бальзака «Тридцятилітня жінка»)». 

Дебой О., студентка 2 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

Проблеми реалізації стилю натуралізму в романі Еміля Золя «Тере-
за Ракен». 

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

Епістолярний стиль у кіберпросторі (за романом Януша Вишнев-
ського «Самотність у мережі»). 

Іванюк Т., студентка 2 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

Особистісна ідентичність у романі Шарлотти Бронте та Клер Бой-
лен «Емма Браун». 

Харчук К., студентка 2 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.

Алгоритм загадки в детективі Артура К. Дойля «Шерлок Холмс. 
Етюд у парпурових тонах». 

Тарасюк Г., студентка 2 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.

Проблема влади в романі Дж. Оруела «1984». 
Совпенець О., студентка 2 курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

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

Секретар – Власюк О., студентка 4 курсу факультету романо-
германських мов НаУОА.

Особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти засобами іно-
земної мови. 

Новоселецька С. В., кандидат психологічних наук, доцент,  декан 
факультету романо-германських мов НаУОА.

Інформаційні технології у навчальному процесі з іноземної мови. 
Костюк О. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ан-

глійської мови та  літератури НаУОА.

Подкасти як джерело та засіб при навчанні іноземної мови. 
Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англій-

ської мови та літератури НаУОА.

Використання рольових ігор для вивчення лексичного/граматично-
го матеріалу. 

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

Вправи для закріплення вивченого матеріалу. 
Гаврилюк І. І., викладач кафедри англійської мови та  літератури 

НаУОА.

Використання он-лайн засобів у процесі навчання іноземної мови. 
П’янковська І. В., викладач кафедри англійської мови та  літера-

тури НаУОА.

Роль фразеології у навчанні англійської мови. 
Бобков В. О., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 

НаУОА.

Використання програми «Gramarly» для навчання письма англій-
ською мовою. 

Пелипенко О. О., старший викладач кафедри англійської мови та  
літератури НаУОА.
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Використання сучасних технологій при навчанні граматики англій-
ської мови. 

Шапран Н. В., викладач кафедри англійської мови та  літератури 
НаУОА.

Використання методу проектів на заняттях з англійської мови як 
один зі шляхів формування комунікативної компетентності студентів. 

Ломінська Н. В., старший викладач кафедри англійської мови та 
літератури НаУОА.

Використання засобів наочності під час навчання лексики учнів се-
редніх загальноосвітніх шкіл. 

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

Особливості навчання пунктуації англійської мови у підручнику 
«Upstream» Вірджінії Еванс. 

Щигель А., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ»

Голова –  Мініч Л. С., кандидат філологічних наук, старший ви-
кладач кафедри української мови і літератури НаУОА.

Секретар – Максимчук В. В., викладач кафедри української мови і 
літератури НаУОА.

Концепт «простір» у поетичній творчості Миколи Вінграновського.
Мініч Л. С., кандидат філологічних наук, старший викладач кафе-

дри української мови і літератури НаУОА. 
 
Лексикографічна параметризація сучасних тлумачних словників 

неологізмів.
Максимчук В. В., аспірант, викладач кафедри української мови і 

літератури НаУОА. 

Концепт «поет» в індивідуально-авторській мовно-поетичній кар-
тині світу Ігоря Павлюка.

Максимчук Г. В., магістрантка гуманітарного факультету  
НаУОА.

Індивідуально-авторські прикметники в мовотворчості Оксани Пу-
хонської.

Лопанчук М. Л., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА.

Лексико-семантичне значення кольоративів у поетичній творчості 
Уласа Самчука.

Кісільчук К. М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА.

Неологізми в поетичній творчості Ліни Костенко (на прикладі збі-
рок «Річка Геракліта», «Мадонна перехресть»).

Ліснича О. Ю., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА. 

Мовні концепти кольору в ЗМІ: теоретичні аспекти.
Ляхова І. С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Номінація лексем «серце», «душа» в сонетарії Дмитра  Павличка.
Бойко А. В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.
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Семантичні особливості складних слів у мовотворчості волинських 
поетів.

Шевчук Н. М., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА. 

Визначні постаті в ораторському мистецтві України.
Шабатіна Ю. Г., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА.

Мовні особливості сучасної політичної реклами.
Герус Т. В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Особливості застосування говірок української мови в обрядах.
Мартинюк Л. О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА.

Назви природних явищ в українській фразеології.
Лінійчук А. А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Переклад як засіб збагачення української мови.
Сідляренко Я. І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА.

Функційно-стильові особливості мовних одиниць у друкованих 
мас-медіа Рівненщини.

Агафонова І. С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА.

Особливості синтаксичної організації науково-навчального тексту.
Назарчук В. Ю., магістрант гуманітарного факультету  

НаУОА.

Джерела конотації діалектної фразеології Рівненщини.
Денисенко О. О., магістрантка гуманітарного факультету  

НаУОА.

Новотвори в засобах масової інформації.
Кричок Д.  Я., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ, 

ЛІНГВОДИДАКТИКИ І КУЛЬТУРИ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

 
Голова – Хом’як І. М., доктор педагогічних наук, професор, акаде-

мік  Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри української 
мови і літератури НаУОА. 

Секретар – Столяр З. В., викладач кафедри української мови і лі-
тератури НаУОА.

Способи і характер навчання орфографії.
Хом’як І. М., доктор педагогічних наук, професор, академік 

АН ВШ України, завідувач кафедри української мови і літератури  
НаУОА. 

Формування комунікативної компетентності студентів-філологів як 
визначальний чинник становлення особистості педагогів-словесників.

Столяр З. В., викладач кафедри української мови і літератури  
НаУОА. 

Дослідницький підхід до вивчення орфографії української мови.
Федорич Х. М., магістранта гуманітарного факультету  

НаУОА.

Норми мовленнєвого етикету та лінгвістичний феномен Інтернет-
спілкування.

Філюк Т. О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА.

Особливості творення образної системи сучасної української музи-
ки (на матеріалі пісень «Океану Ельзи»).

Яручик Ю. В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА.

Особливості мови публікацій футбольної тематики (на прикладі ін-
тернет-видання footboll.24.ua).

Огулєва К. Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА.

Аналіз мовлення на телеканалі «1+1».
Росоловська М. М.,  студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА.
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Методика вивчення постмодернізму в шкільному курсі з україн-
ської літератури в 11 класі.

Віконська Н. П., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА.

Причини і наслідки порушення мовних норм у текстах пісень сучас-
них рок-гуртів.

Банзерук М. А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА.

Евфонія як одна з основних особливостей української мови.
Таргоній Л. О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Педагогічне значення мовленнєвого етикету. 
Максимчук К. В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА.

Особливості «екології» української мови.
Кальчик І. Ю., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Орфоепічна норма – і еталон, і мовленнєва практика.
Горощук М. С., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Вивчення української мови в умовах інтерференційних впливів.
Церкевич І. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Вивчення української мови в діалектному середовищі.
Твердун Н. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Інтегровані уроки вивчення синтаксису.
Гордійчук А. С., магістрантка гуманітарного факультету  

НаУОА.

Формування мовної особистості на уроках вивчення лексики.
Гошовська Н., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.

Культура мови та мовлення в ЗМІ (українські телеканали).
Шепель М. А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА»

 Голова –  Криловець А. О., кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови і літератури НаУОА.

Секретар – Власова С. П.,  кандидат філологічних наук, викладач 
кафедри української мови і літератури НаУОА.

Філософська проблематика драми Лесі Українки «Блакитна троянда».
Криловець А. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури НаУОА.

Гуманістичний пафос «Ляменту міщан острозьких 1636 року».
Миненко Ю. В., кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри української мови і літератури НаУОА.

Міфотворчість поетів-шістдесятників (за поезією Я. Калинця та  
В. Стуса).

Власова С. П., кандидат філологічних наук, викладач кафедри укра-
їнської мови і літератури НаУОА. 

Інтертекстуальні мотиви у творчості Василя Стуса.
Криловець Р. А., викладач кафедри української мови і літератури 

НаУОА.

Інтермедіальні особливості сучасного поетичного тексту.
Пухонська О. Я., кандидат філологічних наук, молодший науковий 

співробітник НДЛ літературознавства Київського університету іме-
ні Бориса Грінченка.

Герменевтичні аспекти прози Василя Стефаника.
Кир’янчук Б. М., кандидат філологічних наук, доцент, заві дувач 

кафедри української літератури Рівненського державного гуманітар-
ного університету.

Поезія Михайла Ореста: питання інтерпретаційної стратегії.
Кир’янчук І. Б., аспірант кафедри української літератури Рівнен-

ського державного гуманітарного університету.

Образ саду в філософській поезії Ліни Костенко.
Криловець Н. В., викладач-стажист кафедри журналістики НаУОА.

Мистецтво як основа життя людини в умовах табірної неволі (за 
романом І. Багряного «Сад Гетсиманський»).

Данилюк М. М., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.
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Біблія як інтертекстуальний компонент поезії українських шістде-
сятників.

Кобернюк Д. В., магістрантка гуманітарного факультету  
НаУОА.

Образ учителя в драматичній спадщині Івана Драча.
Казмірчук О. С., студентка групи У-21 НаУОА.

Кольористична палітра поезії С. Гординського.
Белаш І. О., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.

Основні тенденції розвитку літератури за публіцистикою М. Хви-
льового.

Кавалюк М. О., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.

Особливості архітектоніки поетичних творів С. Єсеніна.
Істоміна Ю. О.,  магістрантка гуманітарного факультету  

НаУОА. 

Постколоніальний погляд на пародійно-сугестивні п’єси Леся По-
дер в’янського.

Коваль Н. М., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ  

І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Голова – Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор, заві-
дувач кафедри релігієзнавства НаУОА.

Секретар – Балик О. С., студентка 5 курсу гуманітарного факуль-
тету НаУОА.

Канонізація святих у практиці православної церкви. 
Жилюк С. І.,  доктор історичних наук, професор, завідувач кафе-

дри релігієзнавства НаУОА.

Роль кирило-мефодіївської традиції у розвитку релігійно-філософ-
ської думки на українських землях.

Кралюк П. М., перший проректор з навчально-наукової роботи  
НаУОА.

Метод «позитивного мислення» у світоглядній концепції New Age.
Іщук О. В., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

релігієзнавства НаУОА.

Роль місцевої влади Рівненської та Волинської областей у реалізації 
релігійної політики радянської влади 1944-1953 рр.

Якуніна К. І., аспірантка НаУОА. 

Бачення календарної реформи у полемічних творах «Апокрисис» та 
«Антиризис» – порівняльний аналіз.

Бондарчук В. О., аспірант НаУОА.

Видатні постаті церковного життя Волині-Житомирщини 1920 – 
1930-х рр.

Бернацький В. Р., аспірант РДГУ.

Діяльність владики І. Огієнка на Холмщині та Підляшші у 1940 р.
Гураль І. В., аспірант НаУОА.

Громадська діяльність Арсена Річинського у 30-х рр. ХХ ст.
Альошина О. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри релі-

гієзнавства НаУОА. 

Рецепція ібн Сіни в кримськотатарській релігійно-філософській 
традиції.

Якубович М. М., кандидат історичних наук, старший викладач ка-
федри релігієзнавства НаУОА.
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Релігієвибір сучасних ромів на Закарпатті: протестантизм. 
Филипчук С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри релі-

гієзнавства НаУОА.

Католицьке та православне розуміння таїнства хрещення з позицій 
символіки християнської культури.

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

Традиції і форми благодійності в Тираспільській римо-католицькій 
дієцезії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Шостак І. В., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафе-
дри політології НаУОА. 

Проблеми поширення криптоуніатизму в західних областях Украї-
ни у 1946–1989 рр.

Бойко Р. Ю., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-
дри релігієзнавства НаУОА.

Репресії проти духовенства Житомирщини.
Жилюк В. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри гумані-

тарних дисциплін Відкритого університету розвитку людини «Ук раїна».

Позиція католицької церкви щодо проблеми людини в суспільстві.
Матвійчук  Н. О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА. 

Сектантський рух на Волині-Житомирщині у 1920-х рр.
Новак Ю. В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Політико-правові та духовно-культурні проблеми розвитку ісламу 
в незалежній Україні.

Менделюк Д. М., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Практичні аспекти сучасного релігійного туризму в Україні. 
Кулініч Н. В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Еволюція знаково-символічної системи православного іконопису.
Корень А. Ф., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Релігійна політика Напелеона.
Колесник В. О., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Мусульманські політичні рухи у Східній Європі (1991 – 2012 рр.).
Карповець А. В., студент 5 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА. 
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Роль відновленої Острозької академії у духовному відродженні 
України.

Данилюк О. В., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Забезпечення діяльності релігійних організацій в Україні. 
Германюк О. В., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Невирішені проблеми екуменічного руху: європейський контекст.
Балик О. С., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Погляд УПЦ та РКЦ на проблеми біоетики: компаративний аналіз.
Венета М. В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Сенс людини: релігійно-філософський аналіз.
Махлюк В. М., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Культ Божої Матері у християнстві: становлення та вияви у видат-
них пам’ятках іконопису України (ХІ – ХІІІ ст.).

Пасечник І. Г., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Особливості формування релігійної свідомості серед студентської 
молоді.

Рубець Л. П., студентка 4 курсу  гуманітарного факультету НаУОА. 

Особливості сучасного протестантського богослужіння.
Семенюк Т. І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Суспільно-громадська діяльність Кам’янець-Подільської дієцезії у 
1992-2012 рр.

Токмін А. О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Ісламські суспільно-політичні рухи в Україні: ідеологічні аспекти.
Синяк О. П., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Синтез іудейського містицизму в єврейській філософії неоплатонізму.
Шимон О. І.,  студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Рецепція богословської спадщини Максима Сповідника у творчості 
Мелетія Смотрицького.

Щепанський В. В., аспірант кафедри релігієзнавства НаУОА. 

Ментальні основи релігійного світобачення Тараса Шевченка.
Даниленко М. П., аспірантка кафедри релігієзнавства НаУОА.

Політичні інтереси шляхти як причина розвитку єретичних рухів на 
території України в XV-XVI ст.

Шаповал А. В., аспірант кафедри релігієзнавства НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОЇ ЕТИКИ, 

ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ. ВІТЧИЗНЯНИЙ  
І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД»

Голова – Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор, 
декан гуманітарного факультету НаУОА.

Секретар – Боровик О. І., викладач кафедри міжнародної мовної 
комунікації, аспірантка  кафедри психології та педагогіки НаУОА. 

Тенденції розвитку сучасної вітчизняної педагогічної науки і практики. 
Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор, декан гу-

манітарного факультету НаУОА. 

Підготовка  бакалаврів  гуманітарн их наук з жіночих та гендерних 
досліджень  у вищих навчальних  закладах Канади.

Юр’єва О. Ю., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, 
аспірантка  кафедри психології та педагогіки НаУОА.

Неформальна освіта як чинник розвитку особистості в Канаді.
Шустак Ю. І., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, 

аспірантка  кафедри психології та педагогіки НаУОА.

Стан викладання предметів духовно морального спрямування у за-
гальноосвітніх школах України.

Нікітюк А. О., аспірантка  кафедри психології та педагогіки НаУОА.

Визначення основних понять морального виховання в середній 
школі Франції.

Захарчук О. М., викладач кафедри індоєвропейських мов, аспірант-
ка  кафедри психології та педагогіки НаУОА.

Викладання етики в американській середній школі.
Олішкевич С. В., викладач кафедри міжнародної мовної комуніка-

ції, аспірантка  кафедри психології та педагогіки НаУОА.

Феміністська педагогіка у сучасних педагогічних дослідженнях.
Лушпай Л. І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри між-

народної мовної комунікації НаУОА.

Виховні ідеали Св. Іоана Златоуста у контексті святоотцівської пе-
дагогіки. 

Кущик Т. О., викладач кафедри англійської мови та літератури, 
аспірантка  кафедри психології та педагогіки НаУОА.
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Релігійна освіта в середніх навчальних закладах Норвегії (1950-ті – 
2012 рр.).

Боровик О. І., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, 
аспірантка  кафедри психології та педагогіки НаУОА.

Основні підходи щодо вивчення духовно-морального виховання у 
педагогіці Німеччини  у другій половині XIX – початку XX ст.   

Ревуцька С. А., аспірантка Міжнародного економіко-гуманітарно-
го університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Внесок недільної школи парафії святих мучениць Віри, Надії, Лю-
бові і матері їх Софії УПЦ-КП у релігійну освіту Рівненщини.

Махлюк В.М., студент бакалаврату спеціальності «Релігієзнав-
ство» НаУОА.

Актуальні проблеми біоетики.
Власова С. Б., науковий співробітник наукової лабораторії христи-

янської етики, психології і педагогіки НаУОА.

Релігійна освіта як складова загальної середньої освіти Німеччини у 
формуванні світосприйняття і світорозуміння учнівської молоді.

Ревінкель О., здобувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Шляхи подолання комп’ютерної залежності серед школярів.
Шишкіна К. М., викладач кафедри міжнародної мовної комуніка-

ції, аспірантка  кафедри психології та педагогіки НаУОА. 

Ongoing Confrontation Between the Humanism and Christianity.
Paul Brodoway, Master’s in History, University Alberta, Canada.

Соціальне служіння церкви ЄХБ «Дім Євангелія», м. Рівне.
Пишнюк І. О., студентка спеціальності «Релігієзнавство»  

НаУОА, співробітник наукової лабораторії християнської етики, пси-
хології і педагогіки НаУОА.

Християнські цінності в світогляді сучасної молоді (на основі со-
ціологічного дослідження).

Кулініч Н.,  студентка магістеріуму спеціальності «Релігієзнав-
ство» НаУОА.

Роль особистості вчителя у викладанні предметів духовно-мораль-
ного виховання.

Новак Ю., студентка магістеріуму спеціальності «Релігієзнав-
ство» НаУОА. 

Проблематика утвердження християнських цінностей у світогляд молоді.
Данилюк О., студентка магістеріуму спеціальності «Релігієзнавв-

ство» НаУОА.
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ПІДСЕКЦІЯ  
«ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ  

ПРАКТИЧНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Голова – Юрченко В. М., доктор психології, професор, завідувач 
кафедри психології Рівненського інституту слов’янознавства.

Секретар – Якушенко С. С., здобувач кафедри психології, молод-
ший науковий співробітник НаУОА.

Практична християнська психологія як засіб психологічної допо-
моги людям.

Юрченко В. М., доктор психології, професор, завідувач кафедри 
психології Рівненського інституту слов’янознавства.

Гріх – як передумова залежності людини від психоактивних речовин.
Якушенко С. С., здобувач кафедри психології, молодший науковий 

співробітник лабораторії християнської етики, психології та педагогіки. 

«…щоб відкинути, за першим поступуванням, старого чоловіка, 
який зотліває в звабливих пожадливостях…».

Кримінський В. О., пастор церкви «Спасіння» м. Острога, христи-
янський центр реабілітації.

Особливості реабілітаційного процесу на етапі практичного озна-
йомлення пацієнта з програмою реабілітації.

Хромов В. М., диякон церкви, керівник християнського центру реабі-
літації осіб з адиктивною поведінкою церкви «Дім Євангелія», м. Рівне.

Експериментальне дослідження ефективності процесу реабілітації 
осіб, залежних від психоактивних речовин, методами медичної психо-
логії у контрольній групі хворих.

Загородній С. М., кандидат медичних наук, завідувач 9-м відділен-
ням психіатричної лікарні, м. Острог.

Християнсько-психологічні засади дослідження формування релі-
гійної особистості в юнацькому віці.

Бадражан А. Г., здобувач кафедри психології, завідувач психофізіо-
логічної лабораторії Рівненського інституту слав’янознавства.  

Практичний аспект використання навчальних посібників духовно-
морального змісту в реабілітації людей з адиктивною поведінкою. 

Бешта О. Л., пастор церкви, християнський центр реабілітації від 
наркоманії та алкоголізму, Церква «Воскресение», м. Рівне.
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Християнсько-психологічний аналіз результатів експерименталь-
ного дослідження передумов формування духовної особистості в до-
шкільному віці.

Фурманець Д. І., аспірант кафедри психології, старший викладач 
Рівненського інституту слав’янознавства.  

Християнсько-психологічний аналіз становлення професії «медич-
на сестра» в країнах Європи та США.

Гусар Г. Й., здобувач кафедри психології,  викладач Рівненського 
державного базового медичного коледжу. 

Педагогіка як одна зі складових системи духовно-морального ви-
ховання підростаючого покоління.

Кобетяк А. Р., аспірант кафедри психології Житомирського дер-
жавного інституту ім. І. Франка.

Методико-практичні аспекти процесу реабілітації алко- та наркоза-
лежних у християнському центрі реабілітації.

Лозинська Т. Л., магістр психології, м. Львів.

Особливості реабілітації алко- та наркозалежних у християнському 
центрі  «Мир без зависимости».

Бойко Т. Г., керівник християнського центру реабілітації, м. Київ.

Християнський підхід до звільнення людей від наркотичної та ал-
когольної залежності.

Банада О. Ю., керівник християнського центру реабілітації, м. Рівне.

Елементи душеопікунської практики в процесі реабілітації осіб з 
адиктивною поведінкою в християнському центрі реабілітації.

Одемчук О. Л., керівник служіння реабілітації церкви «Дім Єванге-
лія», м. Рівне. 

Свідчення дії Ісуса Христа в особистому житті.
Андрущенко О. О., диякон церкви, християнський центр реабіліта-

ції, м. Нетішин.

Особливості реабілітації нарко- та алкозалежних у християнському 
центрі «Мир без зависимости».

Литвинов Р.В., керівник християнського стаціонарного центру ре-
абілітації, м.Київ.

Робота – Божий дар для людини.
Кобилянський В.М., реабілітолог християнського центру реабілі-

тації, м. Острог

Психологічні аспекти програми реабілітації нарко- та алкозалежних 
осіб у християнському центрі, м. Славута. 

Журба С.М., пастор церкви, м. Славута.
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СЕКЦІЯ  
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ»

Голова – Рибак А. І., кандидат політичних  наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності НаУОА.

Секретар – Маслова Ю. П., кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
НаУОА.

Економетричні методи оцінки ефективності реклами.
Рибак А. І., кандидат  політичних  наук, доцент кафедри докумен-

тознавства та інформаційної діяльності НаУОА.

Гендерний аспект друкованої реклами.
Маслова Ю. П., старший викладач кафедри документознавства 

та інформаційної діяльності НаУОА.

Франчайзинг як форма використання корпоративного іміджу орга-
нізації.

Прасюк О. В., старший викладач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності НаУОА.

Взаємовплив ієрархічних, гетерархічних та когнітивних моделей 
рекламної комунікації.

Охріменко Г. В., старший викладач кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності НаУОА.

Інтерактивне навчання як інноваційне явище в педагогіці вищої 
школи.

Каськова І., студентка групи Д-41 факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА.

Саундтрек у кінопродукції як особливий вид product placement.
Дарда С., студентка групи Д-41 факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.

Гендерна проблематика в друкованій рекламі: стереотипізація об-
разу жінки та становлення сексизму.

Яроменко Т., студентка групи Д-51 факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА.
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Методологічні підходи до вивчення культурної ідентичності: дефі-
ніції та категорії.

Свиріпа О., студентка групи Д-51 факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА.

Роль та особливості функціонування слоганів у рекламному дис-
курсі.

Кондратюк Ю., студентка групи МД-11 факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА.

Невербальні засоби комунікації у виступах політиків.
Роздольська М., студентка групи Д-31 факультету політико-ін-

формаційного менеджменту НаУОА.

Смайли як елементи віртуального спілкування.
Федас О., студентка групи Д-31 факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА. 

Аналітичні жанри в регіональній пресі: доцільність використання. 
Балабух О., студентка групи Д-21 факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«СОЦІАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  

В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА МІСЦЕВОМУ 
САМОВРЯДУВАННІ»

Голова – Штурхецький С. В., кандидат наук з державного управ-
ління, старший викладач кафедри документознавства та інформацій-
ної діяльності НаУОА.

Секретар – Бондар В. Д., кандидат наук з державного управління, 
старший викладач кафедри документознавства та інформаційної ді-
яльності НаУОА.

Мотиваційна компетентність керівників в органах місцевого само-
врядування в Україні.

Бондар В. Д., кандидат наук з державного управління, старший викла-
дач кафедри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА.

Роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні.
Дмитерчук Т., студентка групи Д-31 факультету політико-інфор-

маційного менеджменту НаУОА.

Шляхи поліпшення іміджу державних службовців в органах вико-
навчої влади в Україні.

Сич І., студентка групи Д-31 факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА.

Документообіг в органах державної виконавчої служби України.
Васьківська О., студентка групи Д-31 факультету політико-ін-

формаційного менеджменту НаУОА.

Основні вимоги до дрес-коду публічних службовців в Україні.
Хом’як І., студентка групи Д-21 факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.

Роль мотивації в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні.
Киричук І., студентка групи Д-21 факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.

Особливості роботи з документами в архівах МВС України.
Бегун Т., студентка групи Д-21 факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА. 

Особливості архівної системи України.
Мантач А., студентка групи Д-21 факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.
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СЕКЦІЯ 
«ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ»

Голова – Пасічник І. Д., доктор  психологічних наук, професор ка-
федри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Секретар – Кулеша Н. П., аспірант кафедри психолого-педагогіч-
них дисциплін НаУОА.

Психологія мислення в контексті сучасних зарубіжних досліджень.
Пасічник І. Д., доктор  психологічних наук, професор кафедри пси-

холого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Концепція особистісної свободи у християнській психології.
Матласевич О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Феномен міжнаціональної толерантності у сучасній психологічній 
парадигмі.

Король Л. Д., кандидат психологічних наук, доцент кафедри між-
народної мовної комунікації НаУОА.

Концептуальна модель  позитивної аперцепції в професійній діяль-
ності майбутнього юриста.

Цип’ящук М. Б., викладач кафедри  державно-правових дисциплін 
НаУОА.

Діагностика обдарованості в галузі природничих наук.
Лисиця А. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри психоло-

го-педагогічних дисциплін НаУОА. 
Горчак Т. Г.,  викладач  кафедри педагогіки і методів початкового 

навчання РЕГІК.

Соціально-педагогічний моніторинг життєвих орієнтирів студентів.
Вербець В. В., доктор педагогічних наук, професор РДГУ.

Особистісне самоствердження – основа підготовки дітей-сиріт до 
самостійного життя.

Тимощук О. В., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-
плін НаУОА.

Психологічні детермінанти  особистісного самовизначення обдаро-
ваних підлітків.

Бояківська І. О., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-
плін НаУОА.
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Роль психологічного здоров’я в особистісному розвитку молоді.
Нижник А. Є.,  аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА.

Особистісні деформації: ґенеза та особливості проявів.
Курилас Н. В., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 

НаУОА.

Проблеми адаптації та дезадаптації студентів-сиріт до умов навчан-
ня у вищому навчальному закладі.

Кулеша Н. П., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
НаУОА.

Визначення психологічних особливостей менеджера електронної 
комерції.

Зубенко І. Р., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
НаУОА.

Класифікація психологічних типів менеджера.
Зубенко Т. А., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 

НаУОА.

Ціннісні орієнтації як основа вибору життєвих цілей в процесі роз-
витку автономності особистості в юнацькому віці.

Гільман А., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Проективний дзеркальний малюнок як метод роботи з сімейними 
проблемами. 

Житкевич Ю., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Діагностичні можливості малюнка для дослідження потреб та моти-
вів дітей-сиріт молодшого шкільного віку.

Штокало О., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Особистісні особливості подружжя з різним характером поведінки 
в сімейних конфліктах.

Прач Н., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Особливості релігійності українців.
Пастух О., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Структурно-функціональні характеристики релігійності християн 
як предмет психологічного дослідження.

Годунок Н., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.
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Психологічні аспекти формування національної самосвідомості 
у творчій спадщині Касіана Саковича (історико-психологічне дослі-
дження).

Тарасюк О., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Розвиток довільної уваги дошкільників засобами психодрами
Гончарук К., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія»  

НаУОА.

Проблема неуспішності школярів.
Мосійчук О., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія»  

НаУОА.

Історико-психологічне дослідження цілісно-смислової сфери осо-
бистості у творах Інокентія Гізеля.

Затишна Н., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія»  
НаУОА.

Психологічна готовність до шлюбу в контексті гендерних і вікових 
особливостей.

Хованець О., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія»  
НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ»

Голова – Каламаж Р. В., доктор психологічних наук, професор ка-
федри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Секретар  – Волошина В. О., аспірант кафедри психолого-педаго-
гічних дисциплін НаУОА.

Метапам’ять та рефлексія: порівняльний аналіз зарубіжних та ві-
тчизняних підходів до вивчення проблематики.

Каламаж Р. В., доктор психологічних наук, професор кафедри пси-
холого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Психологічне підґрунтя явища «плагіат» у науковій діяльності на 
теренах України.

Коцюк Ю. А., кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних 
технологій НаУОА.

Гендерні особливості у процесі розвитку  емоційного інтелекту.
Мельник Н. М., викладач кафедри психолого-педагогічних  дисци-

плін НаУОА.

Моніторинг пам’яті: види метапам’яттєвих суджень та їх особливості. 
Волошина В. О., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА.

Метакогнітивні судження: критерії класифікації.
Сігінішина А. С., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА.

Когнітивно-стильовий підхід у дослідженні метапам’яті особистості.
Попчук М. А.,  аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 

НаУОА.

Особливості вибору стратегії запам’ятовування залежно від резуль-
тативності моніторингу метапам’яті.

Авраменко Л., студентка  5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Закономірності впливу інтерференції на судження ретроспективної 
впевненості (RCJ).

Гордійчук О., студентка  5 курсу спеціальності «Психологія»  
НаУОА.
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Експліцитні та імпліцитні процеси як основа суджень про відчуття 
і знання.

Довгалюк Т., студент  5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Психологічні механізми формування неправдивих спогадів (false 
memories).

Добжанська О., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» 
НаУОА.

Метапам’яттєві здібності та особливості їх вивчення.
Кухар М., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Testing effect у досліженнях пам’яті.
Целюк Т., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Малюнок як відображення емоційного стану дитини.
Саєнко О., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Валідність метапам’яттєвих суджень у розрізі мотивації до 
запам’ятовування.

Кусковець М., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія»  
НаУОА.

Інтернальна та екстернальна пам’ять: вплив Інтернет-ресурсів на 
розподіл мнемонічних процесів (на вибірці студентів першого  та чет-
вертого років навчання).

Ткачук О., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Роль суджень ретроспективної впевненості (RCJ) у прийнятті гру-
пових рішень студентами ВНЗ.

Кравчук Д., студент 2 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Рівень естетичного задоволення студентів залежно від когнітивно-
стильових особливостей особистості (полезалежність, поленезалеж-
ність).

Дерейко О.,  студентка  2 курсу спеціальності «Психологія»  
НаУОА.

Роль евристики доступності у вирішенні проблемних задач.
Свиридовська Н.,  студентка  1 курсу спеціальності «Психологія» 

НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»

Голова – Шугай М. А., кандидат психологічних наук, доцент кафе-
дри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Секретар  – Нижник А. Є., аспірант кафедри психолого-педагогіч-
них дисциплін НаУОА.

Страх життя ціннісно-смислові аспекти  психологічного здоров’я 
молоді.

Шугай М. А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психо-
лого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Медико-екологічні ризики та фобії в контексті сталого розвитку
Гущук І. В.,  кандидат медичних наук, старший викладач кафедри 

психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Особливості адиптивної поведінки в дитячому та підлітковому віці, 
що перебувають на амбулаторному обліку в психіатричній службі.

Загородній С. М., кандидат медичних наук, старший викладач ка-
федри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Усвідомлена вагітність як психогігієнічна умова розвитку.
Прокопенко А. В.,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Розвиток самоцінності особистості, що переживає кризу середнього 
віку, засобами психодрами.

Гандзілевська Г. Б., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психолого-педагогічних дисциплін НаУОА, 

Левандовська М. Б., викладач кафедри психології Кримського ін-
женерно-педагогічного університету, психодраматист.

Розвиток уяви дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку за 
допомогою методу глино терапії.

Квашук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри пси-
холого-педагогічних дисциплін НаУОА.

До проблеми професійного вигорання офіцерського складу військо-
вих формувань силових відомств України.

Карчевський І. Р.,  кандидат психологічних наук, старший викла-
дач кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА. 
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Адаптація молодого викладача у системі вищої освіти. 
Сімак К. В., викладач кафедри англійської мови та літератури  

НаУОА.

Гендерне виховання у навчальному процесі середніх навчальних за-
кладів Канади. 

Костюк О. О., викладач кафедри англійської мови та літератури 
НаУОА.

Харчова поведінка молоді як предмет психологічного дослідження.
Нижник А. Є., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 

НаУОА.

Взаємозв’язок соціальних страхів та мотивації уникнення невдач у 
юнацькому віці.

Данильчук І., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія»  
НаУОА.

Психологічні чинники мотивації студентів до отримання допомоги 
психолога.

Бойко М., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Особливості роботи з дітьми з психічними і фізичними вадами за 
допомогою арт-терапії.

Тодавчич І., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія»  
НаУОА.

Залежність комунікативної культури викладача від рівня його «емо-
ційного вигорання».

Михальчук Т., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія»  
НаУОА.

Страхи у дітей з обмеженими можливостями.
Хомська Ю., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Особливості формування психологічної готовності до материнства
Ветрова М., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія»  

НаУОА.

Вплив телебачення на становлення психіки дітей молодшого шкіль-
ного віку.

Ліщук Я.,  студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Особливості переживання соціальних страхів у студентській групі.
Миненко О., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ»

Голова – Лебедюк В. М., кандидат наук з державного управління, 
старший викладач кафедри політології НаУОА.

Секретар – Бендюк О. М., студентка магістеріуму НаУОА.

Статистичні методи в політичній науці: межі застосування.
Лебедюк В. М., кандидат наук з державного управління, старший 

викладач кафедри політології НаУОА.

Чому затягнувся процес підписання Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС?

Загребельна Л. В., кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри політології НаУОА.

Україна в геополітичних лабіринтах: у пошуках меншого зла.
Мозоль М. Л., викладач кафедри політології НаУОА.

Проблеми та перспективи формування «нового» середнього класу 
в Україні.

Кардаш С. Ю., аспірант кафедри політичних наук і філософії ЛРІ-
ДУ  НАДУ.

Інформаційна безпека України в контексті сучасних загроз та ви-
кликів. 

Волохатий С. В., студент 4 курсу НаУОА.

Стабільність гібридних режимів: пошук латентних чинників.
Зінчук Д. С., студент 4 курсу НаУОА.

Соціально-економічні наслідки та міжнародне становище України в 
разі входження до Митного союзу.

Крючок Р. Я., студент 4 курсу НаУОА.

Динаміка президенціалізму на пострадянському просторі (на при-
кладі України, Росії, Грузії та Білорусі.

Пугач М. В., студентка 4 курсу НаУОА.

Професіоналізація виборчих кампаній політичних партій в Україні: 
переваги і недоліки?

Совпенчук В. С., студентка 4 курсу НаУОА.
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Імідж кандидата в електоральному виборі громадян.
Бендюк Л. М., студентка магістеріуму НаУОА.

Трансформація партійної системи України під впливом зміни ви-
борчого законодавства (2006-2012 рр.).

Хомич П. В., студент магістеріуму НаУОА.

Політичний та суспільний контекст формування національної іден-
тичності українського суспільства.

Дем’янчук С. Ю., студент магістеріуму НаУОА.

Перспективи повернення Україною статусу ядерної держави.
Білецький Ю. В., студент магістеріуму НаУОА.

Непотизм в українській політиці у період президентства В. Януковича.
Мацієвський Р. Ю., студент 4 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ  

В УКРАЇНІ»

Голова – Мацієвський Ю. В., кандидат політичних наук, доцент 
кафедри політології НаУОА.

Секретар – Архипенко А. О., студентка магістеріуму НаУОА. 

Політичні партії і політичний режим в Україні після парламент-
ських виборів 2012 р.

Мацієвський Ю. В., кандидат політичних наук, доцент кафедри 
політології НаУОА.

Групи мас-медіа в Україні – виразник інтересів українського сус-
пільства?

Завадська О. Р., кандидат історичних наук, старший викладач ка-
федри політології НаУОА.

Становлення та розвиток виборчої системи Республіки Польща.
Рибачок С. Л., викладач кафедри політології НаУОА.

Політичний режим в Україні: міжнародний вплив.
Великожон Д. О., студент 4 курсу НаУОА.

Особливості інституалізації парламентської опозиції в Україні  на 
сучасному етапі.

Комісарчук О. С., студентка 4 курсу НаУОА.

Рекрутування політичної еліти в Україні (на прикладі парламент-
ської виборчої кампанії 2012 р.).

Малеш О. О., студентка 4 курсу НаУОА.

Вплив політичних чинників на розподіл міжбюджетних трансфер-
тів в Україні.

Перехристюк К. В., студентка 4 курсу НаУОА.

Суперпрезиденціалізм як складова трансформації форми правління 
в Україні.

Архипенко А. О., студентка магістеріуму НаУОА. 

Трансформація неопатрімоніалізму в період президентства В. Яну-
ковича як шлях до консолідації олігархічних еліт та демократизації 
України.

Бублик О. С., студент 3 курсу НаУОА.
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Політична комунікація в Інтернет-просторі: закордонний досвід та 
українські реалії.

Андрощук І. Д., студент магістеріуму НаУОА. 

Вплив політичної реклами у Інтернет-ресурсах на електоральний 
вибір (на прикладі виборчого процесу в Україні 2012 р.).

Кушнірук Т. В., студент магістеріуму НаУОА.

Кадровий потенціал партійних осередків на виборах 2012 р.
Гоч Л. Ю., студентка магістеріуму НаУОА.

Вплив партійної структуризації Верховної Ради на дієвість парла-
менту за результатами виборів 2012 року.

Шевчук М. П., студент магістеріуму НаУОА.

Урядова стабільність в Україні протягом 2000-2012 років.
Мазур Я. В., студент магістеріуму НаУОА.

Чинники трансформації форми правління в Україні.
Рижа Д. В., студентка магістеріуму НаУОА.

Методика вимірювання ефективності діяльності органів місцевого 
самоврядування.

Откидач О. А., студентка 3 курсу НаУОА.

Парламентська відповідальність уряду в Україні: проблеми засто-
сування.

Наумчук А. В., студент магістеріуму НаУОА.

Клієнтелізм в українській політиці у період президентства В. Яну-
ковича.

Гунько Д. В., студент 4 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ 
«ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»                                                                                                                                      

    
Голова – Скрипнюк В. М., доктор юридичних наук, доцент, за-

відувач кафедри державно-правових дисциплін НаУОА.
Секретар – Грищук М. В., кандидат юридичних наук, доцент ка-

федри державно-правових дисциплін НаУОА.

Конституційно-правові засоби забезпечення народного сувернітету 
в умовах демократії: проблеми і перспективи.

Скрипнюк В. М., доктор юридичних наук, доцент кафедри дер-
жавно-правових дисциплін НаУОА.

Конституційний процес і ґенеза Конституції України. 
Скрипнюк О. В., доктор юридичних наук, професор кафедри дер-

жавно-правових дисциплін НаУОА.

Нормативно-правове регулювання проблем запобігання надзвичай-
ним екологічним ситуаціям та їх ліквідації в Україні: реалії та проблеми.

Грищук М. В., кандидат політичних наук, доцент кафедри дер-
жавно-правових дисциплін НаУОА.

Суперпрезидентська республіка та суперпрезиденство: встановлен-
ня змісту термінів.

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

Злочинність – соціальна проблема.
Шевчук О. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загаль-

но-технічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки РДГУ.

Біотехнології в сучасній медицині: науковий розвиток чи неправо-
мірне втручання? Юридичний погляд. 

Цип’ящук М. Б., викладач кафедри  державно-правових дисциплін 
НаУОА. 

Універсали Богдана Хмельницького як джерела права Української 
держави в період Визвольної війни 1648-1654 рр.

Кренціль Б. О., студент 1 курсу НаУОА.

Охорона праці як правовий інститут трудового права.
Ткачик В. О., студент 1 курсу НаУОА.
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Порушення гендерної рівності у трудовій сфері.
Хоменко А. М., студентка 1 курсу НАУОА.

Конституційне право на працю.
Годунок С. С., студентка 1 курсу НаУОА.

Місце локальних нормативно-правових актів у структурі законо-
давства про працю.

Ткачук Г. В., студентка 1 курсу НаУОА.

Відмінність правового регулювання прав працівників в Україні з 
міжнародними стандартами праці. 

Ладуба Н. Д., студентка 2 курсу НаУОА.

Юридична професія: поняття та ознаки.
Зарічний В. В., студент 1 курсу НаУОА.

Стандарти професійної діяльності юриста (національні та міжна-
родні).

Назарук М. П., студент 1 курсу НаУОА.

Поняття професійної культури юриста. 
Стахнюк Ю. В., студентка 1 курсу НаУОА.

Основні засади професійної етики юриста.
Гаврилюк І. К., студент 1 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПРАВОСУДДЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ 

ДИСЦИПЛІН»

Голова – Гонгало С. Й., старший викладач кафедри правосуддя та 
кримінально-правових дисциплін НаУОА.

Секретар – Максимчук О. О., студентка 5 курсу НаУОА. 

Перехресний допит.
Попелюшко В. О., доктор юридичних наук, професор НаУОА.

Релевантність кримінальної процесуальної форми та кримінально-
правових норм.

Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук, доцент НаУОА. 

Дослідження підписів нотаріусом: проблемні аспекти.
Гонгало С. Й., старший викладач  НаУОА.

Процесуальний статус засудженого в провадженні за нововиявле-
ними  обставинами.

Стрельбіцька Л. Я., старший викладач  НаУОА.

Роль основних засад у забезпеченні справедливості кримінального 
провадження в Україні.

Зеленський С. М., кандидат юридичних наук, здобувач кафедри 
правосуддя та кримінально-правових дисциплін НаУОА.

Захист прав та інтересів потерпілих осіб, що мають фізичні вади та 
(або) психічні розлади, у кримінальному судочинстві України.

Лідовець Т. М., старший викладач  НаУОА.

Співвідношення кримінально-правових понять «насильство» та 
«примус».

Хомич Т. М., викладач  НаУОА.
 
Спрощенний порядок судового розгляду кримінальних справ до 

прийняття КПК 2012 р.
Лопанчук Ю. Л., здобувач кафедри правосуддя та кримінально-

правових дисциплін НаУОА.

Форми закінчення досудового розслідування в КПК України та Ро-
сійської Федерації: порівняльно-правовий аспект.

Боржецька Н. Л., аспірант НаУОА. 
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Підготовче провадження в кримінальному процесі України та Ро-
сійської Федерації: порівняльно-правовий аспект.

Шминдрук О. Ф., аспірант НаУОА. 

Поняття меж судового розгляду в кримінальному провадженні.
Жук М. С., аспірант НаУОА.

Оцінка доказів у контексті нового КПК України.
Мельник А. В., аспірант НаУОА.
 
Об’єкт пізнання в кримінальному провадженні.
Загребельний В. В., здобувач кафедри правосуддя та кримінально-

правових дисциплін НаУОА.
 
Особливості визначення способів вчинення злочинів у сфері ком-

п’ю терних технологій (кіберзлочини).
Сімашко Д. Г.,  здобувач кафедри правосуддя та кримінально-пра-

вових дисциплін НаУОА.

Небезпечна продукція як предмет злочину, передбаченого ст. 227 
КК України.

Волинчук В. О., здобувач кафедри правосуддя та кримінально-пра-
вових дисциплін НаУОА.

 
Захисник як суб’єкт збирання доказів.
Люліч В. А.,  здобувач кафедри правосуддя та кримінально-право-

вих дисциплін НаУОА.

Про матеріально-правовий зміст процесуальних інститутів в адміні-
стративному судочинстві України.

Аврамишин С. В., здобувач кафедри правосуддя та кримінально-
правових дисциплін НаУОА.

 
Примирення підозрюваного з потерпілим у кримінальному законо-

давстві країн континентальної системи права.
Матвійчук М., студентка  3 курсу НаУОА. 

Класифікація доказів у кримінальному процесуальному праві України.
Ваколюк Ю., студентка  3 курсу НаУОА.
 
Примусові заходи медичного характеру.
Брицька К.,  студентка  4 курсу НаУОА. 

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Ткачук Т.,  студентка  4 курсу НаУОА.
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Групове порушення громадського порядку: порівняння з хуліган-
ством та масовими заворушеннями.

Бережнюк Т.,  студентка  4 курсу НаУОА.
 
Сторона захисту в кримінальному провадженні.
Смалюк Р., студент магістеріуму НаУОА.
 
Проблеми протидії хакерству в умовах реалізації права на свободу 

наукової та технічної творчості.
Зембра Є., студент магістеріуму НаУОА. 

Особливості кримінальних процесуальних відносин у добу Київ-
ської Русі. 

Волошина А. В., студентка 1 курсу НаУОА.

Кримінальне право Стародавнього Китаю.
Подзізей Р. К., студент 1 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

Голова – Ковальчук В. Б.,  доктор юридичних наук, професор ка-
федри теорії та історії держави і права НаУОА.

Секретар – Зінчук Д. О., викладач  кафедри теорії та історії дер-
жави і права НаУОА.

Пасивне виборче право та доцільність його обмеження в контексті 
парламентських виборів.

Ковальчук В.Б.,  доктор юридичних наук, професор кафедри теорії 
та історії держави і права НаУОА.

Концептуальні засади реалізації права на громадянський протест в 
Україні.

Іщук С. І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та 
історії держави і права НаУОА.

Загальний порядок перегляду рішень, які набрали законної сили.
Самолюк В. В., кандидат юридичних наук, старший викладач ка-

федри теорії та історії держави і права НаУОА.

Гарантії права на судовий захист прав працівників у разі припинен-
ня трудового договору з ініціативи роботодавця.

Зінчук Д. О., викладач кафедри теорії та історії держави і права 
НаУОА.

Особливості самоврядування української громади міста Кам’янця 
на Поділлі XVI-XVII ст.

Крамар С. І., здобувач кафедри теорії та історії держави і права 
НаУОА.

Професійна правосвідомість судді та її роль у процесі здійснення 
правосуддя.

Панчук І. О., здобувач кафедри теорії та історії держави і права 
НаУОА.

Загальна характеристика правової системи Китаю ХІХ-ХХ ст. 
Колбасюк І.С., студентка 1-го курсу НаУОА.

Англо-саксонська система права.
Чепура Ю. А., студентка 1-го курсу НаУОА.
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Розвиток міжнародного права в класичний період (1648-1919 рр.).
Лендєл А. І., студентка 1-го курсу НаУОА.

Етнічне питання в конституціях держав Європи.
Шабаровський Б. В., студент 3 курсу НаУОА.

Зміст селянської реформи 1861 р. 
Цимбалюк М. А., студентка 1 курсу НаУОА. 

Загальна характеристика міжнародного публічного права в період 
феодалізму.

Любчик Н. Є., студентка 1-го курсу НаУОА. 
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СЕКЦІЯ 
«ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»

Голова – Блащук Т. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін НаУОА.

Секретар – Поліщук Т. С., студентка 3-го курсу НаУОА.

Форма договору перевезення вантажу автомобільним транспортом.
Лідовець Р. А., кандидат юридичних наук, старший викладач кафе-

дри цивільно-правових дисциплін НаУОА.

Поняття елементу в цивільному праві.
Блащук Т. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін НаУОА.

Особливості умов про предмет в договорі контрактації. 
Мамченко Ю. А., здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

НаУОА.

Цивільне право Франції та Німеччини на початку ХІХ ст.
Козловська М. І., студентка 1-го курсу НаУОА.

Опіка і піклування у Римському праві.
Нефедорів Х. І., студентка 1-го курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО  

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»

Голова – Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук, доцент ка-
федри муніципального права та адміністративно правових дисциплін 
НаУОА.

Секретар – Севрук В. С., студентка 5-го курсу НаУОА.

Правила внутрішнього трудового розпорядку у вищих навчальних 
закладах.

Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри му-
ніципального права та адміністративно-правових дисциплін НаУОА.

Статус потерпілого у справах  про адміністративні правопорушен-
ня: окремі аспекти.

Курганська О. В., старший викладач кафедри муніципального пра-
ва та адміністративно-правових дисциплін НаУОА.

Гарантії захисту права на працю при розірванні трудового договору 
з працівником з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Сенчак  І. І., старший викладач кафедри муніципального права та 
адміністративно-правових дисциплін НаУОА.

Перспективи  реформування  суддівського  самоврядування в Україні.
Штогун С. Г., кандидат юридичних наук, доцент кафедри муніци-

пального права та адміністративно правових дисциплін НаУОА.

Адміністративне затримання як захід забезпечення провадження у 
справах про адміністративне правопорушення.

Ніколаєнко Р. О., студент 3-го курсу НаУОА.

Організація адміністративних судів в Україні.
Сацик К. С., студентка 4-го курсу НаУОА.

Вища рада юстиції та органи суддівського самоврядування: пробле-
ми взаємодії.

Журавський Н. М., студент5-го курсу НаУОА.

Порядок обрання на посаду сільського, селищного, міського голови.
Шарко І. О., студентка 1-го курсу НаУОА.
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