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2 Дні науки НаУОА 
 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
І. ПАСІЧНИК – голова оргкомітету, ректор НаУОА, доктор психологіч-

них наук, професор. 

Д. ШЕВЧУК – заступник голови оргкомітету, проректор з науково-педа-

гогічної роботи НаУОА, доктор філософських наук, професор. 

Р. КАЛАМАЖ – проректор з навчально-виховної роботи НаУОА, док-

тор психологічних наук, професор. 

П. КРАЛЮК – голова вченої ради НаУОА, доктор філософських наук, 

професор. 

М. АВГУСТЮК – заступник директора з наукової роботи Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА, 

кандидат психологічних наук. 

А. АТАМАНЕНКО – директор Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА, доктор історичних наук, 

професор. 

О. ГЕРАСИМЧУК – заступник директора з наукової роботи Навчально-

наукового інституту права імені І. Малиновського НаУОА, кандидат юри-

дичних наук, доцент. 

О. ДЕМ’ЯНЧУК – заступник декана з навчально-наукової роботи еко-

номічного факультету НаУОА, доктор економічних наук, доцент. 

С. ІЩУК – директор Навчально-наукового інституту права імені 

І. Малиновського НаУОА, доктор юридичних наук, доцент. 

М. КАРПОВЕЦЬ – директор Навчально-наукового інституту соціально-

гуманітарного менеджменту НаУОА, кандидат філософських наук, доцент. 

І. КОВАЛЬЧУК – декан факультету романо-германських мов НаУОА, 

кандидат психологічних наук, доцент. 

О. КОСТЮК – заступник декана з наукової роботи факультету романо-

германських мов НаУОА, кандидат педагогічних наук, доцент. 

О. КРИВИЦЬКА – керівник наукового відділу НаУОА, доктор еконо-

мічних наук, професор. 

О. НОВОСЕЛЕЦЬКИЙ – декан економічного факультету НаУОА, кан-

дидат економічних наук, доцент. 

З. СТОЛЯР – заступник директора з наукової роботи та питань якості 

освіти Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менедж-

менту НаУОА НаУОА, кандидат педагогічних наук. 
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ГРАФІК РОБОТИ 

XXVІ НАУКОВОЇ ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ» 

 
16 травня – 20 травня – пленарні засідання на факультетах, Навчально-

науковому інституті права ім. І. Малиновського, робота учасників конфе-

ренції у секційних засіданнях. 

 
18 травня – “Інтелектуальний турнір” від Братства спудеїв та СНТ Ака-

демік 

початок: 17.00 

Покликання Google Meet: meet.google.com/htd-nzdp-bnt 

 
20 травня – підбиття підсумків: 

початок: 17.00 

Покликання Google Meet: meet.google.com/say-fota-fwh 



4 Дні науки НаУОА 
 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

СЕКЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ 

ТА ФІЛОСОФІЇ» 

 
Дата і час проведення: 19 травня, 15:00. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/evv-thth-fxo 

Формат: доповіді, презентації. 

 
Голова – Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських наук, про-

фесор кафедри філософії та культурного менеджменту НаУОА. 

Секретар – Зубар Аліна, студентка 4 курсу ННІ СГМ НаУОА. 

 
1. Зайцев М., доктор філософських наук, професор кафедри філософії та 

культурного менеджменту НаУОА. 

Історичність як спосіб вияву родової сутності людини. 

 
2. Шевчук Д., доктор філософських наук, професор кафедри філософії 

та культурного менеджменту, проректор з науково-педагогічної роботи 

НаУОА. 

Дегуманізація в сучасному політичному світі: причини та наслідки. 

 
3. Карповець М., кандидат філософських наук, доцент кафедри філосо-

фії та культурного менеджменту, директор ННІ СГМ НаУОА. 

Перформативна актуалізація пам’яті в сучасній українській культурі. 

 
4. Шляхова О., кандидатка філософських наук, викладачка кафедри фі-

лософії та культурного менеджменту НаУОА. 

Реструктуризація культури повсякдення в умовах дестабілізації «життє-

вого світу». 

 
5. Шевчук К., докторка філософських наук, професорка кафедри філосо-

фії Рівненського державного гуманітарного університету. 

Естетика і війна: мистецький «фронт» України. 
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6. Зубар А., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Вплив культурного різноманіття на специфіку війн. 

 
7. Щербаков І., студент 3 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Інституційні передумови виникнення нового знання: нарис концепції ри-

зоматичного університету. 

 
8. Михайловська В., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Ціна свободи. 

 
9. Поліщук О., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Ідеологічне спрямування сучасної екокультури. 

 
10. Крук А., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Навички конкурентоспроможної особистості у ХХІ столітті. 

 
11. Петрова О., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Жіночий голос у культурі на прикладі творчості Сильвії Плат. 

 
12. Мартинюк В., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Дослідження відображення філософських та богословських ідей отця 

Олександра Меня. 

 
13. Гофрик Т., студентка 2 курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА. 

Людськість і нелюдство – крайні вияви здійснення людини буттям. 
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СЕКЦІЯ 

«ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 12:00. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/phw-qdgw-aus 

Формат: доповіді, презентації. 

 
Голова – Янковська Жанна Олександрівна, докторка філологічних наук, 

професорка кафедри філософії та культурного менеджменту 

НаУОА. 

Секретар – Німець Ольга, студентка 5 курсу Навчально-наукового інсти-

туту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

 

1. Янковська Ж., докторка філологічних наук, професорка кафедри фі-

лософії та культурного менеджменту НаУОА. 

Антропоцентричні виміри української культури: аналітичний аспект. 

 
2. Німець О., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Етнофестивалі як форма репрезентації та збереження національно-куль-

турних цінностей. 

 
3. Басай Д., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Особливості родинної обрядовості Полісся: передпологові табу в ро-

дильних обрядах (за польовими записами, зібраними у с. Білка Рівненського 

р-ну та с. Нобель Вараського р-ну). 

 
4. Михайлишин Т., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

«Субітки» в обрядовості Страсного тижня на Бойківщині. 

 
5. Бойко Н., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Субкультура аніме та її вплив на сучасний соціум. 

 
6. Шаправський С., кандидат історичних наук, доцент кафедри філосо-

фії та культурного менеджменту НаУОА. 

Спроби пошуку національної ідентичності УПЦ (РПЦ в Україні) в умо-

вах російсько-української війни 2022 р. 
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7. Заладовська С., учениця 11 класу Обласного наукового ліцею в м. 

Рівне Рівненської обласної ради. 

Роль православного духовенства в процесі українізації церковного життя 

на Рівненщині періоду Другої Речі Посполитої (1921-1939 рр.). 
 

8. Якуніна К., кандидатка історичних наук, старша викладачка кафедри 

філософії та культурного менеджменту НаУОА. 

Ідентичність Церкви як вияв релігійної ідентичності в Україні. 
 

9. Альошина О., кандидатка історичних наук, доцентка кафедри філосо-

фії та культурного менеджменту НаУОА. 

Виникнення та регламентація діяльності православних братств на Право-

бережній Україні у ІІ пол. ХІХ століття. 
 

10. Українець А., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Огляд феномену екуменізму: принципи, завдання, виклики. 
 

11. Сторчеус Р, студент 5 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Сучасне розуміння реформаційної ідеї гідності людини: контекст протес-

тантських конфесій України. 
 

12. Зозуля Н., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Протестантська етика праці в сучасному українському контексті. 
 

13. Григораш П., студент 5 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Ревайвелізм в українському неопротестантському контексті. 
 

14. Джордж Н., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Глобальна сексуальна революція в контексті впливу на молоде покоління. 
 

15. Пащевська М., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Релігієзнавчий аналіз образу богині Сехмет. 
 

16. Орловський Р., аспірант 2 року навчання Навчально-наукового 

інституту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Ретроспектива ставлення до міллеризму в Товаристві Вартової Башти. 
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17. Калабський О., аспірант 3 року навчання Навчально-наукового 

інституту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Різдвяна пісенна традиція протестантських церков України. 

 
18. Манзик А. В., учениця 9 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Дослідження впливу контенту кіностудії «Вулик» на виховання учнів 

Володимирецького ліцею «Колегіум». 

 
19. Березюк О. Я., учениця 9 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Культура Володимиреччини у 1930-х роках ХХ століття. 
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ЩОРІЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ 

НА ГЕНДЕРНУ ТЕМАТИКУ 

«РОЛЬ ЖІНКИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 2014–

2022 РР.» 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 10:40. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/kqs-tquq-dom 

Формат: доповіді, презентації. 

 
Модератори – Петрушкевич Марія Стефанівна, докторка філософських 

наук, доцентка, завідувачка кафедри філософії та культурного 

менеджменту НаУОА; Шостак Інна Віталіївна, кандидатка істо-

ричних наук, доцентка кафедри національної безпеки та політоло-

гії НаУОА. 

 
1. Феденьов М., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Ким є жінка на війні. 

 
2. Никифорук Є., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Жінки, що рятують життя: медики та парамедики. 

 
3. Жук В., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту соціально-

гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Важливість волонтерського руху для перемоги в російсько-українській 

війні та участь у ньому жінок. 

 
4. Бойко В., учениця 11 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Національно-патріотичне виховання як передумова гендерної рівності 

армії України (на прикладі уроків “Захист України”). 

 
5. Петрушкевич М., докторка філософських наук, доцентка, завідувачка 

кафедри філософії та культурного менеджменту НаУОА. 

Візуалізація жіночих образів російсько-української війни. 

 
6. Панасюк М., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Гендерно-рольові моделі українських політикинь та лідерок суспільної 

думки крізь архетипічну теорію К. Г. Юнга: до та після 24 лютого 2022 р. 
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7. Гальчук А., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Російсько-українська війна: жінки в територіальній обороні. 

 
8. Шеффер А., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Чому війна – жіноча справа: жінки у Збройних силах України. 

 
9. Лукащук В., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Жінка в армії: феномен чи закономірність? 

 
10. Ткачук І., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Життя Євгенії Янченко до і після АТО. 

 
11. Москалюк О., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Участь в АТО Ірини Цвілої та Анастасії Цебринської. 

 
12. Маринюк Ю., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Жіноче обличчя війни: Тетяна Дундук-Кучерява, Юлія Паєвська. 

 
13. Булах В., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Спогади про АТО Юлії Матвієнко та Олени Білозерської. 

 
14. Шварц М., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Маргарита Таірян-Тимченко і Галина Євко – приклад «нежіночої» смі-

ливості. 

 
15. Матківський Д., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

АТО в житті Ірини Гаркавенко та Марини Валицької. 

 
16. Петровська Д., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Росіянки Ольга Сімонова та Юлія Толопа в АТО. 
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17. Шум Є., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Боротьба за Україну Людмили Калініної та Валерії Бурлакової. 

 
18. Корнійчук П., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Особливості військової служби Олександри Осипенко та Юлії Філіпович. 

 
19. Колтонюк М., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Вікторія Дворецька та Андріана Сусак: АТО як частина життя. 

 
20. Паньків В., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Досвід АТО: Галина Клемпоуз та Яна Червона. 

 
21. Михайлик І., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Катерина Луцик та Оксана Якубова – шлях в АТО. 

 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ 

«ЖІНОЧИЙ ЕМІРАТ? 

ПОЛІТИКИНІ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ» 

(Сафран, 2021, 232 с.) 

 
Дата і час проведення: 19 травня, 12:30. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/tuk-cjza-her 

Формат: презентація, дискусія. 

 
Авторка – Наталія Малиновська, дослідниця, кандидатка політичних 

наук, викладачка кафедри політології та національної безпеки 

НаУОА. 

Модераторка – Марія Петрушкевич, докторка філософських наук, до-

центка, завідувачка наукової лабораторії гендерних досліджень 

НаУОА. 



12 Дні науки НаУОА 
 

 

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ 

У ВИМІРАХ ВІЙНИ І МИРУ» 

Дата і час проведення: 17 травня, 14:00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/hhd-cyae-cvb 

Формат: доповіді. 

Голова – Матласевич Оксана Володимирівна, доктор психологічних 

наук, доцент кафедри психології та педагогіки НаУОА. 

Секретар – Осипенкова Марина Олександрівна, лаборант кафедри пси-

хології та педагогіки НаУОА. 

1. Пасічник І., доктор психологічних наук, професор кафедри психології 

та педагогіки, ректор НаУОА. 

Психологічні принципи ефективних рішень. 

2. Нікітчук У., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

та педагогіки НаУОА. 

Інструменти діагностики ПТСР українською мовою: актуальний стан та 

перспективи. 

3. Костриба О., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Прийняття рішень українською молоддю в умовах війни. 

4. Рузаєва А., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Формування та розвиток лідерських якостей як передумова успішної са-

мореалізації особистості. 

5. Ткаченко Д., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Дослідження емоційного інтелекту студентства у період російсько-укра-

їнської війни. 

6. Матласевич О., доктор психологічних наук, доцент кафедри психоло-

гії та педагогіки НаУОА. 

Психоедукація як спосіб протистояння психологічній війні в умовах 

воєнного стану. 

7. Каламаж В., кандидат психологічних наук, докторантка кафедри пси-

хології та педагогіки НаУОА. 

Психологічні особливості суб’єктного моделювання самоідентифікації 

особистості в умовах війни. 
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СЕКЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОГНІТИВНОЇ  ПСИХОЛОГІЇ» 

 
Дата і час проведення: 18 травня,14:00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/ger-nqgx-epw 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Ткачук Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри психології та педагогіки НаУОА. 

Секретар – Осипенкова Марина Олександрівна, лаборант кафедри пси-

хології та педагогіки НаУОА. 

 
1. Каламаж Р., доктор психологічних наук, професор, проректор з на-

вчально-виховної роботи НаУОА. 

Роль інтуїції під час прийняття рішення в умовах невизначеності. 

 
2. Heidi Andrade, Professor, Department of Educational & Counseling 

Psychology, School of Education, State University of New York – University at 

Albany. 

Introduction of the DAACS Self-Regulated Learning assessment. 

 
3. Балашов Е., доктор психологічних наук, професор кафедри психології 

та педагогіки НаУОА. 

Когнітивний контроль як механізм саморегуляції навчальної діяльності 

студентів. 

 
4. Ткачук О., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології та педагогіки НаУОА. 

Когнітивні викривлення у процесі сприйняття інформації. 

 
5. Осипенкова М., бакалавр психології НаУОА. 

Продуктивність засвоєння емоційно забарвленої інформації жінками під 

час вагітності. 

 
6. Іванова М., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Дослідження стратегій подолання стресових ситуацій старшокласниками 

із різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. 



14 Дні науки НаУОА 
 

 

ТЕМА ПОСТЕРНОЇ СЕСІЇ – ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА У ВОЄННИЙ ЧАС: 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ 

 
Дата і час проведення: 19 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/oyj-xhtx-zsa 

Формат: постер. 

 
Голова – Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри психології та педагогіки, директор 

НЦ “Саногенна педагогіка та психологія” НаУОА. 

Секретар – Довга Аліна Володимирівна, студентка 2 курсу Навчально-на-

укового інституту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

 
1. Плиска Ю., доктор педагогічних наук, професор кафедри психології 

та педагогіки, НаУОА, ад’юнкт кафедри педагогіки Природничого універси-

тету SGGW у Варшаві. 

Теоретичні моделі та механізми резилієнс в контексті освітнього процесу 

в умовах збройних конфліктів. 

 
2. Андрощук І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Особливості освітнього середовища в умовах навчання онлайн у воєнний час. 

 
3. Гандзілевська Г., доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри психології та педагогіки, директор НЦ “Саногенна педагогіка та 

психологія” НаУОА. 

Навчальний білінгвізм в умовах сьогодення: резилієнс підхід. 

 
4. Mgr Hundarenko О., PhD; Mgr Lelakova Е., PhD (Slovakia /Сло-

ваччина). 

Sustainability in the academic life of Ukrainian university students provided 

by the University of Zilina, Zilina, Slovakia. 

Супровід академічного процесу українських студентів Жилінським уні-

верситетом, Жиліна, Словаччина. 

 
5. Басараб О., Голова ГО “Український дім Жиліна”, науковий співро-

бітник Групи стратегічних та безпекових студій (Словаччина). 

Проблеми організації освітнього процесу для українських дітей тимча-

сових біженців у Словаччині. 
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6. Шостак І., кандидат історичних наук, доцент кафедри національної 

безпеки та політології, НаУОА. 

Адаптація українських школярів-біженців до польської системи освіти. 

 
7. Ратінська О., викладачка та аспірантка кафедри психології та педаго-

гіки НаУОА, голова дитячого напрямку Київського Гештальт Університету, 

засновниця Школи гуманістичної психології та психотерапії «Humanity», 

член Української спілки психотерапевтів, член національної психологічної 

асоціації дивізіон кіберпсихології. 

Психологічна адаптація українських дітей у школах країн Європи: реко-

мендації психологам та педагогам. 

 
8. Кондратюк В., керівник психологічної служби НаУОА, викладачка та 

аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА. 

Резилієнс і почуття основної надії вчителя в умовах війни. 

 
9. Костючик В., студент 1 курсу магістеріуму спеціальності “Психоло-

гія” НаУОА. 

Роль психологічної стійкості студентів в умовах опанування англійської 

мови. 

 
10. Черноус Т., викладачка та аспірантка кафедри психології та педаго-

гіки НаУОА, членкиня правління та віцепрезидентка Орф-Шульверк асоціа-

ції України, членкиня Української спілки психотерапевтів, членкиня-засно-

вниця Асоціації музичних терапевтів України. 

Активація стресо-долаючих стратегій засобами музики. 

 
11. Деркачук О., викладачка кафедри психології та педагогіки НаУОА. 

Ресурсовідновлення педагогів методами арт-терапії. 

 
12. Тимощук О., вчитель вищої категорії, НВК «Оженинська ЗОШ 

І-ІІІ ст. (ліцей) – ДНЗ ім. Т.Г. Шевченка».5 

Використання інноваційних технологій на уроках галузі мистецтва в 

умовах воєнного стану. 

 
13. Тимощук Є., викладачка та аспірантка кафедри психології та педа-

гогіки НаУОА. 

Особливості формування саморегуляції молодших школярів під час дис-

танційного навчання в умовах воєнного стану. 



16 Дні науки НаУОА 
 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ 

ТА ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

“ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ” 

 

«ПРОФЕСІЙНІ СЦЕНАРІЇ УСПІШНИХ ПЕДАГОГІВ» 

(керівники – доктор педагогічних наук, професор кафедри психологія 

та педагогіка Плиска Ю.С., викладачка кафедри психології та педагогіки 

Тимощук Є. А.). 

 

«ЖИТТЄВІ СЦЕНАРІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 

(керівник – доктор психологічних наук, професор Гандзілевська Г. Б.). 

 

«МАТЕМАТИКА НАВКОЛО НАС» 

(керівник – кандидат педагогічних наук, професор Пасічник Я. А.). 

 

«У ДЗЕРКАЛІ СЛОВА» 

(керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач Столяр З. В.). 

 
1. Довга А., студентка 2 курсу спеціальності “Початкова освіта” НаУОА. 

Ризики порушення емоційних станів особи в умовах війни. Аналіз по- 

чуття страху. 

 
2. Кирилюк С., Веремчук Т., студентки 2 курсу спеціальності “Почат-

кова освіта” НаУОА. 

Ризики порушення емоційних станів особи в умовах війни. Аналіз по-

чуття гніву. 

 
3. Колодяжна І., студентка 4 курсу спеціальності “Психологія” НаУОА. 

Переосмислення досвіду психолога Віктора Франкла в концентраційно- 

му таборі крізь призму викликів сьогодення. 

 
4. Ткаченко Д., студентка 4 курсу спеціальності “Психологія” НаУОА. 

Військовий досвід письменника Ернеста Хемінгуея у вимірі життєвих 

ресурсів. 

 
5. Ягенич Л., студентка 4 курсу спеціальності “Психологія” НаУОА. 

Психологічні механізми подолання критичних ситуацій: досвід пси- 

хіатра Лео Айтінгера. 



17 XXVІІ наукова викладацько-студентська конференція 
 

 

6. Троц Д., студентка 2 курсу спеціальності «Початкова освіта» НаУОА. 

Сучасні тенденції виховання для НУШ в умовах воєнного стану. 

 
7. Оніщук І., студентка 2 курсу спеціальності «Початкова освіта» 

НаУОА. 

Арттерапевтичні методи для поліпшення психологічного клімату класу у 

період дистанційного навчання. 

 
8. Горбань К., студентка 3 курсу спеціальності “Початкова освіта” 

НаУОА. 

Методика розв’язування складених задач на зв’язки між пропорційними 

величинами крізь призму організації освітнього середовища в воєнний час в 

початковій школі. 

 
9. Музичук Н., студентка 3 курсу спеціальності “Початкова освіта” 

НаУОА. 

Методика вивчення нумерацій цілих і невід’ємних чисел молодших шко-

лярів в умовах воєнного стану. 

 
10. Коробко Н., студентка 3 курсу спеціальності “Початкова освіта” 

НаУОА. 

Роль освітнього середовища в організації освітнього процесу учнів 4-х 

класів у воєнний час. 

 
11. Павелко Н., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Ефективність системи шкільної освіти в Україні. 



18 Дні науки НаУОА 
 

 

СЕКЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ, 

ЛІНГВОДИДАКТИКИ Й КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» 

 
Дата і час проведення: 19 травня, 12:00. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/eor-vdwk-qap 

Формат: круглий стіл. 

 
Голова – Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор 

катедри української мови і літератури Навчально-наукового 

інституту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА, акаде-

мік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України. 

Секретар – Столяр Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, стар-

ша викладачка катедри української мови і літератури Навчаль-но-

наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту 

НаУОА. 

 
1. Хом’як І., доктор педагогічних наук, професор катедри української 

мови і літератури Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарно-го 

менеджменту НаУОА, академік АН ВШ України, заслужений працівник 

освіти України. 

Невербальні рівні педагогічного дискурсу. 

 
2. Гринь М., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Точність мовлення в аспекті культуромовної проблеми. 

 
3. Вітюк В., доктор педагогічних наук, професор катедри теорії і мето-

дики початкової освіти Волинського національного університету ім. Лесі 

Українки. 

Урок української мови в Новій українській школі: традиції та інновації. 

 
4. Глинюк Н., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Дотримання мовного еталона – показник рівня медійної майстерности. 

 
5. Лавренчук В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач катедри 

суспільно-гуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післяди-

пломної педагогічної освіти. 

Формування вправної комунікації у процесі реалізації мовно-літератур-

ної освіти. 
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6. Скрипник Н., кандидат філологічних наук, завідувач катедри україн-

ської філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітар-

но-педагогічний коледж». 

Особливості інформаційного супроводу мовознавчих дисциплін в освіт-

ньому середовищі гуманітарно-педагогічного коледжу. 

 
7. Павлюк Н., кандидат педагогічних наук, доцент катедри стилістики 

та культури української мови Рівненського державного гуманітарного уні-

верситету. 

Особливості професійного спілкування майбутнього маркетолога. 

 
8. Луценко О., кандидат філологічних наук, доцент катедри стилістики 

та мовної комунікації Навчально-наукового інституту філології Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка. 

Інформаційно-психологічні операції: лінгвістичний аналіз. 

 
9. Антончук О. кандидат педагогічних наук, доцент катедри стилістики 

та культури української мови Рівненського державного гуманітарного уні-

верситету. 

Професійна комунікація як феномен педагогічної діяльности вчителя-

словесника. 

 
10. Ундір Л., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Лексико-стилічні особливості в мовленні політика-жінки. 

 
11. Костолович Т., кандидат педагогічних наук, доцент катедри теорії і 

методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного універ-

ситету. 

Компетентнісний підхід до навчання української мови як базова катего-

рія сучасної лінгводидактики. 

 
12. Каптола С., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Просте ускладнене речення в романі «Арсен» І.Роздобудько: мовности-

лістичний аспект. 

 
13. Явна О., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Експресивна функція синтаксем у художньому тексті. 
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14. Столяр З., кандидат педагогічних наук, старша викладачка катедри 

української мови та літератури Навчально-наукового інституту соціально-

гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Формування особистості вчителя початкових класів: лінгвоперсоноло-

гійний вимір. 

 
15. Писюк В., учениця 11 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Стилістична роль старослов’янізмів у поемі Т.Г.Шевченка «Марія». 

 

16. Гут Д., учениця 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Просте ускладнене речення в ліриці місцевої поетки Наталії Войтович. 
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СЕКЦІЯ 

«СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕКСИКОН 

У СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНОМУ 
І ГРАМАТИЧНОМУ ВИМІРІ» 

 
Дата і час проведення: 19 травня, 14:00. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/ssf-bkab-jid 

Формат: круглий стіл. 

 
Голова – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач катедри української мови і літератури Навчаль-

но-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту 

НаУОА. 

Секретар – Рабчук Ірина Юріївна, викладачка катедри української мови 

і літератури Навчально-наукового інституту соціально-гуманітар-

ного менеджменту НаУОА. 

 
1. Мініч Л., кандидат філологічних наук, доцент катедри української 

мови і літератури Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного 

менеджменту НаУОА. 

Концепт “війна” в поетичних творах студентів-філологів НаУОА. 

 
2. Максимчук В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кате-

дри української мови і літератури Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Сучасний годонімікон Острога: мотиваційний аспект. 

 
3. Рабчук І., викладачка катедри української мови і літератури Навчаль-

но-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Аксіологійна функція апозитивем у публікаціях інтернет-видань періоду 

російсько-української війни 2022 року. 

 
4. Буднік М., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Неофемінітиви в комічній програмі #@)₴?$0 з Майклом Щуром. 

 
5. Делик Є., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Неузуальний словотвір Костя Мордатенка як виразник індивідуально-ав-

торської картини світу. 
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6. Шкрабій М., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Особливості реалізації етнокодів в авторських піснях воєнного часу. 

 
7. Доронін Н., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Трансформація лексичних запозичень як вияв лінгвоперсонології сучас-

ної студентської молоді. 

 
8. Кухарук Л., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Вторинні номінації зі складником Зе-: хронологічний і семантичний 

аспекти. 

 

9. Ладика С., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Психолінгвістичний аспект функціювання ковідної неофраземіки. 

 
10. Октисюк О., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Мовний портрет автора крізь призму художнього тексту (на прикладі ро-

ману Ю. Андруховича “Радіо Ніч”). 

 
11. Странцевілко О., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Онімний простір як явище етнокультури. 

 
12. Швая О., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Креолізація як спосіб творення номінацій Петра Порошенка. 
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СЕКЦІЯ 

«ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ І ТВОРЧІ ШУКАННЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КІНЦЯ ХІХ –

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ» 

 
Дата і час проведення: 18 травня, 14:00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/hbg-yrdv-xsm 

Формат: круглий стіл. 

 
Голова – Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, про-

фесор катедри української мови і літератури Навчально-наукового 

інституту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Секретар – Демчук Ольга Анатоліївна, аспірантка кафедри української 

мови і літератури НаУОА. 

 
1. Оріховська Т., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Поетизація духовних чеснот християн і християнок в образному світі 

Лесі Українки. 
 

2. Краснобока М., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Інтелігентність «без залізної маски»: поняття елітарності в контексті 

етично-світоглядних максим Лесі Українки. 
 

3. Огринська А., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Історіософські константи Олега Ольжича. 
 

4. Натяжко С., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Постаті і долі прозаїків журналу «Червоний шлях» на тлі постреволюцій-

них десятиріч. 
 

5. Янкевич С., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Концепція філософії простору в парадигмі творчості Івана Кочерги. 
 

6. Томляк Я., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Інструменти репрезентації епохи в персонажній системі роману Софії 

Андрухович «Фелікс Австрія». 
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7. Іжевська О., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Роман Валерії Бурлакової «Життя P.S.» як текст травми війни на Донбасі. 

 
8. Шманьків В., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Поліетнічність культурного простору Львова в романі Юрія Винничука 

«Танґо смерті». 

 
9. Смаглюк М., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Трансформація образу міста в романі Юрія Винничука «Танґо смерті». 

 
10. Демчук О., аспірантка кафедри української мови і літератури НаУОА. 

Український етнотип як самообраз у поетичних текстах Василя Махна. 

 
11. Симчук К. С., учениця 10 класу Володимирецького ліцею «Коле-

гіум». 

Постать Івана Виговського в романі І.Нечуя-Левицького «Гетьман Іван 

Виговський». Історична та художня правда. 

 
12. Кубай Е. Я., учениця 9 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Гроші, як постійний типологічний мотив у французькій, англійській, 

українській літературах ХІХ-ХХ століття 
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СЕКЦІЯ 

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА» 

 
Дата і час проведення: 19 травня, 14:00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/xgz-tfhq-exc 

Формат: круглий стіл. 

 
Голова – Вісич Олександра Андріївна, доктор філологічних наук, доцент 

професор катедри української мови і літератури Навчально-науко-

вого інституту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Секретар – Михальчук Тетяна Вікторівна, аспірантка кафедри україн-

ської мови і літератури НаУОА. 

 
1. Манелюк І., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Жанрово-стилістична парадигма збірника для дитячих театрів «Книга на 

сцені». 
 

2. Процишина Я., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Категорія «перформативність» у сучасному літературознавстві. 
 

3. Миронець Т., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Предметний світ як вияв жіночного в драмі «Артистка» Антіна Крушель-

ницького. 
 

4. Мартинюк В., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Ремарка як засіб візуалізації хронотопу драматичного тексту Л. Стариць-

кої-Черняхівської. 
 

5. Стецюк С., учениця 11 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Особливості європейської підліткової літератури на прикладі роману 

Барбари Космовської «Samotni.com» 
 

6. Бугера К., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Типологія транспортних засобів в українській художній прозі 20-х рр. 

ХХ ст. 
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7. Джус І., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту соціально-

гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Образ Києва в поетичній творчості Аттили Могильного. 

 
8. Гарніцька А., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Антропоморфні координати лірики Ірини Шувалової. 

 
9. Вісич О., доктор філологічних наук, доцент, професор катедри укра-

їнської мови і літератури Навчально-наукового інституту соціально-гумані-

тарного менеджменту НаУОА. 

Топос війни в дитячій українській літературі ХХ ст. 

 
10. Михальчук Т., аспірантка НаУОА. 

Дитяче читання у воєнний час: до проблеми дослідження. 

 
11. Мала С., Захарчук В., Лісовська В., Жидкова В., Кравченко А., 

Форсюк Ю., Черемшина Д., студентки 2 курсу Навчально-наукового інсти-

туту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Презентація дослідницького проєкту “Читання під акомпанемент сирен: 

як змінюються читацькі звички в умовах війни?” 

 
12. Герман О., учень 10 класу Володимирецького ліцею. 

Літературні особливості твору «Розбишака-горобець». 
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СЕКЦІЯ «ОСТРОГІАНА. ВОЛИНІАНА» 

(підсекція 1) 

 
Дата і час проведення: 16 травня, 15:30. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/rxe-yxbn-mkx 

Формат: доповіді, презентації. 

 
Голова – Миненко Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, стар-

ший викладач катедри української мови і літератури Навчаль-но-

наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту 

НаУОА. 

Секретар – Захарчук Валентина Ярославівна, студентка 2 курсу Навчаль-

но-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту 

НаУОА. 

 
1. Миненко Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач катедри 

української мови і літератури Навчально-наукового інституту соціально-гу-

манітарного менеджменту НаУОА. 

Буколічні мотиви в збірці «Сад божественних пісень» Григорія Сково-

роди. 

 
2. Фішер В., студент 5 курсу Навчально-наукового інституту соціально-

гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Антін Павлюк у сучасних літературознавчих та краєзнавчих студіях. 

 
3. Захарчук В., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА; Криницька Д., учениця 8 

класу НВК “Оженинська ЗОШ І‒ІІІ ст. (ліцей) – ДНЗ” ім. Т. Г. Шевченка. 

Острог через призму поезій Світлани Луцкової. 

 
4. Данилюк А., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА; Шушкевич Д., учениця 9 класу 

Кременецького академічного ліцею імені У. Самчука. 

Історична пам’ять Волині у творчості Уласа Самчука. 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ 

 
Пухонська Оксана Ярославівна “Поза межами бою. Дискурс війни в 

сучасній літературі” (2022) 

Дата і час проведення: 17 травня, 17:00. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/yua-bman-icx 
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СЕКЦІЯ 

«ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я» 

 

Підсекція 1 

«СОЦІАЛЬНА ТА ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА, 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, БІОБЕЗПЕКА» 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 12:00. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/yxo-iytj-miw 

Формат: онлайн (доповіді та обговорення). 

 
Голова секції – Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, доцент, 

завідувач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання 

НаУОА. 

Секретар – Брезицька Дануся Михайлівна, аспірант, викладач кафедри 

громадського здоров’я та фізичного виховання НаУОА. 
 

1. Гущук І., доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри громад 

ського здоров’я та фізичного виховання Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Система охорони громадського здоров’я у воєнний період. 

 
2. Лях Ю., доктор біологічних наук, професор кафедри громадського 

здоров’я та фізичного виховання Навчально-наукового інституту соціально-

гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Можливості неінвазивного аналізатора формули крові (AMP) у реабіліта-

ції пацієнтів із постковідним синдромом. 

 
3. Брезицька Д., викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного 

виховання Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного ме-

неджменту НаУОА. 

Небезпека медичних відходів, що утворюються в побуті. 

 
4. Лях М., викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного вихо-

вання Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджмен-

ту НаУОА. 

Діагностичні можливості показників варіабельності серцевого ритму. 

 
5. Стадніков Г., старший викладач кафедри громадського здоров’я та 

фізичного виховання Навчально-наукового інституту соціально-гуманітар-

ного менеджменту НаУОА; Марченко О., викладач кафедри громадського 
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здоров’я та фізичного виховання Навчально-наукового інституту соціально-

гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Теоретичні передумови пошуку альтернативних шляхів удосконалення 

фізичної підготовки студентської молоді. 
 

6. Гущук Р., здобувач І року навчання маґістерської програми 

«Громадське здоров’я». 

Проблемні питання реформування вітчизняної системи охорони громад-

ського здоров’я. 
 

7. Костюк Ю., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Соціальна екологія та її регіональні проблеми в соціологічному аспекті 

дослідження. 
 

8. Олексюк Н., здобувач І року навчання маґістерської програми 

«Громадське здоров’я». 

Міжнародні системи охорони здоров’я. 
 

9. Седляр Н., здобувач І року навчання маґістерської програми  

«Громадське здоров’я». 

Проблемні питання щодо захворюваності вірусними гепатитами (на при-

кладі Рівненської області). 
 

10. Прокоп’юк Т., здобувач І року навчання маґістерської програми 

«Громадське здоров’я». 

Забруднення радоном деяких регіонів України. 
 

11. Поченюк Є., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Біологічно активні добавки та їх місце в житті сучасної людини. 
 

12. Козачок О., здобувач ІV року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

Аналіз загальної захворюваності та смертності від ендокринних хвороб 

серед дорослого населення Рівненської області 2010–2020 рр. 
 

13. Кондратюк Н., здобувач ІV року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

Аналіз загальної захворюваності та смертності від серцево-судинних 

хвороб серед дитячого населення Рівненської області за період 2010–2020 

років. 
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14. Бандура Є., здобувач ІV року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

Аналіз захворюваності та смертності на злоякісні новоутворення в За-

карпатській області за період 2010–2020 років. 

 
15. Гаврильчук М., здобувач ІV року навчання освітньо-професійної 

програми «Громадське здоров’я». 

Аналіз загальної захворюваності та смертності від злоякісних новоутво-

рень серед дитячого населення Рівненської області за період 2010–2020 рр. 

 
16. Піщалюк Б., здобувач ІV року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

Аналіз загальної захворюваності та смертності від серцево-судинних 

хвороб серед дорослого населення Рівненської області за період 2010–2020 

років. 

 
17. Поліщук Ю., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

Еколого-гігієнічна оцінка стану забруднення ґрунту та харчових продук 

тів хімічними сполуками на території Рівненської області. 

 
18. Новосад А., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної програ 

ми «Громадське здоров’я». 

«Еколого-гігієнічна оцінка стану радіаційного забруднення у Рівненській 

області». 

 
19. Юрчук І., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

Еколого-гігієнічна оцінка стану водозабезпечення населення Острозької 

ОТГ Рівненської області. 

 
20. Ціхоцька М., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

Еколого-гігієнічна оцінка стану шкільного харчування учнів на території 

Острозької ОТГ Рівненської області. 

 
21. Сокол Д., здобувач ІІ року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

«Забруднення водних ресурсів Рівненської області». 
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22. Благодир А., здобувач ІІ року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

Особливості комунікативної діяльності в системі громадського здоров’я. 

 
23. Качинський Д., учень 9 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Врожайність картоплі як функція агрохімічних властивостей ґрунту. 

 
24. Моніч О., учень 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Морфофізіологічні адаптації коропових риб до екологічних умов водно- 

го середовища річки Горинь. 

 
25. Буднік І., учень 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Зміна агроекологічного стану ґрунтового покриву меліоративних систем 

Західного Полісся. 

 
26. Сарницька К., учениця 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Евтрофікація озера Воронки як функція рівня рекреаційного навантаження. 

 
27. Мудрієвська К., учениця 9 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Ефективність додавання соєвого шроту до основного раціону при виро- 

щуванні фазана мисливського. 

 
28. Манзик А., учениця 9 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Моделювання динаміки вакцинації населення Володимирецької терито- 

ріальної громади від Covid-19. 

 
29. Бойко В., учениця 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Вплив рухової активності учнів старшої вікової групи на функціональ- 

ний стан організму та інтелект. 
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Підсекція 2 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я» 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 12:00. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/rhu-tzdq-jjw 

Формат: онлайн (доповіді та обговорення). 

 
Голова секції – Гільман Анна Юріївна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного 

виховання НаУОА. 

Секретар – Денисюк Тетяна Петрівна, ст. лаборант кафедри громадського 

здоров’я та фізичного виховання 

 

1. Гільман А., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

громадського здоров’я та фізичного виховання Навчально-наукового інсти-

туту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Особливості збереження психічного здоров’я у кризовій ситуації. 

 
2. Кулеша Н., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

громадського здоров’я та фізичного виховання Навчально-наукового інсти-

туту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Особливості психосоматичних симптомів під час війни. 

 
3. Загородній С., кандидат медичних наук, старший викладач кафедри 

громадського здоров’я та фізичного виховання Навчально-наукового інсти-

туту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Вплив наслідків війн, соціальних катаклізмів, невлаштованості приват 

ного життя на психіку та поведінку особи. 

 
4. Климук В., здобувач ІV року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

Внутрішня картина хвороби в осіб із різними соматичними захворю-

ваннями. 

 
5. Дудко А., здобувач ІV року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

Особливості стратегій поведінки в конфліктах осіб лікувально-профілак-

тичного закладу. 
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6. Лисунова О., здобувач ІV року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

Особливості харчової поведінки в осіб із різним локусом контролю. 

 
7. Кухар К., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

Психологічні особливості осіб із захворюванням дихальних шляхів. 

 
8. Чикун К., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

Дослідження психосоматичних скарг в осіб із різним типом емоційного 

реагування. 

 
9. Черток Д., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

Дослідження внутрішньої картини здоров’я в осіб із порушенням опорно-

рухового апарату. 

 
10. Антонюк В., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

«Психологічні особливості жінок із гінекологічною патологією». 

 
11. Лисюк І., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

Особливості психоемоційного здоров’я студентів. 

 
12. Лисюк Л., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

Особливості впливу батьківської родини на емоційну зрілість особистості. 

 
13. Лисенко А., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної про-

грами «Громадське здоров’я». 

Порушення здоров’я у сім’ях учасників бойових дій. 

 
14. Шмат М., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я». 

Соціальні фобії у підлітків (молоді). 
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СЕКЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОГО МЕДІАДИСКУРСУ» 

 
Дата і час проведення: 18 травня, 14.00 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/ois-vxuj-nco 

Формат: онлайн (доповіді та обговорення). 

 
Голова – Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри журналістики та PR-менеджменту. 

Секретар – Шуляка-Владика Людмила Володимирівна, студентка магі-

стратури спеціальності «Журналістика». 

 
1. Шулик Р., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

журналістики та PR-менеджменту НаУОА. 

Комунікаційна парадигма Міністерства оборони України у період повно-

масштабного вторгнення Росії. 

 
2. Штурхецький С., кандидат наук з державного управління, доцент ка-

федри журналістики та PR-менеджменту НаУОА. 

Наративи російської державної пропаганди (лютий – квітень 2022 року). 

 
3. Годунок З., кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журна-

лістики та PR-менеджменту НаУОА. 

Динаміка розгортання образу України на ресурсах воєнних відомств ро-

сійської федерації (лютий – квітень 2022 року). 

 
4. Савкова О., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту соці-

ально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Залежна незалежна журналістика України: як у період війни працюють 

провідні медіа України. 

 
5. Костюченко О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри журна-

лістики та PR-менеджменту НаУОА. 

Про обмеження журналістських стандартів в умовах війни: український 

досвід. 

 
6. Лебейчук Н., викладачка кафедри журналістики та PR-менеджменту 

НаУОА. 

Фото- і відеозйомка: юридичні аспекти для медіа. 
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7. Мох А., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соціально-

гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Особливості журналістики рішень: український досвід (на прикладі ви-

дання формату журналістики рішень «Рубрика»). 
 

8. Кривко Н., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Інклюзія в медіапросторі: проблеми та перспективи розвитку. 
 

9. Іващук М., викладач кафедри журналістики та PR-менеджменту НаУОА. 

Особливості українського релігійного медійного дискурсу: воєнний вимір. 
 

10. Стаднік Н., викладачка кафедри журналістики та PR-менеджменту 

НаУОА. 

Креативна кампанія «Сміливість» як інструмент створення іміджу України. 
 

11. Несен Є., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту соціаль-

но-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Інструменти впливу SMM на цільову авдиторію. 
 

12. Шокур Т., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Особливості використання лонгрідів у бізнес-комунікаціях. 
 

13. Шуляка-Владика Л., студентка 5 курсу Навчально-наукового інсти-

туту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Образ жінки в українських медіа. 
 

14. Кривіцька О., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Особливості конструювання історії в жанрі художнього репортажу. 
 

15. Кривіцька Т., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту со-

ціально-гуманітарного менеджменту НаУОА. 

Особливості сучасного тревел-блогінгу: жанри, теми, тренди. 
 

16. Шаран Я., студентка факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національного авіаційного університету. Магістерський рівень вищої освіти. 

Фейки та пропаганда в інформаційному просторі в період російсько-

української війни. 
 

17. Ярошевич Д. А., учениця 9 класу Володимирецького ліцею «Колегіум» 

Види та функції газетних заголовків (на прикладі журналу «Вулик ВРК») 
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ЕКОНОМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

СЕКЦІЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

 
Дата і час проведення: 17 травня,15.40. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/pyx-fnge-zry 

Формат: онлайн (доповіді та обговорення). 

 
Голова – Козак Людмила Василівна, доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу 

НаУОА. 

Секретар – Топішко Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, до-

цент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і марке-

тингу НаУОА. 

 
1. Бровді І., аспірант НаУОА. 

Фермерське господарство як організаційна форма ведення сільськогос-

подарського господарства: переваги та недоліки. 

 
2. Гонтар М., студентка НаУОА. 

Диджиталізацізація: переваги, недоліки та перспективи впровадження в 

Україні. 

 
3. Верхогляд Я., аспірант НаУОА. 

Управління діяльністю івент-підприємців в умовах воєнного стану. 

 
4. Витюк В., аспірант НаУОА. 

Прийняття рішення щодо змін в оподаткуванні єдиноподатників: чи вар-

то переходити на ставку 2%. 

 
5. Іванчук Н., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної 

теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Оподаткування фонду оплати праці в Україні як мотиваційний чинник 

трудової діяльності. 

 
6. Козак Л., доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіч-

ної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Концептуальні підходи управління конкурентоспроможністю підприєм-

ства в інформаційну епоху. 
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7. Малишко Є., студентка НаУОА. 

Вплив пандемії коронавірусу на підприємництво в Україні. 

 
8. Машлай С., студентка НаУОА. 

Конкурентоспроможність як категорія та критерій ефективності діяль-

ності підприємства. 

 
9. Меснікович І., студентка НаУОА. 

Вплив пандемії на ринок праці України. 

 
10. Мороз С., студентка НаУОА. 

Вплив російської агресії на рівень продовольчого забезпечення у світі та 

Україні. 

 
11. Музичук Л., аспірантка НаУОА. 

Оцінка потреб споживачів на ринку продуктів харчування. 

 
12. Новак А., аспірантка НаУОА. 

Оцінка ринкових позицій та ефективності позиціювання закладів вищої 

освіти України в умовах воєнного стану. 

 
13. Новоселецька А., аспірантка НаУОА. 

Використання методів оцінки конкурентоспроможності в управлінні 

страховими компаніями. 

 
14. Рувінскі Р., аспірант НаУОА. 

Енергоефективність національної економіки в сучасний період: особли-

вості управління. 

 
15. Топішко Н., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Особливості менеджменту персоналу медичного закладу. 

 
16. Шийко А., студент НаУОА. 

Зовнішні та внутрішні чинники інфляції в України. 

 
17. Шулипа Я., студентка НаУОА. 

Мінімальна заробітна плата та критерії її оцінки в Україні. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ 

ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 

 
Дата і час проведення: 20 травня. 15.30. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/gdm-ahgk-izf 

Формат: круглий стіл. 
 

1. Мамонтова Н., доктор економічних наук, професор НаУОА, завідувач 

кафедри фінансів, обліку і аудиту економічного факультету НаУОА. 

Особливості подання звітності за 1 квартал 2022 року. 
 

2. Іванчук Н., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Факторна модель аналізу платоспроможності підприємства. 
 

3. Ногінова Н., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

фінансів, обліку і аудиту НаУОА. 

Особливості обліку та оподаткування малого бізнесу в умовах воєнного стану. 
 

4. Новак А., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА. 

Особливості реалізації монетарної політики НБУ в умовах воєнного стану. 
 

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

Кредитування підприємств аграрного сектора України в умовах воєнного 

стану. 
 

6. Харчук Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, об-

ліку і аудиту НаУОА. 

Роль стратегічного управлінського обліку у розвитку територіальних 

громад. 
 

7. Кондратюк В., учениця 11 класу Обласного наукового ліцею в м. Рів-

не Рівненської обласної ради. 

Культура та креативність як фактори економічного інноваційного розвитку. 
 

8. Леснік Н., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 071 «Облік і оподат-

кування». 

Особливості використання CRM-систем на підприємствах оптової торгівлі. 
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9. Корінець І., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 071 «Облік і оподат-

кування». 

Застосування РРО та ПРРО у воєнний час. 

 
10. Никончук І., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 071 «Облік і оподат-

кування». 

Удосконалення обліку доходів на підприємстві. 

 
11. Шевчук А., учениця 11 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Інклюзивна економіка як нова парадигма економічного зростання. 

 
12. Сапуга Н., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 071 «Облік і оподат-

кування». 

Фіскалізація суб’єктів малого бізнесу: сучасний стан. 

 
13. Зінчук Р., студент 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої осві-

ти економічного факультету НаУОА спеціальності 071 «Облік і оподатку-

вання». 

Автоматизація обліку амортизації основних засобів підприємства. 

 
14. Старкевич Д., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня ви-

щої освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 071 «Облік і опо-

даткування». 

Діджиталізація бухгалтерського обліку: вітчизняні реалії. 

 
15. Михайлов І., студент 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 071 «Облік і оподат-

кування». 

Відображення втрачених запасів під час воєнних дій в бухгалтерському 

обліку. 

 
16. Колядко Б., студент 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 071 «Облік і оподат-

кування». 

Оподаткування та внутрішній аудит ІТ діяльності: виклики та перспективи. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ 

ФІНАНСАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 

 
Дата і час проведення: 16 травня, 15.30. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/oqn-rffd-kyz 

Формат: круглий стіл. 

 
1. Дем’янчук О., доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, об-

ліку і аудиту економічного факультету НаУОА. 

Соціальний захист внутрішньопереміщених осіб в територіальних грома-

дах в умовах воєнного стану. 

 
2. Шулик Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, об-

ліку і аудиту НаУОА. 

Проєктний підхід в публічному управлінні. 

 
3. Ногінова Н., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

фінансів, обліку і аудиту НаУОА. 

Зміни в податковому законодавстві на період воєнного стану. 

 
4. Харчук Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

обліку і аудиту НаУОА, Харчук О., заступник Острозького міського голо-

ви з питань діяльності виконавчих органів. 

Система аналітичних показників забезпечення економічної безпеки тери-

торіальних громад України в умовах воєнного стану. 

 
5. Дем’янчук С., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рів-

не Рівненської обласної ради. 

Cashless як чинник зниження обсягів тіньової економіки. 

 
6. Жук О., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої осві-

ти економічного факультету НаУОА спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Зміни у перерозподілі коштів у місцевих бюджетах в умовах воєнного часу. 

 
7. Гайдук С., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Система гарантування вкладів фізичних осіб: вітчизняний та зарубіжний 

досвід. 
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8. Вербова А-М., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня ви-

щої освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану та вплив на 

міжбюджетні відносини. 

9. Стахова В., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Вплив світової пандемії на розвиток економічної кризи в Україні. 
 

10. Карпук О., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 072 «Фінанси, бан-

ківська справа та страхування». 

Податкова база громад і районів в умовах воєнного стану. 
 

11. Луцюк О., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Кешлес-економіка в Україні: можливості та загрози фінансовій безпеці. 
 

12. Любас З., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 072 «Фінанси, бан-

ківська справа та страхування». 

Пріоритетні видатки, що можуть здійснюватися з місцевих бюджетів в 

умовах воєнного стану. 

13. Трофімчук Є., учень 11 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Інфляція як макроекономічне явище: теоретичний аспект, тенденції та 

соціально-економічні наслідки в Україні. 

14. Ничипорук А., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня ви-

щої освіти економічного факультету НаУОА спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Порядок затвердження та обслуговування бюджетних документів в умо-

вах воєнного стану. 

15. Кисіль В., учень 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Вплив пандемії на курс біткоіна. 
 

16. Шепеть М., учениця 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Сонячна енергетика як альтернативне джерело енергозбереження для 

вітчизняних загальноосвітніх шкіл (на прикладі Володимирецького ліцею 

«Колегіум» смт. Володимирця). 
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СЕКЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

 
Дата і час проведення: 18 травня, 16.00. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/qtj-tnxc-wto 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Нікітін Анатолій Володимирович, доктор фізико-математичних 

наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання 

та інформаційних технологій економічного факультету НаУОА. 

Секретар – Артюх Ольга Миколаївна, викладач-стажист кафедри еконо-

міко-математичного моделювання та інформаційних технологій 

економічного факультету НаУОА. 

 
1. Аверкина М., доктор економічних наук, професор кафедри економі-

ко-математичного моделювання та інформаційних технологій економічного 

факультету НаУОА. 

Прийняття управлінських рішень: підтверджуючий факторний аналіз. 

 
2. Нікітін А., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри еко-

номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій еконо-

мічного факультету НаУОА. 

Стохастичні еволюційні рівняння з імпульсними збуреннями у некласич-

них схемах апроксимації та їх застосування. 

 
3. Данилюк Н., кандидат економічних наук, доцент кафедри економі-

ко-математичного моделювання та інформаційних технологій економічного 

факультету НаУОА. 

Особливості віртуальної структури організації підприємства в сучасних 

умовах. 

 
4. Зубенко І., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-

математичного моделювання та інформаційних технологій економічного 

факультету НаУОА. 

Особливості поведінки гравця на ринку криптовалюти. 

 
5. Жуковський В., кандидат технічних наук, доцент кафедри економі-

ко-математичного моделювання та інформаційних технологій економічного 

факультету НаУОА, Жуковська Н., кандидат технічних наук, доцент ка- 
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федри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 

економічного факультету НаУОА. 

Проектування та розробка геоінформаційно-аналітичної системи орга-

нічного землекористування. 

 
6. Новоселецький О., кандидат економічних наук, доцент кафедри еко-

номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій еконо-

мічного факультету НаУОА. 

Нейромаркетинг як інструмент просування товарів на ринку. 

 
7. Клічук Д., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Розробка додатку для часткової автоматизації встановлення медичних 

діагнозів. 

 
8. Клебан Ю., старший викладач кафедри економіко-математичного мо-

делювання та інформаційних технологій економічного факультету НаУОА. 

Утримання клієнтів комерційного банку із застосуванням машинного на- 

вчання. 

 
9. Артюх О., викладач-стажист кафедри економіко-математичного моде-

лювання та інформаційних технологій економічного факультету НаУОА. 

Застосування інтелектуального аналізу на підприємствах. 

 
10. Брень М., студентка 5-го курсу ОПП Економічна кібернетика еконо-

мічного факультету НаУОА. 

Якість інформації як показник у системі прийняття управлінських рішень. 

 
11. Шевчук Я., учениця 11 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Розробка телеграм бота для організації домашнього навчання в старшій 

школі. 

 

12. Ганіткевич Р., студентка 4-го курсу ОПП Економічна кібернетика 

економічного факультету НаУОА. 

Вплив пандемії COVID-19 на зовнішню торгівлю України. 

 
13. Горошко Н., студентка 4-го курсу ОПП Економічна кібернетика еко-

номічного факультету НаУОА. 

Моделювання впливу освіти та ВВП на рівень вакцинації населення. 
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14. Тимейчук М., учень 8 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Розробка генератора мультимедійних інтерактивних вікторин засобами 

мови програмування Javascript. 

 
15. Красюк Б., аспірант кафедри економіко-математичного моделюван-

ня та інформаційних технологій економічного факультету НаУОА. 

Застосування методів моделювання процесу Вінера для аналізу складо-

вих фінансових ринків. 

 
16. Мартинчук Б., студент 4-го курсу ОПП Економічна кібернетика еко-

номічного факультету НаУОА. 

Прогнозування доходу від реалізації зернових культур в Україні. 

 
17. Ониськів А., студент 4-го курсу ОПП Економічна кібернетика еконо-

мічного факультету НаУОА. 

Прогнозування цін реалізації легкових автомобілів на вторинному ринку 

України. 

 
18. Михальчук А., учень 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Розробка телеграм бота-асистента за допомогою Python модуля 

pytelegrambotapi. 

 
19. Тарар С., студент 4-го курсу ОПП Економічна кібернетика економіч-

ного факультету НаУОА. 

Майнінг криптовалюти та його негативний вплив. 

 
20. Марчук Д., учень 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рів-

ненської обласної ради. 

Розробка програмного забезпечення для вивчення слів та виразів ан-

глійської мови. 

 
21. Хіров О., студент 4-го курсу ОПП Економічна кібернетика економіч-

ного факультету НаУОА. 

Перспективи використання блокчейн. 

 
22. Хомич Б., студент 4-го курсу ОПП Економічна кібернетика еконо-

мічного факультету НаУОА. 

Прогнозування американських фондових індексів. 
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23. Терещук Б., студент 4-го курсу ОПП Економічна кібернетика еконо-

мічного факультету НаУОА. 

Вплив міграційних процесів на економіку України. 

 
24. Герасимчук Д., учениця 9-А класу Опорного закладу «Оженинський 

навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів № 2 – дошкільний на-

вчальний заклад (дитячий садок)»» Острозької міської ради Рівненської об-

ласті. 

Криптографія – нова зброя в руках злочинця. 

 
25. Пешко А.., учень 11 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Інтелектуальні система контролю опаленням будинку. 

 
26. Крилюк Д., учень 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Дослідження комп’ютерної мережі Володимирецького ліцею «Колегіум». 

 
27. Куц М., учень 9 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Розробка навчальної мультимедійної презентацій для вивчення мови 

програмування Python. 

 
28. Блищик А., учениця Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Розв’язування текстових задач підвищеної складності. 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 
ІНСТИТУТ ПРАВА 

імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ” 

 
Дата і час проведення: 16 травня,15.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/myo-yjui-itt 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри державно-правових дисциплін НаУОА. 

Секретар – Тимощук Юлія Леонтіївна, викладачка кафедри державно-

правових дисциплін НаУОА. 

 
1. Дробуш І., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри дер-

жавно-правових дисциплін НаУОА. 

Особливості функціонування органів місцевого самоврядування в умо-

вах воєнного стану. 

 
2. Іщук С., доктор юридичних наук, доцент, директор ННІП ім. І. Мали-

новського НаУОА. 

Концептуальні питання взаємодії громадянського суспільства та держави в 

Україні в умовах війни із російською федерацією (свідомо з маленьких літер). 

 
3. Мартинюк Р., кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-

правових дисциплін НаУОА. 

Пострадянські президенціалізовані республіки: труднощі класифікації 

форми правління. 

 
4. Панчук І., кандидат юридичних наук, старша викладачка кафедри дер-

жавно-правових дисциплін НаУОА. 

Окремі аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави в умовах 

війни. 

 
5. Курганська О., старша викладачка кафедри державно-правових дис-

циплін НаУОА. 

Правове регулювання режиму воєнного стану в Україні. 
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6. Тимощук Ю., викладачка кафедри державно-правових дисциплін 

НаУОА. 

Проблеми та перспективи впровадження системи електронної валюти та 

платіжних систем в Україні. 

 
7. Дробуш Л., аспірантка кафедри державно-правових дисциплін НаУОА. 

Забезпечення права на освіту органами місцевого самоврядування в умо- 

вах війни в Україні. 

 
8. Карпюк А., аспірантка кафедри державно-правових дисциплін 

НаУОА. 

Доступ до публічної інформації в умовах війни в Україні. 

 
9. Кушнір Р., аспірант кафедри державно-правових дисциплін НаУОА. 

Статус дитини-біженця в Україні. 

 
10. Михальчук Б., аспірант кафедри державно-правових дисциплін 

НаУОА. 

Волонтерство як прояв участі громадян під час воєнного стану в Україні. 

 
11. Поліщук Т., аспірантка кафедри державно-правових дисциплін 

НаУОА. 

Питання організації роботи та повноважень органів місцевого самовря-

дування в умовах воєнного стану. 

 
12. Українець І., студентка магістеріуму ННІП ім. І. Малиновського 

НаУОА. 

Актуальні питання проведення публічних закупівель в умовах воєнного 

стану 

 
13. Безушко Т., студентка магістеріуму ННІП ім. І. Малиновського 

НаУОА. 

Громадський бюджет як один із інструментів партиципаторної демокра-

тії в Україні. 

 
14. Приймак А., студентка 4 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Інститут імпічменту: зарубіжний та вітчизняний досвід. 

 
15. Корень М., студентка 4 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА 

Права людини в умовах війни. 

Юридичний захист. 
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16. Іванюк К., студентка 3 курсу Навчально-наукового центру заочно-

дистанційного навчання НаУОА. 

Конституційно-правова відповідальність глави держави в Україні та за-

рубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект. 

 
17. Дмитрук Я., студентка 3 курсу Навчально-наукового центру заочно-

дистанційного навчання НаУОА. 

Кіберзлочинність та шляхи запобігання: вітчизняний та зарубіжний 

досвід. 

 
18. Капітан С., студентка 3 курсу Навчально-наукового центру заочно-

дистанційного навчання НаУОА. 

Проблеми формування Конституційного Суду України. 

 
19. Ублієва В., студентка 2 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Право людини на евтаназію: міжнародно-правова регламентація та прак- 

тика реалізації. 



49 XXVІІ наукова викладацько-студентська конференція 
 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

У СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА» 
 

Дата і час проведення: 16 травня, 15.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/qmb-xvyj-hzn 

Формат: доповіді. 
 

Голова – Блащук Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, до-

цент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін НаУОА. 

Секретар – Балацька Ольга Романівна, кандидат юридичних наук, старша 

викладачка кафедри цивільно-правових дисциплін НаУОА. 
 

1. Балацька О., кандидат юридичних наук, старша викладачка кафедри 

цивільно-правових дисциплін НаУОА. 
Організація трудових відносин в умовах воєнного стану. 

 

2. Шминдрук О., кандидат юридичних наук, старша викладачка кафедри 

цивільно-правових дисциплін НаУОА. 

Інститут врегулювання спору за участі судді в цивільному процесі у світ-

лі Закону України «Про медіацію». 
 

3. Лідовець Т., старша викладачка кафедри цивільно-правових дисци-

плін НаУОА. 

Особливості орендних правовідносин в умовах воєнного стану в Україні. 
 

4. Максимчук О., аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін 

НаУОА. 

Окремі питання плати за користування земельними ділянками для прове-

дення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр. 
 

5. Балагур Ю., студентка 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Скриншоти у цивільному процесі: за чи проти? 
 

6. Степовенко В., студентка 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Правове регулювання надання медичної допомоги уразливим категоріям 

населення. 
 

7. Ільчук Д., студентка 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Правове регулювання надання медичної допомоги військовослужбовцям. 
 

8. Ублієва В., студентка 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Правове регулювання та проблематика надання медичної допомоги не- 

виліковно хворим. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

ТА ПРОЦЕСУ» 

 
Дата і час проведення: 16 травня,15.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/gxa-eywa-qrd 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри кримінально-правових дисциплін НаУОА. 

Секретар – Гонгало Сергій Йосипович, кандидат юридичних наук, стар-

ший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін НаУОА. 

 
1. Попелюшко В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

кримінально-правових дисциплін НаУОА. 

І. Малиновський про дотермінове звільнення ув’язнених. 

 
2. Герасимчук О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримі-

нально-правових дисциплін НаУОА. 

Практика ЄСПЛ щодо рівності можливостей у кримінальному судочин-

стві як елемент справедливого судового розгляду. 

 
3. Гонгало С., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

кримінально-правових дисциплін НаУОА. 

Щодо поняття «судовий експерт». 

 
4. Боржецька Н., кандидат юридичних наук, старша викладачка кафедри 

кримінально-правових дисциплін НаУОА. 

Поняття показань в кримінальному процесі України. 

 
5. Матвійчук М., доктор філософії за спеціальністю 081 Право, старша 

викладачка кафедри кримінально-правових дисциплін НаУОА. 

І. О. Малиновський про релігійну та інтелектуальну освіту у тюрмах бур-

жуазних держав. 

 
6. Скарбарчук О., доктор філософії за спеціальністю 081 Право, викла-

дач кафедри кримінально-правових дисциплін НаУОА. 

Проблемні аспекти звільнення службових осіб від кримінальної відпо-

відальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 
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7. Ваколюк Ю., аспірантка кафедри кримінально-правових дисциплін 

НаУОА. 

Визнання доказів недопустимими при порушенні строків під час вико-

нання ст.290 КПК України. 

 
8. Лотиш Т., аспірантка кафедри кримінально-правових дисциплін 

НаУОА. 

Критерії вмотивованості судових рішень в кримінальному процесі. 

 
9. Саноян Ю., студентка 3 курсу Навчально-наукового центру заочно-

дистанційного навчання НаУОА. 

Пробація щодо неповнолітніх як спосіб попередження злочинності. 

 
10. Рижко С., студентка 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Міжнародне партнерство як ефективний спосіб розвитку інституту про- 

бації в Україні. 

 
11. Колодна К., студентка 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Колабораційна діяльність: хто такі колаборанти. 

 
12. Ратинський О., студент 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Кримінальна відповідальність за несанкціоноване поширення інформа- 

ції про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 

Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в 

умовах воєнного або надзвичайного стану. 

 
13. Балагур Ю., студентка 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Поняття та ознаки геноциду на прикладі Бучанської різанини. 

 
14. Соляр А., студентка 4 курсу ННІП ім. І. Малиновського. 

Відмінність майбутньої пробації від існуючої в Україні системи виконан- 

ня покарань. 

 
15. Юзвяк А., студент 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Умови проведення контролю за вчиненням злочину. 

 
16. Сидоренко Д., студент 3 курсу ННІП ім. І. Малиновського НаУОА. 

Питання смертної кари у науковій спадщині І. Малиновського. 
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17. Максимчук М., студентка 4 курсу Навчально-наукового центру за-

очно-дистанційного навчання НаУОА. 

Заходи запобігання правопорушенням, пов’язаних з проникненням забо-

ронених предметів в установи виконання покарань. 

 
18. Крук А., студентка 3 курсу Навчально-наукового центру заочно-дис-

танційного навчання НаУОА. 

Організаційно-правові засади функціонування інституту адвокатури у 

1917-1922 роках. 

 
19. Звензик Д., студентка 3 курсу Навчально-наукового центру заочно-

дистанційного навчання НаУОА. 

Проблеми реалізації кримінальної відповідальності за жорстоке пово-

дження з тваринами. 

 
20. Сай А., студентка 4 курсу Навчально-наукового центру заочно-дис-

танційного навчання НаУОА. 

Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватно-

го життя: теоретичні та практичні аспекти. 

 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ 

«УКРАЇНЦІ І ПОЛЯКИ: 1000 РОКІВ (НЕ)ПОРОЗУМІННЯ» 

(Фоліо, 2021, 320 с.) 

 
Дата і час проведення: 18 травня, 15.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/xtw-ksqn-evm 

Формат: презентація. 

 
Автор – Петро КРАЛЮК, доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри державно-правових дисциплін НаУОА. 

Модератор – Дмитро ШЕВЧУК, доктор філософських наук, професор. 
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ФАКУЛЬТЕТ 
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

СЕКЦІЯ 

“СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ” 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 14.10. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/uwx-izne-ywi 

Формат: круглий стіл. 

 
Голова – Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської мови та літератури факультету ро-

мано-германських мов НаУОА. 

Секретар – Максимчук Ірина Миколаївна, викладач кафедри англійської 

мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

 
1. Новоселецька С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

Building Support for a New Pedagogy. 

 
2. Шапран Н., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

англійської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

How the Internet is Changing Higher Education. 

 
3. Зелінська Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англій-

ської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

Честь безправної особи: моральна дилема в німецькій літературі епохи 

Просвітництва (на матеріалі трагедії Г.-Е. Лессінга “Емілія Галотті”). 

 
4. Єсіпова К., викладач англійської мови та літератури факультету рома-

но-германських мов НаУОА. 

Особливості інтерсеміотичного перекладу на прикладі екранізації роману 

«Полліанна». 

 
5. Дідик Л., викладач кафедри англійської мови та літератури факульте-

ту романо-германських мов НаУОА. 

Using Technology to Boost EFL Learners’ Motivation. 
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6. Ківачук М., викладач-стажист кафедри англійської мови та літератури 

факультету романо-германських мов НаУОА. 

Творчість Тараса Шевченка як джерело натхнення і символ опору. 

 
7. Ломінська Н., старший викладач англійської мови та літератури фа-

культету романо-германських мов НаУОА. 

Helping Students Achieve their Potential in Challenging Circumstances. 

 
8. Максимчук І., викладач кафедри англійської мови та літератури фа-

культету романо-германських мов НаУОА. 

Continuing exam preparation under difficult circumstances. 

 
9. Костюк О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри ан-

глійської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

Використання інтерактивних платформ для забезпечення якості та без-

перервності навчання у ЗВО за будь-яких умов. 

 
10. Жуковський В., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

англійської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

Індивідуалізація навчання іноземної мови студентів першого курсу не- 

мовних спеціальностей. 
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СЕКЦІЯ 

«ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 14.10. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/goh-yibd-omr 

Формат: круглий стіл. 

 
Голова – Ковальчук Інна В’ячеславівна, декан факультету романо-гер-

манських мов НаУОА, кандидат психологічних наук, доцент. 

Секретар – Попчук Марія Анатоліївна, викладач кафедри індоєвропей-

ських мов НаУОА. 
 

1. Поліщук В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри індоєвро-

пейських мов факультету романо-германських мов НаУОА. 

Фразеологізми на позначення відчуття втоми в німецькій мові. 
 

2. Кратюк Ю., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-

мано-германських мов НаУОА. 

Język wojny. 
 

3. Ткач А., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА. 

Дистанційний формат навчання: виклики сьогодення, можливості, ре- 

зультати. 
 

4. Кравець О., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-

мано-германських мов НаУОА. 

Неологізми в німецькій мові, які виникли в період пандемії. 
 

5. Олійник Д., викладач-стажист кафедри індоєвропейських мов факуль-

тету романо-германських мов НаУОА. 

Неологізми ковідного дискурсу: концептуальні, емотивні та наративні 

аспекти (на матеріалі англомовних медійних текстів). 

 
6. Захарчук О., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-

мано-германських мов НаУОА. 

Особливості використання навчальних відео на практичних заняттях з 

французької мови (на основі методики Génération A2). 
 

7. Попчук М., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-

мано-германських мов НаУОА. 

Використання метакогнітивних стратегій при вивченні іншомовної лексики. 
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8. Чепіль О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри індоєвро-

пейських мов факультету романо-германських мов НаУОА. 

Some insights into the current trends of using English as a lingua franca from 

sociolinguistic perspective. 

 
9. Дацишина І., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-

мано-германських мов НаУОА. 

Вербальна репрезентація соціальних сфер: словосполучення з CORONA 

(на матеріалі Deutsche Welle). 

 
10. Білецька С., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-

мано-германських мов НаУОА. 

Структурований підхід у викладанні граматики у вищій школі (на при-

кладі французької мови). 

 
11. Белявська О., доцент кафедри індоєвропейських мов факультету ро-

мано-германських мов НаУОА. 

Застосування прийомів креативного мислення в навчанні іноземних мов. 

 
12. Каламаж В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри англій-

ської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

Психологічні особливості суб’єктного моделювання самоідентичності в 

умовах війни. 

 
13. Ковальчук І., кандидат психологічних наук, доцент, декан факульте-

ту романо-германських мов НаУОА, Ковальчук Ю., викладач кафедри ан-

глійської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

Формування міжкультурної комунікативної компетентності в процесі ви-

вчення іноземної мови. 

 
14. Кривко О., учениця 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум» 

Моделі культурного спілкування британців 
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СЕКЦІЯ 

“ЛЕКСИЧНІ І ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСКУРСУ” 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 14.10. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/gbh-qnkk-dqa 

Формат: доповіді з презентаціями. 

 
Голова – Анатолій Олексійович Худолій, доктор політичних наук, профе-

сор НаУОА, завідувач кафедри англійської філології факультету 

романо-германських мов НаУОА. 

Секретар – Юрій Валерійович Заблоцький, старший викладач кафедри ан-

глійської філології факультету романо-германських мов НаУОА. 

 

1. Худолій А., доктор політичних наук, професор НаУОА, завідувач ка-

федри англійської філології факультету романо-германських мов НаУОА. 

Нові ЛО в українському інформаційному середовищі: війна 2022 року. 

 
2. Пелипенко О., старший викладач кафедри англійської філології фа-

культету романо-германських мов НаУОА, Пелипенко О. старший викла-

дач кафедри англійської мови та літератури факультету романо-германських 

мов НаУОА. 

Порівняння дискурсу іспанської та латиноамериканської преси в контек-

сті російсько-української війни. 

 
3. Заблоцький Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач ка-

федри англійської філології факультету романо-германських мов НаУОА. 

Прагматичний аспект використання економічної термінології в політич-

ному дискурсі США. 

 
4. Пивоварчук В., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рів-

не Рівненської обласної ради. 

Меми, як новий вид пареміологічних одиниць. 

 
5. Андрусик А., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов. 

Динамічні зміни у структурі та семантиці пісень Бейонсе. 

 
6. Мельничук І., учень 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Сленгові слова в піснях американських реп виконавців. 
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7. Андрусик Т., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов. 

Лексико-граматична організація заголовків текстів новин на прикладі 

статей на спортивну тематику на платформі CNN. 

 
8. Назарук А., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Експресивно-стилістичні засоби мотивації на матеріалі промов всесвіт-

ньовідомого психологічного коуча Ніка Вуйчича (Nick Vujicic). 

 
9. Редькович В., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов. 

Лінгвістичний аналіз творчості британського рок-гурту «The Beatles». 

 
10. Герасимчук С., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рів-

не Рівненської обласної ради. 

Особливості перекладу суспільно-політичних реалій на українську мову. 

 
11. Фенюк А., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Особливості вживання комп’ютерної термінології та сленгу в художньо-

му тексті (на матеріалі роману Бена Мезріча «The Accidental Billionaires: The 

Founding of Facebook: A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal»). 

 
12. Поліщук Є., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов. 

Жанрові особливості шотландських казок. 

 
13. Лисюк М., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов. 

Формування лексичних навичок учнів 10 класу закладів загальної серед- 

ньої освіти з поглибленим вивченням англійської мови за темою «Сучасні 

інформаційні технології». 
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СЕКЦІЯ 

“СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ, ПЕДАГОГІЧНІ 

ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ” 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 14.10. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/cbw-rptj-pwv 

Формат: круглий стіл. 

 
Голова – Мусійчук Тетяна Ігорівна, кандидат філологічних наук, заві-

дувач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА. 

Секретар – Івченко-Чехолка Юлія Вікторівна, викладач кафедри міжна-

родної мовної комунікації НаУОА. 
 

1. Крайчинська Г., кандидат філологічних наук, доцент кафедри між-

народної мовної комунікації факультету романо-германських мов НаУОА. 

Інформаційно-комунікативні технології освітньої платформи TedEd в 

умовах онлайн навчання професійної англійської студентів спеціальності 

“психологія” НаУОА. 
 

2. Галецький С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжна-

родної мовної комунікації факультету романо-германських мов НаУОА. 

Основні завдання використання інформаційно-комунікаційних техноло-

гій у формуванні комунікативної компетентності майбутніх викладачів іно-

земних мов. 
 

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

Самостійна робота з англійської мови студентів 3 та 4 курсів спеціаль- 

ності “Українська філологія” НаУОА. 
 

4. Мусійчук Т., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри міжна-

родної мовної комунікації НаУОА. 

Використання інформаційних технологій при вивченні іноземної мови. 
 

5. Івченко-Чехолка Ю., викладач кафедри міжнародної мовної комуні-

кації НаУОА. 

Методика виправлення мовленнєвих помилок як позитивний досвід в 

оволодінні іноземною мовою. 
 

6. Ревенко Л., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА. 

Метафора та її семіотичний контекст у творі Alice’s Adventures in 

Wonderland by Qiliang Feng, Lewis Carroll. 
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7. Яковчук Т., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 

НаУОА. 

Особливості перекладу художніх творів. 

 
8. Засєкіна С., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 

НаУОА. 

Методи навчання англійської вимови для міжнародного спілкування. 

 

 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ І ХРИСТИЯНСЬКІ 

ЦІННОСТІ ЯК ЇЇ НЕВІД’ЄМНА ОСНОВА» 

 
Дата і час проведення: 16 травня, 16.00. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/ovd-jbuk-zxm 

 
Учасники: 

Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, про-

фесор кафедри англійської мови і літератури Національного університету 

«Острозька академія» 

 
Пасічник Василь Миколайович, доктор наук з державного управління, 

кандидат політичних наук, доцент Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 
Кривенко Олександр Григорович, магістр права, журналіст, керівник 

інформаційного департаменту правління громадської організації «Рух за 

життя та гідність людини» 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

КРУГЛИЙ СТІЛ ЦЕНТРУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

«ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

НА МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК 
І ЄВРОАТЛАНТИЧНУ БЕЗПЕКУ» 

 
Дата і час проведення: 19 травня, 15.30. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/shn-fvdr-tyw 

Формат: доповіді, дискусія. 

 
Модератор – Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, про-

фесор, завідувач кафедри міжнародних відносин, керівник Центру 

європейських досліджень НаУОА. 

 
1. Сидорук Т., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин Навчально-наукового інституту міжнародних від-

носин та національної безпеки, керівник Центру європейських досліджень 

НаУОА. 

Війна Путіна проти України і майбутнє світового порядку. 

 
2. Матвійчук Н., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин Навчально-наукового інституту міжнародних відно-

син та національної безпеки НаУОА. 

Підтримка України Сполученими Штатами Америки під час російсько-

української війни. 

 
3. Близняк О., кандидат політичних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин Навчально-наукового інституту міжнародних відно-

син та національної безпеки НаУОА. 

Політико-дипломатична та військова підтримка України з боку держав 

Вишеградської групи. 

 
4. Якимчук М., аспірантка кафедри політології та національної безпеки 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Прояви євроскептицизму в Україні як загроза національній безпеці. 
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5. Вітченко І., аспірант кафедри міжнародних відносин Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Війна проти Росії як конструктивний фактор формування європейської 

цивілізаційної ідентичності України. 

 
6. Воронецький О., аспірант кафедри міжнародних відносин Навчаль-

но-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА. 

Світовий (без)порядок у сучасних міжнародних відносинах. 

 
7. Дудка Д., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Військово-політична співпраця України та Туреччини на сучасному 

етапі. 

 
8. Лопанчук Н., студент 4 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Процес інтеграції Білорусі з Росією в рамках союзної держави. 
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СЕКЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» 

 
Дата і час проведення: 18 травня, 15.30 

 
Підсекція 1. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/ovk-bzhe-mfs 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Конопка Наталя Олегівна, кандидат історичних наук, доцент ка-

федри міжнародних відносин НаУОА. 

Секретар – Броновицька Ю., студентка 5 курсу Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

 
1. Конопка Н., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та націо-

нальної безпеки НаУОА. 

М’яка сила емірату Кувейту на сучасному етапі. 

 
2. Ярмоленко В., аспірант кафедри міжнародних відносин Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

“Січневі події» 2022 року в Казахстані: внутрішньополітичні та міжна- 

родні аспекти. 

 
3. Боднаренко Х., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

М’яка сила КНР у Центральній та Східній Європі на сучасному етапі. 

 
4. Богданюк В., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Політичні та економічні аспекти близькосхідного напрямку зовнішньої 

політики Китайської Народної Республіки. 

 
5. Лісовська В., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Трансформація зовнішньої політики Ліванської Республіки (2011-2022 рр.). 

 
6. Терещенко О., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Безпековий вимір українсько-турецьких відносин на початку ХХІ ст. 
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7. Левковець Н., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Китайсько-аргентинські відносини в контексті доктрини «Один пояс, 

один шлях». 

 
8. Лукашенко А., студент 4 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Теоретико-доктринальне оформлення безпекової політики США та Дер-

жави Ізраїль (2017-2021 рр.). 

 
9. Броновицька Ю., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Діяльність КНР в арктичному регіоні в контексті співробітництва з між-

народними науковими та природоохоронними організаціями. 

 
10. Варін Я., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Регіональний вектор зовнішньої політики Сінгапуру на сучасному етапі. 

 
11. Буркут Я., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Курдське питання у зовнішній політиці США на сучасному етапі. 

 
Підсекція 2. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/dzc-xpoi-wdn 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Корнійчук Любов Володимирівна, кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА. 

Секретар – Васильєва Дарія, студентка 4 курсу Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

 
1. Корнійчук Л., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин Навчально-наукового інституту міжнародних відно-

син та національної безпеки НаУОА. 

Еволюція зовнішньої політики Чеської Республіки щодо Російської Фе-

дерації (2012-2022 рр.). 

 

2. Буров Н., студент 3 курсу Навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Гуманітарна підтримка українською діаспорою України в війні з РФ. 
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3. Хрящевська О., студентка 5 курсу ННІЗДН НаУОА. 

Торговельно-економічна співпраця Європейського Союзу і Хорватії 

2013-2021 рр. 

 
4. Васильєва Д., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Проблеми інтеграції Сербії та Чорногорії до Європейського Союзу. 

 
5. Бебко Є., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Політика ЄС щодо Арктичного регіону на сучасному етапі. 

 
6. Харіна А., студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Близькосхідний вектор зовнішньої політики Республіки Польща. 

 
7. Курило В., студент 5 курсу Навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Еволюція торговельно-економічних відносин ЄС та держав Центральної 

Азії на сучасному етапі. 

 
8. Вайнраух Е., студент 3 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Чи існує політичне підґрунтя для об’єднання Косово та Албанії? 

 
9. Атаманенко А., доктор історичних наук, професор, директор 

ННІМВНБ, директор НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені 

професора Любомира Винара». 

Діаспора та конфлікт: державні діаспорні стратегії в умовах збройних 

протистоянь. 

 
 

ДИСКУСІЯ 

“ПОЛІТИЧНА НАУКА В УНІВЕРСИТЕТАХ 

УКРАЇНИ” ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ «ПОЛІС» 

 
Дата і час проведення: 20 травня, 16-00. 

Місце проведення Google Meet: https://meet.google.com/bbf-qews-htc 

Формат: експертна дискусія. 
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СЕКЦІЯ 

«ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

ТА ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ» 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 14-00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/nsy-agno-zwz 

Формат: доповіді та обговорення. 

 
Голова – Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних наук, 

професор, професор кафедри національної безпеки та політології 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та націо-

нальної безпеки НаУОА. 

Секретар – Мозоль Михайло Леонідович, викладач кафедри національної 

безпеки та політології Навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

 
1. Мацієвський Ю., доктор політичних наук, професор, професор ка-

федри національної безпеки та політології Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Політичні наслідки російської війни проти України. 

 
2. Кундельський Д., аспірант кафедри національної безпеки та політо-

логії Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної 

безпеки НаУОА. 

Інформаційне насилля та методи його протидії. 

 
3. Суслов А., аспірант кафедри національної безпеки та політології На-

вчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпе-

ки НаУОА. 

Громадська думка щодо заходів з роззброєння, демобілізації та реінте-

грації в Україні. 

 
4. Мозоль М., викладач кафедри національної безпеки та політології На-

вчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпе-

ки НаУОА. 

Особливості політичного процесу в умовах воєнного стану: актори, ін-

ституції, суспільні настрої. 
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5. Паляднік В., студентка 2 курсу спеціальності «Політологія» Навчаль-

но-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА. 

Чи можливий авторитарний відкат в Україні? 

 
6. Осіпов Т., студент 3 курсу спеціальності «Політологія» Навчально-на-

укового інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Земельна реформа в Україні: доцільність чи політична кон’юнктура. 

 
7. Дмитрук Х., студентка 2 курсу спеціальності «Політологія» Навчаль-

но-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА. 

Міжнародні наслідки російської війни проти України. 
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СЕКЦІЯ 

«МІСЦЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/mzh-qggz-osp 

Формат: доповіді та обговорення. 

 
Голова – Кардаш Сергій Юрійович, викладач кафедри національної без-

пеки та політології Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин та національної безпеки НаУОА. 

Секретар – Лаврінець Анна, студентка 3 курсу спеціальності «Політоло-

гія» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та на-

ціональної безпеки НаУОА. 

 
1. Кардаш С., викладач кафедри національної безпеки та політології На-

вчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпе-

ки НаУОА. 

Як російська війна вплине на рівень бідності в Україні? 

 
2. Лаврінець А., студентка 3 курсу спеціальності «Політологія» На-

вчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпе-

ки НаУОА. 

Регіональні особливості політичних партій Чернігівської області. 

 
3. Лось О., студентка 3 курсу спеціальності «Політологія» Навчально-на-

укового інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Якісне оновлення політичної еліти на місцевому рівні (На прикладі Бора-

тинської ОТГ, Луцького р-ну, Волинської обл.). 

 
4. Слободенюк К., студентка 3 курсу спеціальності «Політологія» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Детермінанти електоральних результатів на місцевих виборах 2020 року 

в Україні (на прикладі Рівненської області). 

 
5. Марчук О., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» Навчаль-

но-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА. 

Політичний активізм в Україні: форми і засоби. 
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6. Павленко Л., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» Навчаль-

но-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА. 

Наслідки виборчої реформи на місцевих виборах 2020 року (на прикладі 

Рівненської області). 

 
7. Шолудько В., студент 3 курсу спеціальності «Політологія» Навчаль-

но-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА. 

Військово-політична пропаганда у відеоіграх. 
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СЕКЦІЯ 

«ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ 

У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ» 

 
Дата і час проведення: 18 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/dmv-msic-qvs 

Формат: доповіді та обговорення. 

 
Голова – Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри національної безпеки та політології 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та націо-

нальної безпеки НаУОА. 

Секретар – Захарова Каріна, студентка 4 курсу спеціальності «Політоло-

гія» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та на-

ціональної безпеки НаУОА. 

 
1. Лебедюк В., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 

національної безпеки та політології Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Ціннісні орієнтації населення у посткомуністичних країнах. 

 
2. Малиновська Н., кандидатка політичних наук, старша викладачка ка-

федри національної безпеки та політології Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Виклики виборчих квот у процесі демократизації країн Близького Сходу. 

 
3. Семенюк Т., студент 2 курсу спеціальності «Політологія» Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Порівняння політичної культури Грузії та України. 

 
4. Левосюк Д., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» Навчаль-

но-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА. 

Ефективність політики боротьби з бідністю та нерівністю: досвіди країн 

Вишеградської групи та урок для України. 

 
5. Чалий П., студент магістратури спеціальності «Політологія» Навчаль-

но-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА. 

Чому “дилема безпека” досі актуальна у міжнародних відносинах? 
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6. Гойдіна Т., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Феномен Рожави в політичному контексті Близького Сходу. 

 
7. Захарова К., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» Навчаль-

но-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА. 

Політизація соціальних мереж: як світові лідери будують свій імідж в 

епоху діджиталізації. 

 
8. Дідур А., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Мікронації як новітній виклик для світової політики. 
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СЕКЦІЯ 

У РАМКАХ ПРОГРАМИ 

WARN – АКАДЕМІЧНА ПРОТИДІЯ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ 

(610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) 
ТА ПРОГРАМИ НАТО «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ І БЕЗПЕКИ» 

«ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» 

 
Дата і час проведення: 19 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/hsx-hznm-spc 

Формат: доповіді та обговорення. 

 
Голова – Жовтенко Тарас Григорович, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри національної безпеки та політології Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Секретар – Балдич Аліна, студентка 4 курсу спеціальності «Національна 

безпека» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин 

та національної безпеки НаУОА. 

 
1. Романов М., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри на-

ціональної безпеки та політології Навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Контррозвідувальний режим в Україні в період воєнного стану. 

 
2. Мартинюк Р., кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малинов-

ського НаУОА. 

Рада національної безпеки і оборони України: проблемні моменти кон-

ституційно-правового статусу. 

 
3. Осип᾿юк М., студент 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Теорії змов як інструмент гібридного впливу. 

 
4. Балдич А., студентка 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

«Перемога «Талібану» в інформаційній війні: висновки для України». 
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5. Власюк Я., студентка 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Геополітична ситуація на пострадянському просторі: як Україні зберегти 

суб‘єктивність? 

 
6. Затірка З., студентка 3 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Чинники зміни рівня злочинності на території України в контексті війни 

з РФ. 

 
7. Гусарова М., студентка 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Протидія розвідувальній діяльності спецслужб РФ на території України. 

 
8. Доцик Є., студентка 3 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Особливості антиукраїнських інформаційно-психологічних спеціальних 

операцій Російської Федерації на прикладі застосування Збройними силами 

України «Байрактару» в зоні ООС. 

 
9. Кравчук Н., студент 3 курсу спеціальності «Національна безпека» На-

вчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпе-

ки НаУОА. 

Вплив військово-патріотичного виховання молоді молодіжною організа-

цією «Пласт – Національна скаутська організація України» на громадянське 

суспільство в Україні. 

 
10. Ничипорук Ю., Сорочинський О., студенти 3 курсу спеціальності 

«Національна безпека» Навчально-наукового інституту міжнародних відно-

син та національної безпеки НаУОА. 

Оцінка ефективності політики боротьби з кіберзлочинністю в Україні. 

 
11. Дмитрук Л., студентка магістратури спеціальності «Національна без-

пека» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національ-

ної безпеки НаУОА. 

Формування образу ворога в російському інформаційному просторі в пе-

ріод четвертого президентства В. Путіна (на прикладі України). 
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12. Федорчук Н., студентка магістратури спеціальності «Національна 

безпека» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та націо-

нальної безпеки НаУОА. 

Особливості діяльності Служби безпеки України в умовах повномасш-

табного вторгнення РФ в Україну. 

 
13. Марек М., аспірант Факультету міжнародних і політичних дослі-

джень Ягеллонського університету. Засновник Фонду Центру досліджень 

сучасного середовища безпеки. 

Образ Польщі в російських пропагандистських наративах в контексті 

війни в Україні: поточні інформаційні операції та їх цілі. 

 
14. Охмак Є., студент магістратури спеціальності «Національна безпе-

ка» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної 

безпеки НаУОА. 

Президент України ‒ гарант національної безпеки і обороноздатності 

держави. 
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СЕКЦІЯ 

«ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ» 

 
Дата і час проведення: 18 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/crj-fpxf-hig 

Формат: доповіді та обговорення. 

 
Голова – Санжаревський Олег Іванович, кандидат історичних наук, до-

цент кафедри національної безпеки та політології Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Секретар – Кочубей Любов, студентка 3 курсу спеціальності «Національна 

безпека» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин 

та національної безпеки НаУОА. 

 
1. Кочубей Л., студентка 3 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Як захист прав жінок впливає на національну безпеку Афганістану. 

 
2. Ткачук Н., студентка 3 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Гібридні загрози євроатлантичній безпеці зі сторони Російської Федерації. 

 
3. Кочергіна Є., студентка 3 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Політика безпекового партнерства в сучасному світі на прикладі Японії. 

 
4. Гриневич Л., студентка 3 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Позиції європейських країн в протидії збройній агресії Росії проти України. 

 
5. Бальди М., студент 3 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Внутрішні та зовнішні чинники впливу на безпекову роль НАТО в світі. 
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6. Денесюк А., студент 3 курсу спеціальності «Національна безпека» На-

вчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпе-

ки НаУОА. 

Відновлення влади уряду «Талібан» в Афганістані:чи можливий початок 

нової війни? 

7. Загурський Е., студент 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Геополітичне протистояння РФ та США на пострадянському просторі за 

часів президентства В.В. Путіна (2000-2014 рр.). 

8. Манін Г., студент 4 курсу спеціальності «Національна безпека» На-

вчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпе-

ки НаУОА. 

Порівняльна характеристика боротьби з тіньовою економікою України та 

окремих країн ЄС. 

9. Мар᾿юк К., студентка 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Воєнна стратегія передової оборони Ізраїлю. 

10. Титечко В., студент 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Співробітництво ЄС та НАТО у протидії гібридним загрозам у кіберсфері. 

11. Рябушко В., студент 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

Європейська безпека і агресія РФ: виклики і трансформації. 

12. Дмитрук Л., студентка магістратури спеціальності «Національна без-

пека» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національ-

ної безпеки НаУОА. 

Дослідження змістовного наповнення державних установ російської фе-

дерації, яке характеризує ставлення до США, НАТО та України. 

13. Денисюк Б., студент магістратури спеціальності «Національна безпе-

ка» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної 

безпеки НаУОА. 

Методи впливу російської пропаганди на політичні процеси в США. 
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СЕКЦІЯ 

«КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ 

ТА PR-КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНОМУ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» 

 
Дата і час проведення: 18 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/djy-zpkr-pus 

Формат: захист наукових проєктів (доповіді та обговорення). 

 
Голова – Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних наук, до-

цент, завідувач кафедри інформаційно-документних комунікацій 

НаУОА. 

Секретар – Маслова Юлія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри інформаційно-документних комунікацій НаУОА. 

 
1. Зубарєва М., кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри 

інформаційно-документних комунікацій Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Пост-радянський інфантилізм як фактор ризику у побудові діалогу Дер-

жава – Суспільство. 

 
2. Маслова Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформа-

ційно-документних комунікацій Навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Створення бізнес-бренду в соціальних мережах. 

 
3. Охріменко Г., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

інформаційно-документних комунікацій Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Книжна культура у контексті інформаційної культури: виміри розуміння. 

 
4. Кайдан Ю., студентка 3 курсу Навчально-наукового інститут міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Аналіз рекламної діяльності торговельних підприємств, що реалізують 

товари класу люкс. 

 
5. Маринич Р., студент 3 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Радянський кінопростір як інструмент політичної пропаганди. 
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6. Озімковська К., студентка 3 курсу курсу Навчально-наукового інсти-

туту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Базові інструментарії тайм-менеджмента уроботі івент менеджера в 

Україні. 

 
7. Риковський Д., студент 3 курсу курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Використання нейромаркетингу в комерційній Інтернет-рекламі в Укра-

їні: основні техніки. 

 
8. Свиденюк І., студент 3 курсу курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Сучасні напрями розвитку HR-менеджменту у сфері мас-медіа України. 

 
9. Сосновський А., студент 3 курсу курсу Навчально-наукового інститу-

ту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Теоретичні аспекти й практичне застосування формул продажного копі-

райтингу в SMM-контенті. 

 
10. Фещук А., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Основні напрями PR-діяльності у позиціонуванні соціальної відповідаль-

ності корпоративного бренду: світовий досвід для України. 

 
11. Хоміцька К., студентка 3 курсу курсу Навчально-наукового інститу-

ту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Трансформація образу ведучого/ведучої новинних телепрограм в період 

незалежної України. 

 
12. Шаправська І., студентка 3 курсу курсу Навчально-наукового інсти-

туту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Контент-план як основний з інструментів просування бізнесу в Instagram. 
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СЕКЦІЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ» 

 
Дата і час проведення: 18 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/fzf-vbrg-ekc 

Формат: захист наукових проєктів (доповіді та обговорення). 

 
Голова – Бондар Віталій Дмитрович, кандидат наук з державного управ-

ління, старший викладач кафедри інформаційно-документних ко-

мунікацій НаУОА. 

Секретар – Федорук Олеся Михайлівна, доктор філософії, старший ви-

кладач кафедри інформаційно-документних комунікацій НаУОА. 

 
1. Бондар В., кандидат наук з державного управління, старший викладач 

кафедри інформаційно-документних комунікацій Навчально-наукового ін-

ституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Розвиток вітчизняної стандартизації в архівній сфері. 

 
2. Шершньова О., кандидат наук з державного управління, старший ви-

кладач кафедри інформаційно-документних комунікацій Навчально-науко-

вого інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Креативні індустрії Рівненщини у період російсько-української війни. 

 
3. Федорук О., доктор філософії, старший викладач кафедри інформацій-

но-документних комунікацій Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин та національної безпеки НаУОА. 

Електронний офіс як інформаційна система: сучасний стан. 

 
4. Кібиш Л., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Трансформація HR технологій у сфері ІТ індустрії в умовах пандемії 

Covid 19. 

 
5. Наумейко Є., студент 3 курсу Навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Волонтерство в період криз (на прикладі російсько-української війни з 24 

лютого по 24 квітня 2022 року). 
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6. Палічук К., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Нормативно-правове регулювання управління документацією в країнах 

ЄС. 

 
7. Сорочук М., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіо-

нальних бібліотек в умовах глобалізації (на прикладі РОУНБ). 

 
8. Тхоревська Д., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

EVP (Employee Value Proposition) як інструмент підвищення привабли-

вості компаній на ринку праці в Україні. 

 
9. Фелонюк Б., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Прелімінаринг як технологія підбору персоналу в діяльності макропід-

приємств в Україні. 

 
10. Фурманюк І., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Використання системи BankID як способу верифікації громадян у діяль-

ності Національного банку України. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

«СТУДІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ» 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ОНЛАЙН 

КРУГЛИЙ СТІЛ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

«НОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИТУАЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗМК В УКРАЇНІ» 

 
Дата і час проведення: 19 травня, 15.30–17.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/nru-qbxy-pum 

Формат: презентації доповідей, обговорення. 

 
Модератори – Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних наук, 

доцент, завідувач інформаційно-документних комунікацій. 

Федорук Олеся Михайлівна, доктор філософії, старший викладач кафедри 

інформаційно-документних комунікацій НаУОА. 

 
1. Блажієвська В., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бі-

бліотечна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин та національної безпеки НаУОА. 

Мінімалізм як принцип у створенні дизайну вебсайтів відомих косметич-

них брендів. 

 
2. Бондарчук М., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, біблі-

отечна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних від-

носин та національної безпеки НаУОА. 

Використання digital-рекрутингу для підбору персоналу у сфері послуг 

в Україні. 

 
3. Гудкова І., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-

на та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних відно-

син та національної безпеки НаУОА. 

Роль мас-медіа у формуванні патріотичних цінностей української молоді. 

 
4. Жирун І., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних відносин 

та національної безпеки НаУОА. 

Роль системи маркетингової інформації в управлінні комунікативною 

політикою організації: порівняльний аналіз українського та іноземного 

досвіду. 
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5. Жура А., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних відносин 

та національної безпеки НаУОА. 

Автоматизація процесів ректрутингу в діяльності рекрутингових компа-

ній в умовах пандемії Covid-19. 

 
6. Кирилюк Д., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-

течна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних від-

носин та національної безпеки НаУОА. 

Показник залучення як критерій ефективності SMM у сфері бізнес-освіти 

в Україн. 

 
7. Коротун Н., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-

течна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних від-

носин та національної безпеки НаУОА. 

Трансформація інформаційно-аналітичної продукції в діяльності інфор-

маційно-аналітичних центрів в Україні. 

 
8. Мамієнко Ю., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-

течна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних від-

носин та національної безпеки НаУОА. 

Китайські стратагеми як інструмент формування SMM-контенту в Україні. 

 
9. Попчук С., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-

течна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних від-

носин та національної безпеки НаУОА. 

Клієнтоорієнтованість як інструмент формування конкурентних переваг 

ювелірних компаній в Україні. 

 
10. Приходько І., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, біблі-

отечна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних від-

носин та національної безпеки НаУОА. 

Сторітелінг у системі копірайтингу: новітні технології контентоутворен-

ня в українському медійному просторі. 

 
11. Степанченко А., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бі-

бліотечна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин та національної безпеки НаУОА. 

Вірусний контент в українському сегменті Instagram у період з січня по 

грудень 2021 року. 
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12. Тупало Н., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-

течна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних від-

носин та національної безпеки НаУОА. 

Документаційне забезпечення зовнішньої системи управління якістю ви-

щої освіти країн Європейського Союзу та України. 

 
13. Хомік К., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-

на та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних відно-

син та національної безпеки НаУОА. 

Документаційне забезпечення управління в органах місцевого самовря-

дування (на прикладі ЦНАП (м. Рівне)). 

 
14. Царук А., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-

на та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних відно-

син та національної безпеки НаУОА. 

Веб-юзабіліті освітніх сайтів ЗВО України. 

 
15. Ярошик Е., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-

течна та архівна справа», Навчально-наукового інституту міжнародних від-

носин та національної безпеки НаУОА. 

Інформаційна культура: вітчизняний та зарубіжний досвід формування 

та функціонування у суспільстві. 
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СЕКЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ» 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/jcv-fwec-mmq 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, про-

фесор кафедри регіональних студій НаУОА, Заслужений праців-

ник освіти України. 

Секретар – Шелевер Євгенія Михайлівна, студентка 3 курсу навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 

 
1. Кулаковський П., доктор історичних наук, професор кафедри регіо-

нальних студій НаУОА. 

Туристичний ринок Каталонії в умовах політичної невизначеності. 

 
2. Рабчун О., студентка 2 курсу навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Перспективи туристичного ринку Андалузії. 

 
3. Вознюк А., студентка 3 курсу навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Історико-культурні туристичні ресурси південно-східних штатів Бразилії. 

 
4. Морозюк Т., студентка 3 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Курортно-пляжний туризм в Хорватії. 

 
5. Шелевер Є., студентка 3 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Розвиток туристичної інфраструктури Греції у ХХІ ст. 

 
6. Ющук Я., студентка 3 курсу навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Розвиток галузевого туризму Туреччини на сучасному етапі. 

 
7. Марчук О., студент 3 курсу навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Розвиток галузевого туризму Японії на сучасному етапі. 
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8. Галенко Б., студент 4 курсу навчально-наукового інституту міжнарод-

них відносин та національної безпеки НаУОА. 

Розвиток рекреаційного туризму Хорватії на сучасному етапі. 

 
9. Косинська М., студентка 5 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Розвиток гастрономічного туризму в Чорногорії в ХХІ ст. 



86 Дні науки НаУОА 
 

 

СЕКЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 
Дата і час проведення: 17 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/sct-kaxa-hvs 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Павлюк Віктор Володимирович, кандидат історичних наук, про-

фесор кафедри регіональних студій НаУОА. 

Секретар – Галушко Ірина Володимирівна, студентка 5 курсу навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної без-

пеки НаУОА. 
 

1. Шишкін І., кандидат історичних наук, доцент кафедри регіональних 

студій НаУОА. 

Концепції польсько-чеської федерації у польській політичній думці 

(1939-1943 рр.). 
 

2. Рудько С., кандидат історичних наук, доцент кафедри регіональних 

студій НаУОА. 

Європейський Союз після Brexit. 
 

3. Подворна О., кандидат політичних наук, доцент кафедри регіональ-

них студій НаУОА. 

Вплив російсько-української війни на безпекове середовище в Арктиці. 
 

4. Павлюк В., кандидат історичних наук, професор кафедри регіональ-

них студій НаУОА. 

Трансформація міжнародного порядку після російсько-української війни. 
 

5. Хмарина А., студентка 3 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Міграційні процеси як інструмент політичного тиску на країни. 
 

6. Велешко В., студентка 3 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Проблеми розвитку Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. 
 

7. Лукіна Е., студентка 3 курсу навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Сучасні міграційні процеси: світові та європейські тенденції. 
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8. Говорадло В., студентка 4 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Економічна дипломатія КНР в Південній Африці. 

 
9. Закревська Л., студентка 4 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Глобальний вимір конфлікту в Афганістані. 

 
10. Коток В., студентка 4 курсу навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Проблемні питання відносин Саудівської Аравії та Ірану. 

 
11. Маковій Є., студентка 4 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Сирійська криза та шляхи її вирішення. 

 
12. Ішкова А., студентка 4 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних 

процесів. 

 
13. Пінчук І., студентка 5 курсу навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Західна Сахара в відносинах Королівства Марокко й Алжиру. 

 
14. Галушко І., студентка 5 курсу навчально-наукового інституту між-

народних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Тайванське питання: позиція КНР щодо його вирішення. 

 
15. Сучик Б., студентка 5 курсу навчально-наукового інституту міжна-

родних відносин та національної безпеки НаУОА. 

Східноєвропейський вектор зовнішньої політики Польщі. 



88 Дні науки НаУОА 
 

 

СЕКЦІЯ 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

 
Дата і час проведення: 16 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/qpv-xpej-kwn 

Формат: доповіді, презентації. 

 
Голова – Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА. 

Секретар – Марчук Володимир Станіславович, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри історії ім. проф. М. Ковальського НаУОА. 

 
1. Близняк М., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА. 

«Його королівської милості» місто Луцьк наприкінці 1780-х років. 

 
2. Піддубний В., студент 4 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Цехи міста Луцька у другій половині XVIII ст. 

 
3. Паранюк Л., студентка 1 курс магістеріуму ННІМВНБ НаУОА. 

Фільварки Волині XVIII ст. як господарські комплекси. 

 
4. Доценко В., доктор історичних наук, професор кафедри всесвіт-

ньої історії та археології Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова, м. Київ. 

Єврейсько-польські відносини на Правобережній Україні в ХІХ ст. 

 
5. Марчук В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА. 

Вплив польсько-радянського кордону на економіку Волинського воєвод-

ства у міжвоєнний період (1921-1939 рр.). 

 
6. Бондарець Д., учень 11 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади на те-

риторії Рейхскомісаріату «Україна» 1941-1944 рр. 

 
7. Чуприна О., учень 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рів-

ненської обласної ради. 

Організація медичної допомоги в УПА. 
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8. Тершак А., аспірант кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського 

НаУОА. 

Особливості релігійної політики радянської влади на Закарпатті у пово-

єнний період. 

 
9. Годжал С., кандидатка історичних наук, старша лаборантка, старша 

викладачка кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського. 

Радянізація освіти на Рівненщині 1944-1953 рр. 

 
10. Смирнов А., доктор історичних наук, професор кафедри історії 

ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА. 

Відновлення євхаристійного спілкування Українських Православних 

Церков у діаспорі з Вселенським Патріархатом наприкінці ХХ століття. 

 

11. Куштала К., учениця 9-Б класу Острозького НВК «Школа І-ІІІ сту-

пенів-гімназія». 

Священник на війні: українські капелани Рівненщини. 

 
12. Сєдунов В., учень 10 класу Острозького НВК «Школа І-ІІІ ступенів-

гімназія». 

Пасіонарність особистості та україністики Агатангела Кримського. 

 
13. Малецька Т., кандидат педагогічних наук, учителька історії Острозь-

кого НВК «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія». 

Футуродизайн викладання історії як навчального предмета у закладах се-

редньої освіти через призму національної безпеки. 

 
14. Романік Р., учень 10 класу Володимирецького ліцею «Колегіум». 

Остарбайтери з України: вербування, соціальне становище в умовах Тре- 

тього рейху та репатріаційні процеси (на прикладі вивезених із Володими-

реччини). 



90 Дні науки НаУОА 
 

 

СЕКЦІЯ 

«ІСТОРІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» 

 
Дата і час проведення: 16 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/pzw-zfxy-rkf 

Формат: круглий стіл, доповіді. 

 
Голова – Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор 

кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА. 

Секретар – Яремчук Олександр Сергійович, студент 1 курсу магістеріуму 

ННІМВНБ НаУОА. 

 
1. Яремчук О., студент 1 курсу магістеріуму ННІМВНБ НаУОА. 

Історія Волині першої половини ХХ ст. в працях співробітників кафедри 

історії НаУОА. 

 
2. Каричинський О., студент 1 курс магістеріуму ННІМВНБ НаУОА. 

Великий голод 1932-1933 рр. в Україні очима закордонних спостерігачів. 

 
3. Настін Н., студентка 3 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Острог та Острожчина в житті та творчому шляху М. Ковальського. 

 
4. Погранична В., студентка 3 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Світогляд Михайла Брайчевського: від радянської лояльності до нонкон-

формізму. 

 
5. Ярощук В., студент 4 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Гуманітарна політика Української Держави 1918 р. через призму сучас-

ної української історіографії. 

 
6. Шунькова Г., студентка 1 курсу магістеріуму ННІМВНБ НаУОА. 

Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження НРУ на Рівнен- 

щині в 1989–1991 рр. 

 
7. Кухтей Є., студент 4 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Державна політика памʼяті періоду президентства В. Януковича в оцін-

ках науковців. 

 
8. Полюхович Д., студент 4 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Населення Пінського повіту у міжвоєнний період 1921–1939 рр. 
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9. Гордіюк О., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Кримські караїми у XIX – початку XX ст. 

 
10. Гуменюк Д., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Пандемії у контексті глобальних проблем: вплив на розвиток світу. 

 
11. Пявчук І., студент 4 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

«Інформаційний бюлетень» та «Інформаційний листок» Годенау як дже-

рело з життя табору та української еміграції. 

 
12. Рибачок І., кандидатка історичних наук, наукова співробітниця НДЦ 

«Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Ви-

нара» НаУОА, старша викладачка кафедри історії ім. проф. М.П. Коваль-

ського. 

Культурно-просвітницька діяльність ОУЖ у Західній Німеччині (1945–

1956). 

 
13. Ющук Т., аспірантка кафедри історії ім. проф.М.П.Ковальського 

НАУОА. 

Організаційна робота Т. Мацьківа в наукових установах діаспори. 

 
14. Мартинюк Н., аспірант кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського 

НАУОА. 

Основні напрями співпраці СКУ із міжнародними організаціями (1991–

2022). 

 
15. Яремчук В., доктор історичних наук, професор кафедри історії 

ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА. 

Як врятувати історію? Польські історики про соціальний потенціал 

історіографії. 



92 Дні науки НаУОА 
 

 

СЕКЦІЯ 

«РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА. 2014-2022» 

 
Дата і час проведення: 16 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/egq-tscd-syp 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних наук, 

професор, професор кафедри історії ім. М. П. Ковальського 

НаУОА. 

Секретар – Бенчук Віталій Олександрович, аспірант кафедри історії ім. 

проф. М.П.Ковальського ННІМВНБ НаУОА. 

 

1. Пацанівська Н., студентка 3 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Причини та наслідки Революції Гідності. 

 
2. Сич Т., студент 3 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Добровольчі батальйони на захисті України від збройної агресії Росій-

ської Федерації (2014-2015). 

 
3. Панасюк Д., студентка 3 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Російська агресія проти України – свідчення кризи сучасної системи між-

народної безпеки. 

 

4. Бенчук В., аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського 

ННІМВНБ НаУОА. 

Еволюція настроїв донеччан на тимчасово окупованій території (2014-

2021). 

 
5. Кощановський М., студент 3 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Енергетичний чинник гібридної війни. 

 
6. Трофимович В., доктор історичних наук, професор, професор кафе-

дри історії ім. проф. М. П. Ковальського ННІМВНБ НаУОА. 

24 лютого 2022 року в історичній долі українського народу. 

 
7. Куцька Л., докторка історичних наук, професорка, професорка кафе-

дри тактики Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагай-

дачного. 

Ураження російського крейсера «Москва»: політичне, воєнне й ідеоло-

гічне наближення перемоги України. 
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8. Трофимович Л., кандидатка історичних наук, доцентка, професорка 

кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ ім. 

гетьмана П. Сагайдачного. 

Українська дипломатія в умовах повномасштабного вторгнення Росій-

ської Федерації в Україну. 



94 Дні науки НаУОА 
 

 

СЕКЦІЯ «ОСТРОГІАНА. ВОЛИНІАНА» 

(підсекція 2) 

 
Дата і час проведення: 16 травня, 14.00. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/yfw-mfwd-muh 

Формат: доповіді. 

 
Голова – Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних наук, до-

цент кафедри історії ім. проф. М.П.Ковальського НаУОА. 

Секретар – Бондарчук Віталій Олександрович, кандидат історичних 

наук, старший викладач кафедри історії ім. проф. М. П. Коваль-

ського НаУОА. 

 
1. Атаманенко В.Б., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА. 

Описи маєтностей кн. Чорторийських кінця XVI – початку XVII ст. 

 
2. Харлінська І., студентка 4 курсу ННІМВНБ НаУОА. 

Джерельна база вивчення соціально-економічної історії Західного Поліс-

ся другої половини XVI – першої половини XVII ст. 

 
3. Соколець Б., студент 1 курсу магістеріуму ННІМВНБ НаУОА. 

Торгівля в містах Волині у XVIII ст. 

 
4. Сидорович С., учениця 11 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Римо-католицька церква в суспільному житті Волині в другій половині 

ХІХ –початку ХХ ст. 

 
5. Бондарчук В., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

історії ім. проф. М. П. Ковальського. 

Благоустрій міста Острога у 1895 р. (за матеріалами журналу міських 

уповноважених). 

 
6. Савчук С., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради. 

Острог у міжвоєнний період. 

 
7. Бурачинська В., учениця 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рів-

не Рівненської обласної ради. 

Єврейське шкільництво у Рівному (1921-1939). 
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8. Глазков Б., учень 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рів-

ненської обласної ради. 

Рівненська гімназія як аспект культурно-освітнього розвитку Волині. 

 
9. Мисан В., кандидат педагогічних наук, вчитель історії Обласного 

наукового ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради. 

П. Зінченко – культурно-освітній діяч Рівненщини 20-40-х рр. ХХ ст. 

 
10. Омельчак Т., аспірантка кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальсько-

го НАУОА. 

Зайнятість населення м. Рівного у 1921-1939 рр. 
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ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ: 

 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ / 

UKRAIŃSKO-POLSKA PANEL DYSKUSYJNA 

“КУЛЬТУРА ПРОТИ ВІЙНИ / KULTURA WOBEC WOJNIE” 

 
Дата: 16 травня, 17.00. 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87467961493?pwd=M0FPN1BXS0FFdHZ 

RV3hwQ2FJYW5YUT09 

 
Модератори: Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, про-

ректор НаУОА; Марек Рембєж, доктор габілітований, професор 

Інституту педагогіки, Інституту наук про культуру Cілезького уні-

верситету. 

Перекладач: Анастасія Верховецька. 

Учасники: 

Ольга Копієвська, доктор культурології, професор, в.о. ректора Націо- 

нальної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

 
Пьотр Пшибиш, доктор габілітований, професор Ґданського універси-

тету. 

 
Петро Кралюк, доктор філософських наук, професор, голова вченої 

ради Національного університету “Острозька академія”. 

 
Аґнєшка Лукасік-Турецька, доктор габілітований, професор, директор 

Інституту наук про політику і адміністрування Люблінського католицького 

університету Іоана Павла ІІ. 

 
Тетяна Власевич, кандидат філософських наук, доцент, заступниця де-

кана філософського факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 
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PANEL DISCUSSION 

“HOW CAN UKRAINE ENSURE ITS OWN SECURITY?” 

 
Organizers: Center for Political Reserach of Ostroh Academy 

Project “Academic Response to Hybrid Threats 

(610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) 

 
Date and time: May 17th, 17.00. 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89247594011?pwd=V1NTT3ZMKzhBTD 

NuRGtDYmdmSTdEQT09 

 
Moderator: Prof. Yuriy Matsiyevsky, Dr Sc., Prof., Head of the Center for 

Political Research (NaUOA, Ukraine). 

 
Panelists: 

Dr. Bryan R. Early, Associate Professor of Political Science and Associate 

Dean for Research at the University at Albany, SUNY’s Rockefeller College of 

Public Affairs Policy. 

 
Dr. Volodymyr Dobovyk, Associate Professor at the Department of 

International Relations and Director of the Center for International Studies at 

Odesa I. Mechnikov National University (ONU, Ukraine). 

 
Prof. Anatoliy Khudoliy, Dr Sc., Prof., Head of the Department of English 

Philology (NaUOA, Ukraine). 

 
Dr. Ivan Valiushko, Ph.D., Major Consultant at National Institute for Strategic 

Studies (Ukraine). 
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ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 

«ЕПОХА ПОСТПРАВДИ: ЗМІНА МЕТОДІВ БОРОТЬБИ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
ТА НА ДИПЛОМАТИЧНІЙ АРЕНІ» 

 
Дата проведення: 18 травня,15.30. 

Покликання Google Meet: https://meet.google.com/src-xsmu-wmo 

 
Модератор: Якуніна Катерина, кандидат історичних наук, старший викла-

дач кафедри філософії та культурного менеджменту НаУОА. 

 
Учасники: 

Сидорук Тетяна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин, керівник Центру європейських досліджень НаУОА. 

 
Санжаревський Олег, кандидат політичних наук, доцент кафедри на-

ціональної безпеки та політології НаУОА. 

 
Шулик Роман, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналіс-

тики та PR менеджменту НаУОА. 

 
Годунок Зоряна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журна-

лістики та PR менеджменту НаУОА. 

 
Лукасік Ярослав, аспірант НаУОА. 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

“МОРАЛЬНА СЛІПОТА І ВІЙНА” 

 
Дата і час проведення: 18 травня,17.00. 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87061832116?pwd=OWZIQjlJTXR1Skt4 

S1QzcDJMNXd2Zz09 

 
Модератор: Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, прорек-

тор НаУОА. 

 
Учасники: 

Орися Біла, кандидатка філософських наук, завідувачка кафедри філо-

софії Українського католицького університету. 

 
Олександр Воронюк, кандидат філософських наук, викладач історії. 

 
Михайло Бойченко, доктор філософських наук, професор кафедри тео-

ретичної і практичної філософії Київського національного університету іме-

ні Тараса Шевченка. 

 
Віталій Мудраков, кандидат філософських наук, доцент кафедри філо-

софії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького національного універ-

ситету. 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

“ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА: ЧОМУ ЛЮДИ ДІЮТЬ 

ІРРАЦІОНАЛЬНО І ЯК ОТРИМАТИ З ЦЬОГО ВИГОДУ?” 

(спільно з видавництвом НАШ ФОРМАТ) 

 
Дата і час проведення: 19 травня,17.00. 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87996295381?pwd=ZlFFdXRveFk2T2pod 

k92OE1zYmR3Zz09 

 
Модератор: Віталій Лебедюк, кандидат наук з державного управління, 

доцент, керівник НЦ ШПА “Поліс” Національного університету 

«Острозька академія». 

 
Учасники: 

Людмила Фіть, провідний маркетолог видавництва «Наш Формат, кан-

дидат наук соціальних комунікацій. 

 
Людмила Козак, докторка економічних наук, доцентка, завідувачка ка-

федри кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національно-

го університету «Острозька академія». 

 
Юрій Івашук, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та 

економічної теорії Західноукраїнського національного університету. 

 
Вікторія Волошина-Нарожна, кандидатка психологічних наук, старша 

викладачка кафедри психології та педагогіки Національного університету 

«Острозька академія». 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

“УНІВЕРСИТЕТ В ЧАСИ КРИЗ” 

 
(в рамках проекту: “Town and Gown 2.0: the Strategic Cooperation 

between University and City in V4 and Ukraine”. International Visegrad 

Fund. Project Nr 22110065 ) 

 
Дата і час проведення: 20 травня,15.30. 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86042535621?pwd=eXd2SWxGVXlnSS9l 

dXpScWJrMXFCZz09 

 
Модератор: Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, про-

ректор НаУОА. 

 
Учасники: 

Сергій Курбатов, доктор філософських наук, професор кафедри соціо-

логії Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, радник президії НАПН України. 

 
Олеся Ващук, докторка юридичних наук, професорка кафедри криміна-

лістики Національного університету "Одеська юридична академія", голова 

Ради молодих учених МОН України. 

 
Микола Скиба, експерт з освіти Українського інституту майбутнього, 

засновник платформи Assembly Point. 

 
Наталія Бойченко, докторка філософських наук, професорка кафедри 

філософії, Національного університету охорони здоровʼя України імені 

П. Л. Шупика. 
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ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Дата і час: 20 травня, 17.15. 

Покликання Google Meet: meet.google.com/say-fota-fwh 

 
Підбиття підсумків ХХVІІ наукової викладацько-студентської конферен-

ції «Дні науки»: 

• звіт голів секцій; 

• заключне слово д. філос. н., проф., проректора з науково-педагогічної 

роботи НаУОА Д. Шевчука. 
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ЗМІСТ 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 2 

ГРАФІК РОБОТИ 3 

XXVІ НАУКОВОЇ ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ» 3 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО   МЕНЕДЖМЕНТУ 

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ 

ТА ФІЛОСОФІЇ» 4 

СЕКЦІЯ «ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 6 

ЩОРІЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ГЕНДЕРНУ ТЕМАТИКУ 

«РОЛЬ ЖІНКИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 

2014–2022 РР.» 9 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «ЖІНОЧИЙ ЕМІРАТ? 

ПОЛІТИКИНІ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ» 

(Сафран, 2021, 232 с.) 11 

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ 

У ВИМІРАХ ВІЙНИ І МИРУ» 12 

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ» 13 

ТЕМА ПОСТЕРНОЇ СЕСІЇ – ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА У ВОЄННИЙ ЧАС: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ 

ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ 14 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ 

ТА ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

“ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ” 16 

«ПРОФЕСІЙНІ СЦЕНАРІЇ УСПІШНИХ ПЕДАГОГІВ» 16 

«ЖИТТЄВІ СЦЕНАРІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 16 

«МАТЕМАТИКА НАВКОЛО НАС» 16 
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«У ДЗЕРКАЛІ СЛОВА» 16 

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ, 

ЛІНГВОДИДАКТИКИ Й КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» 18 

СЕКЦІЯ «СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕКСИКОН 

У СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНОМУ І ГРАМАТИЧНОМУ ВИМІРІ» 21 

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ І ТВОРЧІ ШУКАННЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КІНЦЯ ХІХ – 

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ» 23 

СЕКЦІЯ«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ 

СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА» 25 

СЕКЦІЯ «ОСТРОГІАНА. ВОЛИНІАНА» (підсекція 1) 27 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ (Пухонська О. Я.) 27 

СЕКЦІЯ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я» 28 

Підсекція 1. «СОЦІАЛЬНА ТА ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА, 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, БІОБЕЗПЕКА» 28 

Підсекція 2. «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я» 32 

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО 

МЕДІАДИСКУРСУ» 34 

ЕКОНОМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

СЕКЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 36 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ 

ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 38 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ 

ФІНАНСАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 40 

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 42 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 
ІНСТИТУТ ПРАВА 
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імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

КРУГЛИЙ СТІЛ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ” 46 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

У СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА» 49 

КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ» 50 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «УКРАЇНЦІ І ПОЛЯКИ: 

1000 РОКІВ (НЕ)ПОРОЗУМІННЯ» 52 

ФАКУЛЬТЕТ 
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ  МОВ 

СЕКЦІЯ “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ” 53 

СЕКЦІЯ «ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» 55 

СЕКЦІЯ “ЛЕКСИЧНІ І ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСКУРСУ” 57 

СЕКЦІЯ “СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ, ПЕДАГОГІЧНІ 

ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ” 59 

КРУГЛИЙ СТІЛ «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ 

І ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ЇЇ НЕВІД’ЄМНА ОСНОВА» 60 
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