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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

І. ПАСІЧНИК – голова оргкомітету, ректор НаУОА, доктор психологіч
них наук, професор.

Д. ШЕВЧУК – заступник голови оргкомітету, проректор з науково- 
педагогічної роботи НаУОА, доктор філософських наук, професор. 

Р. КАЛАМАЖ – перший проректор з навчально-виховної роботи 
 НаУОА, доктор психологічних наук, професор.

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

М. АВГУСТЮК – заступник декана з наукової роботи факультету між
народних відносин НаУОА, кандидат психологічних наук.

А. АТАМАНЕНКО –декан факультету міжнародних відносин 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. Мали-
новського НаУОА, кандидат юридичних наук, доцент.

М. КАРПОВЕЦЬ – декан гуманітарного факультету НаУОА, кандидат 
філософських наук, доцент.

І. КОВАЛЬЧУК – декан факультету романо-германських мов НаУОА, 
кандидат психологічних наук, доцент.

Л. КОЗАК – декан економічного факультету НаУОА, доктор економіч
них 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, доцент.

О. ШЕРШНЬОВА – декан факультету політико-інформаційного 
менедж менту НаУОА, кандидат наук з державного управління.

К. ЯКУНІНА – заступник декана з наукової роботи гуманітарного 
 факультету НаУОА, кандидат історичних наук.

Н. МАЛИНОВСЬКА – заступник декана з наукової роботи факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА, кандидат політичних наук.
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ГРАФІК РОБОТИ 
XXVІ НАУКОВОЇ ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ»

11 травня – 14 травня – пленарні засідання на факультетах, Навчально-
науковому інституті права ім. І. Малиновського, робота учасників конфе
ренції у секційних засіданнях.

14 травня – підбиття підсумків:
початок: 17.30
Платформа Google Meet: meet.google.com/xuz-ysvb-bfp
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 ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СЕКЦІЯ  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ, 
ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Й КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

Дата проведення: 12 травня, 12.30
Платформа Google Meet:  https://meet.google.com/dhh-fher-uoa 
Формат: доповіді

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

Секретар – Карповець Христина Миколаївна, кандидат педагогічних 
наук, викладачка кафедри української мови і літератури НаУОА.

1. Атрибутивна функція мови.
Хом’як І., доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

мови та літератури НаУОА, академік АН ВШ України, заслужений праців
ник освіти України.

2. Спілкувальний етикет у стратегії комунікативної взаємодії покоління 
«Z».

Шманьків В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

3. Мовностилістичні особливості повісті «Тореадори з Васюківки» 
В. Нес тайка.

Доронін Н., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

4. Професіограма формування правописної компетентности майбутніх 
учителів початкових класів у контексті вимог Нової української школи.

Вітюк В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики 
початкової освіти, заступник декана з навчальної роботи факультету педаго
гічної освіти та соціальної роботи Волинського національного університету 
імені Лесі Українки.

5. Формування професійної компетентности студентів – майбутніх філо
логів під час вивчення курсу «Основи філологічної освіти». 

Мініч Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
та літератури НаУОА.
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6. Вербалізація біблійних мотивів у творах А.Тесленка.
Швая О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

7. Аспекти вивчення інтернет-мемів у лінгвістиці. 
Процишина Я., студентка 4 курсу гуманітарного факультету.

8. Психолінгвістичні основи професійної мовно-комунікативної компе
тентности студентів гуманітарно-педагогічного коледжу.

Скрипник Н., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри україн
ської філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітар
но-педагогічний коледж».

9.Формування індивідуальної двомовності й типи мовленнєвої 
компетенції. 

Супильняк Є., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

10. Мовна поведінка як категорія дослідження соціолінгвістики.
Мартиновська А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

11. Реалізація компетентнісного підходу в науково-методичному забез
печенні викладання української мови на педагогічних факультетах.

Костолович Т., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
 методики початкової освіти Рівненського державного гуманітарного універ
ситету.

12. Мовні кліше в різних галузях.
Марчук К., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

13. Стилістичні особливості публіцистичного тексту у сфері маркетингу 
в соціальних мережах.

Шкрабій М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

14. Реалізація закону «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної» в засобах масової інформації.

Оріховська Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

15. Формування українськомовної особистості в системі початкової 
освіти. 

Столяр З., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
україн ської мови і літератури НаУОА.
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16. Аналіз стилістичної вправности працівника засобів масової 
інформації. 

Фішер В., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

17. Проблема культури мовлення в теледискусії.
Костюк І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

18. Мовна комунікація учасників освітнього процесу в онлайн-середови
щі: лінгвокомунікативний та лінгводидактичний аспекти.

Карповець Х., кандидат педагогічних наук, викладачка кафедри україн
ської мови та літератури НаУОА.

19. Прагматичний підхід до вивчення мовних явищ як один із провідних 
напрямів розвитку сучасних лінгвістичних студій. 

Авдейчик Т., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

20. Мовні засоби вираження гумору та сатири в прозі Юрія Винничука 
(на прикладі збірки «Збитошна пора»).

Свідова Б., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

21.  Особливості мовної ситуації в місті Полонне Хмельницьої області.
Зінчук Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ 
«СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕКСИКОН  

У СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНОМУ  
І ГРАМАТИЧНОМУ ВИМІРІ»

 
Дата проведення: 13 травня, 14.00;
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/koe-nzzu-sue
Формат: доповіді.

Голова – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української мови і літератури НаУОА.

Секретар – Рабчук Ірина Юріївна, викладачка кафедри української мови 
і літератури НаУОА.

 
1. Аксіологічний та художньо-образний потенціал апозитивних синтак

сем (на матеріалах інтернет-видань).
Рабчук І., викладачка кафедри української мови і літератури НаУОА.
 
2. Семантика політичних неологізмів у гумористичній програмі #@)₴?$0 

з Майклом Щуром.
Буднік М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
 
3. Символіка антропонімів в українських прислів’ях і приказках. 
Гузій Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
 
4. Індивідуально-авторські композити в поетичному лексиконі Любові 

Сердунич: семантико-дериваційний аспект.
Делик Є., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
 
5. Структурно-семантичні особливості творення фемінітивів у сучасній 

українській літературній мові.
Кольдрус М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
 
6. Морфологійні способи творення інновацій із компонентом Зе-.
Кухарук Л., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
 
7. Закономірності самореалізації лінгвоперсони Христини Соловій.
Краснобока М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
 
8. Пандемія COVID-19 як екстралінгвальний чинник фразеологічних 

трансформацій.
Ладика С., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.



Дні науки НаУОА8

9. Вербалізація концепту «чоловік/жінка» у творчості В. Лиса.
Маринич І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

10. Політична гра як засіб реалізації сугестивного потенціалу передви
борчих слоганів.

Токарчук Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

11. Поняття про фітоніми та їх особливості.
Чехолка О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

12.  Етносемантика звуків тварин у сучасних авторських піснях.
Шкрабій М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

13. Репрезентація південно-західних діалектів в інтернет-блогосфері.
Явна О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

14. Відантропонімна афіксоїдація в українському футбольному інтернет-
дискурсі.

Максимчук В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
мови і літератури НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ І ТВОРЧІ ШУКАННЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ»
 
Дата проведення: 11 травня, 14.10
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/dnq-ddjn-xpx
Формат: доповіді.

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

Секретар – Семерин Христина Дмитрівна, аспірантка НаУОА.

1. Проблема вандалізму в творчості Лесі Українки.
Кочерга С., доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови і літератури НаУОА.

2. Єврейська мапа української малої прози кінця ХІХ – перших десятиріч 
ХХ ст.

Семерин Х., аспірантка НаУОА.

3. Образи коханців у п’єсах «Рожеве павутиння» Я. Мамонтова та «За 
двома зайцями» М. Старицького: порівняльний аналіз.

Янкевич С., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

4. Інтерпретація прози Богдана Лепкого в листуванні письменника з дру
зями.

Троян Т., аспірантка НаУОА.

5. Світ науковця в художній інтерпретації А. Кримського.
Кийченко В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

6. Проблема подружжя в християнських драмах Лесі Українки.
Оріховська Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

7. Проблема самореалізації жінки в драмі «Сапфо» Л. Старицької- 
Черняхівської.

Мартинюк В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

8. Ібсенівські мотиви в п’єсі Антіна Крушельницького «Артистка».
Костюк І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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9. Античні мотиви в кримському поетичному доробку письменників 20-х 
років ХХ ст.

Каразія М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

10. Геопоетична мапа Європи у творчому доробку поетів-емігрантів 
Є. Маланюка та А. Гарасевича. 

Дубенюк І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

11. Образ актора в п’єсах П. Ар’є та Н. Ромчевича
Мельничук Т., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

12. Смислова функція пограниччя в дилогії Галини Пагутяк «Писар Схід
них Воріт Притулку. Писар Західних Воріт Притулку».

Гаврилюк О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

13. Український етнотип у поетичних текстах Василя Махна: самообраз 
чи гетерообраз?

Демчук О., аспірантка НаУОА. 

14. Образ ліричної героїні в інтимній ліриці Оксани Забужко: гендерний 
аспект.

Гарніцька А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 
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СЕКЦІЯ  
«СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА: ТЕКСТИ Й КОНТЕКСТИ»

Дата проведення: 11 травня, 14.00
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/nkt-sfjw-iyv
Формат: доповіді. 

Голова – Пухонська Оксана Ярославівна, доктор філологічних наук, 
 доцент кафедри української мови і літератури.

Секретар – Кухарська Інна Юріївна, студентка 5 курсу гуманітарного 
факуль тету НаУОА.

1. Травма війни посттоталітарного світу в сучасній літературі: балкан
ський та український досвіди.

Пухонська О., доктор філологічних наук, доцент кафедри української 
мови і літератури НаУОА.

2. Жіночий вимір війни в книзі Валерії Бурлакової «Життя P.S.».
Іжевська О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

3. «Інтернат» С. Жадана як спроба репрезентації побутового виміру  війни 
на Донбасі.

Залуцька Г., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

4. Характеристика екстраординарності Василя Вишиваного в контексті 
роману Наталі Сняданко «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма».

Томляк Я., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

5. Образ Другої світової війни в романі Юрія Винничука «Танго смерті».
Корнійчук М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

6. Євромайдан як родинний досвід у світлі роману «Покров» Люко 
Дашвар. 

Коленчук М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

7. Культурна рецепція війни на Донбасі в сучасній українській поезії.
Ніконюк А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

8. Сучасна українська література як об’єкт студій пам’яті.
Шологін М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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9. Жіночий і чоловічий тексти про війну на Донбасі.
Бондар А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

10. Релігія і тоталітаризм у повісті В. Шевчука «У пащу дракона».
Приходько О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

11. Літературне осмислення тоталітарного досвіду матері в романі Воло
димира Лиса «Країна гіркої ніжності».

Кухарська І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

12. Образ Донбасу як (не)дому в творчості Сергія Жадана.
Блажко К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

13. Феномен травматичної пам’яті радянського тоталітаризму в романах 
«Тема для медитації» Л. Кононовича та «Солодка Даруся» М. Матіос.

 Зінчук Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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ОСТРОГІАНА

Дата проведення: 11 травня, 14.10
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/yjp-bhrb-gdh
Формат: доповіді.

Голова – Вісич Олександра Андріївна, доктор філологічних наук, профе
сор, завідувач кафедри української мови і літератури НаУОА.

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

1. Літературна й перекладацька діяльність Антіна Павлюка.
Вісич О., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри укра

їнської мови і літератури НаУОА.

2. Похвала князю Василю-Костянтину Острозькому в поезії Герасима 
Смотрицького.

Миненко Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
української мови і літератури НаУОА.

3. Українська еміграція як державотворчий чинник: сторінками роману 
«Сонце з Заходу» Уласа Самчука.

Подвишений О., аспірант НаУОА.

4. Естетика афористичного висловлювання В. Поліщука.
Смаглюк М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

5. Метадраматичні координати п’єси «Клаптикова порода» Артема 
 Вишневського.

Манелюк І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

6. Художня топоніміка в романі Уласа Самчука «Слідами піонерів»: іма
гологічний аспект.

Миронець Т., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ»

Дата проведення: 12 травня, 12.30
Платформа Google Meet:  meet.google.com/gzo-osrw-fvh
Формат: доповіді

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

Секретар – Іващук Михайло Миколайович, студент 5 курсу гуманітарно
го факультету НаУОА, лаборант інформаційно-рекламного відді
лу НаУОА.

1. Інструменти логічно-змістового структурування гіперлокальних медіа 
Рівненщини.

Шулик Р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 
НаУОА.

2. Журналістика зменшених адміністративних одиниць, а саме ОТГ: до 
питань проблематики та зміни комунікації.

Свинарчук Р., викладач кафедри журналістики НаУОА.

3. Концепція сучасних жанрів соціальних медіа.
Годунок З., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 

НаУОА.

4. Українські інстаграм-інфлюєнсери: який контент цікавить масову ав
диторію.

Стаднік Н., викладач кафедри журналістики НаУОА. 

5. Соціальна та риторична практики новинного політичного дискурсу.
Троцюк О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

6. Авторська стилістика Дмитра Гордона: засоби впливу на авдиторію.
Новак Ю., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

7. Психологічні аспекти інтерв’ю: як спілкуватися з людьми, що пере
жили травму.

Костюченко О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри журна
лістики НаУОА.
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8. Суспільна мораль та інтернет-реклама: до проблеми взаємодії.
Несен Є., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

9. Проблема захисту авторського права в мережі Internet.
Хохонік Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

10. Правові засади функціювання європейських медіасистем.
Круглик Н., викладач кафедри журналістики НаУОА.

11. Перспективи розвитку школи української репортажистики.
Назарук В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

журналістики НаУОА.

12. Націософська проблематика в публіцистиці шістдесятників.
Криловець Н., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

журналістики НаУОА.

13. Релігійний світ та медіадискурс: порівняльний аналіз видань «РІСУ» 
та «Релігійна правда».

Іващук М., студента 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

14. Екологічна журналістика в Україні: проблеми та перспективи 
розвитку. 

Кривко Н., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

15. Тенденції розвитку розважальних програм сучасних українських те
леканалів на платформі YouTube.

Івасюк В., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

16. Особливості висвітлення весільної тематики на українських онлайн-
платформах.

Казімірська І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

17. Особливості роботи коментатора та журналіста футбольних матчів.
Рабчевський Д., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ  

ТА ЇХ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ»

Дата проведення: 11 травня, 12.30
Платформа Google Meet:  meet.google.com/spv-gxcp-ckq 
Формат: доповіді

Голова – Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських наук, про
фесор кафедри культурології та філософії НаУОА.

Секретар – Зубар Аліна Павлівна, студентка 3 курсу гуманітарного 
 факультету НаУОА.

1. Людина: проблема природи та сутності.
Зайцев М., доктор філософських наук, професор кафедри культурології 

та філософії НаУОА.

2. Орієнтири онтологічного проєкту як проєкту можливого буття людини. 
Аблямітова Ф., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

3. Свобода vs. Безпека в горизонті викликів пандемії.
Шевчук Д., доктор філософських наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи НаУОА.

4. Перформативність міського середовища: соціально-антропологічна 
перспектива.

Карповець М., кандидат філософських наук, доцент, декан гуманітарно
го факультету НаУОА.

5. Естетичні цінності та сучасні мистецькі практики.
Шевчук К., доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

 філософії Рівненського державного гуманітарного університету.

6. Від детронізації правди до постправди.
Лукасик Я., аспірант гуманітарного факультету НаУОА.

7. Лімінальні простори в культурі: соціально-філософський аналіз.
Процак С., аспірантка гуманітарного факультету НаУОА.

8. Буття, небуття, порожнеча та ніщо – онтологічна перспектива.
Іванюк І., аспірантка гуманітарного факультету НаУОА.
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9. Дослідження феномена жорстокості в авторському кіно Ларса фон 
 Трієра.

Балацко С., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

10. Соціально-філософський аналіз феномена гри.
Заладовська С. учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівнен

ської обласної ради.

11. Соціокультурні функції війни.
Зубар А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

12. Основні тенденції розвитку парадигми комунікаційної культури в 
інфор маційному суспільстві.

Каяфа О., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

13. Відображення посттоталітарного досвіду в творчості Кадзуо Сіраги 
та Герхарда Ріхтера.

Лук’янчук К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

14. Проблематика абсурду у філософській творчості Альберта Камю.
Поліщук О., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

15. Підходи до розуміння та тлумачення феномена смерті.
Бугайчук А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА. 

16. Система танатального права: соціально-етичний аспект.
Кравченко Р., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

17. Проблема (не)довіри в мережевому суспільстві.
Лисовець Н., аспірантка гуманітарного факультету НаУОА.

18. Індивідуалізм в англосаксонській ліберальній традиції.
Харламенкова Л., аспірантка гуманітарного факультету НаУОА.

19. Різновиди ліберальної традиції відповідно до класифікації Фрідріха 
Гаєка.

Харламенков М., аспірант гуманітарного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«МЕТОДОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІСТОРИЧНІ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ»

Дата проведення: 12 травня, 12.30
Платформа Google Meet: meet.google.com/fez-muhp-ydc
Формат: доповіді

Голова – Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, 
доцент, декан гуманітарного факультету НаУОА.

Секретар – Німець Ольга Павлівна, студентка 4 курсу гуманітарного 
 факультету НаУОА.

1. Філософсько-літературоцентрична модель українського романтизму.
Янковська Ж., доктор філологічних наук, професор кафедри культуро

логії та філософії НаУОА.

2. Трансформація архетипів у літературну творчість: парадигма «архетип 
– архетипний образ – літературний образ».

Федорчук Д., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

3. Юнгіанські психологічні типи у кінофільмах про Гаррі Поттера.
Пастернак М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

4. Конструювання культурного архетипу тиші на основі класичної теорії 
К.Г. Юнга.

Ткачук К., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

5. Вплив Античної філософії на формування філософської думки в Украї-
ні (ІХ-XVIII ст.).

Альошин Р. учень Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 
обласної ради.

6. Аналіз творів сучасної культури та їх вплив на естетизацію само-
губства.

Туркманович А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

7. Концептуальний плюралізм фентезі.
Шефер О., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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8. Деконструктивізм і «японська революція» як новий етап розвитку 
моди.

Поліщук С., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

9. Соціокультурні смисли феномена агресії у радянській мультиплікації.
Сінчук Д., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

10. Універсальні характеристики військового стану: середньовічна куль
тура.

Лукащук В., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

11. Антропоморфні характеристики велетнів.
Кушнірук С., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

12. Характер, функції та сенси культури дозвілля в умовах урбанізації та 
глобалізації.

Панасюк М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

13. Символіка звичаїв та традицій родинної обрядовості (за польовими 
матеріалами села Підзамочок, Бучацького району, Тернопільської області).

Німець О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО  
ТА ПРИКЛАДНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА»

Дата проведення: 13 травня, 12.30
Платформа Google Meet: meet.google.com/hyq-usvj-tnk
Формат: доповіді

Голова – Якуніна Катерина Ігорівна, кандидат історичних наук, старший 
викладач кафедри культурології та філософії НаУОА.

Секретар – Филипчук Світлана Василівна, кандидат історичних наук, 
 доцент кафедри культурології та філософії НаУОА.

1. Благодійна робота православних братств Волинської губернії (друга 
половина ХІХ ст.).

Альошина О., кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології 
та філософії НаУОА.

2. Специфіка поняття евтаназії та його розуміння у сучасному римо- 
католицизмі.

Пономарьова М., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

3. Особливості розвитку протестантської музичної та пісенної культури в 
ХХ ст. на теренах України.

Калабський О., аспірант гуманітарного факультету НаУОА.

4. Співпраця князя Василя-Костянтина Острозького із представниками 
протестантських течій в контексті міжконфесійного протистояння на зламі 
XVI–XVII ст.

Мацюк Ю., аспірантка гуманітарного факультету НаУОА.

5. Специфічні сфери харитативної діяльності УГКЦ в світлі конфесійних 
медіа: релігієзнавчий аналіз.

Филипчук С., кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології 
та філософії НаУОА.

6. Народна демонологія бойків.
Михайлишин Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

7. Контроль народжуваності у протестантському віровченні.
Шаправський С., кандидат історичних наук, доцент кафедри культуро

логії та філософії НаУОА.
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8. Значення обрядовості для екзистенціально-онтологічного тлумачення 
релігії.

Матьовка Н., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

9. Вплив релігійної символіки на індустрію моди.
Книш А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

10. Релігія в умовах технологічної революції.
Матер’ян Е., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

11. Особливості розвитку релігійної мережі в Україні за часів незалеж
ності та її регіоналізація.

Якуніна К., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри куль
турології та філософії НаУОА.
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КРУГЛИЙ СТІЛ  
«ГЕНДЕРНА КОМПОНЕНТА ПУБЛІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Дата проведення: 12 травня, 12.30
Платформа Google Meet: meet.google.com/aro-adhf-jco

Модератор – Петрушкевич Марія Стефанівна, доктор філософських наук, 
доцент, завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА.

1. Жіноча історія у Другій світовій війні: присутність у полі публічної 
комунікації.

Лапавчук Г., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

2. Пропоновані нормативності для жінок у радянській періодиці: на при
кладі журналу «Радянська жінка».

Кіріченко М., студент 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

3. Сексуалізація дитячого контенту в соціальних мережах.
Цивинська І., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

4. Конструювання фемінності: від античності до сучасного українського 
політикуму.

Панасюк М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

5. Проблема гендерної нерівності в Україні.
Довгополюк І., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА.

6. Феміністичні/гендерні сторінки Фейсбуку: висвітлення релігійної 
 тематики.

Петрушкевич М., доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
культурології та філософії НаУОА.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СЕКЦІЯ  

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення: 12 травня,15.40 
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/hrt-xupc-ymi
Формат: доповіді.

Голова – Іванчук Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і мар
кетингу НаУОА.

Секретар – Топішко Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, 
 доцент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і марке
тингу НаУОА.

1. Концептуальні підходи визначення ефективності економічної діяль
ності.

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

2. Ймовірні соціально-економічні наслідки введення у ринковий обіг 
 земель сільськогосподарського призначення.

Топішко І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри еконо
мічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.

3. Маркетингова політика у сфері охорони здоров’я та її інструменти.
Топішко Н., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри еконо

мічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.

4. Розвиток логістики в умовах пандемії.
Недзведовська О., викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і 

маркетингу НаУОА.

5. Оплата праці топменеджерів великого бізнесу в Україні.
Іванчук Н., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри еко

номічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.

6. Економіка щастя: світові тенденції та українські перспективи.
Романович А., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівнен

ської обласної ради.
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7. Удосконалення економічних механізмів управління ІТ сферою.
Шевчук С., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

обласної ради.

8. Глобальні економічні тренди та перспективи України в майбутньому.
Швая М., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

обласної ради.

9. Аналіз динаміки світового індексу благодійності.
Шевчук А., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

обласної ради.

10. Циклічність та негативні наслідки фінансово-економічної кризи в 
України.

Пулим А., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА.

11. Інформаційне забезпечення фінансового ринку.
Павленко Б., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА.

12. Соціальна політика сучасної України.
Друзь В., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА.

13. Гроші та піраміда боргів.
Хвалько І., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА.

14. Перспективи використання криптовалюти в Україні.
Якимчук Д., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«БАНКІВСЬКА ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ  
ТА ПАНДЕМІЇ»

Дата проведення: 11 травня,15.30 
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/ifs-ocbe-zyf
Формат: доповіді.

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

Секретар – Новак Анна Федорівна, викладач кафедри фінансів, обліку і 
аудиту економічного факультету НаУОА.

1.Оновлена податкова звітність.
Мамонтова Н., доктор економічних наук, професор НаУОА, завідувач 

кафедри фінансів, обліку і аудиту економічного факультету НаУОА.

2. Боргова політика України та її боргові інструменти.
Дем’янчук О., доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

 обліку і аудиту економічного факультету НаУОА.

3. Державна підтримка бізнесу в умовах пандемії.
Шулик Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,  обліку 

і аудиту НаУОА.

4. Додаткове благо: особливості обліку та оподаткування.
Ногінова Н., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

 фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

5. Вплив пандемії на реалізацію монетарної політики НБУ.
Новак А., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

6. Державні програми іпотечного кредитування в Україні.
Фоміних М., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

7. Пільги з оподаткування для єдино податників. 
Витюк В., аспірант НаУОА.

8.Стимулювання енергоефективності на підприємствах ЖКГ.
Рувінскі Р., аспірант НаУОА.
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9. Оподаткування івент-підприємців.
Верхогляд Я., аспірант НаУОА.

10. Державне та інституційне регулювання екологізацією підприємств у 
країні.

Кралюк Є., аспірантка НаУОА.

11. Податки та їх облік на підприємстві.
Гловацька А., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА.

12. Оподаткування оплати праці у суб’єкта державного сектора.
Жук О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА.

13. Управління прибутком та рентабельністю діяльності підприємства.
Малевич І., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

обласної ради.

14. Особливості функціонування комерційних банків України в сучасних 
умовах.

Борконюк О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.

15. Податкові джерела формування бюджету.
Савчук С., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

обласної ради.

16. Грошово-кретитна політика України: очікування та реальні зміни.
Мельник Т., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.

17. Вплив кризи на фінансову безпеку банківського сектору економіки 
України.

Островська О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.

18. Принципи здійснення банківського регулювання та нагляду в сучас
них умовах.

Хохонік К., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.

19. Вплив специфіки підприємств на їх чутливість до систематичних ри
зиків.

Стахова В., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 
обласної ради.
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20. Банківські системи зарубіжних країн: стан та особливості діяльності 
у кризових умовах.

Товпик Д., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.

21. Звітність 1ДФ: зміни у структурі та поданні.
Пиріжок Д., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА.

22. Особливості нарахування та сплати ПДВ в Україні.
Лагода І., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА.

23. Проблеми адміністрування податків в Україні та шляхи їх вирішення
Раковець В., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА.

24. Проблемні аспекти нарахування та сплати місцевих податків та зборів 
в Україні.

Костів Х., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.

25. Податковий менеджмент на макро та мікрорівні в Україні.
Ковтун В., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Дата проведення: 11 травня,17.10 
Платформа Google Meet: meet.google.com/wtx-kavx-duz
Формат: доповіді.

Голова – Новоселецький Олександр Миколайович, кандидат економіч
них наук, доцент НаУОА, завідувач кафедри економіко-матема
тичного моделювання та інформаційних технологій.

Секретар – Артюх Ольга Миколаївна, викладач-стажист кафедри еконо
міко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
економічного факультету НаУОА.

1. Оптимізація пошукових сайтів як інструмент цифрового маркетингу.
Новоселецький О., кандидат економічних наук, доцент НаУОА, завіду-

вач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних тех
нологій.

2. Перспективні напрями електронної комерції під час пандемії.
Зубенко І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри економіко-ма

тематичного моделювання та інформаційних технологій економічного фа
культету НаУОА.

3. Використання методу описової подібності в процесі прийняття управ
лінських рішень.

Аверкина М., доктор економічних наук, професор кафедри економіко-
математичного моделювання та інформаційних технологій економічного 
факультету НаУОА.

4. Оцінка ефективності впровадження КІС з урахуванням особливостей 
етапів життєвого циклу.

Мікула М., старший викладач кафедри економіко-математичного моде
лювання та інформаційних технологій економічного факультету НаУОА.

5. Утримання клієнтів комерційного банку з використанням засобів 
 машинного навчання.

Клебан Ю., викладач кафедри економіко-математичного моделювання 
та інформаційних технологій економічного факультету НаУОА.
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6. Особливості використання інформаційних технологій у здійсненні 
валют них операцій.

Данилюк Н., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій еко
номічного факультету НаУОА.

7. Моделювання рейтингового оцінювання закладів вищої освіти.
Ковальчук В., старший викладач кафедри економіко-математично

го моде лювання та інформаційних технологій економічного факультету 
 НаУОА.

8. Тенденції розвитку криптографічного захисту в Україні.
Коцюк Ю., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій еко
номічного факультету НаУОА.

9. Трансформація ринку праці ІТ-фахівців в умовах пандемії.
Квашук О., викладач кафедри економіко-математичного моделювання 

та інформаційних технологій економічного факультету НаУОА.

10. Особливості викладання дисципліни Сучасні інформаційні технології 
для різних освітніх програм.

Недзведовська О., викладач кафедри економіко-математичного моде
лювання та інформаційних технологій економічного факультету НаУОА.

11. Візуалізація результатів розрахунку диференціальних рівнянь за 
допо могою засобів програмування мови Python.

Красюк Б., аспірант ОНП Прикладна математика, викладач кафедри 
економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій еко
номічного факультету НаУОА.

12. Роль ІТ у забезпеченні якості навчального процесу.
Артюх О., викладач-стажист кафедри економіко-математичного моде

лювання та інформаційних технологій економічного факультету НаУОА.

13. Моделювання впливу рівня свободи торгівлі на економічний розви
ток торгівлі.

Сельвеструк О., студентка 5-го курсу ОПП Економічна кібернетика еко
номічного факультету НаУОА. 
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14. Розробка алгоритму роботи безпілотних літальних апаратів. 
Шевчук Я., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

обласної ради.

15. Створення програми для зберігання авторизаційних даних.
Левчук Ю., учень Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської об

ласної ради.

16. Моделювання процесів реалізації маркетингової діяльності.
Повх О., студент 5-го курсу ОПП Економічна кібернетика економічного 

факультету НаУОА. 

17. Моделювання поведінки споживачів на ринку електронної комерції.
Гончарова В., студентка 5-го курсу ОПП Економічна кібернетика еконо

мічного факультету НаУОА.

18. Моделювання кредитоспроможності клієнта комерційного банку. 
Дубровик О., студент 5-го курсу ОПП Економічна кібернетика еконо

мічного факультету НаУОА.

19. Моделювання інституційного забезпечення добробуту населення 
України. 

Октисюк Є., студент 5-го курсу ОПП Економічна кібернетика економіч
ного факультету НаУОА.
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КРУГЛИЙ СТІЛ  
«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ»

Дата і час проведення: 13 травня, 12.30
Місце проведення: ауд. № 16
Платформа Google Meet: meet.google.com/fcf-mxpw-qoi
Формат проведення: доповіді.

Організатор та модератор круглого столу: Данилюк Наталія Миколаїв-
на, доктор філософії (спеціальність «Економіка»), старший 
 викладач, заступник завідувача кафедри економіко-математично
го моделювання та інформаційних технологій.

 
1. Економіко-математичне моделювання зовнішньої торгівлі України. 
Кіндрат К., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.

2. Оцінювання рівня стійкого розвитку країни. 
Гарбарук Т., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА. 

3. Прогнозування вартості житла на основі машинного навчання з вико
ристанням математичних методів. 

Горошко Н., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА. 

4. Гравітаційна модель економічних відносин у сфері міжнародної тор
гівлі. 

Лукашук І., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА. 

5. Сучасні інформаційні системи та їх значення в обліковій діяльності 
підприємств. 

Цезарук С., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.

6. Використання інформаційних технологій в банківській системі 
 України. 

Демидюк М., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА. 

7. Особливості розвитку процесів віртуалізації світового фінансового 
ринку. 

Бойко Д., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту економіки 
та менеджменту Національного університету водного господарства та при
родокористування.
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8. Цифровізація сфери міжнародної торгівлі України і ЄС. 
Лащ В., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту економіки та 

менеджменту Національного університету водного господарства та приро
докористування.

9. Безпека та ризики в цифровій економіці. 
Волощук М., Паливода М., Тримус М., студенти 3 курсу Інституту 

інфор маційних технологій в економіці Київського національного економіч
ного університету імені Вадима Гетьмана.
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КРУГЛИЙ СТІЛ  
«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Дата і час проведення: 12 травня 2021 року, о 16:00
Платформа Google Meet:  кодове слово – oblik1205
Формат: круглий стіл

Голова: Харчук Юлія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафед-
ри фінансів, обліку і аудиту НаУОА, помічник ректора з освітньо
го менеджменту НаУОА.

Секретар: Погончук Ірина Іванівна, студентка 4 курсу спеціальності 071 
«Облік і оподаткування».

1. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ЗВО у контекс-
ті ефективного ризик-менеджменту. 

Харчук Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, облі
ку і аудиту економічного факультету НаУОА, помічник ректора з освітнього 
менеджменту.

2. Облік запасів ПрАТ «Едельвіка» та шляхи його вдосконалення.
Хазанюк А., випускниця економічного факультету НаУОА, провідний 

економіст ПрАТ «Едельвіка». 

3. Облік розрахунків підприємства з покупцями. 
Білоус О., випускниця економічного факультету НаУОА, бухгалтер ТОВ 

«Soufflet Agro».

4. Облік фінансових результатів діяльності підприємства та напрями 
його вдосконалення. 

Корнійчук Т., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА спе
ціальності 071 «Облік і оподаткування».

5. Особливості подання звітності із заробітної плати до органів Держав
ної фіскальної служби України: актуальні зміни. 

Погончук І., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА 
спеціаль ності 071 «Облік і оподаткування».  

6. Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід. 
Трофімова Л., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА спе

ціальності 071 «Облік і оподаткування». 
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7. Особливості обліку нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної 
власності підприємства в умовах глобалізації. 

Глущик М., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА 
спеціаль ності 071 «Облік і оподаткування».

8. Облік депозитних операції АБ «УКРГАЗБАНК» та напрями щодо його 
покращення. 

Янковська А., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА спе
ціальності 071 «Облік і оподаткування». 

9. Вдосконалення обліку процесу реалізації продукції підприємства та 
відображення інформації у фінансовій звітності. 

Дідич К., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА спеціаль
ності 071 «Облік і оподаткування».

10. Облік доходів та витрат ТОВ «Світоч». 
Алексеюк О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА 

спеціаль ності 071 «Облік і оподаткування». 

11. Вдосконалення облікової політики ДП «Датський текстиль» щодо ор
ганізації та здійснення обліку пасивів підприємства. 

Ваврів С., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА спеціаль
ності 071 «Облік і оподаткування». 

12. Облік фінансових інвестицій підприємства та напрями його вдоскона
лення в умовах глобалізації. 

Прохорук Д., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА спеціаль-
ності 071 «Облік і оподаткування». 

13. Інформаційні системи і технології у взаємодії суб’єктів господарю
вання з банківськими установами та органами державної податкової служби. 

Осійчук І., студентка 2 курсу (на базі БЗСО) спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» (освітня програма: оціночна діяльність), ВСП «Рівненський 
технічний фаховий коледж НУВГП».

14. Електронні сервіси Державної податкової служби України: призна
чення та функціональні можливості.

Романчук В., студентка 3 курсу (на базі БЗСО) спеціальності 071  «Облік 
і оподаткування» (освітня програма: оціночна діяльність), ВСП «Рівнен
ський технічний фаховий коледж НУВГП».
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15. Оцінка комерційним банком платоспроможності своїх клієнтів. 
Голошумов В., учень 10-А класу Опорного закладу НВК «Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – ДНЗ».

16. Вимоги до фінансового стану підприємства – одержувача банківсько
го кредиту.

Токарчук Т., учениця 10-А класу Опорного закладу НВК «Оженинська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – ДНЗ».
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КРУГЛИЙ СТІЛ  
«СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ  

РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ»

Дата проведення: 13 травня 2021 року
Час проведення: 12.30 год.
Місце проведення: Національний університет «Острозька академія»
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/rdt-emxw-

pzq?authuser=0
Формат проведення: доповіді.

Організатор та модератор круглого столу: Кривицька Ольга Романів-
на, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку 
і аудиту.

 
1. Парадигми конкурентоспроможності компаній на страховому ринку 

України.
Кривицька О., професор кафедри фінансів, обліку і аудиту Національно

го університету «Острозька академія».

2. Проблемні тенденції управління фінансовими потоками страхових 
компаній в Україні.

Кнейслер О., професор, завідувач кафедри  фінансового менеджменту та 
страхування Західноукраїнського національного університету.

3. Страхування майна сільськогосподарських підприємств: виклики сьо
годення.

Сіренко Н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування Миколаївського національного аграрного університету.

4. Проблематика державного регулювання страхового посередництва в 
Україні.

Спасів Н., професор кафедри  фінансового менеджменту та страхування 
Західноукраїнського національного університету.

5. Вплив демографічних чинників на розвиток накопичувальних видів 
страхування.

Яворська Т., професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львів
ського національного університету імені Івана Франка.
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6. Трансформація страхового ринку в умовах карантинних обмежень. 
Нагайчук Н., доцент, декан факультету управління та права Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи.

7. Управління фінансовою стійкістю страхових компаній.
Вороніна О., доцент кафедри менеджменту і публічного адміністру

вання Харківського національного університету міського господарства іме
ні О. М. Бекетова.

8. Оподаткування доходів страхових компаній України в контексті імпле
ментації міжнародного досвіду.

Гузела І., аспірантка кафедри податків і фіскальної політики Західно
українського національного університету.

9. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності страхових 
компаній. 

Новоселецька А., аспірантка кафедри економічної теорії, менеджменту і 
маркетингу Національного університету «Острозька академія».

10. Фінансовий потенціал страхового ринку.
Кучер Н., студент 5 курсу економічного факультету Національного уні

верситету «Острозька академія».

11. Управління фінансовими ресурсами страхових компаній.
Мигаль А., студент 5 курсу економічного факультету Національного уні

верситету «Острозька академія».

12. Формування доходів страхових компаній.
Міськов В., студент 5 курсу економічного факультету Національного уні

верситету «Острозька академія».

13. Резерви збільшення прибутку страхових компаній України.
Прокопчук Г., студент 5 курсу економічного факультету Національного 

університету «Острозька академія».
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ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
КРУГЛИЙ СТІЛ  

ЦЕНТРУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
«ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

В КРИЗОВИХ УМОВАХ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ»

Дата і час проведення: 11 травня 2021 р., 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово: EU
Формат: доповіді, презентації.

Модератор – Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, про
фесор, завідувач кафедри міжнародних відносин, керівник Центру 
європейських досліджень НаУОА.

1. Вплив євроскептицизму на політику розширення ЄС.
Якимчук М., аспірантка кафедри міжнародних відносин НаУОА.

2. Позиції держав Вишеградської групи щодо російсько-українського 
конфлікту. 

Близняк О., кандидат політичних наук, викладач кафедри міжнародних 
відносин НаУОА.

3. Проблеми і перспективи розширення ЄС у Західних Балканах.
Васильєва Д., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

4. Стан і перспективи відносин України та Великої Британії.
Мішура А., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА.

5. Зміна парадигми української дипломатії в умовах євроінтеграції та вій-
ни з Росією.

Вітченко І., аспірант кафедри міжнародних відносин НаУОА.

6. Роль «Кримської платформи» у процесі реінтеграції Україною півост
рова Крим.

Ступак В., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

7. Відносини між Білоруссю та ЄС після президентських виборів 2020 року.
Гавінська І., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.
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8. Роль Німеччини у боротьбі з дезінформацією та впливом РФ у ЄС.
Стригуль А., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

9. Переформатування європейської інтеграції в умовах політичних криз 
останнього десятиліття.

Сидорук Т., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри між
народних відносин, керівник Центру європейських досліджень НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

Дата і час проведення: 11 травня 2021 р., 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово: Konopka
Формат: доповіді, презентації.

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

Секретар – Матвійчук Наталія Володимирівна, кандидат історичних 
наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.

1. Лівійська криза в контексті реалізації Середземноморської стратегії 
Республіки Італія.

Конопка Н., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 
відносин НаУОА.

2. Вплив пандемії COVID-19 на сучасну систему міжнародних відносин.
Матвійчук Н., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин НаУОА.

3. Публічна дипломатія Китаю в наукових дослідженнях.
Кукалець О., аспірантка кафедри міжнародних відносин НаУОА.

4. Російсько-чеські культурно-гуманітарні відносини на сучасному етапі.
Корнійчук Л., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин НаУОА.

5. Проблеми глобалізації у «Заповіти» Маргарет Етвуд.
Тимейчук І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин НаУОА.

6. Російський чинник у Нагірно-Карабаському конфлікті.
Пастушок К., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

7. Розвиток відносин між Казахстаном і Росією в контексті регіональних 
безпекових процесів у Центральній Азії.

Ярмоленко В., аспірант кафедри міжнародних відносин НаУОА.
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8. Українсько-корейське співробітництво в сфері технологій.
Супронюк Н., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

9. Особливості сучасних російсько-сербських відносин. 
Милашевська Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА.

10. Перспективи співпраці КНР та країн Центрально-Східної Європи.
Кичан А., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

11. Стратегія морського суперництва Японії і КНР: сучасний стан і перс-
пективи.

Морозюк А., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

12. Європейський вектор зовнішньої політики Королівства Саудівська 
Аравія на сучасному етапі.

Стретович Д., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

13. Закордонні українці як суб’єкт публічної дипломатії України в РФ 
(1991-2014).

Полушко В., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

14. Практики публічної дипломатії Республіки Польща.
Буров Н., студент 2 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

15. Роль українців Греції у публічній та культурній дипломатії України 
(2014-2021). 

Атаманенко А., доктор історичних наук, професор кафедри міжнарод
них відносин НаУОА.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ:
Ярослав Антонюк, Володимир Трофимович. Життєпис Степана 

 Янішевського – «Далекого»: правда драматичних змагань. Острог: Вид-во 
 НаУОА, 2020. 404 с.

Дата і час проведення: 12 травня 2021 р., 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово – marko

СЕКЦІЯ  
«ОСТРОГІАНА» 

Дата і час проведення: 12 травня 2021 р., 14.30
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/qge-ufme-oev
Формат: доповіді

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

Секретар – Тимняк Рута Борисівна, студентка 3 курсу факультету між
народних відносин НаУОА. 

1. Археологічна карта Острозького району. 
Барабанюк Д., учень 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради.

2. Сакральні споруди в міському просторі ранньомодерного Острога.
Атаманенко В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ім. 

проф. М.П.Ковальського НаУОА.

3. Костянтин Іванович Острозький у боротьбі з татарськими нападами 
першої третини XVI ст.

Богун Н., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

4. Повсякденне життя сільського населення у володіннях князів Острозь
ких кінця XVI – початку XVIІ ст.

Тимняк Р., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА.
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5. Архівна справа 2876 («Akta Ostrogskich») з Архіву Замойських у 
 Головному архіві давніх актів у Варшаві як комплекс джерел з Острогіани.

Вихованець Т., магістр історії, заступник директора Нетішинського 
міського краєзнавчого музею з наукової роботи.

6. Джерела вивчення володінь князів Сангушків кінця XVI – першої 
поло вини XVIІ ст.

Харлінська І., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

7. Структура сільського населення Західного Полісся в середині XVI ст.
Полюхович Д., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

8. Склад та структура маєтків князів Вишневецьких першої половини 
XVII ст. на Київщині.

Комісарчук Д., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

9. Джерела вивчення подій початкового етапу національно-визвольної 
революції середини ХVІІ ст. на Півдні Волині.

Новіков О., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА. 
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Дата і час проведення: 12 травня 2021 р., 14.30
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/wwr-byyg-pjm
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. П. Ковальського НаУОА.

1. Економічне становище міст Волині у XVIII ст.
Соколець Б., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

2. Розвиток торгівлі на теренах Заславщини у XVIII ст.
Літвінчук М., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

3. Українська Греко-Католицька Церква в суспільному житті Волині у 
XVIII ст.

Малафійчук І., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

4. Братства у культурно-освітньому житті Правобережжя у XVIII ст.
Шевчук І., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

5. Фільваркове господарство на Волині у XVIII столітті.
Паранюк Л., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

6. Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів дру
гої половини XVIII ст.

Близняк М., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри істо
рії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА.

7. Місто Ляхівці за інвентарем 1785 року.
Бабоян Г., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

8. Єврейське населення Подільського воєводства у другій половині XVIII ст.
П’ятецький О., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.
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9. Промисловість Волинської губернії у другій половині ХІХ – початку 
ХХ ст.

Пузій А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

10. Польське повстання 1863-1864 рр. на Волині
Шевчук А., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

 Рівненської обласної ради

11. Римо-католики Дубенського повіту в третій чверті ХІХ ст.
Сидорович С., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне 

Рівненської обласної ради.

12. Девіантна поведінка мешканців Волині за матеріалами справ проку
ратури Рівненського окружного суду Волинського воєводства 1918–1939 рр.

Брижук А., аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського 
 НаУОА.

13. Боротьба з контрабандою на «волинській» ділянці польсько-радян
ського кордону 1920-1924 рр. 

Марчук В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ім. проф. 
М.П. Ковальського НаУОА.

14. Штрихи до портрету К. Десницької (1886-1960 рр.).
Коваль О., учениця 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рів

ненської обласної ради.

15. Охорона «східного кордону» в межах Волинського воєводства у між
воєнний період.

Кириловець А., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

16. Еміграція з Волинського воєводства в Аргентину в 1920-х роках.
Хведенчук Т., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

17. Політизація українського жіночого руху на Галичині та Волині у між
воєнний період.

Моргун А., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА.

18. Населення Рівного у міжвоєнний період (1921-1939 рр.).
Омельчак Т., аспірантка кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського 

НаУОА
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19. Шепетівська округа у період НЕПу (1921-1929 рр.).
Риков А., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

20. Діяльність Волинської ремісничої палати у міжвоєнний період.
Денисюк О., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

21. Особливості реалізації політики Голокосту в генерал-комісаріаті 
 «Волинь-Поділля».

Пскова А., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

22. Становлення Краківсько-Лемківської православної єпархії у період 
Другої світової війни.

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

23. Культурно-духовне життя в генеральній окрузі Волинь-Поділля.
Заріцька О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

24. Церква Адвентистів сьомого дня в умовах радянської релігійної 
 політики кінця 1940-х – початку 1950-х рр. на Закарпатті.

Тершак А., аспірант кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського.

25. Радянська кадрова політика в Рівненській області у 1944-1953 рр.
Жигадло Є., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

26. Україна на шляху до Європейського Союзу 1991-2004 р.р.: проблеми, 
здобутки, перспективи.

Шевчик О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

27. Причини і передумови волонтерської діяльності капеланів у Зброй
них Силах України.

Кондратюк Н., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

28. Ставлення донеччан до збройного конфлікту на Сході України (2014-
2019 рр.).

Бенчук В., аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА. 
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СЕКЦІЯ  
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ  

У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  
ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД»

Дата і час проведення: 12 травня 2021 р., 14.30
Платформа Google Meet: кодове слово – marko
Формат: доповіді.
 

Голова – Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних наук, 
професор кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.

Секретар – Захарова Ольга Василівна, студентка 5 курсу факультету між
народних відносин НаУОА.

1. Передумови українсько-польського конфлікту на Волині в 1943–
1944 рр.

Ліхонін В., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

2. Стихійний чинник українсько-польського конфлікту в роки Другої сві
тової війни.

Захарова О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

3. Діяльність спецпідрозділів ОУН у 1939–1941 рр.
Федорук І., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА.

4. Бандерівці: колаборанти чи борці за незалежну Україну?
Гринчковська К., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА.

5. Діяльність Українського Червоного Хреста на Рівненщині у 1941–
1944 рр.

Савченко С., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

6. Спроби порозуміння українського та польського антикомуністичного 
підпілля у 1944–1946 рр.  

Бруяка Н., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.
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7. Протиборство органів держбезпеки УРСР і УПА у спогадах Данила 
Шумука.

Фініковський Ю., голова Рівненської територіальної громади Волин
ської області.

8. Діяльність СБ ОУН Острозького району у 1948–1950 рр.
Бендюк М., керівник арт-кластеру НаУОА. 

9. Повернення в Західну Україну із таборів і спецпоселень учасників 
підпільно- повстанського руху (1956–1957 рр.).

Трофимович В., доктор історичних наук, професор кафедри історії 
ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА.

10.  Критика бюрократичного апарату СРСР на сторінках газети «Свобо
да» (1953–1964 рр.).

Касян -О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

11. Справа Ярослава Добоша як точка відліку в проведенні спецоперації 
КДБ УРСР «Блок».

Галагуз Ю., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО»

Дата і час проведення: 12 травня 2021 року, 14.30
Платформа Google Meet: кодове слово – yaremchuk
Формат: круглий стіл, доповіді.

Голова – Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор 
кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА.

Секретар – Симонович Дмитро, студент 5 курсу факультету міжнародних 
відносин НаУОА.

1.Інформативний потенціал метричних книг Рівненського повіту другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст.

Годжал С., кандидат історичних наук, викладач кафедри історії 
ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА.

2. М. Грушевський про українську армію: оцінки істориків та погляди 
голови Центральної Ради. 

Симонович Д., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

3. Волиніана в наукових студіях співробітників кафедри історії НаУОА. 
Яремчук О., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

4. Метрична книга як джерело до дослідження біографії Емануеля 
 Малинського.

Глодя Т., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

5. Джерельна база історії Подільського краю в роки Української револю
ції 1917-1921 рр. 

Каричинський О., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

6. Теодор Мацьків – дослідник постаті Богдана Хмельницького.
Ющук Т., аспірантка кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського 

 НаУОА.

7. Журнал «Зібрання міських уповноважених м. Острог за 1896 р.» як 
джерело до історії міста.

Бондарчук В., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
 історії ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА.
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8. Богдан Барвінський та Львівський університет.
Мирош В., аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського  НаУОА.

9. Фотографії як джерело до вивчення історії жіночого училища графа 
Д. Блудова в Острозі (з фондів Музею НаУОА).

Верховецька А., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.

10. В. Чорновіл у дисидентському русі (історія вивчення питання).
Беген О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

11. Спомини як джерело до вивчення становища українських дітей- 
біженців в Західній Німеччині та Австрії після Другої світової війни.

Рибачок І., кандидатка історичних наук, старша викладачка кафедри 
істо рії ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА, наукова співробітниця НДЦ 
«Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира 
 Винара» НаУОА.  

12. Події культурного життя табору в Берхтесґадені на сторінках журна
лу «Орлик».

Пявчук І., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

13. Погляди істориків на дипломатичні практики В. Липинського.
Бондарчук Я., аспірант кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського 

 НаУОА. 

14. Волинська губернія у Великій війні та Українській революції: вивче
не і не вивчене (з досвіду історичної дидактики).

Яремчук В., доктор історичних наук, професор кафедри історії 
ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА. 
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ»

Дата і час проведення: 12 травня 2021 р., 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово – kr1 
Формат: презентація проєкту, круглий стіл, доповіді.

Голова – Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних наук, доцент, 
завідувач кафедри країнознавства НаУОА.

Секретар – Заруцька Анастасія, студентка 4 курсу факультету міжнарод
них відносин НаУОА.

Презентація мультимедійного проєкту «Україна на світовому туристич
ному ринку».

Рудько С., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри країно-
знавства НаУОА.

1. Вплив пандемії COVID-19 на міжнародний туристичний ринок.
Рудько С., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри країно-

знавства НаУОА.

2. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму 
в Україні.

Щербініна А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА.

3. Сучасний стан спортивного туризму в Україні.
Стручевський Ю., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА.

4. Проблеми і перспективи розвитку енотуризму в Україні.
Заруцька А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

5. Розвиток темного туризму в Україні.
Пінчук І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

6. Головні тенденції розвитку ділового туризму в Україні.
Галушко І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА.

7. Проблеми та перспективи розвитку релігійного туризму в Україні.
Владюк Д., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.
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8. Міжнародний паломницький туризм в Україні.
Федоренко С., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

9. Перспективи розвитку туристичного ринку України.
Мойсеєць В., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА.

10. Етичний дискурс темного й танатотуризму.
Герасимчук О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 

НаУОА.

11. Туристична індустрія Фінляндії.
Контаріз О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ»

Дата і час проведення: 12 травня 2021 р., 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово – kr2
Формат: доповіді.

Голова – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, 
професор кафедри країнознавства НаУОА, Заслужений працівник 
освіти України.

Секретар – Гордійчук Вікторія, студентка 5 курсу факультету міжнарод
них відносин НаУОА.

1. Країни Перської затоки: особливості державного устрою.
Кулаковський П., доктор історичних наук, професор кафедри країноз

навства НаУОА.

2. Засади системи управління та організації державної влади післявоєн
ної Польщі в польській політичній думці 1939–1945 рр.

Шишкін І., кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознавства 
НаУОА.

3. Вплив пандемії COVID-19 на безпекове середовище Центрально- 
Східної Європи.

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

4. Трансформація зовнішньополітичних пріоритетів США за Дж. Байдена. 
Павлюк В., кандидат історичних наук, професор кафедри країнознав

ства НаУОА.

5. Зовнішня політика Чеської республіки в умовах американсько- 
російського протистояння.

Волинчук І., викладач кафедри країнознавства НаУОА.

6. Концептуальні засади політики КНР щодо розвитку двосторонніх від
носин з РФ.

Бєляєв Н., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.
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7. Відносини ЄС та Швейцарії в умовах міграційної кризи 2015 року.
Лазарчук В., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

8. Місце Ірану в ініціативі Китаю «Один пояс, один шлях».
Вознюк І., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА.

9. Роль США в японсько-південнокорейських відносинах.
Гордійчук В., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.

10. Жінки у миротворчій діяльності ООН.
Мартинюк А., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 

 НаУОА.
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ПРАВА ІМЕНІ І. МАЛИНОВСЬКОГО

Доповідь на пленарне засідання:
Смертна кара в парадигмі прав людини: дослідження І. Малиновського.
Герасимчук О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кри

мінально-правових дисциплін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ:
Петро Кралюк, Між анархією та монархією. Київ: Ярославів вал, 

2020.

Дата проведення: 11 травня, 15.40
Платформа Google Meet: meet.google.com/dqn-oqru-xjo

КРУГЛИЙ СТІЛ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  

ТА ПРОЦЕСУ»

Дата і час проведення:11 травня, 15.00
Місце проведення: ауд. 312, 
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/gxa-eywa-qrd 
Формат: доповіді, обговорення.
 

Модератор – Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, 
 доцент, заступник з навчально-наукової роботи директора 
Навчально- наукового інституту права ім. І. Малиновського  НаУОА.

1. «Стандарт» доказування «поза розумним сумнівом».
Попелюшко В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

кримінально-правових дисциплін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА, 
Заслужений юрист України.

2. Предмет доказування у кримінальних правопорушеннях, передбаче
них ст. 368-3 КК України.

Герасимчук О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кри
мінально-правових дисциплін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.
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3. Встановлення орієнтовного часу виконання рукописних документів за 
почерком: теоретичний аспект.

Гонгало С., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІ права 
ім. І. Малиновського НаУОА.

4. Поняття та значення «правових висновків» Верховного Суду у кримі
нальних провадженнях.

Боржецька Н., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
кримінально-правових дисциплін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

5. Арешт майна як захід забезпечення цивільного позову в кримінально
му провадженні.

Скарбарчук О., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін 
ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

6. Оптимізація пенітенціарної системи України: сучасні виклики.
Матвійчук М. А., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін 

ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

7. Особливості люмінесценції слідів папілярних узорів із деформаціями 
структури, виявлених на папері хімічним методом – DFO.

Шахрайчук А., старший судовий експерт СДО ВКВД Рівненського 
НДЕКЦ МВС, аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін. 

8. Об’єкти дослідження судової експертизи зброї.
Печорін П., завідувач сектору досліджень зброї відділу криміналістич

них видів досліджень Рівненського науково-дослідного експертно-криміна
лістичного центру МВС.

9. Протидія торгівлі дітьми.
Кравчук В., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

обласної ради.

10. Смертна кара.
Дулюк Д., учень Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

 обласної ради.

11. Судові рішення у парадигмі кримінальних процесуальних актів.
Лотиш Т., аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін ННІ права 

ім. І. Малиновського НаУОА.
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12. Структура протидії розслідуванню досудовому розслідуванню кримі
нальних правопорушень.

Ткачук Б., аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін ННІ пра
ва ім. І. Малиновського НаУОА.

13. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспорт
ним засобом (ст. 289 КК України).

Грабінов Д., студент 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

14. Звільнення від відповідальності за створення терористичної групи чи 
терористичної організації.

Лавренюк О., студентка 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського  НаУОА.

15. Кримінально-правова характеристика злочину «Статеві зносини з 
особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку» (ст. 155 КК України).

Сай А., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

16. Кримінальна відповідальність за контрабанду (ст. 201 КК України).
Слободянюк О., студент 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського  НаУОА.

17. Кримінальна відповідальність за катування (ст. 127 КК України).
Солдат К., студентка 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

18. Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у проти
правну діяльність (ст. 304 КК України).

Трофимчук Ю., студентка 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
 НаУОА.

19. Кримінальна відповідальність за державну зраду (ст. 111 КК України). 
Філінюк В., студент 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.
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КРУГЛИЙ СТІЛ  
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

У СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА»

Дата і час проведення: 12 травня, 10.00
Платформа Google Meet: кодове слово – civil
Формат: доповіді, обговорення.

Модератор – Блащук Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін  НаУОА 
Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського 
 НаУОА.

1. Особливості правового статусу пацієнта в Україні.
Блащук Т., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

 цивільно-правових дисциплін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

2. Міжнародні стандарти доступу до правосуддя.
Балацька О., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри ци

вільно-правових дисциплін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

3. Проблемні питання інституту врегулювання спору за участі судді.
Шминдрук О., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

цивільно-правових дисциплін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

4. Віндикаційний та негаторний позови як способи захисту права на 
землю. 

Лідовець Т., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 
ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

5. Істотні умови договору про проведення медіації.  
Шеремет А., аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін ННІ права 

ім. І. Малиновського НаУОА.

6.  Гарантії забезпечення права фізичної особи на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля.

Орловська Я., аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін ННІ пра
ва ім. І. Малиновського НаУОА.

7.  Репродуктивні права з точки зору еволюції прав людини.
Чернецька Т., аспірант кафедри філософії НаУОА.
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8. Роль пільг зі сплати земельного податку у забезпеченні раціонального 
використання та охорони земель.

Максимчук О., аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін ННІ 
права ім. І. Малиновського НаУОА.



Дні науки НаУОА60

КРУГЛИЙ СТІЛ  
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА»

Дата і час проведення: 11 травня, 15.00
Місце проведення: ауд. 311 
Платформа Google Meet: кодове слово – statelaw
Формат: доповіді, обговорення.

Модератор – Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, профе
сор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Навчально-
наукового інституту права ім. І. Малиновського НаУОА.

1. Правові проблеми застосування трансфертного ціноутворення у подат
ковій системі України.

Іщук С., кандидат юридичних наук, доцент, директор ННІ права 
ім. І. Малиновського НаУОА.

2. Інститут префекта в Україні: законодавчі перспективи.
Дробуш І., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри дер

жавно-правових дисциплін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

3. Зміна форми правління в Киргизстані чи реставрація пострадянського 
авторитаризму.

Мартинюк Р., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри дер
жавно-правових дисциплін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

4. Соматичні права людини в Україні: проблеми реалізації.
Панчук І., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії 

та історії держави і права ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

5. Збройний конфлікт в Україні як каталізатор зростання рівня військової 
злочинності.

Стрельбіцька Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно- 
правових дисциплін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

6. Критерії адміністративної юрисдикції усправах про притягнення до 
адмі ністративної відповідальності.

Курганська О., старший викладач кафедри державно-правових дисцип-
лін ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.
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7. Ейджизм у сфері культури в ОТГ: проблемні питання сьогодення.
Карпюк А. В., аспірантка ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

8. Муніципально-правовий статус біженців в Україні: актуальні питання 
законодавчої регламентації.

Кушнір Р. О., аспірант ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

9. Учасницька демократія як належний елемент ефективного врядування 
на місцях: бюджет участі.

Михальчук Б.,   аспірант Інституту права ім. І. Малиновського НаУОА.

10. Легалізація бурштину: проблеми реєстрації та здійснення підприєм
ницької діяльності.

Поліщук Т. С., аспірантка ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА. 

11. Шляхи удосконалення муніципального законодавства.
Дробуш Л., магістр права 

12. Гендерні виборчі квоти: міжнародні стандарти та світовий досвід.
Закусило В., магістратура ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА. 

13. Актуальні проблеми організації та проведення місцевих виборів.
Мусій О., магістратура ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

14. Гендерна рівність у виборчому процесі: актуальність та проблематика. 
Демчук Д., магістратура ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

15. Виборчі цензи в Україні: конституційно-правова регламентація.
Чайковська І., магістратура ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

16. Активне виборче право: актуальні питання реалізації.
Чайковський В., магістратура ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

17. Обмеження прав і свобод людини в умовах карантину.
Таранюк А., студентка 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

18. Поняття та сутність конституційної скарги.
Басюк А., студентка 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

19. Реформування місцевих державних адміністрацій в контексті рефор
ми децентралізації.

Безушко Т., студентка 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.
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20. Президент України та Кабінет Міністрів України: розподіл компетенції. 
Приймак А., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

21. Місцевий референдум в Україні: перспективи законодавчого регулю
вання.

Корень М., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

22. Місцеві бюджети: актуальні питання наповнення.
Кунаш Т., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

23. Громадський контроль у сфері місцевого самоврядування.
Нечипорук Н., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 

 НаУОА.

24. Місцеві вибори в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правова 
характеристика.

Рубіна Н.,   студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

25. Актуальні питання функціонування Верховної Ради України як єди
ного органу законодавчої влади.

Фурманюк Н., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського 
 НаУОА.

26. Податкові спори щодо реалізації права особи на податкову знижку із 
ПДФО.

Петрів Н., студент 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

27. Застосування практики ЄСПЛ у податкових спорах України.
Мельник О., студент 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

28. Практика застосування КУПО в міжнародному податковому праві.
Мельников О., студент 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

29. Судові спори стосовно оподаткування окремих категорій доходів 
 фізичних осіб.

Іванченко Н., студент 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.

30. Гарантії забезпечення доступу до публічної інформації: судова прак
тика.

Серко В., студентка 3 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА.
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИКО-
ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

СЕКЦІЯ  
«КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ  

ТА PR-КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНОМУ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

 
Дата і час проведення: 12 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. 403
Платформа Google Meet: кодове слово – PR 
Формат: захист наукових проєктів (доповіді та обговорення)

Голова – Ганна Валеріївна Охріменко, кандидат історичних наук, доцент, 
завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
НаУОА.

Секретар – Юлія Петрівна Маслова, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА.

1. Цифровий етикет 2021: основні правила онлайн-комунікації.
Маслова Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри документо-

знавства та інформаційної діяльності факультету ПІМ НаУОА. 

2. Сучасні застосунки візуалізації ідей в умовах надання освітніх послуг 
для майбутніх фахівців в інформаційній сфері.

Охріменко Г., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
 документознавства та інформаційної діяльності факультету ПІМ НаУОА.

3. Аналітична культура фахівця з консолідованої інформації у реалізації 
бренд-менеджменту організації.

Аксьонова О., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.

4. Планування та реалізація тренінгових програм з медіаграмотності: 
український та закордонний досвід.

Грищук О., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.
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5. Роль бібліотеки в системі гендерно-орієнтованих інформаційно-кому
нікаційних процесів.

Домащук І., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

6. Медіаграмотність у діяльності PR-фахівця: український та світовий 
 досвід.

Жирун І., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

7. Комунікативна ефективність SMM у реалізації клієнтоорієнтованих 
стратегій компаній.

Кирилюк Д., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.

8. Роль мас-медіа у формуванні сімейних цінностей української молоді.
Мамієнко Ю., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА.

9. Культурно-інформаційна функція дитячої бібліотеки в сучасних 
 умовах.

Мельничук Е., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.

10. Особливості використання технік копірайтингу у соціальних медіа 
України для надання рекламних послуг.

Приходько І., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.

11. Використання індивідуальних якісних методів системного аналізу 
для прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Степанченко А., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційно
го менеджменту НаУОА.

12. Особливості впливу епідеміологічних криз на розвиток інтернет мар
кетингу в Україні.

Тупало Н., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

13. Моделі гендерної ідентичності жінки у медійному просторі.
Ходачук Я., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 

 менеджменту НаУОА.
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14. Сексизм у політичному дискурсі України (на прикладі сучасних дру
кованих українськомовних ЗМІ).

Царук А., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

15. Лінгвопрагматичні особливості конструювання комерційного ергоні
мікону.

Цесар М., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

16. Інформаційна гігієна споживача соціальної реклами у медіа просторі 
України в період пандемії Covid-2019.

Шевчук Д., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.



Дні науки НаУОА66

СЕКЦІЯ  
«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ»

Дата і час проведення: 12 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. 410
Платформа Google Meet: кодове слово – information 
Формат: захист наукових проєктів (доповіді та обговорення)

Голова – Бондар Віталій Дмитрович, кандидат наук з державного управ
ління, старший викладач кафедри документознавства та інформа
ційної діяльності НаУОА.

Секретар – Шершньова Олена Володимирівна, кандидат наук з держав
ного управління, старший викладач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності НаУОА.

1. Популяризація ідей сталого розвитку суспільства серед молоді в інфор-
маційному просторі України.

Бондар В., кандидат наук з державного управління, старший викладач 
кафедри документознавства та інформаційної діяльності факультету ПІМ 
НаУОА.

2. Система стратегічних документів регіону для розвитку креативних 
 індустрій.

Шершньова О., кандидат наук з державного управління, старший 
 викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності факуль
тету ПІМ НаУОА.

3. Формування особистого бренду в мережі Інстаграм на прикладі вітчиз
няних інфлюенсерів.

Блажієвська Т., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.

4. Особливості розвитку вітчизняних інформаційно-консалтингових ком
паній в умовах карантину (на прикладі Західної України).

Бондарчук М., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.
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5. Використання LSI-копірайтингу для популяризації україномовних 
видань в інформаційному просторі (на прикладі вебсайтів видавництв в 
Україні). 

Гулько А., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

6. Удосконалення HR-бренду рекламних агентств Івано-Франківської 
 області.

Жура А., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

7. Сучасна модель інформаційного аналітика в Україні в умовах розвитку 
Big Data.

Коротун Н., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

8. Клієнтоорієнтованість як інструмент підвищення ефективності діяль
ності компанії. 

Попчук С., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

9. Інформаційний простір України: аналіз тенденцій в контексті теорії 
соціальної дії Ю. Габермаса.

Новак М., студент 5 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.

10. Управління репутацією як процес (на прикладі Національного універ
ситету «Острозька академія»)

Хомік К., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
 менеджменту НаУОА.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ  
результатів діяльності науково-практичної лабораторії  

«СТУДІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ»  
(керівник – Г. Охріменко).  

Науково-практичний онлайн круглий стіл студентів  
та молодих учених

«НОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИТУАЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗМК В УКРАЇНІ»

Дата і час проведення: 13 травня, 15.30 – 17.00
14 травня, 14.00 – 15.50

Платформа Google Meet: кодове слово - communication
Формат: презентації доповідей, обговорення

ДЕНЬ 1
Модератор – Ганна Валеріївна Охріменко, кандидат історичних наук, 

 доцент, завідувач кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності.

1. Планування та реалізація програми з маркетингових комунікацій для 
інформаційно-консалтингових послуг (на прикладі компанії West Autohub).

Бродосюк В., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА.

2. Формування й тиражування гендерних стереотипів у теле медіа (на 
прикладі телепередачі «Хто зверху».

Гордійчук Ю., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен
ту НаУОА.

3. Основні тенденції використання фотоконтенту для реалізації комуні
кативної політики в інтернет брендингу.

Іщук Д., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту  НаУОА.

4. Побудова корпоративного іміджу б`юті компанії в мережі «Instagram».
Левчук А., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч

на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА.
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5. Особливості використання соціальних мереж для позиціонування 
бренду одягу «Moschino».

Мельник Т., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА.

6. Сексизм в комунікативному дискурсі України (на прикладі україномов
них ЗМІ).

Михайлишин Д., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, 
бібліо течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного ме
неджменту НаУОА.

7. Психологічні та соціальні аспекти формування бренду.
Фещук А., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч

на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА.

ДЕНЬ 2
Модератор – Ганна Валеріївна Охріменко, кандидат історичних наук, 

доцент, завідувач кафедри документознавства та інформаційної 
 діяльності.

1. Використання SMM у просуванні політичних партій на місцевих вибо-
рах в Україні (на прикладі виборів до міської ради м. Рівного).

Бовгира І., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА.

2. Онлайн-інформування громадян міністерствами в Україні та Польщі в 
умовах цифровізації.

Гуцевич Д., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА.

3. Особливості використання стратегії диференціації для реалізації 
бренд-менеджменту (на прикладі українського бренду Андре Тан).

Подзюбанчук Д., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен
ту НаУОА.
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4. Емоційний вплив реклами на споживача.
Свістак К., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту  НаУОА.

5. Гендерні аспекти трансформації іміджу політичного лідера (на при
кладі Юлії Тимошенко, Маргарет Тетчер та Індіри Ганді).

Сигін В., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА.

6. Позиціювання ОТГ в умовах розвитку цифровізації в Україні (на при
кладі Хмельницької області).

Слободянюк А., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен
ту НаУОА.

7. Креативні аспекти PR-акцій в українському культурному та мистець
кому просторі.

Смєшко В., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА.

8. Імідж бібліотекара в науково-освітянському просторі: зміна 
стереотипів. 

Снігур Н., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»

Під час роботи секції відбудеться круглі столи на тему 
«Гігієна довкілля та медична екологія» та 

«Психічне здоров’я»

Дата і час проведення: 12 травня, 12.00
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/frs-wsxd-zym
Формат: онлайн (доповіді та обговорення)

Голова – Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, доцент, завіду
вач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання.

Секретар – Гільман Анна Юріївна, кандидат психологічних наук, стар
ший викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного вихо
вання.

1. Шляхи розбудови системи охорони громадського здоров’я в Україні 
та світі.

Гущук І., доктор медичних наук, доцент кафедри громадського 
здоров’я та фізичного виховання НаУОА. 

2. Можливості НДЦ «Інноваційних та неінвазивних методів в охороні 
здоров’я» НаУОА в науково-практичній підготовці фахівців з громадського 
здоров’я.

Лях Ю., доктор біологічних наук, професор кафедри громадського 
здоров’я та фізичного виховання НаУОА; 

Лях М., викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного вихован
ня НаУОА. 

3. Особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх фахівців громад
ського здоров’я.

Гільман А., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
громадського здоров’я та фізичного виховання НаУОА. 

4. Особливості поводження з медичними відходами під час пандемії 
COVID-19.

Брезицька Д., викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного 
вихо вання НаУОА; 

Сокол Д., здобувач І року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.
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5. Ставлення студентів Національного університету «Острозька акаде
мія» до занять фізичною культурою та спортом.

Стадніков Г., старший викладач кафедри громадського здоров’я та 
 фізичного виховання НаУОА.

6. Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на організм людини.
Марченко О., викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного ви

ховання НаУОА.

7. Психічні розлади студенської молоді в сучасному світі.
Загородній С., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

громадського здоров’я та фізичного виховання НаУОА.

8. Психологічний аналіз гомонегативізму в юнацькому віці.
Ящук Д., учень Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

 обласної ради.

9. Наркотична залежність серед сучасної молоді.
Защик Н., викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного вихо

вання НаУОА. 

10. Особливості збереження психологічної стійкості студентів під час 
спортивних змагань. 

Білюк С., викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного вихо
вання НаУОА.

11. Особливості прояву психологічної дезадаптації у студентів.
Столяр Ю., здобувач 4 року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я» НаУОА.

12. Радіотривожність населення України в пізній фазі Чорнобильської 
катастрофи. 

Олексюк Н., здобувач 4 року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.

13. Психічні стани у осіб з порушенням харчової поведінки.
Діжурко Х., здобувач 4 року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я» НаУОА.

14. Психологія функціонування сімейної системи при алкоголізмі.
Швець Т., здобувач 4 року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я» НаУОА.
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15. Структура та поширеність гінекологічних захворювань підлітків міс
та Рівного.

Біндюк Х., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 
обласної ради.

16. Психологічні особливості самооцінки у студентському віці.
Сухорська Я., здобувач 4 року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я» НаУОА.

17. Дослідження ризиків для здоров’я осіб, що працюють в особливо не
безпечних умовах.

Дмиш Л., здобувач 4 року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.

18. Негативні психічні стани у військовослужбовців.
Климук В., здобувач ІІІ року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я» НаУОА.

19. Пандемія COVID-19 як глобальна загроза психічному здоров’ю на
селення.

Поліщук Ю., здобувач 2 року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.

20. Пандемія COVID-19 та її вплив на сфери людського життя.
Новосад А., здобувач 2 року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я» НаУОА.

21. Виклики для вітчизняної системи охорони громадського здоров’я.
Благодир А., здобувач 1 року навчання освітньо-професійної програми 

«Громадське здоров’я» НаУОА.

22. Шляхи зміцнення психічного здоров’я студентів в умовах дистанцій
ного навчання. 

Мироненко Д., здобувач 1 року навчання освітньо-професійної програ
ми «Громадське здоров’я» НаУОА.

23. Дослідження психологічного благополуччя студентів в умовах дис
танційного навчання.

Огороднік С., здобувач 1 року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.
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24. Дослідження емоційно-вольової сфери студентів в умовах дистанцій
ного навчання. 

Рудюк А., здобувач 1 року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.

25. Дослідження професійного вигорання у сімейних лікарів в умовах 
підвищеної небезпеки Covid19.

Трохимець А., здобувач 4 року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.

26. Первинна захворюваність і поширеність розладів психіки та поведін
ки серед населення Рівненської області (2008-2017 рр.).

Дудуко А., здобувач 3року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.

27. Захворюваність на цукровий діабет з ускладненням діабетичною 
нефро патією у пацієнтів Олександрійської районної лікарні (2010-2020 рр.).

Хромова О., здобувач 3 року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.

28. Захворюваність на рак молочної залози серед жінок Гощанського 
р-ну Рівненської області (2015-2020 рр.).

Козачок О., здобувач 3 року навчання освітньо-професійної програми 
«Громадське здоров’я» НаУОА.

29. Захворюваність на тонзиліти та фарингіти серед дитячого населення 
м. Рівне (2016-2020 рр.).

 Кондратюк Н., здобувач 3 року навчання освітньо-професійної програ
ми «Громадське здоров’я» НаУОА.

30. Стан забруднення поверхневих водойм на території Млиніського 
 району Рівненської області (2015-2020 рр.).

Гаврильчук М., здобувач 3 року навчання освітньо-професійної програ
ми «Громадське здоров’я».
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Дата проведення: 12 травня, 14.00 
Місце проведення: Meet google
Кодове слово: psychology
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. Вікові відмінності індивідуально-типологічних особливостей особис
тості у працюючих в екстремальних умовах.

Мірошниченко О., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 
 кафедри психології та педагогіки НаУОА, доцент кафедри педагогіки, про
фесійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського держав
ного університету імені Івана Франка.

2. Ціннісні орієнтири студентів-першокурсників в умовах дистанційного 
навчання та їх вплив на професійне самовизначення.

Горбач І., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія».

3. Дизайн-мислення як інструмент розвитку професійної Я-концепції 
студентів

Каламаж Р., доктор психологічних наук, професор, проректор з навчаль
но-виховної роботи Національного університету «Острозька академія».

4. Психологічні особливості потенціалу самореалізації особистості.
Поцікайло Л., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія».

5. Вивчення емпатії особистості в контексті духовної парадигми.
Поцікайло Р., студент 5 курсу спеціальності «Психологія».

6. Сприйняття ризику підлітками залежно від формулювання проблеми.
Костриба О., студентка 4 курсу, спеціальності Психологія. 

7. Розвиток емпатійних здібностей у майбутніх психологів.
Колодяжна І., студентка 3 курсу, спеціальності Психологія. 
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8. Зв’язок емоційного інтелекту та професійного вигорання викладачів 
ЗВО.

Матласевич О., доктор психологічних наук, доцент кафедри психології 
та педагогіки НаУОА;  

Ягенич Л., студентка 3 курсу, спеціальності Психологія. 

9. Романтичні стосунки у юнацькому віці.
Соколовський Д., студент 3 курсу, спеціальності Психологія. 

10. Вікові особливості поведінки в ситуації переживання ревнощів.
Ткаченко Д., студентка 3 курсу, спеціальності Психологія. 

11. Вплив вивчення дизайн-мислення студентами-психологами на вирі
шення ними проблем.

Нікітчук У., канд. психол. наук, доцент кафедри психології та педагогі
ки НаУОА.

12. Імпостерний феномен у студентів залежно від дотримання ними ака
демічної доброчесності.

Мацелюх К., студентка 4 курсу, спеціальності Психологія. 

13. Впевненість і точність суджень психологів у процесі аналізу випадків. 
Бруяка І., студентка 4 курсу спеціальності Психологія НаУОА.

14. Релігійність особистості у структурі індивідуально-психологічних 
властивостей особистості.  

Стасюк В., студентка 4 курсу спеціальності Психологія НаУОА.

15.  Зв’язок копінг- поведінки студентів медичного коледжу із рівнем 
 депресії під час дистанційного навчання.

Яковлева М., аспірантка кафедри психології та педагогіки Національно
го університету «Острозька академія».

16.  Теоретичні аспекти профілактики професійного вигорання педагогів 
в умовах дистанційного навчання.

Мельничук Я., студентка 5 курсу, групи ЗМПс-11, спеціальності «Пси
хологія».

17. Мотиваційно-ціннісний компонент правової культури студентської 
молоді

Ільницький В., аспірант кафедри психології та педагогіки НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ»

Дата проведення: 14 травня,14.00 
Місце проведення: Meet google
Кодове слово: psychology
Формат: доповіді.

Голова – Ткачук Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
старший викладач кафедри психології та педагогіки НаУОА.

Секретар – Дзьоба Вікторія, студентка 4 курсу, спеціальності Психологія 
НаУОА.

1. Фрікомислення у контексті нових психологічних теорій.
Пасічник І., доктор психологічних наук, професор, ректор НаУОА.

2. Probability matching as a cognitive error.
Шовкова О. аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА.

3. Особливості сприймання інформації жінками під час вагітності.
Осипенкова М., бакалавр психології 2020 року випуску НаУОА.

4. Ефективність метакогнітивного моніторингу у процесі формування 
ключових компетентностей старшокласників.

Захаревич Н., аспірантка кафедри психології та педагогіки Національ
ного університету «Острозька академія».

5. Вплив особистісних рис педагога на рівень запам‘ятовування молод
шими школярами.

Дзьоба В., студентка 4 курсу, групи ПС-41, спеціальності «Психологія». 

6. Особливості метакогнітивного моніторингу музичних текстів. 
Мирослава К., студентка 5 курсу, групи ЗМПс-11, спеціальності  «Пси

хологія».

7. Метакогнітивний моніторинг студентів  під час дистанційного 
навчання. 

Ткачук О., ст. викладачка кафедри психології та педагогіки НаУОА.
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ТЕМА ПОСТЕРНОЇ СЕСІЇ – ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дата і час проведення: 11 травня, 14:00
Платформа Google Meet: meet.google.com/xzv-ivee-zdp

Керівник постерної сесії – Гандзілевська Галина Борисівна, доктор пси
хологічних наук, професор, професор кафедри психології та пе
дагогіки, директор НЦ «Саногенна педагогіка та психологія» На
УОА. 

Секретар – Довга Аліна, студентка першого курсу спеціальності «Почат
кова освіта» НаУОА.

1. Міждисциплінарність у вищій освіті.  
Шулик Ю., помічниця ректора зі стратегічного розвитку та забезпечен

ня якості освіти, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінан
сів, обліку і аудиту НаУОА. 

2. Професійний стандарт учителя початкових класів як інструмент для 
створення інноваційного освітнього середовища. 

Андрощук І., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, 
адміністрування та соціальної роботи, начальник сектору професійного роз
витку педагогічних працівників Державної установи «Український інститут 
розвитку освіти» (м. Київ). 

3. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів для професійної 
 діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища. 

Романюк С., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного уні
верситету імені Юрія Федьковича.  

4. Психолого-педагогічні аспекти розвитку і формування жіночого лідер
ства в Україні

Савелюк Н., доктор психологічних наук, професор кафедри психології 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володи
мира Гнатюка. 

5. Особливості організації інклюзивного освітнього середовища. 
Хом’як О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри почат-

кової та дошкільної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука». 
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6. Проєктний метод у сучасному освітньому процесі (на прикладі лінгвіс
тичних дисциплін).

Карповець Х., кандидат педагогічних наук, викладачка кафедри україн
ської мови і літератури НаУОА.

7. Організація сучасного освітнього середовища: досвід Канади.
Каламаж В., кандидат психологічних наук, викладачка кафедри міжна

родної мовної комунікації НаУОА.

8. Розвиток цифрової компетентності учнів в умовах інформаційно-освіт
нього середовища сучасного закладу середньої освіти.

Семенчук С., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 
обласної ради Рівненської обласної ради.

9. Особливості формування патріотизму школярів.
Бойко В., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

 обласної ради.

10. Опір змінам в умовах дистанційного навчання (на прикладі студентів 
ЗВО).

Шостак І., кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та на
ціональної безпеки НаУОА. 

11. Якісний аналіз психологічного стану студентів під час дистанційного 
навчання. 

Кондратюк В., аспірантка кафедри психології та педагогіки, заступник 
НЦ «Саногенна педагогіка та психологія», психолог НаУОА. 

12. Психологічна едукація військовослужбовців у контексті профілакти
ки емоційного вигорання.

Демидюк В.М., аспірант кафедри психології та педагогіки, НаУОА. 

13. Музично-рухова детермінація емоційного розвитку майбутніх педа
гогів початкових класів у сучасному освітньому середовищі. 

Черноус Т.Ю., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА, 
 керівник дитячої творчої студії ї «Зіронька» (м. Рівне). 
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14. Роль вчителя початкової школи у формуванні психологічного імуні
тету до кібербулінгу молодших школярів. 

Ратінська О., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА, голо
ва дитячого напрямку Київського Гещтальт Університету, засновниця Шко
ли гуманістичної психології та психотерапії «Hurmanity», член Україн ської 
спілки психотерапевтів, член національної психологічної асоціації  дивізіон 
кіберпсихології. 

15. Адаптація дитини з особливими освітніми потребами до навчання у 
загальноосвітньому закладі освіти в умовах інклюзивного навчання.

Деркачук О., аспірантка Інституту спеціальної педагогіки та психології 
НАПН України ім. М. Ярмаченка, директорка центру розвитку CleverSpace 
(м. Нетішин). 

16. Білінгвізм як тип мовної поведінки сучасної студентської молоді.
Романчук Т., магістр української філології, викладач кафедри журналіс

тики НаУОА.  

17. Особливості самопрезентації викладачів ЗВО в умовах пандемії. 
Захарчук Д., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА. 

18. Адаптація студентів-першокурсників до навчання у ЗВО в умовах ка
рантину.

Радчук В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
практичної психології Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ  
НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ  

ТА ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ  
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»  

(керівник – доктор педагогічних наук, професор Жуковський В. М.)

1. Особливості професійної діяльності вчителя духовно-морального 
спрямування в умовах факультативного навчання 

Жуковський В., доктор педагогічних наук, професор, керівник науково- 
дослідної лабораторії християнської етики, психології та педагогіки Націо
нального університету «Острозька академія»; 

студенти першого курсу спеціальності «Початкова освіта». 

«У ДЗЕРКАЛІ СЛОВА» 
(керівник – кандидат педагогічних наук,  

старший викладач Столяр З. В.)

1. Вектори розвитку українськомовної початкової освіти 
Столяр З., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

україн ської мови і літератури НаУОА. 

2. Вербалізація комунікативних стратегій у початковій школі.
Потапчук А., студентка другого курсу спеціальності «Початкова освіта» 

НаУОА. 

3. Інтегровані уроки в початкових класах як шляхи формування мовної 
особистості учня.

Драчук С., Кирилюк С., студентки першого курсу спеціальності «По
чаткова освіта» НаУОА. 

4. Інтерактивні методи навчання в системі технологій проведення інте
грованих уроків. 

Оніщук І. О., Троц Д. В., студентки першого курсу спеціальності «По
чаткова освіта» НаУОА. 
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«МАТЕМАТИКА НАВКОЛО НАС» 
(керівник – кандидат педагогічних наук, професор Пасічник Я. А.)

1. Застосування новітніх технологій в процесі формування математичних 
знань молодших школярів 

Пасічник Я., кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри 
економіко-математичного моделювання НаУОА, відмінник народної освіти, 
заслужений працівник освіти України. 

2. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з алгоритма
ми арифметичних дій в різних системах числення. 

Довга А., студентка першого курсу спеціальності «Початкова освіта» 
НаУОА. 

3. Застосування елементів історизму в процесі формування математич
них знань молодших школярів. 

Семенчук В., студентка першого курсу спеціальності «Початкова осві
та» НаУОА. 

4. Історія розвитку нумерацій цілих невід’ємних чисел та її відображення 
в освітньому процесі початкової школи». 

Гандзюк Д., студентка першого курсу спеціальності «Початкова освіта» 
НаУОА. 

5. Сучасні технології вивчення величин у початковій школі 
Губіна І., студентка першого курсу спеціальності «Початкова освіта» 

НаУОА.  

«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.)

1. Особистість учителя в процесі організації сучасного освітнього про
стору.

Плиска Ю., доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та 
педагогіки НаУОА. 
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2. Освітнє середовище як умова формування професійної саморегуляції 
педагогів Нової української школи. 

Тимощук Є., аспірантка кафедри психології та педагогіки, викладачка 
кафедри психології та педагогіки, заступник декана з навчально-виховної 
роботи факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

3. Акмеологічні аспекти у творчості Ліни Костенко. 
Горбань К., Музичук Н., студентки 2 курсу спеціальності «Початкова 

освіта» НаУОА.

4. Розвиток саногенного мислення вчителів у системі післядипломної 
освіти крізь призму поглядів Ш.Амонашвілі. 

Момотюк Ю., Шашкова О., студентки 4 курсу спеціальності «Психо
логія» НаУОА. 

5. Педагогічна діяльність Януша Кочака у контексті організації освітньо
го простору.

Любомирський В., Артерчук К., студенти 4 курсу спеціальності «Пси
хологія» НаУОА.  

6. Психолого-педагогічні умови організації освітнього простору за мето
дом Марії Монтессорі.

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

7. Умови становлення діячки народної освіти Христини Алчевської. 
Бруяка І., Дзьоба В., студентки 4 курсу спеціальності «Психологія» 

 НаУОА. 

8. Освіта дорослих: виклики COVIDної доби (на прикладі Університет 
Золотого Віку, Білорусь).

Гандзілевська Г., доктор психологічних наук, професор, директор НЦ 
«Саногенна педагогіка та психологія» НаУОА; 

Штурхецький С., кандидат державного управління, доцент кафедри 
журналістики НаУОА. 
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СЕКЦІЯ  
«ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ  
ТА ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ» 

Дата і час проведення: 12 травня, 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово – polityka1 
Формат: онлайн (доповіді та обговорення)

Голова – Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних наук, 
професор, професор кафедри політології та національної безпеки 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Секретар –  Євтушок Сергій, аспірант кафедри політології та національ
ної безпеки факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА. 

1. Культурні обмеження на шляху авторитаризму в Україні.
Мацієвський Ю., доктор політичних наук, професор, професор кафедри 

політології та національної безпеки факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.

2. Соціально-економічні прояви структурного насилля в Україні. 
Кундельський Д., аспірант кафедри політології та національної безпеки 

факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

3. Програми з роззброєння, демобілізації та реінтеграції як інструмент 
побудови миру.

Суслов А., аспірант кафедри політології та національної безпеки факуль
тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

4. Ідея «Міжмор’я» у ХХІ столітті.
Євтушок С., аспірант кафедри політології та національної безпеки 

факуль тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

5. Динаміка ідентичності російськомовних громадян України до та після 
Революції Гідності.

Синчук Є., студент 5 курсу спеціальності «Політологія» факультету 
політико- інформаційного менеджменту НаУОА.

6. Інститут пробації у політиці попередження злочинності в Україні.
Остапчук К., аспірант кафедри політології та національної безпеки 

 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 
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СЕКЦІЯ  
«МІСЦЕВА ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ» 

Дата і час проведення: 12 травня, 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово – polityka2
Формат: онлайн (доповіді та обговорення)

Голова – Кардаш Сергій Юрійович, викладач кафедри політології та 
 національної безпеки факультету політико-інформаційного 
менедж менту НаУОА.

Секретар – Войцеховський Віталій, студент 5 курсу спеціальності «Полі-
тологія» факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА. 

1. Багатовимірна бідність та пандемія Covid-19: як зміниться Україна?
Кардаш С., викладач кафедри політології та національної безпеки 

 НаУОА.

2. Ефективність регіональної соціальної політики в Україні (на прикладі 
Рівненської області).

Войцеховський В., студент 5 курсу спеціальності «Політологія» факуль
тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

3. Аналіз державної політики постраждалих країн у вирішенні авіаката
строфи МН-17.

Яцюк Д., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» факультету по
літико-інформаційного менеджменту НаУОА.

4. Роль політичної пропаганди у рвандському геноциді 1994 року.
Гуменюк Е., студент 2 курсу спеціальності «Політологія» факультету 

політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

5. Наскільки ефективно протидіяла поширенню Covid-19 керівництво 
громад Луцького району. 

Лось О., студентка 2 курсу спеціальності «Політологія» факультету 
 політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

6. Ефективність діяльності секретарів Костопільської міської ради: 
 порівняльний аналіз.

Мориконь С., студентка 2 курсу спеціальності «Політологія» факульте
ту політико-інформаційного менеджменту НаУОА.
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7. ЛубниГаз VS народ: ефективність боротьби проти підняття тарифів.
Рудик А., студентка 2 курсу спеціальності «Політологія» факультету по

літико-інформаційного менеджменту НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПАРТІЇ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ» 

Дата і час проведення: 12 травня, 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово – polityka3
Формат: онлайн (доповіді та обговорення)

Голова – Наталія Вікторівна Малиновська, кандидат політичних наук, 
старша викладачка кафедри політології та національної безпеки 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Секретар – Юлія Сасовська, студентка 5 курсу спеціальності «Політоло
гія» факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

1. Порівняння партійних систем України та Республіки Польща.
Балашова О., викладачка кафедри політології та національної безпеки 

факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

2. Як виборчі квоти змінюють парламенти держав Близького Сходу?
Малиновська Н., кандидат політичних наук, старша викладачка кафе

дри політології та національної безпеки факультету політико-інформаційно
го менеджменту НаУОА. 

3. Особливості політичного позиціонування під час місцевої виборчої 
кампанії 2020 року: випадок політичної партії «Рівне Разом.

Мозоль М., викладач кафедри політології та національної безпеки фа
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

4. Чинники одностайності голосування фракцій у парламенті України 
(VII,VIII, IX скликань).

Сасовська Ю., студентка 5 курсу спеціальності «Політологія» факульте
ту політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

5. Вплив виборчої системи та електоральної ґендерної квоти на представ
ництво жінок серед депутатів місцевих рад (за результатами місцевих ви
борів 2015, 2020 рр.). 

Андрієнко Н., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» факульте
ту політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

6. Аналіз передвиборчої кампанії кандидатів на посаду міського голови 
Рівного 2020 р.

Левосюк Д., студентка 3 курсу спеціальності «Політологія» факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА.
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7. Представництво жінок в ОТГ Чернігівської області.
Лаврінець А., студентка 2 курсу спеціальності « Політологія» факульте

ту політико-інформаційного менеджменту НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ  

У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ» 

Дата і час проведення: 12 травня, 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово – polityka4
Формат: онлайн (доповіді та обговорення)

Голова – Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з державного 
управління, доцент, доцент кафедри політології та національ
ної безпеки факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА.

Секретар – Шолудько Віктор, студент 2 курсу спеціальності «Політоло
гія» факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

1. Як цінності впливають на інституційні зміни в посткомуністичних 
країнах? 

Лебедюк В., кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
 кафедри політології та національної безпеки факультету політико-інформа
ційного менеджменту НаУОА.

2. Політичний вплив на формування реформи децентралізації в Україні 
та Польщі.

Сітарський Б., студент 5 курсу спеціальності «Політологія» факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

3. Чинники формування стратегічної культури Російської Федерації.
Попович С., студент 5 курсу спеціальності «Політологія» факультету 

політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

4. Реформування органів місцевого самоврядування в Угорщині: досвід 
для України.

Якимчук Р., студент 4 курсу спеціальності «Політологія» факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

5. Контент-аналіз сучасної, російської кінематографії як інструмент фор
мування образу «ворога» України в контексті інформаційно-психологічної 
кампанії Росії.

Дмитрук Л., студентка 4 курсу спеціальності «Політологія» факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА.
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6. Аналіз освітніх програм спеціальності «Політологія» в українських 
університетах.

Шолудько В., студент 2 курсу спеціальності «Політологія» факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА.
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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: 12 травня, 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово – bezpeka1
Формат: онлайн (доповіді та обговорення)

Голова – Жовтенко Тарас Григорович, кандидат політичних наук, доцент 
кафедри політології та національної безпеки факультету політико-
інформаційного менеджменту НаУОА.

Секретар – Караван Анастасія, студентка 4 курсу спеціальності «Націо
нальна безпека» факультету політико-інформаційного менедж
менту НаУОА.

1. Історичний досвід зародження і розвитку територіальної оборони.
Романов М., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри політо

логії та національної безпеки факультету політико-інформаційного менедж
менту НаУОА.

2. Економічні складові гібридного впливу РФ проти України в період піс
ля 2014 року. 

Калмикова О., студентка 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

3. Проблема угорської нацменшини: загроза національній безпеці 
України? 

Караван А., студентка 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 
 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

4. Чи дієва пропаганда в російських та українських засобах масової 
 інформації.

Кочубей Л., студентка 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 
 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

5. Можливі варіанти повернення АР Крим.
Ленко Л., Пронін А., студенти 2 курсу спеціальності «Національна без

пека» факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 
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6. Чи є тіньова економіка загрозою національній безпеці Україні?
Манін Г., студент 3 курсу спеціальності «Національна безпека» факуль

тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

7. Вплив релігійних формувань на населення України в період після 2014 
року.

Мельник О., студент 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 
 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

8. Причини небойових втрат ЗСУ під час проведення АТО/ООС. 
Осип’юк М., студент 3 курсу спеціальності «Національна безпека» 

 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

9. Прогнози наступу РФ на півдні України.
Ранець Б., студент 4 курсу спеціальності «Національна безпека» факуль

тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

10. Нові українські розробки військової техніки та зброї після вторгнення 
РФ в 2014 р.

Прокопчук Ю., студент 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

11. Медійний образ ворога в інформаційних ресурсах окупаційних адмі
ністраціях ДНР за період 2019 року.

Ющук Т., студент 4 курсу спеціальності «Національна безпека» факуль
тету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ»

Дата і час проведення: 12 травня, 14.00
Платформа Google Meet: кодове слово – bezpeka2
Формат: онлайн (доповіді та обговорення)

Голова – Санжаревський Олег Іванович, кандидат історичних наук, 
 доцент кафедри політології та національної безпеки факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

Секретар – Федорчук Ніка, студентка 4 курсу спеціальності «Національ
на безпека» факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА.

1. Антиукраїнська пропаганда Російської Федерації та Республіки Біло
русь: спільне та відмінне.

Санжаревський О., кандидат історичних наук, доцент кафедри політо
логії та національної безпеки факультету політико-інформаційного менедж
менту НаУОА.

2.Ставки на штучний інтелект та розвиток безпілотних апаратів ВПС 
США. 

Баглай Н., студент 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 
 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

3. Заходи безпеки в соціальних мережах «Інтернет.
Гриневич Л., студентка 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 

факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.  

4. Дієвість заходів протидії гібридним загрозам зі сторони Російської 
 Федерації.

Доцик Є., студентка 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 
 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.  

5. Чи дієва міжнародна інформаційна безпека?
Капітан А., студентка 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 

 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.  
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6. Робота Служби безпеки Організації українських націоналістів з проти
дії спецслужбам СРСР.

Кочергіна Є., студентка 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.  

7. З практики організації територіальної оборони у Литовській Республіці. 
Кравчук Н., студент 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 

 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.  

8. Інформаційно-психологічні заходи впливу РФ щодо населення Авто
номної республіки Крим після 2014 року.

Скабелкін В., студент 2 курсу спеціальності «Національна безпека» 
 факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА. 

9. Вплив геополітичних факторів на стан міжнародних енергетичних 
ринків (на прикладі США).

Федориніна І., студентка 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

10. Міжнародна безпека в контексті «ядерних угод» між США та РФ. 
Федорчук Н., студентка 4 курсу спеціальності «Національна безпека» 

факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

КРУГЛИЙ СТІЛ  
ЦЕНТРУ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЕКВАТОР ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ЗЕЛЕНСЬКОГО:  
ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ.

Дата і час проведення: 13 травня, 16:00  
Платформа Google Meet: код доступу: vybory
Формат: дистанційний



95XXVІ наукова викладацько-студентська конференція

ФАКУЛЬТЕТ  
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

СЕКЦІЯ  
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»

Дата і час проведення: 11 травня, 14.10
Місце проведення: 20 ауд. 
Платформа Google Meet: кодове слово – ELD
Формат: круглий стіл.

Голова – Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри англійської мови та літератури факультету 
 романо-германських мов НаУОА.

Секретар – Максимчук Ірина Миколаївна, викладач кафедри англійської 
мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА.

1. Психолого-педагогічні особливості онлайн навчання іноземної мови 
студентів першого курсу немовних спеціальностей. 

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

2. Критика структуралізму в абсурдистській драмі Ежена Йонеско 
«Урок».

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

3. Розвиток впевненості в процесі навчання англійської у дорослих сту
дентів за допомогою платформ MyEnglishLab.

Костюк О.  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри анг-
лійської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА.

4. Медіація як нова навичка у Загальноєвропейських рекомендаціях з 
мовної освіти.

Коцюк Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 
 філології факультету романо-германських мов НаУОА.
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5. Using Inquiry-Based Approach to Encourage Student-Centered Learning in 
Academic English.

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

6. Порівняння «природнього» і інструкціонального способів вивчення 
мови.

Новоселецька С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри англій
ської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА; 

Шапран Н., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри анг-
лійської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА.

7. Викладання англійської мови як іноземної за допомогою принципу 
paper-free teaching.

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

8. The importance of developing emotional intelligence in learning a foreign 
language among university students in the context of distance learning during the 
quarantine. 

Дідик Л., викладач кафедри англійської мови та літератури факультету 
романо-германських мов НаУОА.

9. Концепція масових онлайн-курсів з вивчення англійської мови.
Максимчук І., викладач кафедри англійської мови та літератури факуль

тету романо-германських мов НаУОА.

10. Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові. 
Габінет М., студентка V курсу ННЦЗДН НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ, ПЕДАГОГІЧНІ  

ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ»

Дата і час проведення: 11 травня, 14.10.
Платформа Google Meet: кодове слово - mmk
Формат: круглий стіл

Голова – Юр’єва Оксана Юріївна, доцент, кандидат педагогічних наук, 
завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА.

Секретар – Єсіпова Катерина Валентинівна, викладач кафедри міжнарод
ної мовної комунікації НаУОА.

1. Лінгвокультурологічна характеристика англійських метрологічних 
фразеологізмів з назвами measure та barrel.  

Бобков В., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факульте
ту романо-германських мов НаУОА.

2. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування комуніка
тивної компетентності викладачів іноземних мов. 

Галецький С., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації фа
культету романо-германських мов НаУОА. 

3. Екранізація романів для дітей як приклад інтерсеміотичного перекладу. 
Єсіпова К., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факульте

ту романо-германських мов НаУОА.

4. Мультикультурна освіта в школах Канади: досвід для України. 
Засєкіна С., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факуль

тету романо-германських мов НаУОА.

5. Особливості національно-культурної складової польських нумізматич
них ФО з компонентом pieniądze при навчанні польської мови студентів не
мовних спеціальностей у Національному університеті Острозька академія. 

Крайчинська Г., кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжна
родної мовної комунікації факультету романо-германських мов НаУОА.

6. Комунікативно-прагматичні характеристики висловлень обурення. 
Мусійчук Т., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факуль

тету романо-германських мов НаУОА.
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7. Внутрішня форма метафори та мовний світогляд в англійській мові. 
Ревенко Л., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факуль

тету романо-германських мов НаУОА.

8. Students’ attitudes towards emergency online English learning during 
COVID-19: a case from Ukraine. 

Юр’єва О., кандидат педагогічних наук доцент, завідувач кафедри між
народної мовної комунікації факультету романо-германських мов НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ЛЕКСИЧНІ І ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСКУРСУ»

Дата і час проведення: 11 травня, 15.00 
Платформа Google Meet: кодове слово – DYSKURS 
Формат: доповіді з презентаціями 

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

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

1. Метафори як переконливі засоби впливу у публічному дискурсі  
Д. Трампа.

Худолій А., доктор політичних наук, професор НаУОА, завідувач кафед
ри англійської філології факультету романо-германських мов НаУОА. 

2. Використання інтернет-інструментів в умовах дистанційного навчання 
для вивчення іноземної мови.

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

3. Порівняння вживання сполучників у складнопідрядних реченнях з під
рядними означальними реченнями в іспаномовній художній прозі та друко
ваних ЗМІ.

Пелипенко О.А., старший викладач кафедри англійської філології 
 факультету романо-германських мов НаУОА;

Пелипенко О.О., старший викладач кафедри англійської мови та літера
тури факультету романо-германських мов НаУОА.

4. Функції політичного дискурсу.
Луньо М., студентка ІІІ курсу факультету романо-германських мов 

 НаУОА

5. Етимологія англомовного юридичного термінодискурсу.
Сидор А., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 

 НаУОА.
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6. Особливості політичного дискурсу Трампа і Байдена: порівняльний 
 аспект (на матеріалі промов 2019-2021).

Сердюк Ю., студентка V курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА.

7. Лексичні особливості перекладу англійського дискурсу телесеріалів 
(на прикладі серіалу Riverdale, 2017).

Бабич В., студентка V курсу факультету романо-германських мов  НаУОА.

8. Лексичні засоби англійських анекдотів (на матеріалі Інтернет видань).
Лісова О., студентка V курсу факультету романо-германських мов  НаУОА.

9. Особливості використання американського сленгу у телепередачах 
«RapCity», «SuckerFree», «The Tonight Show».

Овчар О., студент ІV курсу факультету романо-германських мов  НаУОА.

10. Семантичні особливості англійської народної загадки.
Кучміч Н., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 

 НаУОА.

11. Переклад англійської сленгової лексики в сучасному кіномистецтві 
(на прикладі американського комедійного фільму «ForestGump», 2010).

Кравчук К., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

12. Використання фразеологізмів та сленгізмів у серіалі «Друзі» (2002-2004).
Ворона В., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 

 НаУОА.

13. Мовні засоби вираження поняття «Brexit» (на прикладі політичних 
промов Боріса Джонсона 2019-2020).

Ільків Н., студент ІV курсу факультету романо-германських мов  НаУОА.

14. Конотативні аспекти англійського кінодискурсу у мовленні головних 
героїв комедійно-драматичного серіалу « Why Women Kill».

Виннічик А., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

15. Особливості перекладу англійського дискурсу освітніх програм TED 
Talks, 2019-2020.

Мельник Д., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.
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СЕКЦІЯ  
«ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Дата проведення: 11 травня, 14.10
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/eyo-uckt-wrw
Формат: круглий стіл.

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

Секретар – Попчук Марія Анатоліївна, викладач кафедри міжнародної 
мовної комунікації НаУОА.

1. Język polski studentów NaU«OA».
Кратюк Ю., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

2. Засоби та методи формування навичок аудіювання в умовах онлайн 
навчання.

Білецька С., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

3. Використання навчально-методичного комплексу «Génération A1» на 
заняттях з французької мови зі студентами 1-го курсу.

Захарчук О., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

4. Позааудиторна практика французької мови для студентів НаУОА: 
 актуальність та результативність.

Мамчур А., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

5. Неологізми в німецькій мові та їх асиміляція в німецькомовному 
 середовищі (період дослідження з 2000 року).

Кравець О., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

6. Особливості використання метакогнітивного підходу на заняттях з іно
земної мови.

Попчук М., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА.

7. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації.
Ковальчук І., кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету 

романо-германських мов НаУОА.
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8. Інноваційні підходи до навчання фразеології.
Поліщук В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри ін

доєвропейських мов НаУОА.

9. Психологічний комфорт як умова ефективного вивчення іноземної 
мови.

Белявська О., кандидат психологічних наук, доцент НаУОА.

10. Формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні на по
чатковому етапі вивчення мови.

Дацишина І., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

11. Порівняльна характеристика поточних назв «скрипки» в польській і 
українській мовах. Етнолінгвістичні студії.

Крайчинський Е., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.

12. Про особливості та переваги використання методу case study у прак
тиці викладання Business Communications для студентів магістеріуму.

Чепіль О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри індоєвропей
ських мов НаУОА

13. Intercultural communication: essence and conceptual field.
Ковальчук Ю., викладач кафедри англійської мови та літератури 

 НаУОА.

14. Вербальні маркери маніпулятивних стратегій (на матеріалі промов 
Дональда Трампа).

Кривко К., студентка ІІІ курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА.

15. Лінгвістичні засоби переконання в рекламі (на базі англомовної 
 реклами).

Філонік О., студентка ІІІ курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА

16. Психолінгвістичні механізми емоцій в (на прикладі кінофільму або 
художнього твору, на вибір студента).

Матласевич І., студентка ІІІ курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.
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17. Семантичні та функціональні особливості вживання назв тварин (зо
осемізмів) у фразеологізмах німецької мови.

Мартинюк Ю., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівнен
ської обласної ради.

18. Засоби вираження емоцій в листах сучасної німецької молоді.
Швая М., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

обласної ради.

19. Особливості відображення культури в англійському фольклорі.
Присяжненко К., учень Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівнен

ської обласної ради.

20. Функціонування фразеологічних універсалій, що стосуються природи 
в англійській та українській мові.

Степанчук О., учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівнен
ської обласної ради.

21. Мовні засоби вираження психологічних портретів персонажів та їх 
відтворення в англо-українському перекладі.

Ніколюк В., студентка ІІІ курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

22. Національно-культурна специфіка взаємодії вербальних та невер
бальних компонентів комунікації.

Ковч Я., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА.

23. Структурні та лексичні особливості текстів усної ділової комунікації.
Кулаківська А., студентка ІV курсу факультету романо-германських 

мов НаУОА.

24. Типові помилки перекладу англійських творів українською мовою.
Карбівник С., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.

25. Особливості мовленнєвої поведінки ведучих американських ток-шоу.
Поцілуйко Д., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.
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26. Дипломатичний дискурс в аспекті комунікації.
Пилипчук Т., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА. 

27. Сленг в інтернет-комунікації американських студентів (на прикладі 
сайту Collegestories.com).

Дубінчук В., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА.

28. Особливості етикету у віртуальній англомовній комунікації.
Гуцалюк А., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 

НаУОА.

29. Змістовно-композиційні особливості будови дискурсу теленовин 
(BBC World).

Гунька С., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА.

30. Сленг в інтернет-комунікації американських студентів.
Борсук Р., студентка ІV курсу факультету романо-германських мов 

 НаУОА.
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ  
ВОЛИНСЬКОЇ БІЗНЕС-ШКОЛИ НАУОА  

«БІЗНЕС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ:  
«ПРОДАВАТИ» ЧИ «НАСТУПАТИ»?»

Дата і час проведення:  12 травня 2021 року, 15.30 
Платформа Google Meet: meet.google.com/qpc-vhav-iwe

Модератор: Дмитро ШЕВЧУК, доктор філософських наук, професор, про
ректор з науково-педагогічної роботи НаУОА.

Спікери:
Олексій ГУБАНОВ, директор Волинської бізнес-школи Національного 

університету «Острозька академія»
Юлія ШУЛИК, кандитат економічних наук, доцент, помічник ректор з 

питань якості освіти та стратегічного розвитку Національного університету 
«Острозька академія»

Олег ЛУЦИШИН, кандидат економічних наук, доцент, директор на
вчально-наукового інституту креативних студій Західноукраїнського наці
онального університету

Володимир ДЗЬОБАК, бізнесмен, співзасновник Волинської бізнес-
школи Національного університету «Острозька академія»

Віра ЗАГРИВА, засновниця туристичної компанії «Моя Європа»
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ
«WORLD VALUES SURVEY 2020:  

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ ПРО УКРАЇНУ?»

Дата і час проведення: 13 травня 2021 року, 15.30
Платформа Google Meet: meet.google.com/xzy-yhfd-nmg

Модератор: Дмитро ШЕВЧУК, доктор філософських наук, професор, про
ректор з науково-педагогічної роботи НаУОА.

Спікери:
Віталій ЛЕБЕДЮК, кандидат державного управління, доцент, керівник 

Аналітичного центру «Школа політичної аналітики “Поліс”».
Таміла ГЕРАСИМЧУК, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри 

політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету.
Андрій ЄКАТЕРИНЧУК, PhD, викладач Інституту соціології Універси

тету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща).
Тетяна КОСТЮЧЕНКО, викладачка Національного університету 

«Києво- Могилянська академія», експертка з досліджень Info Sapiens.
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ  
«МАЙБУТНЄ УНІВЕРСИТЕТУ:  
МОДЕЛІ-СЦЕНАРІЇ-ВИКЛИКИ»

Дата і час проведення: 14 травня 2021 року, 15.30
Платформа Google Meet: meet.google.com/tym-rnky-nok

Модератор: Дмитро ШЕВЧУК, проректор з науково-педагогічної роботи 
НаУОА.

Спікери:
Ігор ПАСІЧНИК, ректор Національного універитету «Острозька ака

демія»
Володимир БУГРОВ, ректор Київського національного університету 

ім. Т. Г. Шевченка
Микола ТРОФИМЕНКО, ректор Маріупольського державного універ

ситету
Володимир ТУРЧИНОВСЬКИЙ, декан факультету суспільних наук, 

директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності Українського 
католицького університету

Петро САУХ, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук України
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ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ

Дата і час проведення:  14 травня, 17.30 
Платформа Google Meet: meet.google.com/xuz-ysvb-bfp

Підбиття підсумків ХХVІ 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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