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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 журналітики НаУОА. 

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

Зайцев М. О. – доктор філософських наук, доцент, завідувач ка-
федри 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 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, заві-
дувач 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, завідувач ка-
федри 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 ка-
федри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

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

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

Цапін А. О. – директор Наукової бібліотеки НаУОА. 
Свинарчук Р. В. – начальник редакційно-видавничого відділу 

 НаУОА. 
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ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
Дата: 26 березня 2014 р. 
Початок: 12:00.
Місце проведення: актова зала.

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

наук, професор.

Наукові доповіді:

Ставлення Тараса Шевченка до Росії та Польщі. 
Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, профе-

сор, перший проректор з навчально-наукової роботи НаУОА.

Чи була революція? Події 2004 р. і 2014 р. в Україні у порівняльній 
перспективі. 

Мацієвський Юрій Володимирович, кандидат політичних наук, 
доцент кафедри політології НаУОА.

Економічна оцінка запровадження середньострокового бюджетно-
го планування в Україні. 

Дем’янчук Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент ка-
федри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Про роботу секцій на факультетах та в Інституті права імені І. Ма-
линовського. 

Доповідають заступники з наукової роботи.

Про перспективи наукових досліджень у Національному універси-
теті «Острозька академія». 

Доповідає Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, 
професор, перший проректор з навчально-наукової роботи НаУОА.
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ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

18–19 березня 2014 року 

СЕКЦІЯ  
«ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ»

Дата та час: 18 березня о 14:00. 
Місце проведення: аудиторія № 39.
Формат: круглий стіл.

Керівник – Зайцев Микола Олександрович, професор, доктор фі ло-
софських наук, завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА.

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

Цивілізаційні основи формування соціокультурного простору ЄС. 
Христунова Т. А., студентка групи К-41 НаУОА.

Філософські основи постмодерної літератури. 
Андрєєва Б. Є., студентка групи К-21 НаУ ОА.

Семантика одягу як репрезентанта знаково-символічного простору 
національної ідентичності. 
Алексійчук Г. Ф., студентка групи К-41 НаУОА.

Феномен університету в контексті здійснення культурної політики 
сучасності. 

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

Фотографія як презентація візуального досвіду культури. 
Бонка Г. М., студентка групи К-21 НаУОА.

Село як світ. 
Процак С. С., студентка групи К-21 НаУОА.

Методологічні настанови пізнання та системи освіти. 
Зайцев М. О., доктор філософських наук, професор, завідувач ка-

федри культурології та філософії НаУОА.

Дискурс тілесності у некласичній естетиці. 
Карповець М. В., старший викладач кафедри культурології та фі-

лософії НаУОА.
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Антигерой як протагоніст популярної культури сучасності. 
Кузьміч О. В., студентка групи МК-1 НаУОА.

Стирання кордонів між масовою та елітарною культурою у теорії 
Леслі Фідлера. 

Маковецька О. О., студентка групи К-41 НаУОА.

Іронія та пародія як підривні форми творення культури. 
Васильчук В. І., студентка групи К-21 НаУОА.

Потік свідомості як метод постмодерної культури. 
Кривчук А. А., студент групи МК-1 НаУОА.

Підходи до розуміння концепту віртуального. 
Демчук М. В., студент групи К-41 НаУОА.

Кібер-простір як явище культури. 
Стратонова Н. О., старший викладач кафедри філософії НУВГП.

Урбаністична мультимедійна утопія як проект ідеального суспільства.
Гриценя О. В., студент групи МК-1 НаУОА.

Сучасне мистецтво: до проблеми самовизначення. 
Лукащик М. В., студентка групи К-21 НаУОА.

Дискурс уяви у літературному фентезі
Мялковський М. М., студент групи К-21 НаУОА.

Відношення до феномену смерті в античності. 
Пилипчук О. Ю., студентка групи К-21 НаУОА.

Специфіка використання психоаналітичної теорії у дослідженнях 
культури. 

Миронович М. А., студентка групи К-21 НаУОА.

Методологічні стратегії дослідження повсякдення у сучасній куль-
турології. 

Марченко Б. М., студент групи К-31 НаУОА.

Діалектика трагічного та комічного в культурі постмодерну. 
Пархомчук Є. О., студентка групи К-21 НаУОА.

Феномен цитування у культурі постмодернізму. 
Мачеброда Н. П., студентка групи К-41 НаУОА.
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Імітація як феномен постмодерної культури. 
Рутік К. С., студентка групи К-41 НаУОА.

Підходи до розуміння феномену споживацтва. 
Бондарчук Я. Б., студентка групи МК-1 НаУОА.

Перформативність як засіб конструювання культурних феноменів. 
Тимощук Ю. М., студентка групи МК-1 НаУОА.

Споживання та надспоживання: співвідношення понять. 
Івичук С. Ю., студентка групи МК-1 НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПРАКТИКИ КУЛЬТУРИ»

Дата та час: 18 березня о 14:00.
Місце проведення: ауд. № 38.
Формат: дискусія.

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

Секретар – Петрушкевич Марія Стефанівна, доцент, кандидат 
філософських наук кафедри культурології та філософії НаУОА. 

Лінгвостилістичні вектори фольклоризму оповідання Ганни Барві-
нок «Не було зранку – не буде й до’станку». 

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

Вплив жовківської школи живопису на формування волинського 
бароко. 

Бендюк Н. М., студентка групи К-41 НаУ ОА.

Порівняльний аналіз ретроспективних течій неоязичництва у сучас-
ному суспільстві. 

Борбелюк В. Р., студент групи К-21 НаУОА.

Відображення української традиційної культури у кінематографі 
Довженка. 

Вілимець В. Ю., студентка групи К-21 НаУОА.

Культурно-громадські організації у Венесуелі 1945–1990 рр. 
Кісь Т. І., студентка групи К-21 НаУОА.

Символ ока в культурі народів світу. 
Рибінський Р. А., студент групи К-21 НаУОА.

Вплив мультиплікаційної продукції на сприйняття дітей. 
Бондар І. Я., студентка групи МК-1 НаУОА.

Походження та символіка давньоруської ікони. 
Савсюк О. В., студент групи К-21 НаУОА.

Особливості декоративно-прикладного мистецтво в українській 
кам’яній культовій архітектурі на теренах Америки ХІХ–ХX ст. 

Янковська А. С., студентка групи К-21 НаУОА.
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Культурологічний аналіз українського гіперреалізму (на прикладі 
творчості Віталія Григор’єва, Володимира Марценюка). 

Мічуда Н. В., студентка групи К-21 НаУОА.

Культурно-релігійні пам’ятки Шумщини на карті Волині. 
Цезарук А. Ю., студент групи К-31 НаУОА.

Фольклоризм у творчості Ганни Барвінок. 
Волківська Ю. В., студентка групи К-31 НаУОА.

Карнавал як феномен культури від епохи Відродження до сучасності.  
Приступа І. А., студентка групи К-21 НаУОА.

Репрезентація чоловічого у християнських духовних ЗМК. 
Петрушкевич М. С., кандидат філософських наук, доцент кафедри  

культурології та філософії, завідувач кафедри гендерних досліджень 
НаУОА.

Семантика одягу як репрезентанта знаково-символічного простору 
народної ідентичності. 

Алексійчук Г. Ф., студентка групи К-41 НаУОА.

Феномен татуювання як маркер масової культури. 
Шевчук В. М., студентка групи К-41 НаУОА.

Дошлюбні стосунки в мусульман та православних християн: ком-
паративний аналіз. 

Вінічук Л. Л., магістр культури, старший лаборант кафедри куль-
турології та філософії НаУОА.

Тіло жінки у повсякденності модерну. 
Стремедловська О. М., студентка групи К-31 НаУОА. 

Маргарет Мід: образ дитини як об’єкт культурологічного аналізу. 
Оксенюк О. О., студентка групи МК-1 НаУОА.

Культура дитинства у радянський період. 
Прищепа М. С., студентка групи МК-1 НаУОА.

Аналіз маскулінності та фемінності у мультиплікаційній продукції 
радянського періоду. 

Лисовець Н. А., студентка групи К-21 НаУОА.

Феномен куртуазної любові у середньовічній культурі. 
Кромська А. В., студентка групи К-31 НаУОА. 
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Вплив бойових мистецтв на формування особистості. 
Сильман О. В., студент групи К-21 НаУОА.

Віртуальна репрезентація гендеру в рекламі. 
Шкабара М. С., студентка групи К-41 НаУОА.

Жіночий одяг як маркер соціалізації в плакатній культурі СРСР. 
Вращук К. В., студентка групи К-31 НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ  

І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Дата та час: 18 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 11.
Формат: круглий стіл.

Голова – Жилюк Сергій Іванович, доктор історичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА. 

Секретар – Новак Юлія Валеріївна, старший лаборант кафедри ре-
лігієзнавства і теології НаУОА. 

Пошук нових парадигм в історико-релігієзнавчих дослідженнях. 
Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

релігієзнавства і теології НаУОА.

Автокефальне духовенство в українському націоналістичному русі 
1940-х рр. 

Жилюк В. М., кандидат історичних наук, доцент Рівненського інс ти-
ту ту «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Ук раї на»».  

Доброчинність римо-католицької церкви у сфері освіти на україн-
ських землях протягом ХІХ ст. 

Шостак І. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри політо-
логії НаУОА.

Іслам і Майдан. 
Якубович М. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри 

релігіє знавства і теології НаУОА.

Ресурси християнського телебачення в місіонерській роботі україн-
ських церков. 

Филипчук С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
релігіє знавства і теології НаУОА.

Реалізація принципів співпраці держави і церкви на прикладі сучас-
них європейських держав. 

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

Становище православної церкви в Польщі у 20-х рр. ХХ ст. 
Альошина О. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри релі-

гієзнавства і теології НаУОА.
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Діяльність інституту уповноважених Рад у справах РПЦ та релігій-
них культів у Волинській та Рівненській областях (1944–1953 рр.).

Якуніна К. І., викладач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА.

Основні напрямки розвитку релігієзнавчої думки наприкінці ХХ ст. 
Бойко Р. Ю., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-

дри релігієзнавства і теології НаУОА. 

Проблема главенства апостола Петра у полемічних творах «Апо-
крисис» та «Антиризис»: порівняльний аналіз. 

Бондарчук В. О., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

Антропологічні погляди Мелетія Смотрицького (на прикладі праці 
«Тренос»). 

Щепанський В. В., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

Джерела вивчення історії церковного життя Житомирщини 1920-х рр. 
Бернацький В. Р., аспірант Рівненського державного гуманітар-

ного університету. 

Соціально-психологічні аспекти сучасного харизматичного руху. 
Шевчук В. М., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

Засади розвитку релігійного туризму і паломництва Волинського 
регіону сучасної України. 

Кулініч Н. В., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

Медіатизація протестантизму: консервативна та прогресивна позиції. 
Данилюк О. В., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

Релігійні громади сектантського типу на Волині-Житомирщині у 
1920-х рр.: аналіз опублікованих та неопублікованих джерел. 

Новак Ю. В., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

Холістичні уявлення представників руху New Age (Нью Ейдж). 
Цуканова В. А., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнав-

ство» гуманітарного факультету НаУОА

Діяльність християнських конфесій у соціальних мережах. 
Пархонюк Т. М., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнав-

ство» гуманітарного факультету НаУОА

Суспільна та місіонерська діяльність Кароля Войтили. 
Артамонова Ю. А., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієз-

навство» гуманітарного факультету НаУОА
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Історія виникнення та сьогодення Братства імені князів Острозьких. 
Данильченко Н. К., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієз-

навство» гуманітарного факультету НаУОА.

Орден піарів: обставини виникнення, особливості діяльності та 
основні осередки на Волині XVI–XIX ст. 

Застріжна О. Д., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнав-
ство» гуманітарного факультету НаУОА.

Самітницький шлях спасіння в християнському чернецтві. 
Ковальчук І. В., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнав-

ство» гуманітарного факультету НаУОА.

Досвід функціонування військового капеланства США. 
Ковальова Є. Г., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнав-

ство» гуманітарного факультету НаУОА.

Освітньо-виховна праця Міклашівського сільського училища Ост-
розького Кирило-Мефодіївського братства. 

Козарик Т. П., студентка 4-го курсу спеціальності «Релігієзнав-
ство» гуманітарного факультету НаУОА.

Відношення сучасної католицької церкви до науки та культури. 
Зань В. В., студент 4-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» гу-

манітарного факультету НаУОА.

Концепція «мого тіла» в сучасному філософському дискурсі. 
Божич О. О., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» 

гуманітарного факультету НаУОА.

Християнська біоетика: спільне та відмінне у підходах до розгляду 
евтаназії. 

Венета М. В., студентка 5-го курсу спеціальності «Релігієзнав-
ство» гуманітарного факультету НаУОА.

Літературна цензура католицької Португалії ХХ ст. 
Волошин Т. І., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» 

гуманітарного факультету НаУОА.

Творці світу у космогонічних міфах давніх скандинавів і слов’ян: 
спільне та відмінне. 

Войтов Б. І., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» 
гуманітарного факультету НаУОА.
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Політика більшовіків щодо православної церкви у 1917–1925 рр. 
Гладун С. О., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавство» 

гуманітарного факультету НаУОА.

Філософія віри Мартіна Бубера. 
Медведюк І. М., студентка 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавст-

во» гуманітарного факультету НаУОА.

Місце релігії у законодавстві Європейського Союзу. 
Рубець Л. П., студентка 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавст-

во» гуманітарного факультету НаУОА.

Модерністські тлумачення Корану. 
Шевчук Н. В., студентка 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавст-

во» гуманітарного факультету НаУОА.

Сучасний стан та основні тенденції розвитку українського неоязич-
ництва. 

Янчевський Д. Р., студент 5-го курсу спеціальності «Релігієзнавст-
во»  гуманітарного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА»

Дата та час: 19 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 11.
Формат: круглий стіл.

Голова – Криловець Анатолій Олександрович, кандидат філоло-
гічних наук, доцент кафедри ураїнської мови і літератури НаУОА. 

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

П’єса Якова Мамонтова «Дівчина з арфою»: проблематика, літера-
турний контекст. 

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

Сімейна і родинна тематика у поезії Тараса Шевченка 1843–1847 рр. 
Миненко Ю. В., старший викладач кафедри української мови і лі-

тератури НаУОА.

Образ України у творчості В. Стуса і Т. Шевченка. 
Криловець Р. А., викладач кафедри української мови і літератури 

НаУОА.

Рецепція творчості Ліни Костенко в літературознавчій та критичній 
думці. 

Кузьмич Н. М., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА. 

Філософія культури у поезіях Ліни Костенко. 
Ковальчук Т. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА.

Мотив двійника у «Повісті про санаторійну зону» М. Хвильового. 
Козак Д. В., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Образ бога Перуна та міфологічні символи української державності 
у творчості Олекси Стефановича. 

Мельник О. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Особливості моделювання історичного минулого в творах Петра 
Кралюка (на прикладі «Діоптри» та «Реліквії»). 

Філюк Т. О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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Особливості художньої творчості поетів «Острозького культурного 
осередку кінця ХVI першої половини XVII ст.». 

Мартинюк Л. О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА. 

Природа жанру мемуаристики як реалістичного відображення на-
ціональних мотивів, огляд мемуарної дилогії «На білому коні», «На 
коні вороному» Уласа Самчука. 

Максимчук К. В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА.

Народнопісенна традиція в поезіях Бориса Олійника. 
Горщар О. В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Реалістична та символічна смерть героїв як одна з наріжних про-
блем малої прози Яцкова. 

Таргоній Л. О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА.

Образ Петербурга у творчості Т. Шевченка, А. Міцкевича та  
О. Пушкіна. 

Герус Т. студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

Націосовська проблематика драматичної поеми Лесі Українки «Про 
вавилонський полон». 

Банзарук М. А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА.

Гендерна проблематика в драмах Володимира Винниченка. 
Кісільчук К. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Авторський наратив і точка зору персонажа в новелістиці Г. Косинки.
Ситай М. В., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ»

Дата та час: 19 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 38.
Формат: доповіді.

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

Секретар – Максимчук Віталій Васильович, аспірант, викладач 
кафедри української мови і літератури НаУОА.

Оказіоналізми – основа синергетики ідіостилю М. Вінграновського. 
Мініч Л. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри україн-

ської мови і літератури НаУОА.

Прецедентні феномени як мотиватори авторських лексичних ново-
творів сучасних поетів Рівненщини.

Максимчук В. В., аспірант, викладач кафедри української мови і 
літератури НаУОА.

Функціональні особливості оказіональної лексики у поетичному 
тексті Дмитра Павличка. 

Шостюк З. В., викладач-стажист кафедри української мови і лі-
тератури НаУОА.

Емоційно-оцінна й експресивно забарвлена лексика як засіб пере-
дачі особливостей розмовного мовлення в україномовних перекладах 
роману «Дон Кіхот». 

Сідляренко Я. І., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.

Символіка та значення кольороназв у друкованих ЗМІ. 
Ляхова І. С., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.

Семантика кольороназв у новелах збірки «Сині етюди» Миколи 
Хвильового. 

Воробей Т. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Концепти жовтого кольору в поетичній творчості Д. Павличка (на 
основі збірок «Тємниця твого обличчя» і «Золоте ябко»). 

Слободзяна І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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Дiaлeктнa лeксикa в ромaнi Улaсa Сaмчукa «Мaрiя». 
Лустюк О. В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Фонографічний рівень роману Марії Матіос «Солодка Даруся». 
Думіч І. Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Основні чинники фразеологізації сполук з власними іменами. 
Концимал І. С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Особливості функціонування фразеологізмів із соматичними еле-
ментами в індивідуальному стилі Дмитра Павличка. 

Бойко А. В., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА.

Авторські неологізми у поезії Дмитра Павличка. 
Каленська Л. В., магістрантка гуманітарного факультету  

НаУОА.

Неологізми на сторінках сучасних газет. 
Киричок Д. Я., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Семантичні особливості мовотворчості сучасних письменників 
України. 

Лопанчук Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА.

Діалектна фразеологія у романі Уласа Самчука «Волинь». 
Самара І. А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА.

Особливості заголовкових комплексів у друкованих мас-медіа Рів-
ненщини. 

Агафонова І. С., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА. 

Лексико-семантичне поле «Чорнобиль» як стильова домінанта 
української словотворчості ХХ сторіччя. 

Жук І. М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ, 

ЛІНГВОДИДАКТИКИ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

Дата та час: 19 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 3.
Формат: круглий стіл.

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

Секретар – Столяр Зоя Володимирівна, викладач кафедри україн-
ської мови і літератури НаУОА.

Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим се-
редовищем. 

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

Навчання синтаксису української мови у світлі компетентнісної 
освіти. 

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

Формування правописної компетентності студентів на основі до-
слідницького вивчення орфоепії. 

Федорич Х. М. викладач-стажист кафедри української мови і лі-
тератури НаУОА. 

Збагачення усного мовлення школярів фразеологізмами. 
Аврамишин М. А., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА. 

Вивчення лексики в умовах інтерференційних впливів. 
Церкевич І. С., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА. 

Вивчення фонетики в умовах північних говорів. 
Твердун Н. М., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА. 

Засвоєння української мови в умовах особистісно зорієнтованого 
навчання 

Кальчик І. Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

Інтерактивні методи навчання української мови. 
Шабатіна Ю. Г., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА. 
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Особливості мовлення радіоведучих Рівненщини. 
Паламарчук С. А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету 

НаУОА. 

Порушення мовних норм на телебаченні (на прикладі інформацій-
них та суспільно-політичних телепередач). 

Шепель М. А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  
НаУОА. 

Вивчення творчості В. Неборака у вищій школі. 
Віконська Н. П., магістрантка гуманітарного факультету  

НаУОА. 

Культура мови і мовлення в пресі Хмельниччини. 
Косюк О. Б., студентка 4 курсу гуманітарного факультету  

НаУОА. 

Особливості мови публікацій на сайті «ua-football. com». 
Огулєва К. Ю., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА. 
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СЕКЦІЯ  
«НОВІТНЯ ЖУРНАЛІСТИКА»

Дата та час: 19 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 19.
Формат: круглий стіл.

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

Секретар – Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, 
старший викладач кафедри журналістики НаУОА. 

Формування духовно-моральної складової особистості під впливом 
ЗМІ. 

Кравець Ю., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Інформаційна війна як інструмент впливу на політику держави. 
Муляр А., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Тенденції політичної журналістики у медіа-просторі України на 
прикладі президентської кампанії 2010 року. 

Круглик Н., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Особливості впливу зображувальної журналістики в сучасній укра-
їнській пресі. 

Воробйова А., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Внутрішня політика видання як вияв самоцензури: міжнародна 
практика. 

Брох І., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Молодіжні ЗМІ України. 
Мазярчук Т., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Свобода слова в контексті захисту прав людини та правовий статус 
журналіста в Україні. 

Хмуровська О., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Розвиток студентського телебачення в Україні. 
Піддубний О., студент групи Ж-41 НаУОА.

Аналіз сучасної української блогосфери. 
Хохонь О., студентка Ж-41 НаУОА.
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Невербальна комунікація на сучасному телебаченні. 
Макаренко І., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Вплив ЗМІ на електральний вибір громадян (на прикладі міста Ост-
рога). 

Маринич Р., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Образ ведучого теленовин на українському телебаченні. 
Лісова С., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Державна влада: погляд публіциста. 
Глотов О. Л., професор, завідувач кафедри журналістики НаУОА.

Перспективи розвитку журналістики кібер-спорту в Україні. 
Шевяхова Н., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Саморегуляція ЗМІ в країнах ЄС. 
Газізянова К., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Особливості висвітлення питань охорони здоров’я в новинних сю-
жетах. 

Радіцька Л., студентка групи Ж-31 НаУОА.

Концептуалізація як засіб маніпуляції у ЗМК. 
Шулик Р. Т., старший викладач кафедри журналістики НаУОА.

Свобода слова в контексті інформаційної політики країн Європи та 
Азії. 

Середюк Н., студентка групи Ж-31 НаУОА.

Відповідність внутрішньої політики друкованих ЗМІ до норм Етич-
ного кодексу українського журналіста. 

Мельник І., студентка групи Ж-31 НаУОА.

Безпека журналіста в екстремальних умовах. 
Калаур Г., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Імідж журналіста у розважальній програмі «Зупиніть, я закохалася». 
Костюк І., студентка групи Ж-21 НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ»

Дата та час: 19 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 74.
Формат: доповіді.

Голова секції – Костюченко Олексій Миколайович, кандидат пси-
хологічних наук, старший викладач кафедри журналістики НаУОА. 

Секретар – Назарук Вікторія Михайлівна, викладач кафедри жур-
налістики НаУОА. 

Публіцистика Василя Стуса. 
Ходак Н., студентка групи Ж-31 НаУОА.

Явище протожурналістики в Україні. 
Панчук В., студентка групи Ж-31 НаУОА.

Види, цілі та методи інформаційних війн. 
Загурська Я., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Образ журналіста в епоху Радянського Союзу за книгою Сергія До-
влатова «Компроміс». 

Двірських О., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Розвиток телевізійних ток-шоу в Україні. 
Іванов А., студент групи Ж-41 НаУОА.

Роль ЗМІ у підвищенні інтелектуального потенціалу суспільства. 
Назарук В., викладач кафедри журналістики НаУОА 

Роман-репортаж у творчості Ірени Карпи. 
Юхимець В., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Соціальна реклама на теренах незалежної України. 
Ткачук О., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Вплив кримінальних телепередач на психіку людини. 
Петренко Т., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Становлення українсько-громадського телебачення в екстремаль-
них ситуаціях. 

Янішевська Н., студентка групи Ж-31 НаУОА.
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Комунікативно-невербальна компетентність фахівців масових ко-
мунікацій. 

Костюченко О. М., старший викладач кафедри журналістики  
НаУОА.

Роль засобів масової комунікації у процесі глобалізації. 
Ковальчук М., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Образ журналіста у серії сценаріїв за романами Л. Марклунд. 
Комолова К., студентка групи Ж-21 НаУОА.

Гра слів у рекламі. 
Мальчик Є., студент групи Ж-21 НаУОА.

Цензура в українських ЗМІ під час періоду незалежності. 
Мельник І., студент групи Ж-41 НаУОА.

Громадська журналістика в соціальних мережах у контексті Євро-
майдану. 

Задорожна О., студентка групи Ж-31 НаУОА.

Забезпечення прес-службами владних структур прозорості у досту-
пі до публічної інформації. 

Пахольчук В., студентка групи Ж-41 НаУОА.

Використання маніпулятивних технологій у телевізійній рекламі. 
Хом’як Л., студентка групи Ж-31 НаУОА.

Сучасні методи подачі новин на всеукраїнських телевізійних каналах. 
Синяк В., студент групи Ж-41 НаУОА.

Косівський конфлікт у ЗМІ. 
Гуртовенко О., студентка групи Ж-31 НаУОА.

Особливості реаліті-шоу на українському телебаченні. 
Діденко О., студентка групи Ж-21 НаУОА.
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ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

19 березня 2014 року

СЕКЦІЯ  
«ЛІНГВІСТИКА І ПЕРЕКЛАД»

Дата та час: 19 березня о 14:00. 
Місце проведення: аудиторія № 30.
Формат: круглий стіл. 

Голова – Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри теорії мови та літератури НаУОА. 

Секретар – Тишко Олена Василівна, викладач кафедри англій-
ської мови та літератури НаУОА. 

Метафорична концептуалізація справедливості в англійській, ні-
мецькій та українській мовах. 

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

Навчання метрологічної фразеології студентів спеціальності «Жур-
налістика». 

Бобков В. О., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
НаУОА.

 До визначення терміна «динамічний лексикон» у сучасних лінгвіс-
тичних дослідженнях. 

Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії 
мови та літератури НаУОА.

Гендерна асиметрія в терміносистемі міжнародного права. 
Лисенко О. С., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 

НаУОА.

Концепт невизначено малої кількості в англомовній художній прозі 
та періодиці. 

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

Структурно-семантичний аналіз прикметника «grateful» в англій-
ській мові. 

Тишко О. В., викладач кафедри англійської мови та літератури 
НаУОА.
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Архаїчне відмінювання дієслів в арамейському тексті «Повчань 
Ахікара» (VI ст. до н. е.). 

Цолін Д. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжна-
родної мовної комунікації НаУОА.

Мотивування підґрунтя кореляції концепту заздрість з концептами 
ревнивість і жадібність у британській, німецькій та українській лінгво-
культурах. 

Шапран Н. В., викладач кафедри англійської мови та літератури 
НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ  

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТІВ 
СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Дата та час: 19 березня о 14:00. 
Місце проведення: аудиторія № 24.
Формат: круглий стіл. 

Голова – Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри англійської мови та літератури НаУОА. 

Секретар – Кондратьєва Алла Євгеніївна, викладач кафедри ан-
глійської мови та літератури НаУОА. 

Функціональний підхід до вивчення термінології. 
Заблоцький Ю. В., викладач кафедри міжнародної мовної комуні-

кації НаУОА.

Осмислення культуротворчих потенцій «еліти» і «черні» у мистець-
кій спадщині Ю. І. Крашевського та Т. Г. Шевченка. 

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

Особливості магічного реалізму в романі Джона Апдайка «Іствік-
ські вдови». 

Кондратьєва А. Є., доцент кафедри англійської мови та літерату-
ри НаУОА.

Роль гри у процесі вивчення англійської мови. 
Костюк О. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ан-

глійської мови та літератури НаУОА.

Інноваційні підходи до вивчення професійної англійської для сту-
дентів немовних спеціальностей ОА. 

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

Використання проектного методу під час вивчення теми «Освіта» 
студентами 3 курсу мовної спеціальності. 

Ломінська Н. В., старший викладач кафедри англійської мови та 
літератури НаУОА.
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Methodology and Techniques of Sociolinguistic Analysis. 
Новоселецька С. В., кандидат психологічних наук, доцент, декан 

факультету романо-германських мов НаУОА.

Культурологія на уроках іноземної мови: концепт позитивної ввіч-
ливості в іспанській мові. 

Пелипенко О. О., старший викладач кафедри англійської мови та 
літератури НаУОА.

Використання он-лайн засобів для роботи з лексичним матеріалом 
на заняттях англійської мови. 

П’янковська І. В., кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри англійської мови та літератури НаУОА.

Інтерактивні методи вивчення лексики на заняттях англійської 
мови. 

Ширяєва Т. М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри ан-
глійської мови та літератури НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ  

ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ»

Дата та час: 19 березня о 14:00. 
Місце проведення: аудиторія № 25.
Формат: круглий стіл. 

Голова – Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних 
наук, доцент, завідувач кафедри індоєвропейських мов НаУОА. 

Секретар – Мирончук Наталія Романівна, викладач кафедри ін-
доєвропейських мов НаУОА. 

Інтеркомпрехенція у вивченні іноземних мов. 
Белявська О. О., кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Використання інтернет-ресурсів у навчанні французької мови. 
Білецька С. М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Використання пісень на заняттях з французької мови. 
Захарчук О. М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Формування іншомовної комунікативної культури на заняттях з 
іноземної мови. 

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

Елементи асоціативної і компаративної методики у викладанні іно-
земної мови. 

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

Використання літературних текстів на заняттях з польської мови. 
Кратюк Ю. К., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Гендерна освіта в країнах Євросоюзу. 
Лушпай Л. І., кандидат педагогічних наук, старший викладач ка-

федри міжнародної мовної комунікації НаУОА.

Особливості мовних стереотипів німецької мови (на матеріалах ні-
мецького періодичного видання «Der Spiegel».

Мирончук Н. Р., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА. 
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Використання інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов (на мате-
ріалі контенту інтернет-сторінки «Deutsche Welle». 

Поліщук В. Л., кандидат філологічних наук, старший викладач ка-
федри індоєвропейських мов НаУОА.
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ІНСТИТУТ ПРАВА ІМЕНІ І. МАЛИНОВСЬКОГО
 

20 березня 2014 року

СЕКЦІЯ  
«ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»

Дата та час: 20 березня о 15:00.
Місце проведення: аудиторія № 6.
Формат: круглий стіл.

Голова – Скрипнюк Валентина Миколаївна, завідувач кафедри 
державно-правових дисциплін НаУОА, доктор юридичних наук, доцент. 

Секретар – Грищук Микола Володимирович, кандидат політич-
них наук, доцент НаУОА. 

Забезпечення прав людини і розвиток виконавчої влади в контексті 
модернізації Конституції України. 

Скрипнюк В. М., доктор юридичних наук, доцент НаУОА.

Правова охорона конституції і процес внесення змін до основного 
закону України: доктринальні і практичні аспекти. 

Скрипнюк О. В., доктор юридичних наук, професор НаУОА.

Територіальна громада міста Острога шанує та пам’тає (події, по-
статі). 

Грищук М. В., кандидат політичних наук, доцент НаУОА.

Поновлення чинності положень редакції Конституції України від 8 
грудня 2004 р.: питання конституційності та легітимності

Мартинюк Р. С., кандидат політичних наук, доцент НаУОА.

Окремі питання взаємозв’язку професійного досвіду юриста та осо-
бливостей сприйняття ним інформації: результати емпіричного дослі-
дження. 

Цип’ящук М., викладач, аспірант НаУОА.

Способи захисту порушених трудових прав iнвалiдiв в Українi. 
Сорока С., студентка 3 курсу НаУОА.

Діяльність правозахисних організацій як механізм забезпечення 
прав людини в Україні. 

Цуняк Д., студент 2 курсу НаУОА.
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Персональні дані: законодавство, актуальні проблеми, шляхи вирі-
шення. 

Ткачик В., студент 2 курсу НаУОА.

Окремі аспекти судового захисту трудових прав. 
Хоменко А., студентка 2 курсу НаУОА.

Суспільний лад на українських землях у складі Литовсько-Руської 
держави. 

Ожилевська А., студентка 1 курсу НаУОА.

Діяльність Першої малоросійської колегії як органу управління 
Україною у XVIII cт. 

Прадош М., студент 1 курсу НаУОА.

Вплив професійної етики юриста на життєві цінності юриста. 
Квачко Т., студентка 1 курсу НаУОА.

Вдале інтерв’ювання як спосіб встановлення психологічного кон-
такту між юристом та клієнтом. 

Атаманчук А., студентка 1 курсу НаУОА.

Психологічна компетенція професійного юриста. 
Гаврисюк А., студентка 1 курсу НаУОА.

Професійна та адвокатська таємниці як види конфіденційної інфор-
мації. 

Юсенко В., студент 1 курсу НаУОА.

Юридичні клініки та їх вплив на формування правової культури 
майбутніх юристів. 

Малюта Д., студентка 1 курсу НаУОА.

Навчальна, навчально-виробнича та виробнича практики. 
Вусик К., студентка 1 курсу НаУОА.

Сучасний ринок юридичних послуг України. 
Ткачук К., студентка 1 курсу НаУОА.

Проблеми модернізації вищої юридичної освіти в Україні. 
Савонюк О., студентка 1 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПРАВОСУДДЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ 

ДИСЦИПЛІНИ»

Дата та час: 20 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 5.
Формат: круглий стіл.

Голова – Гонгало Сергій Йосипович, кандидат юридичних наук, 
старший викладач Інституту права імені І. Малиновського НаУОА. 

Секретар – Мазурук Оксана Аркадіївна, студентка Інституту права 
імені І. Малиновського НаУОА. 

Функції слідчого судді. 
Попелюшко В. О., доктор юридичних наук, професор Інституту 

права імені І. Малиновського НаУОА.

Взаємозв’язок кримінального права та процесу в нормах «Руської 
Правди». 

Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук, доцент кафе-
дри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Інституту  
права імені І. Малиновського НаУОА.

3броя: кримінально-правовий та криміналістичний аспект. 
Гонгало С. Й., кандидат юридичних наук, старший викладач Ін-

ституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Процесуальний статус засудженого у зв’язку з переглядом справи 
за нововиявленими обставинами. 

Стрельбіцька Л. Я., старший викладач Інституту права  
імені І. Малиновського НаУОА.

Насильство в сім’ї: статистика та реалії. 
Хомич Т. М., викладач кафедри правосуддя та кримінально-право-

вих дисциплін Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудо-
вого слідства за КПК України. 

Боржецька Н. Л., викладач кафедри правосуддя та кримінально-
правових дисциплін Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Судові рішення за результатами судового провадження у першій 
інстанції. 

Мазурук О. А., студентка Інституту права імені І. Малиновського 
НаУОА.
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Забезпечення швидкого розслідування і судового розгляду в кон-
тексті виконання завдань кримінального провадження. 

Шафарчук О. В., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Ма-
линовського НаУОА.

Спрощені провадження в суді першої інстанції. 
Фесюк О. В., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Малинов-

ського НаУОА.

Визначення слідчих дій при розслідуванні ДТП та мета їх здійснення.  
Рудюк В. В., студент 5 курсу Інституту права імені І. Малинов-

ського НаУОА.

Посягання на основні моральні принципи та цінності у сфері духо-
вного і культурного життя суспільства. 

Піддубецький І. В., студент 4 курсу Інституту права імені І. Ма-
линовського НаУОА.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 
каяттям

Чепура Ю. А., студентка 2 курсу Інституту права імені І. Мали-
новського НаУОА.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примирен-
ням винного з потерпілим. 

Сидоришина Ю. С., студентка 2 курсу Інституту права  
імені І. Малиновського НаУОА.

Розвиток міжнародного публічного права в період феодалізму. 
Шворак І. П., студент 1 курсу Інституту права імені І. Малинов-

ського НаУОА.

Становлення міжнародного публічного права в стародавні часи. 
Ліпко Р. П., студент 1 курсу Інституту права імені І. Малинов-

ського НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»

Дата та час: 20 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 13.
Формат: доповідь-дискусія.

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

Секретар – Бровді Ірина Іванівна, студентка 3-го курсу Інституту 
права імені І. Малиновського НаУОА.

Проблеми ліцензування діяльності з перевезення вантажів. 
Лідовець Р. А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Особливості участі неповнолітніх у договірних відносинах. 
Блащук Т. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Окремі проблеми здійснення адвокатом права на адвокатський за-
пит на прикладах судової практики. 

Філіп’єв А. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-
правових дисциплін Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Об’єкт пізнання в кримінальному провадженні. 
Загребельний В. В., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Особливі способи укладення договору купівлі-продажу. 
Мамченко Ю. А., здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Особливості правового регулювання форми договору перевезення 
вантажу в Україні. 

Польова Е. М., студентка магістеріуму Інституту права  
імені І. Малиновського НаУОА.

Форма договору та наслідки її недодержання в судовій практиці 
України. 

Бровді І. І., студентка 3-го курсу Інституту права імені І. Мали-
новського НаУОА.
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Особливості судового розгляду справ, пов’язаних із оподаткуван-
ням «транзитних» коштів. 

Савчук І. С., студент 5-го курсу Інституту права імені І. Малинов-
ського НаУОА.

Проблеми визначення поняття «суспільно необхідна інформація». 
Гутнік І. В., студентка магістеріуму Інституту права імені І. Ма-

линовського НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ І ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

Дата та час: 20 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 1.
Формат: доповідь-дискусія.

Голова – Ковальчук Віталій Богданович, доктор юридичних наук 
кафедри теорії та історії держави і права НаУОА. 

Секретар – Зінчук Дарина Олександрівна, викладач кафедри тео-
рії та історії держави і права НаУОА. 

Конституційний конфлікт та місце Конституційного Суду України 
в механізмі його врегулювання. 

Ковальчук В. Б., доктор юридичних наук, професор кафедри теорії 
та історії держави і права НаУОА.

Проблеми конституційно-правового забезпечення громадянського 
суспільства в Україні. 

Іщук С. І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та 
історії держави і права НаУОА.

Судовий захист трудових прав працівників. 
Самолюк В. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії 

та історії держави і права НаУОА.

Доступ до правосуддя інвалідів згідно з Європейською конвенцією 
з прав інвалідів. 

Зінчук Д. О., викладач кафедри теорії та історії держави і права НаУОА.

Механізм ефективності взаємовідносин місцевих органів виконав-
чої влади з об’єднаннями громадян. 

Ундір В. О., магістр державного управління.

Особливості правового регулювання свободи мирних зібрань у роз-
винених державах. 

Лавренюк Б. О., студент 4-го курсу Інституту права імені І. Ма-
линовського НаУОА.

Особливості політико-правових взаємовідносин Президента Украї-
ни та Кабінету Міністрів України. 

Хмарук Т. В., студент магістеріуму Інституту права імені І. Ма-
линовського НаУОА.

Поняття відповідальності у праві. 
Перфецька А. В., студентка 1-го курсу інституту права  

імені І. Малиновського НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»

Дата та час: 20 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 4.
Формат: доповідь-дискусія. .

Голова – Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри муніципального права та адміністратив-
но-правових дисциплін НаУОА. 

Секретар – Журавська Оксана Романівна, студентка 4 курсу Ін-
ституту права імені І. Малиновського НаУОА.

Правові аспекти регулювання діяльності журналістів в Україні
Сенчак І. І., старший викладач кафедри муніципального права та 

адміністративно-правових дисциплін Інституту права імені І. Мали-
новського НаУОА.

Суб’єкти розгляду справ щодо притягнення до адміністративної 
відповідальності. 

Курганська О. В., старший викладач кафедри муніципального 
права та адміністративно-правових дисциплін Інституту права  
імені І. Малиновського НаУОА.

The right to trial by jury in criminal procedure of EU countries. 
Zhuk Mariia, postgraduate at the National University of Ostroh 

Acadamy.

Особливості змісту трудового контракту. 
Горбунова В., студентка 4 курсу Інституту права імені І. Мали-

новського НаУОА.

Класифікація правопорушень. 
Левківський Я., студент 1 курсу Інституту права імені І. Мали-

новського НаУОА.

Судова влада в Україні. 
Ляшкевич М., cтудент 1 курсу Інституту права імені І. Малинов-

ського НаУОА.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

20 березня 2014 року

СЕКЦІЯ  
«ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВИХ 

МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

Дата та час: 20 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 10.
Формат: круглий стіл.

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

Секретар – Іванчук Наталія Володимирівна, викладач кафедри 
економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Критерії оцінки ефективності соціально-економічних реформ. 
Топішко І. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри еконо-

мічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Макроекономічні чинники позиціювання продукції аграрних під-
приємств на вітчизняному та світових ринках. 

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

Особливості інвестиційного процесу в сільському господарстві України. 
Галецька Т. І., кандидат економічних наук, старший викладач ка-

федри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Проблеми трансформації економічної теорії в умовах глобальних змін. 
Топішко Н. П., викладач кафедри економічної теорії, менеджмен-

ту і маркетингу НаУОА. 

Сутність та складові механізму оподаткування фонду оплати праці 
підприємств в Україні.

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

Роль соціальної інфраструктури у забезпеченні соціальних гарантій 
населення. 

Недзведовська О. Є., викладач кафедри економічної теорії, ме-
неджменту і маркетингу НаУОА. 
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Капітал господарського товариства: формування і використання. 
Герасимчук І., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Споживче кредитування в Україні. 
Гнатюк А., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Податки в системі регулювання доходів фізичних осіб. 
Зварика І., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Пенсійне забезпечення в Україні. 
Іскра Ю., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Роль Державного бюджету в реалізації сталого розвитку національ-
ної економіки. 

Кхатер Фаді, студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Фіскальна політика та бюджетний дефіцит в Україні. 
Павельчук Ю., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Формування доходів страховика. 
Михайлова Є., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Особливості управління капіталом підприємства. 
Киянчук Д., студент 5-го курсу економічного факультету  

НаУОА.  

Шляхи удосконалення страхової діяльності в Україні. 
Бохонська І., студентка 5-го курсу економічного факультету  

НаУОА. 

Фінансовий менеджмент активів підприємства. 
Зуб І., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Управління оборотними активами підприємства. 
Назарук Л., студентка 5-го курсу економічного факультету  

НаУОА. 

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності України. 
Савчук Т., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Соціальні гарантії та їх фінансове забезпечення в Україні. 
Сущинська Ю., студентка 5-го курсу економічного факультету 

НаУОА. 
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СЕКЦІЯ  
«ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:  

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК»

Дата та час: 20 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 2.
Формат: круглий стіл.

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

Секретар – Цимбалюк Анна Федорівна, викладач-стажист кафе-
дри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Податкова система Російської Федерації. 
Мамонтова Н. А., доктор економічних наук, професор кафедри фі-

нансів, обліку і аудиту НаУОА.

Формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів на основі фі-
нансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. 

Дем’янчук О. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри фі-
нансів, обліку і аудиту НаУОА.

До питання про залучення інноваційного капіталу в ЖКГ України. 
Кривицька О. Р., кандидат економічних наук, доцент кафедри фі-

нансів, обліку і аудиту НаУОА.

Вдосконалення спрощеної системи оподаткування. 
Ногінова Н. М., кандидат економічних наук, старший викладач ка-

федри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Зарубіжний досвід функціонування страхових посередників. 
Новоселецька А. О., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту 

НаУОА.

Погіршення бюджетної безпеки України та індексу відкритості 
 бюджету. 

Шулик Ю. В., кандидат економічних наук, старший викладач ка-
федри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних банків. 
Фоміних М. В., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.
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Алгоритми формування обліково-аналітичного забезпечення фі-
нансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комуналь-
ної власності в Україні. 

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

Бренд-менеджмент стратегічного розвитку комерційних банків 
України. 

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

Аналіз управління доходами Державного бюджету України. 
Дубінець Н., студентка 5-го курсу економічного факультету 

НаУОА . 
Роль самофінансування у фінансовому забезпеченні виробничої ді-

яльності підприємства. 

Дубіняк Л., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Факторинг як спосіб управління дебіторською заборгованістю. 
Ряба М., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Рayments for land as an important source of local budget revenues in 
Ukraine and disadvantages in its application. 

Струмінська Б., студентка 5-го курсу економічного факультету 
НаУОА.

Оцінка та перспективи діяльності національного банку України в 
умовах фінансово-економічної нестабільності. 

Трач О., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Зовнішні джерела проведення фінансової санації підприємства. 
Бачук О., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Напрями покращення антикризового управління на підприємстві. 
Бідоча О., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Удосконалення страхової діяльності в Україні. 
Бохонська І., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА.  

Напрямки покращення управління кредитними ризиками банку. 
Бондар С., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА.  

Оптимізація структури джерел фінансування підприємств. 
Береза Є., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА.
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Напрями вдосконалення фінансування підприємств комунальної 
форми власності. 

Гень О., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю під-
приємства. 

Герасимчук І., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Соціальні гарантії та їх фінансове забезпечення в Україні. 
Гладун В., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Споживче кредитування в Україні. 
Гнатюк А., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Критерії ефективного формування депозитного портфеля банку. 
Горбатюк О., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Резерви збільшення надходжень непрямих податків до Державного 
бюджету України. 

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

Удосконалення структури активів підприємства. 
Заблоцька О., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Податки в системі регулювання доходів фізичних осіб. 
Зварика І., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.
 
Оцінка ризику кредитного портфеля комерційного банку на прикла-

ді ПАТ «ПриватБанк». 
Зварика М., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Сучасний стан та тенденції розвитку системи недержавного пенсій-
ного забезпечення в Україні. 

Іскра Ю., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Управління капіталом підприємства. 
Киянчук Д., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Фінансове забезпечення управління державним боргом України. 
Кхатер Фаді, студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Недоліки українського страхового ринку щодо забезпечення плато-
спроможності страхових компаній та їх модернізація на основі євро-
пейського досвіду. 

Лучко В., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 
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Забезпечення рентабельності діяльності підприємства. 
Малеш А., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Формування інвестиційного портфеля публічних ІСІ в Україні. 
Малишко В., студент 5-го курсу економічного факультету  

НаУОА.

Удосконалення формування необоротних активів підприємства. 
Олійник Н., студентка 5-го курсу економічного факультету  

НаУОА.

Напрями скорочення видатків Державного бюджету України. 
Чумак Б., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Дата та час: 20 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 21.
Формат: круглий стіл.

Голова – Мікула Микола Павлович, кандидат технічних наук, до-
цент, в. о. завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 
та інформаційних технологій НаУОА. 

Секретар – Павлючук Іванна Олександрівна, студентка 4-го курсу 
економічного факультету НаУОА. 

Перспективні напрями розвитку ІТ (технологій) на сучасному етапі. 
Мікула М. П., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

економіко-математичного моделювання та інформаційних техноло-
гій НаУОА. 

Проблеми впровадження новітніх інформаційних систем у закладах 
освіти

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

Побудова адаптивних прогнозних моделей на основі рекурентного 
методу найменших квадратів. 

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

Глобальна мережа Інтернет: сьогодення та перспективи. 
Квашук О. В., викладач кафедри економіко-математичного моде-

лювання та інформаційних технологій НаУОА.

Система оцінки кредитоспроможності позичальника та супроводу 
кредитної історії. 

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

Основні аспекти моделювання стимулювання інноваційної актив-
ності науково-педагогічного персоналу ВНЗ. 

Кмитюк Т. Л., викладач-стажист кафедри економіко-матема-
тичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА.
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Прогнозування динаміки зерновиробництва в Україні. 
Вербицький В., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Особливості оцінки господарської діяльності малого підприємства 
на основі дискримінантного аналізу. 

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

Моделювання ефективності роботи банківського персоналу із за-
стосуванням гібридних нейронечітких мереж. 

Зубач О., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Фрактальний аналіз часових рядів зерновиробництва в Україні. 
Кава О., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Модель оцінки ділової активності на основі дискримінантного аналізу. 
Карпова Н., студентка 5-го курсу економічного факультету  

НаУОА.

Визначення витрат на зберігання запасів на підприємстві на основі 
бухгалтерської звітності. 

Лесик А., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Оцінка логістики експедиторського підприємства на основі еконо-
міко-математичних методів. 

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

Чинники впливу, що визначають поведінку покупців електронних 
книг. 

Микитич Т., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА. 

Моделювання ризику кредитного портфеля комерційного банку та 
оптимізація його структури. 

Роман С., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Економіко-математична модель оцінки пенсійного забезпечення 
Кременецького району. 

Ткачук Ю., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпе-
чення. 

Ушаков І., студент 5-го курсу економічного факультету НаУОА.

Моделювання кредитоспроможності юридичних осіб із застосуван-
ням методів багатовимірного статистичного аналізу. 

Якубець О., студентка 5-го курсу економічного факультету НаУОА.
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ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

20 березня 2014 року

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» 

Дата та час: 20 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 65. 
Формат: доповіді.

Голова – Плевако Ігор Григорович, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри міжнародних відносин НаУОА. 

Секретар – Тивончук Олена Анатоліївна, студентка 2 курсу фа-
культету міжнародних відносин НаУОА. 

ФРН в євроінтеграційних процесах за канцлерства Г. Шредера. 
Рудько С. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжна-

родних відносин НаУОА.

Особливості арктичного напряму в зовнішній політиці Канади та 
США. 

Тивончук О. А., студентка 2 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА. 

Роль королеви у політичній системі Великобританії на сучасному 
етапі. 

Тихончук А. В., студент 1 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА. 

Вплив європейської інтеграціїї на розвиток сучасного італійського 
регіоналізму. 

Нижник Т. А., студентка 2 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА.

Роль голови Ради Міністрів у політичній системі Італії. 
Ярмолюк О. О., студент 1 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА.

Реформування банківської системи ЄС. 
Гарнюк К. М., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА.
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Двосторонні відносини ЄС та Республіки Кіпр на сучасному етапі. 
Носков Є. К., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА. 

Велика Британія та країни Перської затоки: основні аспекти спів-
праці. 

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

Оборонно-промисловий потенціал Польщі як члена НАТО у забез-
печенні європейської безпеки. 

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

Китайський вектор зовнішньої політики Канади на сучасному етапі. 
Горбатюк А. М., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.

Роль США у процесі врегулювання сирійського конфлікту. 
Лисак Ю. В., студентка магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА. 

Позиції ФРН щодо розширення НАТО на Схід. 
Залевська Б. А., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.

Енергетичний фактор у відносинах Європейського Союзу та Росій-
ської Федерації. 

Коротун М. В., студентка магістеріуму факультету міжнарод-
них відносин НаУОА.

Проблема етнонаціональної ідентичності українців в США в науко-
вому доробку М. Куропася. 

Матвійчук Н. В., аспірантка факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

Перспективи розвитку торговельно-економічної політики Республі-
ки Білорусь у складі Митного союзу. 

Рівна Д. В., студентка факультету міжнародних відносин 2 курсу 
НаУОА.

Нові риси у міграційних процесах на сучасному етапі. 
Атаманенко А. Є., доктор історичних наук, професор кафедри 

міжнародних відносин НаУОА. 
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Відносини Азербайджану та Вірменії крізь призму Нагірно-Кара-
бахського конфлікту. 

Бринцко Я. А., студентка 3 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА.

Вирішення територіальних суперечок Саудівської Аравії. 
Федик Я. В., студентка 2 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА.

Вживання та маніпуляція понять у міжнародній політиці. 
Пастерук І. О., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА. 

Співробітництво Лівії і країн ЄС в рамках Євро-Середземномор-
ського партнерства. 

Сорочинська О. Я., студентка магістеріуму факультету міжна-
родних відносин НаУОА.

 
Двосторонні відносини ОАЕ та КСА за правління шейха Зайда ібн 

Султана Аль Нахайяна.
Гулько Т. Ю., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА.

Торговельно-інвестиційний аспект зовнішньої політики Туреччини 
за президентства Тургут Азала.

Понько Д. В., студентка 3 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА.

До питання геополітичного дискурсу латиноамериканських зо-
внішньополітичних досліджень. 

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

Структура та джерела фінансування радикальних ісламістських ор-
ганізацій у країнах Близького Сходу. 

Кот Р. Ю., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

 
Турецька, іранська та іракська складові близькосхідної політики 

Франції.
Богданець В. В., студентка магістеріуму НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»

Дата та час: 20 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 61.
Формат: круглий стіл.

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

Секретар – Янушевська Катерина Василівна, студентка 4 курсу 
міжнародних відносин НаУОА.

Близькосхідний вектор зовнішньої політики України на сучасному 
етапі. 

Конопка Н. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри між-
народних відносин НаУОА.

 Українсько-угорські відносини на сучасному етапі. 
Семенович А. С., кандидат політичних наук, викладач кафедри 

міжнародних відносин НаУОА.

Програми ЄС щодо підтримки транскордонного співробітництва з 
Україною. 

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

Форми та методи реалізації релігійної політики на польсько-україн-
ській транскордонній території. 

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

Кібер-злочинність як складова інформаційної безпеки України.
Бучковська О. М., студентка магістеріуму факультету міжна-

родних відносин НаУОА. 

Проблеми та перспективи українсько-польського транскордонного 
співробітництва. 

Синиця І. Л., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-
син НаУОА.

Культурно-гуманітарне співробітництво України і Фінляндії. 
Падурець Т. С., студентка 2 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.
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Проблеми і перспективи співпраці України з Митним союзом. 
Дубовець К. С., студентка 2 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА. 

Польський досвід інтеграції – запорука успіху для України чи лише 
один із можливих шляхів?

Рута Я. С., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

Українсько-грузинські відносини в економічній сфері на сучасному 
етапі. 

Цица В. В., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА. 

Українсько-китайські економічні відносини на сучасному етапі. 
Янушевська К. В., студентка 4 курсу міжнародних відносин НаУОА.

Глобальні трансформації у сфері інформації: теоретичний аспект. 
Войтович М. І., студентка 4 курсу міжнародних відносин НаУОА.
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СЕКЦІЯ   
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ: 

ЛІНГВІСТИКА – ЛІТЕРАТУРА – ПЕДАГОГІКА»

Дата та час:20 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 69.
Формат: доповіді.

Голова – Белявська Олена Олександрівна, викладач кафедри індо-
європейських мов НаУОА. 

Секретар – Сахнюк Оксана Степанівна, викладач кафедри між-
народних відносин НаУОА. 

Роль помилок та їх коректування в навчанні англійської мови. 
Белявська О. О., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

Стилістичні особливості компаративних фразеологічних одиниць. 
Янчук К. О., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Ім’я як засіб вираження Іншості у романах-дистопіях М. Етвуд. 
Тимейчук І. М., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Типологія лінгвістичних номінацій. 
Гонгало В. С., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

Особливості вербалізації концепту «біль/pain» в англомовних 
інтернет- повідомленнях. 

Сахнюк О. С., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

Дата та час: 20 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 36.
Формат: доповіді.

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

Секретар – Різанович Оксана Олександрівна, студентка 3 курсу 
факультету міжнародних відносин НаУОА. 

Інститут шлюбу на Волині XVI – першої половини XVII ст. 
Печенюк М. Ю., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.

Німецька колонізація Волині кін. ХІХ ст. 
Ваврійчук О. В., студент 3 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.

Політика білогвардійців щодо галицького вояцтва під час союзу 
УГА з Денікіним.

Мисько О. С., студент магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА.

Національний склад міських поселень Західної Волині на початку 
1920-х рр. 

Марчук В. С., кандидат історичних наук, старший викладач кафе-
дри історії імені М. П. Ковальського НаУОА.

Видавнича справа Волинського товариства приятелів наук у Волин-
ському воєводстві. 

Шевцов Д. М., студент магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА.

Становище українського населення у Волинському воєводстві в 
міжвоєнний період. 

Ясковець О. О., студентка магістеруму факультету міжнародних 
відносин НаУОА.

Еміграція в Аргентину з Волинського воєводства 1919–1939 рр. 
Різанович О. О., студентка 3 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.
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Волинське село в 1941–1944 рр.: соціально-економічний аспект. 
Іванов С. С., аспірант кафедри історії НаУОА.

Окупаційний режим у м. Дубровиці (1941-1944 рр.). 
Стрибулевич О. І., студентка магістеріуму факультету міжна-

родних відносин НаУОА.

Повстанський рух отамана Т. Бульби-Боровця. 
Швед Я. І., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА.

Діяльність Новоград-Волинського районного підпільного комітету 
(1941-1943 рр.). 

Сухих А. В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

Радянський рух Опору на Рівненщині. 
Кардаш О. А., студент магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА.

Соціально-побутова адаптація українців у період переселення з 
Польщі в Україну в 1944–1950 рр. 

Савчук І. В., студентка 1 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

Радянізація Рівненської області в 1944–1953 рр. 
Копійчук Д. Л., студент 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА.

Політичні орієнтири М. Омеляновича-Павленка в еміграції (1920–
1952 рр.). 

Власюк С. О., студент магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ОСТРОГІАНА. М. П. КОВАЛЬСЬКИЙ» 

Дата та час: 20 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 9.
Формат: доповіді.

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

Секретар – Годжал Світлана Сергіївна, студентка магістеріуму 
НаУОА.

Надвірне військо князів Острозьких. 
Карпенко І. С., студент 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА.

Національна та професійна структура населення Острога XVI – пер-
шої половини XVII ст. 

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

Степань у другій половині ХVI ст. 
Бохон Н. П., студентка 4 курсу факультету міжнародних відно-

син НаУОА.

Описово-статистичні джерела з історії Теребовлянщини ХVІ – пер-
шої половини ХVІІ ст. 

Танька В. С., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

Описи волинських володінь роду Острозьких останньої третини 
XVI – першої половини XVII ст. як джерело до вивчення єврейського 
населення. 

Гонтарук С. О., аспірант кафедри історії НаУОА.

Інвентарі володінь кн. Острозьких як історичне джерело. 
Атаманенко В. Б., кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-

торії імені М. П. Ковальського НаУОА.

Представниці роду князів Острозьких у суспільному житті Волині 
кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. 

Хачатрян Н. І., студентка 3 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА.
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Українсько-грецькі відносини другої половини ХVІ – першої по-
ловини ХVІІ ст.: патріархат та митрополія. 

Годжал С. С., студентка магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА.

Архітектурна спадщина князів Корецьких ХVІ–ХVІІ ст. 
Романюк О. В., студентка 3 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.

Джерела вивчення фільваркового господарства у володіннях князів 
Острозьких. 

Степурко Т. С., студентка магістеріуму факультету міжнарод-
них відносин НаУОА.

Податки та повинності населення Південно-Східної Волині в пер-
шій половині ХVІІ ст. 

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

Викладацька діяльність М. П. Ковальського у Дніпропетровському 
університеті. 

Мельник О. В., аспірант кафедри історії імені М. П. Ковальського 
НаУОА.

Проблеми джерелознавства історії України в науковій спадщині 
професора Миколи Павловича Ковальського. 

Стельмащук С. О., студент 4 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА.

Організація виховного процесу в Острозькому педагогічному 
 училищі. 

Манько І. М., студентка магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА.

Передумови відродження Острозької академії (1989–1994 рр.). 
Денисюк О. В., студент магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА.

Твори Петра Капшученка в колекції музею НаУОА. 
Хеленюк А. А., кандидат історичних наук, старший викладач ка-

федри історії імені М. П. Ковальського НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. СІД» 

Дата та час: 20 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 64.
Формат: доповіді.

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

Секретар – Галішевський Віталій Анатолійович, аспірант кафе-
дри історії НаУОА. 

Нові методології історичної науки в Україні та соціальний «двигун» 
історіописання. 

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

Марксистська історіософія Михайла Брайчевського. 
Галішевський В. М., аспірант кафедри історії НаУОА. 

Історія середньовічного та ранньомодерного Острога на сторінках 
матеріалів збірників «Острог на порозі 900-річчя». 

Скоков С. Д., аспірант кафедри історії НаУОА.

Інвентар міських волок Дубнівського Спасо-Преображенського мо-
настиря 1755 р. 

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

Суспільно-політичні погляди Пантелеймона Куліша в українській 
історіографії. 

Шотік Я. О., студент магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА.

Регіональна історія в науковому доробку Ф. Шевченка. 
Троцюк Ю. М., студент магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА.

Методологія історіописання Михайла Грушевського в інтерпрета-
ціях сучасних істориків. 

Круглик Д. С., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА.
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Політичний курс Центральної ради в сучасній українській історіо-
графії. 

Середюк Р. Р., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

Діяльність В.-К. Острозького в історичній науці першої половини 
ХХ ст. 

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

 Суспільно-політична діяльність М. Грушевського 1917–1924 рр. 
(сучасна історіографія). 

Хвалько І. С., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

Особистісний вимір української зарубіжної історіографії (1919–
1991): методологія дослідження. 

Логвин І. С., аспірант кафедри історії НаУОА.

Джерелознавчі та археографічні дослідження Теодора Мацьківа. 
Кухарук М. В., студентка магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА.

Джерела до вивчення діяльності Дмитра Клячківського (Клима 
 Савура). 

Марчук І. В., здобувач кафедри історії НаУОА.

Відображення діяльності В. Червонія у місцевих засобах масової 
інформації в 1992–1994 рр. 

Шушкевич Ю. О., аспірант кафедри історії НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«УКРАЇНА І СВІТ» 

Дата та час: 20 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 17.
Формат: доповіді.

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

Секретар – Брижук Андрій Вікторович, студент магістеріуму фа-
культету міжнародних відносин НаУОА. 

Військовополонені українці в таборах Німеччини в період Першої 
світової війни. 

Зубко Д. Ю., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

Українці Галичини та Буковини в політиці Австрії в 1914–1916 рр. 
Шелестюк В. В., студентка 2 курсу факультету міжнародних 

відносин НаУОА.

Надзвичайна Українська місія 1919–1920 рр. в Польщі. 
Салівончик А. В., студентка магістеріуму факультету міжнарод-

них відносин НаУОА.

Українсько-польські відносини в контексті проведення та підготов-
ки Другого зимового походу. 

Новак Б. С., студент магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА.

Політична консолідація українців Галичини у міжвоєнній Польщі. 
Войнарович Н. О., студент 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.

Карпатські січовики – оборонці незалежності Карпатської України. 
Волощук М. Ю., студент 2 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.

Бессарабське питання в радянсько-румунських відносинах міжво-
єнного періоду. 

Бутрова К. І., студентка 1 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА.
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Українське питання в контексті радянсько-німецьких відносин 1939 р. 
Лазор Я. В., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА.

Формування військових структур Союзу збройної боротьби на 
Холмщині у 1939–1941 роках. 

Кошельник А. М., аспірант кафедри історії НаУОА.

Позиція країн антигітлерівської коаліції у питанні державної прина-
лежності Західної України (червень 1941 – грудень 1943 рр.). 

Климарчук Р. В., студент 2 курсу факультету міжнародних від-
носин НаУОА.

Суперечки навколо Волинської трагедії 1943 року. 
Зашкільняк Л. О., доктор історичних наук, професор, завідувач ка-

федри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

Компаративний аналіз ідеологічних концепцій Радянського Союзу 
та Ірану. 

Пилипенко В. В., аспірантка Луганського національного універси-
тету ім. Тараса Шевченка (м. Луганськ).

Становлення української дипломатії в спогадах А. Зленка. 
Брижук А. В., студент магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА.

Євроінтеграційний курс України. 
Яковчук М. В., студентка магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА.

Євромайдан і Європа. 
Трофимович В. В., доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ»

 
Дата та час: 20 березня о 14:00.
Місце проведення: кафедра історії.
Формат: доповіді.

Голова – Смирнов Андрій Іванович, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА. 

Секретар – Дейнека Інна Петрівна, студентка магістеріуму  
НаУОА. 

Проблема зміни віри представниками роду князів Вишневецьких 
у вітчизняній історіографії другої половини ХІХ – першої половини  
ХХ ст. 

Зимницька С. П., аспірантка кафедри історії та політичної теорії 
Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ). 

Социніанські навчальні заклади на Волині на початку ХVІІ століття. 
Ратнюк Н. С., студентка 4 курсу факультету міжнародних від-

носин НаУОА.

Адміністрація Волинської духовної семінарії (1796–1825 рр.). 
Ліщук С. В., здобувач кафедри історії НаУОА.

«Устав для приходских училищ в губерниях Волынской, Киевской 
и Подольской» 1807 року як джерело до вивчення римо-католицьких 
парафіяльних шкіл. 

Ткачук А. А., аспірант кафедри історії НаУОА.

Нелегальна видавнича діяльність протестантів у радянській Україні. 
Дейнека І. П., студентка магістеріуму факультету міжнародних 

відносин НаУОА.

Заснування Автономної православної церкви в Україні в 1941 р. 
Смирнов А. І., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

імені М. П. Ковальського НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ»

Дата та час: 20 березня о 12:20.
Місце проведення: кафедра країнознавства.
Формат: доповіді.

Голова – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних 
наук, професор кафедри країнознавства НаУОА. 

Секретар – Бартосевич Людмила Степанівна, старший лаборант 
кафедри країнознавства НаУОА. 

Український чинник у відносинах Речі Посполитої і Кримського 
ханства (1630–1640-ві роки). 

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

Адам Чарторийський про проблеми європейської дипломатії (кі-
нець XVIII – початок XIX ст.). 

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

П’ять років Східному партнерству: результати і перспективи. 
Сидорук Т. В., доктор  політичних наук, професор кафедри країно-

знавства НаУОА.

Післявоєнна Польща в геополітичних побудовах польського «Лон-
донського табору» в роки Другої світової війни. 

Шишкін І. Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри країно-
знавства НаУОА.

Зовнішня політика Російської Федерації за третього президентсько-
го терміну В. В. Путіна. 

Подворна О. Г., кандидат політичних наук, доцент кафедри країно-
знавства НаУОА.

Українсько-чеська та українсько-словацька політична співпраця у 
90-х рр. ХХ ст. 

Волинчук І. О., аспірантка кафедри країнознавства НаУОА.

Становище української громади в ПНР в 1980-ті рр. у світлі матеріа-
лів польських спецслужб. 

Янчук О., аспірантка кафедри країнознавства НаУОА.



63XIХ наукова викладацько-студентська конференція

Поступ на шляху українсько-польської співпраці у сфері туризму в 
рамках реалізації Програми Транскордонного співробітництва Польща 
– Білорусь – Україна 2007–2013 рр. 

Жуковський М. І., здобувач кафедри країнознавства НаУОА.

Економічна співпраця Ірландії та Сполучених Штатів. 
Хомич Ю. Г., студентка групи МКр-1 НаУОА.

Туристична інфраструктура Мексики. 
Мейта О. А., студентка групи Кр-41 НаУОА.

Ринок алетернативної енергетики ЄС.
Павлюк Р. А., студент групи Кр-41 НаУОА.

Перспективи розвитку транскордонного туризму України та країн 
ЄС. 

Гоменюк В. В., студент групи МКр-1 НаУОА.

Озерний туризм в Австрії та Швейцарії на сучасному етапі. 
Пахучий Я., студент групи Кр-41 НаУОА.
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ

21, 24 березня 2014 року

СЕКЦІЯ  
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ»

Дата та час: 24 березня 2014 р. о 15:30.
Місце проведення: кафедра документознавства та інформаційної 

діяльності.
Формат: круглий стіл.

Голова – Рибак Андрій Ігорович, кандидат політичних наук, до-
цент кафедри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА. 

Секретар – Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних 
наук, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності НаУОА. 

Негативна реклама як інструмент політичних протистоянь: досвід 
України. 

Рибак А. І., кандидат політичних наук, доцент кафедри документо-
знавства та інформаційної діяльності НаУОА.

Лінгво-прагматичні особливості висвітлення теми Євромайдану у 
друкованрих ЗМІ. 

Маслова Ю. П., старший викладач кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності НаУОА.

Маркетинг освітніх послуг: основні проблеми промоційної політики. 
Охріменко Г. В., старший викладач кафедри документознавства 

та інформаційної діяльності НаУОА.

Місце комунікації та її видів у дискурсі. 
Парфенюк Н., здобувач кафедри документознавства та інформа-

ційної діяльності НаУОА.

Вплив гендерних стереотипів на міжособистісне спілкування молоді.
Сич І., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА.
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Маніпулятивні технології у друкованих ЗМІ як спосіб формування 
громадської думки. 

Дмитерчук Т., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА.

Популяризація просоціальної поведінки за допомогою телевізійної 
реклами. 

Гудкова О., студентка 2 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА.

Проблеми видавничого маркетингу в Україні. 
Колошва Ю., студентка 2 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.

Алгоритм реалізації брендингу високотехнологічних товарів. 
Миколайчук В., студентка 2 курсу факультету політико-інфор-

маційного менеджменту НаУОА.

Особливості функціонування PR-відділу ВНЗ. 
Савчук Н., студент 4 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА.

Семіотика кіно як елемент продукування когнітивного дисонансу. 
Роздольська М., студентка 4 курсу факультету політико-інфор-

маційного менеджменту НаУОА.

Формування іміджу футбольних клубів у сучасних умовах. 
Дорощук О., студент 4 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА.

Особливості PR-діяльності українського шоу-бізнесу. 
Гуцалюк К., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА.

Особливості невербального спілкування в інтернет-комунікації. 
Федас О., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-

го менеджменту НаУОА.

Вірусний маркетинг як різновид SMM у просуванні кінопродукту. 
Павловський Л., студент 3 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.
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Експлікація креолізації логотипу та ребрендингу на прикладі Google 
Doodles. 

Шкрібляк О., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА.

Вивчення гендерної проблематики на матеріалах друкованих ЗМІ
Гриценюк Н., студентка 5 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«СОЦІАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  

В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА МІСЦЕВОМУ 
САМОВРЯДУВАННІ»

Дата та час: 24 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 12.
Формат: круглий стіл.

Голова – Штурхецький Сергій Володимирович, кандидат наук з 
державного управління, старший викладач кафедри документознав-
ства та інформаційної діяльності НаУОА. 

Секретар – Шершньова Олена Володимирівна, кандидат наук з 
державного управління, старший викладач кафедри документознав-
ства та інформаційної діяльності НаУОА. 

Основні проблеми функціонування архівних підрозділів державних 
установ України. 

Бондар В. Д., старший викладач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності НаУОА.

«Трагедія громад» як наукова категорія. 
Шершньова О. В., кандидат наук з державного управління, стар-

ший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяль-
ності НаУОА.

Лобіювання як комунікативна практика реалізації інтересів громад-
ськості в демократичному суспільстві. 

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

Систематизація управлінських документів у системах електронного 
документообігу. 

Васюк І., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.

Інформаційно-пропагандистський супровід політики Республіки 
Білорусь у сфері оборони: система та характеристики. 

Шершньова Н., студентка 5 курсу факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА.

HR-брендинг в управлінні організацією. 
Федорчук Ю., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.
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Персональний блогінг політиків як явище сучасного політичного 
дискурсу. 

Кудацька Ю., студентка 3 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА.
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Дата та час: 21 березня з 9:00 до 12:00.
Місце проведення: аудиторія П-1.
Формат: бінарні лекції.

МУРівський період творчості Уласа Самчука в контексті проблеми 
збереження національної ідентичності. 

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

Ширяєва Т. М., кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА. 

Саногенне мислення в структурі художньої творчості. 
Гільман А. Ю., аспірант кафедри психолого-педагогічних дис-

циплін НаУОА;
Архіпов В. В., психолог, скульптор НаУОА.

Клініко-психологічні особливості наркотичних залежностей в су-
часної молоді. 

Якушенко С. С., здобувач кафедри психолого-педагогічних дисци-
плін НаУОА;

Загородній С. М., кандидат медичних наук, викладач. 

ПОСТЕРНА СЕСІЯ

Дата та час: 21 березня о 12:00.
Місце проведення: хол перед аудиторією № 8.
Формат: презентація студентських науково-дослідних робіт із 

когнітивної та практичної психології. 

Інтерференція у вимірі образної та семантичної пам’яті. 
Саєнко О., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА. 

«Testing effect» та феномен інтерференції як чинники запам’ятовування. 
Целюк Т., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА. 

Роль евристики доступності у моделюванні поведінки в екстре-
мальних ситуаціях. 

Свиридовська Н., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» 
НаУОА.

EOL та dJOL судження в умовах ретроактивної інтерференції. 
Ткаченко М., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.  
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Асоціативна інтерференція та метапам’ять: до проблеми точності 
здійснення моніторингу пам’яті. 

Дробата Т., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.  

Роль суб’єктивної впевненості при прийняті рішень у командній грі. 
Кравчук Д., студент 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА 

Аналіз сучасних досліджень метапам’яті у контексті вивчення не-
правдивих спогадів. Закусіло А., студентка 3 курсу спеціальності 
«Психологія» НаУОА. 

Теоретичний аналіз суб’єктивної впевненості щодо позитивних та 
негативних прогнозів розвитку подій. 

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

Метапам’яттєвий моніторинг та чинники його точності. 
Кухар М., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА. 

Особливості сприймання часу тривалості доповіді суб’єктами із 
страхом публічного виступу. 

Стецюк І., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА. 

Особливості прояву феномену інтерференції у запам’ятовуванні ко-
льорів різної інтенсивності. 

Михальчук З., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА. 

Роль екстернального та інтернального локусу контролю запа м’я-
товування у продуктивності довго- та короткотривалої пам’яті. 

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

Моніторинг пам’яті як чинник продуктивності відтворення. 
Рудєнок Д., студент 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Психологічні особливості саморегуляції особистості юнацького 
віку в соцмережах. 

Площинська Б. Е., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» 
НаУОА.

Експериментальне дослідження особливостей мотивація особис-
тості юнацького віку до отримання допомоги психолога.

Бойко М., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Психодрама як засіб оволодіння іноземними мовами. 
Рябушенко К., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» 

НаУОА .
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Психологічне благополуччя особистості з різним типом релігійності. 
Пастух О., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Гендерні особливості розвитку лідерської обдарованості у дітей мо-
лодшого шкільного віку. 

Іванчук А., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Можливості психодрами у процесі соціокультурної адаптації учас-
ників молодіжних обмінних програм. 

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

Вплив психодрами на розвиток пам’яті студентів. 
Гончарук К., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА. 

Особливості становлення соціальної реальності підлітків під впли-
вом телебачення. 

Грищук І., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Психічні особливості та емоційно-ціннісна сфера дітей з особливи-
ми потребами. 

Вашунь А. В., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА. 

Мовленнєвий імідж особистості студента. 
Тарасюк О., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.

Роль самооцінки у професійному самовизначенні. 
Сосюк О. М., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА. 

Дата та час: 21 березня о 13:40.
Місце проведення: аудиторія № 14.
Формат: презентація здобутків наукових гуртків. 
 
Діти-сироти: проблеми та перспективи вирішення. 
Тимощук О. В., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА.
 
Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливими потребами. 
Квашук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри пси-

холого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Обдарованість: від теорії до практики. 
Бояківська І. О., аспірат кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ»

Дата та час: 21 березня о 14:00.
Місце проведення: аудиторія № 14.
Формат: доповіді та обговорення.

Голова – Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних 
наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін  НаУОА. 

Секретар – Волошина Вікторія Олександрівна, аспірант кафедри 
психолого-педагогічних дисциплін НаУОА. 

До питання методології когнітивної психології. 
Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, професор кафедри пси-

холого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Академічна Я-концепція у вимірі метакогнітивного підходу. 
Каламаж Р. В., доктор психологічних наук, професор кафедри пси-

холого-педагогічних дисциплін НаУОА.

До проблеми ефективності метапам’яті. 
Довгалюк Т. А., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА.

Ілюзія про знання: основні аспекти, властивості та змістові харак-
теристики. 

Августюк М., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
НаУОА.

Особливості метакогнітивного контролю при запам’ятовуванні 
шляхом заучування. 

Попчук М. А., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
НаУОА. 

Феномени інтерференції та «ілюзії про знання» у продуктивності 
процесів розпізнавання інформації. 

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

Метапізнання та метапам’ять: від загального до конкретного. 
Сігінішина А. С., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я»

Дата та час: 21 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 14
Формат: круглий стіл.

Голова – Гущук Ігор Віталійович, кандидат медичних наук, до-
цент кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА. 

Секретар – Нижник Анна Євгеніївна, аспірант кафедри психоло-
го-педагогічних дисциплін НаУОА

Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я людини. 
Гущук І. В., кандидат медичних наук, доцент кафедри психолого-

педагогічних дисциплін НаУОА.

Позитивне самоствердження як одна із умов психологічного 
здоров’я. 

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

Етіологія виникнення порушень харчової поведінки у жінок. 
Нижник А. Є., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 

НаУОА

Психологічна підтримка саногенного мислення батьків у стосунках 
з підлітком. 

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

Особливості психологічної профілактики депресивних станів у сту-
дентів. 

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

Використання методів тілесно-орієнтованої терапії в роботі з ді-
тьми з особливими потребами. 

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

Особливості самоактуалізації в юнацькому віці та соціальні страхи. 
Винарська В. Ю., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» 

НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»

Дата та час: 21 березня о 17:00.
Місце проведення: аудиторія № 14.
Формат: круглий стіл.

Голова – Матласевич Оксана Володимирівна, кандидат психоло-
гічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА. 

Секретар – Кулеша Наталія Петрівна, викладач кафедри психо-
лого-педагогічних дисциплін НаУОА. 

Закон нерівномірності дозрівання та розвитку старшокласників. 
Карчевський І. Р., кандидат психологічних наук, викладач кафедри 

психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Методологічні проблеми історико-психологічних досліджень в 
Україні. 

Матласевич О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Теоретичний аналіз проблеми адаптації до навчання студентів із 
дистантних сімей у ВНЗ. 

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

Особливості психологічного супроводу обдарованих підлітків у 
контексті їх особистісного самовизначення. 

Бояківська І. О., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-
плін НаУОА.

Структурно-організаційні особливості корекції особистісної дефор-
мації студентської молоді. 

Курилас Н. В., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
НаУОА.

Етапи розвитку психології мислення в Україні. 
Затишна Н. М., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» 

НаУОА. 

Теоретичний аналіз підходів до визначення поняття релігійності. 
Годунок Н., студентка магістеріуму спеціальності «Психологія» 

НаУОА. 
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Особливості індивідуалізму українців у Білорусії. 
Федорчук С., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» 

НаУОА.  

Проблема національної ідентичності українців у творах Т. Г. Шев-
ченка. 

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

Гендерні особливості ціннісних орієнтацій під час кризи середньо-
го віку. 

Труш А. І., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА СВІТІ»

Дата та час: 24 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія №14.
Формат: доповіді та обговорення.

Голова – Завадська Ольга Романівна, кандидат історичних наук, 
старший викладач кафедри політології НаУОА. 

Секретар – Перехристюк Катерина Володимирівна, студен-
тка магістратури факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА.  

Зовнішньополітична стратегія держави в умовах глобалізації: тео-
ретичний аспект. 

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

Роль міжнародної спільноти у врегулюванні суспільно-політичної 
кризи в Україні. 

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

Концепція соціального хаосу та перспективи її застосування для 
аналізу соціальної структури українського суспільства. 

Кардаш С. Ю., викладач кафедри політології НаУОА.

Розподіл міжбюджетних трансфертів на регіональному рівні: вплив 
політичних чинників. 

Перехристюк К. В., студентка магістратури факультету полі-
тико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Особливості формування середнього класу в Україні. 
Андрощук О. Д., студент 4 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.

Перспективи та проблеми інтеграції Балканських країн до ЄС. 
Поліщук А. В., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.

Прояв зовнішніх впливів на політичну свідомість середнього класу 
(на прикладі Житомирської області).

Кушнірук М. О., студентка 4 курсу факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА.
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Вплив ЄС на економічний розвиток Західних Балкан (на прикладі 
Чорногорії). 

Сварник О. В., студент 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА.

Етнополітичні конфлікти в Росії та Україні: сучасний стан. 
Бухвал О. О., студент 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА.

Стан інформаційного простору в Україні за період президентства 
В. Януковича.

Троян С. В., студент 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА.

Громадянська освіта як чинник формування громадської думки.
Рябко Я. О., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ  

У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ» 

Дата та час: 24 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія № 63.
Формат: доповіді та обговорення.

Голова – Мацієвський Юрій Володимирович, кандидат політич-
них наук, доцент кафедри політології НаУОА. 

Секретар – Пугач Марта Володимирівна, студентка магістратури 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

Сила народу чи сила влади: криза 2004 та 2014 рр. у порівняльній 
перспективі. 

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

Інституційна пастка патронажного президентства (випадок В. Яну-
ковича). 

Мозоль М. Л., викладач кафедри політології НаУОА.

Політичні режими у невизнаних державних утвореннях (на прикла-
ді Придністров’я). 

Томусяк Ю. В., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА.

Політична мобілізація в Україні: передумови та чинники  
(2013–2014). 

Ковалко В. О., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА.

Чинники стабільності гібридних режимів у країнах пострадянсько-
го простору. 

Зінчук Д. С., студент магістратури факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА.

Непотизм в українській політиці у період президентства В. Януко-
вича: регіональний рівень. 

Мацієвський Р. Ю., студент магістратури факультету політико-
інформаційного менеджменту НаУОА.
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Ізоляція політичного режиму В. Януковича. 
Кирильчук А. О., студентка магістратури факультету політико-

інформаційного менеджменту НаУОА.

Політика інституційного вибору в країнах Східного партнерства. 
Пугач М. В., студентка магістратури факультету політико-ін-

формаційного менеджменту НаУОА.

Міжнародний вплив і динаміка режимів у країнах Східного пар-
тнерства.

Великожон Д. О., студент магістратури факультету політико-
інформаційного менеджменту НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ  

І ПОЛІТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ В УКРАЇНІ»

Дата та час: 24 березня о 15:30.
Місце проведення: аудиторія П-1.
Формат: доповіді та обговорення.

Голова – Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з держав-
ного управління, старший викладач кафедри політології НаУОА. 

Секретар – Ваколюк Леся Ігорівна, студентка 4 курсу факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

Фактор партійної системи в електоральних змінах: теоретичні ас-
пекти. 

Совпенчук В. С., студентка магістратури факультету політико-
інформаційного менеджменту НаУОА.

Парламентська опозиція в Україні на сучасному етапі. 
Ваколюк Л. І., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.

Виборчі системи в Україні: пошук оптимальної моделі. 
Лавор Н. В., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА.

Вплив виборчого законодавства на розвиток партійної системи 
України. 

Мательницька О. А., студентка 4 курсу факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА.

Особливості прийняття політичних рішень у ВР VII скликання. 
Муштук А. М., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.

Вплив виборчої системи на партійну систему країн Вишеградської 
групи. 

Філін О. М., студент 4 курсу факультету політико-інформаційного  
менеджменту НаУОА.

Розподіл влади у парламенті на прикладі Росії та України. 
Шута А. С., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-

ного менеджменту НаУОА.
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Політична радикалізація чи правий популізм, що насправді відбува-
ється в країнах Центрально-Східної Європи. 

Бублик О. С., студент 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА.

Вимірювання ефективності органів місцевого самоврядування. 
Откидач О. А., студентка 4 курсу факультету політико-інформа-

ційного менеджменту НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА»

Дата та час: 24 березня о 15:30.
Місце проведення: кругла читальна зала.
Формат: круглий стіл.

Голова – Поток Михайло Володимирович, завідувач відділу об-
слуговування Наукової бібліотеки НаУОА. 

Секретар – Корнійчук Майя Валентинівна, завідувач відділу об-
робки на комплектування літератури Наукової бібліотеки НаУОА. 

Бібліотечно-інформаційні ресурси в системі електронної комуніка-
ції: формування та використання. 

Цеп’юк Г. П., провідний бібліотекар Наукової бібліотеки НаУОА.

LitPro як елемент системи інформаційного забезпечення навчально-
го процесу Національного університету «Острозька академія». 

Клебан Ю. В., завідувач відділу інформаційних технологій НаУОА;
Денисенко Н. В., провідний бібліотекар Наукової бібліотеки 

НаУОА. 

Бібліотечна мережа Острога і повіту в 20–30-х рр. ХХ століття. 
Поток М. В., завідувач відділу обслуговування Наукової бібліотеки 

НаУОА.

Становлення та розвиток Наукової бібліотеки НаУОА. 
Корнійчук М. В., завідувач відділу  обробки на комплектування лі-

тератури Наукової бібліотеки НаУОА.
 
Недоліки та переваги електронних і друкованих книг. 
Грищук Г. О., бібліотекар 1 категорії Наукової бібліотеки НаУОА.

Застосування новітніх веб-технологій у бібліотечній справі. 
Мартинюк О. Д., бібліотекар Наукової бібліотеки НаУОА.

Бібліотека як соціальний інститут. 
Кухта В. В., бібліотекар 1 категорії Наукової бібліотеки НаУОА.
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ЛАБОРАТОРІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ, 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ  

ТА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ

19 березня 2014 року

СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ 

В СУЧАСНІЙ ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ 
ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ»

Дата та час: 19 березня о 14:00.
Місце проведення: Центр духовно-морального виховання.
Формат: круглий стіл.

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

Секретар – Власова Світлана Борисівна, секретар Лабораторії хрис-
тиянської етики, християнської психології та християнської педагогіки. 

Концептуальні засади підготовки навчально-методичних комплек-
тів з духовно-морального виховання для загальноосвітніх шкіл.

Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор, декан гума-
нітарного факультету НаУОА.

Методологічні проблеми історико-психологічних досліджень в Україні
Матласевич О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Концептуальні основи добра і зла в контексті християнської психології.
Якушенко С. С., магістр релігієзнавчих та філософських наук, здо-

бувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Клініко-психологічні особливості наркотичних залежностей у су-
часної молоді.

Загородній С. М., кандидат медичних наук, завідувач відділу облас-
ної психіатричної лікарні м. Острога.

Діяльність недільних шкіл як важливий елемент виховання молодо-
го покоління.

Данилюк О. В., магістр релігієзнавства, аспірант кафедри релігіє-
знавства і теології НаУОА, член Національної спілки журналістів 
України, редактор «Рівненської газети», кореспондент ВД «ОГО».
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Інноваційні підходи викладання предметів духовно-морального 
спрямування: за і проти.

Новак Ю. В., магістр релігієзнавства, старший лаборант кафедри 
релігієзнавства і теології НаУОА.

Храм преп. Федора Острозького Національного університету «Ост-
розька академія» як осередок духовно-морального виховання молодого 
покоління.

Махлюк В. М., студент 5 курсу спеціальності «Релігієзнавство» 
НаУОА.

Використання пісень на заняттях з французької мови.
Захарчук О. М., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА. 

Шкільна освіта дівчат та хлопців у Канаді в XVII–XIX столітті.
Костюк О. О., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 

НаУОА.

Цілі релігійної освіти в загальноосвітніх школах Норвегії з точки 
зору вчителів та учнів.

Мараренко О. І., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисцип-
лін НаУОА.

Сучасні тенденції виховання характеру в американській школі.
Олішкевич С. В., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА.

Поняття «міжнародна академічна мобільність» в освітньому про-
сторі Канади.

Сімак К. В., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА. 

Місце психології у вищій духовній освіті.
Юрченко В. М., доктор психологічних наук, професор, завідувач ка-

федри психології Рівненського інституту слов’янознавства.

Християнсько-психологічний підхід до розуміння духовності як 
складової особистісного зростання.

Фурманець Д. І., старший викладач та здобувач кафедри психології 
Рівненського інституту слов’янознавства.

Реалізація гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальнос-
тей у вищих навчальних закладах Канади.

Юр’єва О. Ю., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
НаУОА.
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Виховання лідерських якостей молоді Канади за допомогою засобів 
неформальної освіти.

Шустак Ю. І., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
НаУОА.

Організаційно-педагогічні умови виховання милосердя в учнів за-
гальноосвітньої школи України засобами предметів світоглядного 
спрямування.

Нікітюк А. О., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
НаУОА.

Гендерна освіта в країнах Європейського Союзу.
Лушпай Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА.

Виховні ідеї святого Іоана Златоуста для сучасної системи виховання. 
Кущик Т. О., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 

НаУОА.

Комп’ютеризація початкової освіти.
Шишкіна К. М., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-

плін НаУОА.

Забезпечення академічної мобільності в університетах Франції (на 
прикладі Університету Ренн 2 Верхньої Бретані).

Сіліванова І. М., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисци-
плін НаУОА.

Суспільно-політичні, культурні та історико-педагогічні передумови 
становлення та розвитку формування релігійної толерантності в серед-
ніх навчальних закладах Канади.

Засєкіна С. А., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
НаУОА.

Місце християнської освіти у формуванні толерантних міжконфе-
сійних відносин.

Кобетяк А. Р., аспірант кафедри філософії Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка.
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ЗМІСТ

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЕКЦІЯ «ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ»      5
СЕКЦІЯ «ПРАКТИКИ КУЛЬТУРИ»     8
СЕКЦІЯ «РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ  

І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»    11
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА»  15
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ»    17
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ, 

ЛІНГВОДИДАКТИКИ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»  19
СЕКЦІЯ «НОВІТНЯ ЖУРНАЛІСТИКА»     21
СЕКЦІЯ «ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ»   23

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА І ПЕРЕКЛАД»     25
СЕКЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ  

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТІВ  
СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ»      27

СЕКЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ  
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ»  29

ІНСТИТУТ ПРАВА ІМЕНІ І. МАЛИНОВСЬКОГО

СЕКЦІЯ «ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»   31
СЕКЦІЯ «ПРАВОСУДДЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ 

ДИСЦИПЛІНИ»       33
СЕКЦІЯ «ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»   35
СЕКЦІЯ «ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ І ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»  37
СЕКЦІЯ «МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО  

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ»   38

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЕКЦІЯ «ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВИХ  
МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»    39

СЕКЦІЯ «ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:  
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК»     41

СЕКЦІЯ «МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»  45
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ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»     47

СЕКЦІЯ «УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»  50
СЕКЦІЯ  «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ: 

ЛІНГВІСТИКА – ЛІТЕРАТУРА – ПЕДАГОГІКА»   52
СЕКЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»      53
СЕКЦІЯ «ОСТРОГІАНА. М. П. КОВАЛЬСЬКИЙ»   55
СЕКЦІЯ «ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. СІД»  57
СЕКЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»      59
СЕКЦІЯ «ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ»      61
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧИХ  
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