
Міністерство освіти і науки України 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

звітної наукової конференції викладачів, 

співробітників і здобувачів вищої освіти 

Рівненського державного гуманітарного університету 

за 2021 рік 

 

 

 

 

19-20 травня 2022 року 

 

 

 

 

 

Рівне 2022



 2 

 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

ПЛЕНАРНE ЗАСІДАННЯ 

 

19 травня 2022 року об 11
00 

 

Актова зала корпусу №2 (вул. Пластова, 31) 

 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

(за розкладом деканатів) 

 

19-20 травня 2022 року 

 

 

 

 



 3 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Відкриття конференції.  

 

Ректор Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений діяч 

науки і техніки України, професор Постоловський Руслан Михайлович. 

 

2. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Рівненського державного 

гуманітарного університету у 2021 році та перспективні вектори наукових 

досліджень. 

Проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Дейнега 

Олександр Вікторович. 

 

3. Нагородження переможців конкурсу «Науковець РДГУ – 2021». 

 

4. Наукові доповіді: 

Особливості викладання дисциплін циклу «Цивільна безпека» в умовах 

воєнного стану. 

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних 

дисциплін і технологій та цивільної безпеки Глінчук Юлія Олександрівна. 

 

Контроль якості та безпечності молока коров’ячого питного. 

Доктор ветеринарних наук, доцент, професор кафедри екології, географії та 

туризму Сачук Роман Миколайович. 

 

Протидія російській пропаганді в умовах гібридної війни. 

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та соціології 

Терешко Юрій Миколайович. 

  

5. Виставка наукових праць професорсько-викладацького складу РДГУ за 2021 

рік. 

Директор наукової бібліотеки Грипич Світлана Никанорівна. 
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ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ 

 

Кафедра: інформаційних технологій та моделювання. 

Секція: інформаційні технології та моделювання.   

Керівник: канд. техн. наук, доц. Сінчук А.М. 

Секретар: ст. викл. Вороницька В.М. 

 

Доповіді: 

1. Напружений стан ортотропної пластинки з еліптичним отвором, підсиленим 

замкненим пружним ребром, за наявності міжфазного розрізу з 

контактуючими берегами. 

Д-р техн. наук, проф. Сяський А.О. 

2. Принципи функціонального програмування для роботи з Big Data. 

Канд. техн. наук, доц. Батишкіна Ю.В. 

3. Комп’ютерне моделювання інформаційними процесами і системами. 

Канд. техн. наук, доц. Сінчук А.М. 

4. До проблеми імітаційного комп’ютерного моделювання фізіологічних 

процесів і систем: концепції вибору об’єкта моделювання. 

Канд. техн. наук, доц. Сяський В.А. 

5. Медичне застосування технології Інтернет речей в період COVID-19. 

Канд. техн. наук, доц. Шинкарчук Н.В. 

6. Розробка тестових питань різних типів у системі Moodle на аналіз 

алгоритмів і програм. 

Канд. техн. наук, доц. Бабич С.М. 

7. Оволодіння цифровою грамотністю і безпека дітей в цифровому просторі: 

актуалізація проблеми. 

Канд. пед. наук, доц. Петренко С.В. 

8. Моделювання геометричної структури полімерних нанокомпозитів. 

Канд. фіз.-мат. наук, ст. викл. Ляшук Т.Г. 

9.  Засоби хмарних платформ для роботи з Kubernetes. 

Канд. техн. наук, доц. Шевцова Н.В. 

10. Деякі аспекти викладання дисципліни «Програмування на базі платформи 

NET». 

Ст. викл. Кирик Т.А. 

11. Аспекти вивчення постреляційних СКБД. 

Ст. викл. Вороницька В.М. 

12. Якість прогнозу методом екстраполяції. 

Здобувач ступеня в/о PhD ІІ курсу Кінда В.В.  

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Сяський В.А. 

13. Облікова картка студента. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Бурка Ю.М. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, проф. Шахрайчук М.І.   

14. Комп’ютерне імітаційне моделювання фізіологічних процесів у системах 

та органах людини. 
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Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Чепчур М.М. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Сяський В.А.  

15. Веб-сайт «Змагання мисливських собак РООКСУ». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Гавриш М.І. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Батишкіна Ю.В. 

16. Інтернет-магазин автозапчастин. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Куликович Д.С. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Батишкіна Ю.В. 

17. Telegram-бот підтримки освітнього процесу. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Маринич В.О. 

Науковий керівник: ст .викл. Кирик Т.А. 

 

Кафедра: вищої математики. 

Секція: вища математика. 

Керівник секції: канд. техн. наук, доц. Присяжнюк І.М. 

Секретар: ст. викл. Тимчук М.В. 

 

Доповіді: 

1. Функціональні диференціальні рівняння в моделях комп’ютерного зору. 

Д-р техн. наук, проф. Петрівський Я.Б. 

2. Математична модель та інформаційно-технологічна реалізація взаємодії 

породоруйнівного інструменту із масивом зернистих порід. 

Ст. викл. Тимчук М.В. 

3. Математичне моделювання сингулярно збурених процесів конвективної 

дифузії у багатозвязних областях. 

Канд. техн. наук, доц. Присяжнюк І.М. 

4. Методичні аспекти підготовки учнів МАН до захисту наукових робіт. 

Канд. фіз.-мат. наук, доц. Сапіліді Т.М. 

5. Особливості викладання курсу «Математичні  методи в біології» в умовах 

дистанційного навчання. 

Канд. фіз.-мат. наук, доц. Демчик С.П. 

6. Про регулярність розв’язків одного класу систем диференціальних рівнянь 

еліптичного типу. 

Канд. фіз.-мат. наук, проф. Петрівський Б.П. 

7. Ймовірнісні методи теорії ігор та прийняття рішень в задачах із 

невизначеними даними. 

Здобувач в/о ІV курсу Ажнюк І.В. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Бичков О.С. 

8. Алгоритми і методи лінійного програмування в задачах моделювання 

детермінованих процесів. 

Здобувач в/о ІV курсу Пилат І.М. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Бичков О.С. 

9. Методичне забезпечення модуля «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» 

для студентів нематематичних спеціальностей. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Левонюк Ж.В. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Демчик С.П. 
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10. Особливості викладання диференціального числення функції однієї змінної 

в умовах дистанційного навчання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кулакевич Л.М. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Присяжнюк І.М. 

11. Застосування теорії масового обслуговування при моделюванні 

ймовірнісних моделей. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І  курсу Петрачик Л.О. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Бичков О.С. 

12. Особливості викладання курсу аналітичної геометрії в просторі в умовах 

дистанційного навчання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Береза О.А. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Присяжнюк І.М. 

13. Детерміновані моделі динамічного програмування. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І  курсу Земба Я.В. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Бичков О.С. 

14. Класична теорія оптимізації в задачах нелінійного моделювання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Тимощук І.М. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Бичков О.С. 

15. W-функція Ламберта та її застосування. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Гончарук О.О. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Петрівський Я.Б. 

16. Детерміновані моделі цілочислового лінійного програмування. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Крохмаль Г.В. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Петрівський Я.Б. 

 

Кафедра: математики з методикою викладання. 

Секція: математики та методики її викладання.  

Керівник секції: канд. пед. наук, проф. Павелків О.М. 

Секретар: канд. пед. наук, доц. Генсіцька-Антонюк Н.О. 

 

Доповіді: 

1. Використання нечіткого інтегрального розрахунку при прийнятті 

управлінських рішень. 

Канд. фіз.-мат. наук, проф. Крайчук О.В. 

2. Виховна спрямованість текстових задач у підручниках з математики для 

НУШ. 

Канд. пед. наук, проф. Сілков В.В. 

3. Позакласна робота з математики як засіб розвитку пізнавальної діяльності 

учнів. 

Канд. пед. наук, проф. Павелків О.М. 

4. Методичне забезпечення вчителя математики в умовах дистанційного 

навчання. 

Канд. пед. наук, доц. Генсіцька-Антонюк Н.О. 

5. Використання пакету geogebra до розв’язування стереометричних задач. 

Канд. пед. наук, доц. Сяська Н.А. 

6. Особливості позакласної роботи в 10-11 класах математичного профілю.  

Канд. пед. наук, доц. Кирилецька Г.М.  
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7. Методика формування екологічних переконань старшокласників під час 

вивчення курсу математики. 

Канд. пед. наук, доц. Коваль В.В.   

8. Методика вивчення в початкових класах зміни результату арифметичних 

дій в залежності від зміни компонентів цих дій. 

Канд. пед. наук, доц. Приймак О.П. 

9. Професійно-педагогічна спрямованість викладання математичних курсів у 

педагогічному вищому навчальному закладі. 

Ст. викл. Клекоць Г.Я. 

10. Виховна спрямованість задач підручників з математики початкової школи 

у НУШ. 

Ст. викл. Сілкова Е.О. 

11. Проблеми підготовки майбутніх учителів математики до 

диференційованого навчання в умовах Нової школи. 

Канд. пед. наук, викл. Синіцька Н.В. 

12. Методика розв’язування рівнянь і нерівностей з модулем в основній школі. 

Здобувач в/о IV курсу Скиба А.В. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат . наук, проф. Крайчук О.В. 

13. Методика розв’язування нерівностей в основній школі. 

Здобувач в/о IV курсу Білецька М.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Павелків О.М. 

14. Методика вивчення многокутників у курсі геометрії сучасної школи. 

Здобувач в/о IV курсу Філіпчук І.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Павелків О.М. 

15. Методика використання інтерактивних ігор при вивченні нумерації цілих 

невід’ємних чисел в курсі математики початкових класів. 

Здобувач в/о IV курсу Наумич В. М. 

Науковий керівник: ст. викл. Сілкова Е.О. 

16.  Виховна спрямованість задач у підручниках з математики Логачевської 

Світлани Панасівни. 

Здобувач в/о IV курсу Гомоль Т.П. 

Науковий керівник: ст. викл. Сілкова Е.О. 

17. Формування ключових компетентностей при вивченні рівнянь і 

нерівностей в курсі математики загальноосвітньої школи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Капран Ю.В. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, проф. Крайчук О.В. 

18. Методика розв’язування нестандартних задач та їх роль в 

інтелектуальному розвитку учнів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Стрілець Я.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Павелків О.М. 

19. Методика розв’язування алгебраїчних задач з компетентнісним підходом в 

сучасній школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Полюхович Д.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Павелків О.М. 

20. Формування ключових компетентностей при розв’язуванні геометричних 

задач у сучасній школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Шумелянко (Якимчук) М.В. 
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Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Павелків О.М. 

21. Формування знань, вмінь і навиків школярів при вивченні взаємного 

розміщення прямих та площин у просторі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Демянчук В.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Генсіцька-Антонюк Н.О. 

22. Методика вивчення похідної та інтеграла в шкільному курсі алгебри та 

початків аналізу. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Стельмах Н.Г. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Генсіцька-Антонюк Н.О. 

23. Методика вивчення теми «Тіла обертання» з використанням ІКТ. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Леошек О.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Коваль В.В. 

24. Методика розв’язування планіметричних задач на побудову з 

використанням ІКТ. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Воронова І.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Коваль В.В. 

25. Формування у майбутніх вчителів математики готовності до 

диференційованого навчання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Стихун Т.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук Синіцька Н.В. 

26. Методика реалізації прикладної спрямованості геометрії у профільних 

класах. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Пікун О.Р. 

Науковий керівник: ст. викл. Клекоць Г.Я. 

 

Кафедра: інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання 

інформатики. 

Секція: методика навчання інформатики та технічних дисциплін. 

Керівник секції: д-р пед. наук, проф. Войтович І. С. 

Секретар: канд. пед. наук, доц. Шроль Т. С. 

 

Доповіді: 

1. Підготовка майбутніх учителів інформатики до навчання основ 

програмування з використанням хмарних сервісів. 

Д-р пед. наук, проф. Войтович І. С. 

2. Предмет дослідження як методологічна проблема. 

Д-р пед. наук, проф. Руденко В. М. 

3. Технології формування критичного мислення на уроках інформатики в 

початковій школі. 

Канд. пед. наук, доц. Остапчук Н. О. 

4. Розробка веб-застосунків із використанням фреймворку Flask на мові Python. 

Канд. пед. наук, доц. Шроль Т. С. 

5. Методика підготовки учнів до олімпіад з інформатики. 

Ст. викл. Гульчук В. А. 

6. Розробка дидактико-методичного забезпечення з розділу «Основи 

алгоритмізації: Scratch» для учнів 5-7 класів. 

Здобувач в/о ІV курсу Сойко К. М.  
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Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлова Н. С. 

7. Методика практичної підготовки учнів ЗЗСО з розділу «Інформаційні 

процеси та системи». 

Здобувач в/о ІV курсу Павлюк Р. С. 

Науковий керівник: д-р. пед. наук, проф. Войтович І. С. 

8. Організація гурткової роботи з інформатики у закладах загальної середньої 

освіти.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Гопанчук В. В. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Дубич К. П. 

9. Методичний кейс вчителя інформатики  до вивчення MS Excel засобами 

дистанційного навчання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Жук В. І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлова Н. С. 

10. Проектна діяльність здобувачів освіти за умов дистанційного вивчення 

інформатики. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кречко М. І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлова Н. С. 

11. Створення навчального матеріалу для вивчення технології Інтернет речей на 

уроках інформатики в закладах середньої освіти. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Маринич П. Ф. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Шинкарчук Н. В. 

12. Формування технологічної компетентності учнів засобами квест-технологій.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Пацюкевич І. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Полюхович Н. В. 

13. Організація самостійного навчання студентів закладів передвищої освіти з 

інформатики засобами відкритих дистанційних курсів.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Булакевич А. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Полюхович Н. В. 

14. Формування компетентності з опрацювання ділової графіки у студентів 

закладів професійної освіти.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Савчук Ю. В. 

Науковий керівник: д-р. пед. наук, проф. Войтович І. С. 

15. Використання методу проєктів в позаурочній діяльності з інформатики як 

засобу розвитку пізнавальної активності. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Банько Т. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Остапчук Н. О. 

16. Використання сучасних цифрових технологій під час дистанційного 

навчання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Берестень Т. І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлова Н. С. 

17. Професійне становлення майбутнього вчителя інформатики засобами 

портфоліо. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Буткевич Ю. А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлова Н. С. 

18. Підготовка вчителя інформатики до адміністрування комп’ютерного класу. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Вознюк В. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Полюхович Н. В. 
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19. Проблемне навчання на уроках інформатики в 7-9 класах. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Ковальчук П. М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Остапчук Н. О. 

20. Методика організації спільної роботи вчителя та учнів засобами 

дистанційних технологій на уроках інформатики. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Козак А. Ю. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Полюхович Н. В. 

21. Формування системи тестових завдань зі змістової лінії «Програмування» 

шкільного курсу інформатики старшої школи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Петрук А. Є. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Войтович І. С. 

22. Методика підготовки учнів 5-9 класів до створення відеоконтенту на уроках 

інформатики. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Прокопчук М. Ю. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Войтович І. С. 

23. Впровадження технологій дистанційного навчання при викладанні 

предметів спеціалізації «Вчитель інформатики в початкових класах» у закладі 

фахової передвищої освіти (з досвіду роботи у Сарненському педагогічному 

коледжі). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Радько Н. Г. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шліхта Г. О. 

 

Кафедра: інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання 

інформатики. 

Секція: сучасні інформаційні технології в освіті, науці, виробництві. 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Павлова Н. С. 

Секретар: канд. техн. наук, доц. Дубич К. П. 

 

Доповіді: 

24. Історичні аспекти розвитку інформатики. 

Канд. пед. наук, доц. Антонюк М. С. 

25. Використання інформаційно- комунікаційних технологій для підтримки 

інклюзивного навчання. 

Канд. пед. наук, доц. Гнедко Н. М. 

26. Інтерактивні інформаційні технології у дистанційній педагогічній 

діяльності. 

Канд. техн. наук, доц. Дубич К. П. 

27. Змішане навчання у ЗВО як чинник професійного становлення 

майбутнього вчителя інформатики. 

Канд. пед. наук., доц. Павлова Н. С. 

28. Моделювання нечіткої системи засобами інструментарію нечіткої логіки 

в середовищі MatLab. 

Канд. пед. наук, доц. Полюхович Н. В. 

29. Засоби діагностування сформованості ціннісно-деонтологічних 

переконань майбутніх фахівців ІТ-галузі. 

Канд. пед. наук, доц. Шліхта Г. О. 
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30. Он-лайн сервіси як інструмент формування навичок командної роботи 

для ІТ-спеціалістів.  

Ст. викл. Гаврюсєва Т. О. 

31. Методика підбору обладнання для upgrade комп’ютерної техніки. 

Ст. викл. Шидловський А. І. 

32. Робототехніка засобами Scratch. 

Здобувач в/о ІV курсу Гойда В. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлова Н. С. 

33. Імплементація пошукової системи дистанційних курсів.  

Здобувач в/о ІV курсу Остапчук В. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Петренко С. В. 

34. Методика використання ігрових технологій як елемента сучасних інновацій 

на уроках інформатики старшої школи при вивченні програмування. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Жданов А. Ю. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шліхта Г. О. 

35. Розробка системи організації освітнього процесу на платформі Google 

Classroom у закладах професійної освіти. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Карплюк А. В. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Войтович І. С. 

36. Формування самоосвітньої компетентності студентів закладів професійно-

технічної освіти засобами технологій змішаного навчання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Наумов М. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шліхта Г. О. 

37. Розробка універсальної структури сайтів кафедр університету та їх 

адаптація. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Новак Д. О. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Войтович І. С. 

38. Розробка інтерактивного освітнього ресурсу для вивчення інтернет речей у 

закладах професійно-технічної освіти. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І Сіранчук В. О. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Дубич К. П. 

39. Розробка автоматизованої системи групового планування та контролю за 

виконанням завдань. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Курята О. С. 

Науковий керівник: д-р. пед. наук, проф. Войтович І. С. 

40. Використання сучасного програмного забезпечення для створення 

мультимедійних дидактичних матеріалів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Самолюк Г. К. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шліхта Г. О. 

41. Навчально-методичний комплекс для дистанційного вивчення мови 

програмування Python. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Красін М. А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Гнедко Н.М. 

42. Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти 

спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Бабич Т. Ю. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шроль Т. С. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра: дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені 

проф. Т.І. Поніманської. 

Секція: актуальні проблеми педагогіки і психології дошкільного дитинства 

Керівник секції: д-р пед. наук, проф. Дичківська І.М. 

Секретер: канд. пед. наук, доц. Шадюк О. І. 

 

Доповіді: 

1. Педагогічні системи у контексті сучасних проблем дошкільної освіти. 

Д-р пед. наук, проф. Дичківська І.М. 

2. Використання зарубіжного досвіду у професійній підготовці фахівців 

дошкільної освіти. 

Канд. пед. наук, доц. Улюкаєва І.Г. 

3. Готовність майбутніх вихователів до роботи з батьками в умовах пандемії. 

Канд. пед. наук, доц. Шадюк О.І. 

4. Підготовка майбутніх вихователів до формування соціальної поведінки дітей 

дошкільного віку. 

Ст. викл. Марчук Г.В. 

5. Розвиток самостійності дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Шпарлюк  І.С. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф.  Дичківська І.М. 

6. Прояви толерантності у дітей старшого дошкільного віку.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Бринскіх Ю.В. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф.  Дичківська І.М. 

7. Особливості психологічної підтримки дітям ВПО. 

Канд. пед. наук, доц. Косарєва О.І. 

8. Вплив сюжетно-рольової гри на культуру спілкування дітей старшого 

дошкільного віку. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Тимошок Б.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва О.І. 

9. Формування емпатії у дошкільників з агресивними проявами. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу  Баранчук Д.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва О.І. 

10. Вплив ігрової діяльності на спілкування дітей раннього віку з дорослими. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу  Шельчук М.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва О.І. 

11. Етапи формування у дітей старшого дошкільного віку фінансової 

грамотності. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Дацьо А.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлюк Т.О. 

12. Практичні аспекти проблеми виховання дружніх взаємин у дитячому 

колективі в умовах ЗДО. 

Здобувач  в/о ІV курсу Штокало О.Л. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлюк Т.О. 

13. Вімельбух як засіб ознайомлення дітей дошкільного віку з навколишнім 

світом. 
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Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Гавлішина Ю.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Козлюк О.А. 

14. Формування соціально-громадянської компетентності дітей в ігровій 

діяльності. 

Здобувач  ступеня в/о «Магістр» І курсу Перчиць А.П. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Козлюк О.А. 

15. Проєктна діяльність дошкільників як засіб формування предметно-

практичної компетентності. 

Здобувач  ступеня в/о «Магістр» І курсу Гришкун А.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Козлюк О.А. 

16. Виховання гуманного ставлення дітей старшого дошкільного віку до 

однолітків засобами ігрового тренінгу. 

Здобувач  ступеня в/о «Магістр» І курсу Мамчур Н.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Козлюк О.А. 

17. Партнерство ЗДО і сім’ї з питань морального виховання дітей в умовах 

дистанційної дошкільної освіти. 

Здобувач в/о ІV курсу Грипич З.П. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Козлюк О.А. 

18. Спільна робота дошкільного закладу та родини з формування у дітей 

дошкільного віку інтересу до книги.  

Здобувач в/о ІV курсу Данилюк М.А.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Горопаха Н.М. 

19. Формування у старших дошкільників працелюбності як базової якості 

особистості. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Московчик І.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Горопаха Н.М. 

20. Екологічний тренінг як засіб формування у старших дошкільників навичок, 

орієнтованих на сталий розвиток. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Бернар І.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Горопаха Н.М. 

21. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами 

конструкторів LEGO Duplo. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Зух О.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Горопаха Н.М. 

22. Методологічні засади екологічної освіти дітей дошкільного віку. 

Канд. пед. наук, доц. Горопаха Н.М. 

23. Розвиток комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Сидорчук Т.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шадюк О.І. 

24. Лепбук – ефективний засіб розвитку пізнавальної активності дошкільників. 

Здобувач  ступеня в/о «Магістр» І курсу Леонтьєва К.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шадюк О.І. 

25. Авторська казка у роботі із дітьми старшого дошкільного віку. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Юрчик Н.В.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шадюк О.І. 
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26. Особливості використання бізіборду в освітньому просторі сучасного ЗДО. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Фалко І.І.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шадюк О.І. 

27. Виховання любові до малої Батьківщини у дітей старшого дошкільного 

віку. 

Здобувач в/о ІV курсу Солодуха О.І.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шадюк О.І. 

28. Організація сучасного ігрового простору в ЗДО. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Нічко А.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Юрчук О.І. 

 

Кафедра: дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені 

проф. Т.І. Поніманської. 

Секція: актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Павлюк Т.О. 

Секретер: канд. пед. наук, доц. Федорова Н.В. 

 

Доповіді: 

1. Психогімнастика як засіб корекції диспраксії у дітей із загальним 

недорозвитком мовлення. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Сакалош І.Ю. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф.  Дичківська І.М. 

2. Розвиток самостійності у дітей з РАС. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу  Тертична Г. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва О.І. 

3. Розвиток емоційного інтелекту у дітей із ЗПР в умовах інклюзивної групи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу  Варейчук К.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва О.І. 

4. Використання комп’ютерних ігор для розвитку пізнавального інтересу у 

дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

Канд. пед. наук, доц. Павлюк Т.О. 

5. Розвиток мовлення у старших дошкільників з дизартрією засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Музичук Ю.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлюк Т.О. 

6. Застосування в роботі з дітьми дошкільного віку з дизартрією малих 

фольклорних жанрів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Швед В.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлюк Т.О. 

7. Умови організації інклюзивної освіти дошкільників з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мартинова С.О.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Маліновська Н.В. 

8. Значення гри у виховній і логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ. 

Викл. Трачук М.В. 
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9. Система роботи з формування толерантного ставлення до дітей з ООП в 

умовах інклюзивної групи.  

Канд. пед. наук., доц. Козлюк О.А. 

10. Використання засобів арт-терапії у роботі з дітьми з мовленнєвими 

порушеннями. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Грицай Ю.Л. 

Науковий керівник: канд. пед. наук., доц. Козлюк О.А. 

11. Співпраця логопеда і батьків у реалізації індивідуальної програми розвитку 

дитини з розладами аутистичного спектру. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Кіндрат Т.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Горопаха Н.М. 

12. Особливості адаптації дітей із ООП до умов ІРЦ. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Бугай В.В.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шадюк О.І. 

13. Особливості формування емоційної стійкості дітей з ООП в умовах 

спеціальних закладів. 

Ст. викл. Войтович О.В. 

14. Метод сенсорної інтеграції в роботі логопеда з дітьми дошкільного віку з 

тяжкими порушеннями мовлення.  

Канд. пед. наук, доц. Федорова Н.В. 

15. Хромотерапія як засіб корекції мовленнєвих порушень.  

Здобувач  ступеня в/о «Магістр» I курсу Щавінська-Тихомирова М.П. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Федорова Н.В. 

16. Комплексний підхід у корекції заїкання дітей. 

Здобувач  ступеня в/о «Магістр» I курсу Миронюк І.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Федорова Н.В. 

17. Організація соціальної реабілітації дітей з психофізичними порушеннями. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Пастушок І.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Юрчук О.І. 

18. Формування відповідальності у дітей із порушеннями мовленнєвого 

розвитку. 

Канд. психол. наук, доц. Руденко Н.М. 

19. Корекція комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей з розладами 

аутистичного спектру засобами поведінкової терапії. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Скляревська Т.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Руденко Н.М. 

20. Особливості відновлення мовлення при динамічній афазії. 

Канд. пед. наук., доц. Косарєва Г.М. 

21. Психолого-педагогічний супровід дитини з тяжкими порушеннями 

мовлення та її сім’ї. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Хлистік С.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва Г.М. 

22. Сенсорний розвиток дітей з ТПМ в умовах навчально-реабілітаційного 

центру.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу  Серикина С.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва Г.М. 
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23. Особистісно-орієнтований підхід в корекційно-логопедичній роботі з дітьми 

із ЗНМ. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Заморська Л.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва Г.М. 

24. Особливості ігрової діяльності дітей дошкільного віку із заїканням. 

Здобувач в/о ІV курсу Ворощук Н.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва Г.М. 

 

Кафедра: дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені 

проф. Т.І. Поніманської. 

Секція: методики дошкільної та спеціальної освіти. 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Маліновська Н.В. 

Секретер: канд. психол. наук, доц. Руденко Н.М. 

 

Доповіді: 

1. Специфіка корекційного навчання дітей із затримкою психічного розвитку 

зв’язного мовлення.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мазур А.А 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф.  Дичківська І.М. 

2. Роль казкотерапії у розвитку зв’язного мовлення  дітей дошкільного віку із 

ЗНМ. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Тишкун В.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Павлюк Т.О. 

3. Особливості корекції порушень лексичної сторони мовлення у дітей із 

затримкою психічного розвитку. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Смолярчук О.Є. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Федорова Н.В. 

4. Корекція просодичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку із 

поліморфною дислалією. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Заїка Д.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Руденко Н.М. 

5. Формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня 

засобами технології «лепбук». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Винар М.М. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Руденко Н.М. 

6. Формування виразності мовлення у дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня 

засобами усної народної творчості. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мурдза Х.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Руденко Н.М. 

7. Корекція звуковимови у дітей дошкільного віку з дизартрією засобами 

логоритміки. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Крутяк І.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Руденко Н.М. 

8. Розвиток образного мовлення старших дошкільників засобами усної народної 

творчості. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мурдза Х.В.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Маліновська Н.В. 
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9. Використання художніх творів з дітьми третього року життя. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Макарець А.Л.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Маліновська Н.В. 

10. Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку у процесі 

ознайомлення з нормами правової поведінки. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Ковтунович Т.А.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Маліновська Н.В. 

11. Збагачення словника дітей лексикою економічної спрямованості. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Шевчук Н.К. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Маліновська Н.В. 

12. Формування екологічної та здоров’язбережувальної компетенції 

дошкільників на щоденних прогулянках. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Остапчук І.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Горопаха Н.М. 

13. Формування звуко-складової структури слова у дітей з моторною алалією.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Сива О.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Косарєва Г.М. 

14. Образотворча діяльність як засіб художнього розвитку дошкільників. 

Канд. пед. наук, доц. Янцур Л.А. 

15. Художній розвиток молодших дошкільників засобом образотворчої 

діяльності. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Остапчук М.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Янцур Л.А. 

16. Регуляція дихання як засіб боротьби зі стресом. 

Канд. пед. наук, доц. Юрчук О.І. 

17. Програма формування у дітей старшого дошкільного віку основ культури 

здорового способу життя. 

Здобувач в/о ІV курсу Поліщук В.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Юрчук О.І. 

18. Спортивні та рухливі ігри як засіб розвитку рухових здібностей дітей 

молодшого дошкільного віку. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Сардачук О.Ю. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Юрчук О.І. 

19. Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни. 

Канд. пед. наук, доц. Джеджера К.В. 

20. Формування мотиваційної готовності як завдання підготовки дітей 

старшого віку до навчання у школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Семенчук А.О.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Джеджера К.В. 

21. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності 

дітей середнього дошкільного віку. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Грищенко О.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Джеджера К.В. 

22. Сюжетно-рольова гра як засіб формування елементарного економічного 

досвіду дошкільників. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кушнір І.М.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Джеджера К.В. 
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23. Внесок Тараса Шевченка у діяльність недільних шкіл в Україні. 

Канд. пед. наук, доц. Гурський В.А. 

 

Кафедра: педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти. 

Секція: актуальні проблеми організації освітнього процесу у закладах освіти. 

Керівник секції: д-р пед. наук, проф. Сойчук Р.Л. 

Секретар: здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Петрович А.В. 

 

Доповіді: 

1. Актуальні проблеми освіти на Рівненщині. 

Д-р пед.наук, проф.Сойчук Р.Л. 

2. Особливості формування дидактичної компетентності майбутніх педагогів в 

умовах дистанційного навчання. 

Канд. пед. наук, доц. Боровець О. В. 

3. Педагогічна інтернатура як перший етапом професійної діяльності учителя 

початкової школи. 

Канд. пед. наук, доц. Гудовсек О.А. 

4. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування 

ціннісного ставлення до людини та життя. 

Канд. пед. наук, доц. Синьчук О.М. 

5. Сучасні інформаційні технології в освіті й науці. 

Канд. пед. наук, доц. Веремчук А.П. 

6. Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти. 

Канд. пед. наук, доц. Бричок С. Б. 

7. Розвиток партнерських взаємовідносин між педагогами та учнем з ООП у 

сучасному освітньому просторі початкової школи. 

Канд. пед. наук, доц. Яковишина Т.В. 

8. Особливості підготовки майбутнього вчителя початкових класів до 

організації інклюзивного освітнього процесу у ЗЗСО. 

Канд. пед. наук, доц. Третяк О.М. 

9. Формування професійної культури майбутніх учителів засобами 

моделювання педагогічних ситуацій. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Чернушич Т. А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Боровець О. В. 

10. Педагогічні умови застосування ігрових технологій у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Магурчак Л. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Боровець О. В. 

11. Формування у студентів готовності до творчої самореалізації в процесі 

позааудиторної роботи ЗВО. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Петрович А.В. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Сойчук Р.Л. 

12. Особливості профілактики інформаційного насильства в освітньому 

середовищі ЗВО. 

Здобувач ступеня PhD Акімов В.Ю. 
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13. Проблема формування громадянської ідентичності як колективного 

феномену в умовах війни. 

Здобувач ступеня PhD Яремович М.А. 

14. Педагогічна творчість як компонент фахової підготовки сучасного педагога. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Михальчук О.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Яковишина Т.В. 

15. Участь батьків в організації інклюзивного навчання в умовах сучасного 

освітнього простору. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кушнір Л.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Яковишина Т.В. 

16. Застосування ігрових технологій на уроках у початковій школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Жирун А.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Синьчук О.М. 

17. Метод проєктів як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів початкових 

класів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Жирун О.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Синьчук О.М. 

18. Професійно-педагогічні цінності майбутніх учителів початкових класів у 

структурі професійної підготовки. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Наливайко А.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Синьчук О.М. 

19. Структура творчих здібностей майбутнього вчителя початкових класів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Карплюк Д.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Синьчук О.М. 

20. До проблеми християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній 

педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Корнак Х.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Бричок С.Б. 

21. До проблеми дисципліни учнів у історії шкільної освіти України (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Попко Д.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Бричок С.Б. 

22. Шляхи підготовки майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному 

освітньому просторі ЗЗСО. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Краля Х.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Третяк О.М. 

23. Форми та методи формування навичок стресостійкості у майбутнього 

вчителя початкових класів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Рубель І.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Третяк О.М. 
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Кафедра: теорії і методики виховання. 

Секція: інноватика у вихованні. 

Керівник секції: д-р пед. наук, проф. Петренко О. Б. 

Секретар: ст. лаб. Бабяр А. А. 

 

Доповіді: 

1. Формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі 

громадської діяльності (з досвіду роботи Регіонального комплексного 

науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу 

РДГУ). 

Д-р пед. наук, проф. Петренко О. Б. 

2. Теоретичні основи формування культури екологічної поведінки учнів 

початкової школи засобами інтерактивних технологій. 

Канд. пед. наук, доц. Баліка Л. М. 

3. Роль гендерного виховання у формуванні особистості школяра. 

Канд. пед. наук, доц. Ваколюк А. М. 

4. Роль закладу вищої освіти у процесі професійного самовизначення учнівської 

молоді. 

Канд. пед. наук, доц. Шалівська Ю. В. 

5. Професійна підготовка філолога засобами сучасних ІКТ: соціокультурний та 

лінгводидактичний підходи.  

Здобувачка ступеня д-р пед. наук Боса В. П. 

Наукові консультанти: д-р пед. наук, проф. Петренко О. Б. 

д-р пед. наук, проф. Сейко Н. А. 

6. Проблема «морально дефективного дитинства» у педагогічній думці 

Київщини. 

 Здобувачка ступеня PhD Бондарець М. А. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Петренко О. Б. 

7. Т. Д. Дем’янюк про роль громадських організацій у вихованні учнів. 

Здобувачка ступеня PhD Поліщук І. В. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Петренко О. Б. 

8. Розвиток та функціонування гувернерства як традиційної форми вітчизняної 

домашньої освіти у другій половині XIX-початку XX ст. 

Здобувачка ступеня PhD Петрушко Ю. О. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Петренко О. Б. 

9. Етичні чинники комунікативної культури у позааудиторній діяльності. 

Здобувачка ступеня PhD Станіславчук Н. І. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Безкоровайна О. В. 

10. Методика полікультурного виховання дітей у дитячих будинках сімейного 

типу. 

Здобувачка ступеня PhD Коваль К. Ю. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Петренко О. Б. 

11. Компонентна структура фахової компетентності виконавців-духовиків. 

Здобувач ступеня PhD Закопець М. Л. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Сверлюк Я. В. 
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12. Біографії православних священників як джерело інформації з історії 

педагогіки. 

Здобувачка ступеня PhD Лелюх С. Р. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Петренко О. Б. 

13. Формування професійної готовності майбутнього тренера-викладача з 

легкої атлетики у закладі вищої освіти. 

Здобувачка ступеня PhD Гоголь Т. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Кіндрат В. К. 

14. Здоров’язбережувальна компетентність майбутніх бакалаврів фізичної 

терапії як результат вивчення фахових дисциплін. 

Здобувач ступеня PhD Чепурка О. Ю. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Павелків К. М. 

15. Феномен авторської школи в освітньо-педагогічній діяльності ХХ ст. 

Здобувачка ступеня PhD Кузьмич А. О. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Петренко О. Б. 

16. Роль біографічного методу у досліджені діяльності церковнопарафіяльних 

шкіл. 

Здобувачка ступеня PhD Голя Г. М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Бричок С. Б. 

17. (Не) присутність Криму у підручниках з історії України. 

 Здобувачка ступеня PhD Попова К. Ю. 

Науковий керівник: д-р політ. наук, проф. Гон М. М. 

18. Формування моральної вихованості молодших школярів засобами арт-

педагогіки в закладах позашкільної освіти. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Свистун В. П. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Пустовіт Г. П. 

19. Організація діяльності груп подовженого дня у початковій школі. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Ковтунович Т. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Баліка Л. М. 

20. Педагогічна профілактика дискримінації молодших школярів у закладах 

освіти. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Джурик К. І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Баліка Л. М. 

21. Особливості виховання гіперактивних дітей молодшого шкільного віку. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Козлинець М. С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Баліка Л. М. 

22. Педагогічні умови формування у молодших школярів ціннісного ставлення 

до соціальної дійсності. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Чудінович В. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Баліка Л. М. 

 

 

Кафедра: теорії і методики виховання. 

Секція: прикладні аспекти виховання. 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Ціпан Т. С. 

Секретар: здобувачка ступеня PhD Поліщук І. В. 
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Доповіді: 

1. Т. Д. Дем’янюк про табірний збір як підготовку до літньої навчальної 

практики. 

Канд. пед. наук, доц. Ціпан Т. С. 

2. Формування емоційно-етичної компетентності у майбутніх учителів 

початкових класів закладу загальної середньої освіти. 

Канд. пед. наук, доц. Стельмашук Ж. Г. 

3. Організація освітнього процесу на художньо-педагогічному факультеті в 

умовах воєнного стану. 

Канд. пед. наук, доц. Дзюбишина Н. Б. 

4. Дитиноцентризм: погляд Нової української школи. 

Д-р філософії, доц. Поліщук О. П. 

5. Готовність майбутніх учителів початкової школи до застосування проєктної 

технології у професійній діяльності. 

Здобувачка ступеня PhD Купчак С. Б. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Грицай Н. Б. 

6. Процес формування комунікативної культури як педагогічна проблема. 

Здобувач ступеня PhD Пастушок Т. В. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Сверлюк Я. В. 

7. Сучасні підходи до створення безпечного простору для дітей: освітні 

безпекові проєкти в Україні. 

Здобувачка ступеня PhD Петренко І. Ф. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Павелків Р. В. 

8. Формування професійної культури майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, 

ерготерапії під час практичної підготовки в закладах вищої освіти. 

Здобувачка ступеня PhD Андреєва О. Б. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Грицай Н. Б. 

9. Сутність профілактики інформаційного насильства в освітньому середовищі. 

Здобувачка ступеня PhD Акімов В. Ю. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Сойчук Р. Л. 

10. Громадянська освіта – основа формування громадянської солідарності 

майбутніх учителів в умовах суперечливих інформаційних викликів. 

Здобувачка ступеня PhD Яремович М. А. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Сойчук Р. Л. 

11. Формування загальнокультурних компетентностей молодших школярів в 

позакласній виховній роботі. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Ковтунович Є. І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Ціпан Т. С. 

12. Екологічне виховання молодших школярів в позакласній виховній роботі. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Охота О. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Ціпан Т. С. 

13. Формування ціннісних ставлень молодших школярів до себе та до інших в 

позакласній виховній роботі. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Нестерчук О. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Ціпан Т. С. 

14. Формування комунікативної культури молодших школярів в позакласній 

виховній роботі. 
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Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Петрейко Ю. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Ціпан Т. С. 

15. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності дітей 

молодшого шкільного віку. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Данилюк Т. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Стельмашук Ж. Г. 

16. Формування готовності вчителя початкових класів до вирішення 

педагогічних ситуацій та задач в освітньому процесі НУШ. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Пилипюк Н. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Стельмашук Ж. Г. 

17. Ранкові зустрічі як засіб формування соціальної компетентності дітей 

молодшого шкільного віку. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Вакулко К. П. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Стельмашук Ж. Г. 

18. Проєктна діяльність як засіб національно-патріотичного виховання в НУШ. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Манзик Л. Ф. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Стельмашук Ж. Г. 

19. Формування у майбутніх учителів готовності до виховання толерантності у 

молодших школярів. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Безека С. С. 

Науковий керівник: д-р філософії, доц. Поліщук О. П. 

20. Педагогічні умови превентивного виховання учнів молодшого шкільного 

віку. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Долганик М. І. 

Науковий керівник: д-р філософії, доц. Поліщук О. П. 

21. Виховання морально-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкової 

школи засобами етнопедагогіки. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Кожарко М. В. 

Науковий керівник: д-р філософії, доц. Поліщук О. П. 

22. Формування моральних уявлень молодших школярів у процесі позакласної 

виховної роботи. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» I курсу Крук Т. М. 

Науковий керівник: д-р філософії, доц. Поліщук О. П. 

 
Кафедра: теорії і методик початкової освіти. 

Секція: формування мовленнєво-комунікативної особистості здобувачів 

початкової та вищої освіти. 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Костолович Т. В. 

Секретар: здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Харчос Ю.В. 

 

Доповіді: 

1. Лінгвістичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів у процесі вивчення сучасної української мови. 

Канд. пед. наук, доц. Костолович Т. В. 

2. Особливості формування мовної особистості учнів початкової школи. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Галан Т.М. 
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Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович Т. В. 

3. Формування в учнів четвертого класу вмінь створювати власні 

висловлювання на уроках української мови. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Городюк К. В. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шевчук Т. Б. 

4. Інтерактивні технології у системі розвитку діалогічного мовлення учнів 

початкової школи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Тарабайко Д. Ю. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шевчук Т. Б. 

5. Формування в учнів початкових класів здатності застосовувати мовленнєві 

вміння в процесі вивчення навчальних дисциплін. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Харчос Ю. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Суржук Т. Б. 

6.Роль театралізації у формуванні комунікативних умінь учнів початкової 

школи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мацкевич Х. В. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Бісовецька Л. А. 

 

Кафедра: теорії і методик початкової освіти. 

Секція: сучасні підходи до навчання української мови здобувачів початкової 

освіти та здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. 

Керівник секції: канд. філол. наук, доц. Бісовецька Л. А. 

Секретар: здобувач в/о ІV курсу Мороз І.С. 

 

Доповіді: 

1. Застосування інтерактивних технологій у процесі лінгвістичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. 

Канд. філол. наук, доц. Шевчук Т. Б. 

2. Компетентнісний підхід до навчання мови як базова категорія сучасної 

лінгводидактики. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Подерня Н.К. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович Т. В. 

3. Нормативні вимоги до навчання української мови в початкових класах та їх 

відображення у чинних підручниках. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Герасимчук Ю. М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович Т. В. 

4. Реалізація змістової лінії «Театралізуємо» в процесі вивчення української 

мови в початкових класах. 

Здобувач ступеня в/о І курсу Кучканова В. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Суржук Т. Б. 

5. Формування в учнів початкових класів уміння досліджувати та створювати 

медіатексти. 

Здобувач ступеня в/о І курсу Прокопчук Н. Г. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Суржук Т. Б. 

6. Підготовка здобувачів спеціальності Початкова освіта до пропедевтичного 

вивчення мовних понять учнями першого класу. 

Канд. пед. наук, доц. Суржук Т. Б. 
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7. Формування морфемної та словотворчої компетенції здобувачів освіти в 

умовах Нової української школи. 

Канд. філол. наук, доц. Бісовецька Л. А. 

8. Формування поняття про вид дієслова в учнів початкової школи. 

Здобувач ступеня в/о І курсу Давидюк В. Ю. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Бісовецька Л. А. 

9. Формування умінь учнів початкової школи працювати із заголовком тексту. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Дем’янчук Т. О. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Бісовецька Л. А. 

10. Використання ситуаційних завдань при вивченні числівника у початковій 

школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Лисецька С. М. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Бісовецька Л. А. 

 

Кафедра: теорії і методик початкової освіти. 

Секція: теоретико-методичні засади навчання літературного читання в 

контексті оновлення його змісту. 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Іванова Л. І. 

Секретар: здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кошик К.С. 

 

Доповіді: 

1. Популяризація творчості українських дитячих письменників засобами уроку 

літературного читання. 

Канд. пед. наук, доц. Іванова Л. І. 

2. Зарубіжна дитяча література – особливий пласт світової літератури. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кошик К. С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Іванова Л. І. 

3. Інтеграція медіаграмотності у викладанні окремих предметів навчальної 

програми початкової школи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Білотіл В. Р. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Іванова Л. І. 

4. Формування в учнів початкових класів здатності до самостійної читацької 

діяльності. 

Здобувач ступеня в/о «Бакалавр» І курсу Мацюк Н. Г. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Суржук Т. Б. 

5. Вплив медіа на формування читацького досвіду учнів початкової школи. 

Здобувач ступеня в/о «Бакалавр» І курсу Мороз І. С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Бісовецька Л. А. 

 

Кафедра: теорії і методик початкової освіти. 

Секція: забезпечення предметно-методичної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів у контексті сучасних запитів. 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Гамза А. В. 

Секретар: здобувач ступеня в/о ІV курсу Ошурко Л.С. 

 

 

Доповіді: 
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1. Формування предметної компетентності майбутніх учителів початкових 

класів у галузі мистецької освіти. 

Ст. викл. Ткачук О. С. 

2. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх учителів початкової школи у 

процесі навчально-творчої роботи над пейзажем. 

Здобувач в/о ІV курсу Ошурко Л. С. 

Науковий керівник: ст. викл. Ткачук О. С. 

3. Формування та розвиток художньо-образного мислення учнів початкових 

класів під час вивчення декоративно-орнаментальної композиції. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Мельник Я. І. 

Науковий керівник: ст. викл. Ткачук О. С. 

4. Формування в учнів початкових класів соціальної компетентності  на уроках 

мовно-літературної освітньої галузі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Жигадло Є. В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Суржук Т. Б. 

5. Формування текстотворчої компетентності у здобувачів вищої освіти на 

уроках української мови та читання. 

Канд. пед. наук, доц. Гамза А. В. 

6. Екскурсія, як основна  форма краєзнавчої роботи. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Шевчук А. І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Гамза А.В. 

7. Формування аудіативних умінь учнів у процесі вивчення природничої 

освітньої галузі. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Філюк А.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Гамза А.В. 

8. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування 

гуманістичних цінностей молодших школярів засобами дитячої літератури. 

Методист Хролець О.І. 

 

Кафедра: теорії і практики фізичної культури і спорту. 

Секція: фізична культура і спорт. 

Керівник секції: канд. пед. наук, проф. Кіндрат В.К. 

Секретар: доц. Кашуба А.А. 

 

Доповіді: 

1. Особливості рекреаційної діяльності за місцем проживання. 

Канд. пед. наук, проф. Кіндрат В.К. 

2. Сучасні тенденції розвитку пригодницьких турів на теренах Рівненщини. 

Ст. викл. Давидюк І.В.  

3. Петанк як засіб фізичного виховання учнів в умовах закладів загальної 

середньої освіти. 

Доц. Кашуба А.А. 

4. Ефективність використання сучасних здоров’язбережуальних технологій в 

режимі життєдіяльності жінок зрілого віку. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Іванова Л.І. 

Науковий керівник: д-р наук з фіз. вих. і спорту, проф. Савлюк С.П. 

5. Методика оздоровчих занять студентів із використанням тренажерів. 
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Ст. викл. Семенович С.В. 

6. Формувальне оцінювання результатів навчання учнів на уроках фізичної 

культури в Новій українській школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Дідух Н. 

Науковий керівник: канд. наук з фіз. вих. і спорту, доц. Ярмощук О.О. 

7. Науково-методичні основи тренувального процесу серфінгістів на етапі 

початкової підготовки. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Бобчук А. 

Науковий керівник: канд. наук з фіз. вих. і спорту, доц. Ярмощук О.О. 

8. Новітні форми та технології фізичного виховання в НУШ. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Михальчук О. 

Науковий керівник: канд. наук з фіз. вих. і спорту, доц. Ярмощук О.О. 

9. Диференційований підхід у фізичній підготовці плавців на етапі початкової 

спеціалізації. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Корхова А. 

Науковий керівник: канд. наук з фіз. вих. і спорту, доц. Ярмощук О.О. 

10. Мотивація та цілеспрямованість студентів до самостійних занять фізичними 

вправами. 

Ст. викл. Семенович С.В. 

11. Організація річного макроциклу навчально-тренувального процесу 

аматорської команди з футболу. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Янкавс Ю.. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Василюк В.М. 

12. Підвищення технічної підготовленості  футболістів у підготовчому періоді 

тренувального циклу на рівні аматорських команд. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Антонюк П. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Василюк В.М. 

13. Застосування сучасних технологій у навчально-тренувальному процесі з 

легкої атлетики. 

Ст. викл. Дутчак В.В. 

14. Вплив занять плаванням на організм людини. 

Викл.Миронюк.В.І. 

15. Мотивація та цілеспрямованість студентів до самостійних занять фізичними 

вправами. 

Ст. викл. Бутенко Т.В. 

16. Організація роботи студентів при виконанні колективних проектів в умовах 

дистанційного навчання. 

Канд. юрид. наук, доц. Кіндрат П.В. 

17. Передбачувана тенденція в динаміці рівня фізичної підготовленості 

футболістів на етапі початкової спеціалізації. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Партем В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Василюк В.М. 

18. Корекція порушення постави у здобувачів вищої освіти в процесі занять 

фізичним вихованням засобами каланетики. 

Ст. викл. Мамчур С.Л. 

19. «Спорт для всіх» у Великобританії. 

Ст. викл. Кіндрат Н.П. 
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20. Теоретичні основи позакласної роботи вчителя фізичної культури. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Репетуха Б.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Чалій Л.В. 

21. Покращення фізичного стану у здобувачок вищої засобами степ-аеробіки. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Колещук М.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Панчук А.П. 

22. Залучення осіб першого зрілого віку до оздоровчих занять аеробікою. 

Канд. пед. наук, доц. Панчук А.П. 

Ст. викл. Панчук І.В. 

23. Побудова навчально-тренувального процесу юних волейболістів на етапі 

початкової підготовки. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Коблюк Н.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Ковальський В.В. 

24. Аналіз науково-методичних джерел щодо розвитку координаційних 

здібностей юних-футболістів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Літвінчук С.О. 

Науковий керівник: канд. філос. наук, проф. Шелюк В.О. 
 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ, МЕНЕДЖМЕНТУ, 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФІЗИКИ 
 

Кафедра: економіки та управління бізнесом. 

Секція: економіки та маркетингу 

Керівник секції: д-р. екон. наук, проф. Дейнега І. О. 

Секретар: канд. екон. наук, доц. Паламарчук О. С. 

 

Доповіді: 

1. Ребрендинг закладів вищої освіти: данина моді чи актуальна вимога ринку?  

Д-р екон. наук, проф. Дейнега І. О. 

2. Економічні інструменти подолання спаду економіки в умовах воєнного 

стану. 

Д-р екон. наук, проф. Дейнега О. В. 

3. Проблеми і особливості прогнозування соціально-економічних процесів в 

умовах кризи. 

Д-р політ. наук, проф. Юськів Б.М. 

4. Особливості проведення маркетингових досліджень ринку інновацій.  

Канд. екон. наук, доц. Паламарчук О. С. 

5. Особливості реалізації засад особистого страхування в умовах воєнного 

стану. 

 Канд. екон. наук, доц. Пляшко О. С. 

6. Порівняльний аналіз мов програмування R та Python для задач аналізу даних.  

 Канд. екон. наук, доц. Хомич С. В. 

7. Верифікація понять професійної етики в процесі комунікації викладач-

студент. 

Канд. екон. наук, доц. Якубовська  Н. В. 
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8. Стан та проблеми ведення електронного бізнесу в умовах воєнного стану в 

Україні.  

Викл. Вальковець А С. 

9. Антикризовий маркетинг туристичних підприємств в сучасних умовах. 

Викл. Коханевич Т. П. 

10. Роль інформаційних систем та технологій в навчальному процесі під час 

воєнного стану в країні. 

Викл. Либак І. А. 

11. Загальні засади  формування і подачі звітності підприємств в умовах 

воєнного стану. 

 Викл. Липінська Т. В. 

12. Маркетинг як парадигма глобального успіху організації. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Вальковець В. 

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Дейнега О. В. 

13. Проблеми застосування інформаційних технологій в  банківській системі 

під час воєнного стану в Україні.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Вальковець В. 

Науковий керівник: викл. Вальковець А С. 

14. Сучасні тренди комунікаційної діяльності торговельних підприємств.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Бойчук І. 

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Дейнега І. О. 

15. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємств рітейлу. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Лібіховська Ю. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Пляшко О. С. 

16. Актуальність маркетингу в комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності. 

Здобувач в/о І курсу Коханюк М. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Якубовська  Н. В. 

17. Сучасні засоби організації онлайн роботи каталогу товарів на основі 

платформи BAF. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Піголь О. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Хомич С. В. 

18. Оцінка ризиків маркетингової діяльності підприємств. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Лесовець М.  

Науковий керівник: викл. Коханевич Т. П. 

19. Інформаційне і методологічне забезпечення стратегічного планування 

маркетингової діяльності сучасного підприємства. 

Здобувач в/о ІV курсу Мельничук Ю. 

Науковий керівник: д-р політ. наук, проф. Юськів Б. М. 

20. Розвиток діджиталізації та цифрових технологій у регіональній економіці. 

Здобувач в/о І курсу Цехмейструк В.   

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Паламарчук О. С. 

21. Основи алгоритмізації процедур обробки економічної інформації.  

Здобувач в/о І курсу Кухарець Т.  

Науковий керівник: викл. Либак І. А. 
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22. Особливості «зарплатної» звітності в умовах воєнного стану. 

 Здобувач в/о ІІІ курсу Кибукевич С. 

Науковий керівник: викл. Липінська Т. В. 

 

Кафедра: менеджменту. 

Секція: менеджмент. 

Керівник секції: д-р екон. наук, проф. Дейнега О.В. 

Секретар: канд. екон. наук, доц. Поляк К.Ю. 

 

Доповіді: 

1. Формування та реалізація стратегії омнікального збуту: теоретико-

методологічний та практичний аспект. 

Канд. екон. наук, доц. Шимко О.В. 

2. Статистичне обґрунтування достовірності результатів маркетингових 

досліджень. 

Канд. екон. наук, доц. Хижнякова Н.О. 

3. Стандартизація вимог до маркування харчових продуктів в Україні. 

Канд. техн. наук, доц. Машта Н.О. 

4. Управління санаторно-курортними закладами як реабілітаційними 

установами в умовах воєнного стану. 

Канд. екон. наук, доц. Берташ Б.М. 

5. Системний та ситуаційний підходи у теорії та практиці менеджерів. 

Канд. екон. наук, доц. Савченко О.Р. 

6. Самоменеджмент як складова професійного розвитку керівника. 

Канд.екон.наук, доц. Сяська В.В. 

7. Сучасний стан антикризового менеджменту системи охорони здоров’я. 

Канд.екон.наук, доц. Поляк К.Ю. 

8. Демократизація в системі менеджменту в кризових  умовах. 

Ст. викл. Щесюк С.В. 

9. Наукові школи менеджменту. 

Викл. Орлов О.Г. 

10. Вдосконалення управління персоналом структурного підрозділу організації   

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Данилків Г. О. 

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Дейнега І.О. 

11. Удосконалення інформаційного забезпечення логістичних потоків 

організації. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Данилків Ю. С. 

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Дейнега О.В. 

12. Аналіз зарубіжного досвіду управління операціями банків з платіжними 

картками. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Рагуліна В.В. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Хижнякова Н.О. 

13. Управління персоналом в органах державної влади в умовах воєнного стану. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Сисоєва А.-М.С. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Машта Н.О. 
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14. Організація захисту прав споживачів медичних послуг як функція 

управління закладом охорони здоров’я. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Жданюк В.В. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Машта Н.О. 

15. Управління публічними закупівлями закладу охорони здоров’я. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Паш Р.М. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Машта Н.О. 

16. Управління асортиментною політикою підприємства. 

Здобувач в/о ІV курсу Дамаскін Д. Ю. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Самборський І. О. 

17. Управління конкурентоздатністю підприємства. 

Здобувач в/о ІV курсу Пясецький Р. О. 

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Дейнега І.О. 

18. Управління маркетинговою діяльністю підприємства. 

Здобувач в/о ІV курсу Васерук Н. В. 

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Дейнега І. О. 

19. Управління зовнішніми комунікаціями підприємства. 

Здобувач в/о ІV курсу Гибалюк Н. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Самборський І. О. 

20. Використання онлайн-інструментів управління проектами з функціями 

розподілу навантаження та трекінгу прогресу в роботі команди. 

 Здобувач в/о ІV курсу Лозян М.П. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Берташ Б.М. 

21. Вплив маркетингової діяльності на ефективність функціонування 

організації. 

Здобувач в/о ІV курсу Момотюк Л.Ю. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц.Сяська О.В. 

22. Управління логістичною діяльністю на вітчизняних підприємствах. 

Здобувач в/о ІV курсу Бакай М.В. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц.Поляк К.Ю. 

23. Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Здобувач в/о ІV курсу Пась Ю.О. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц.Поляк К.Ю. 

24. Мотивація в управлінській діяльності. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Федюніна О.Р. 

Науковий керівник: викл. Орлов О.Г. 

25. Функції управління. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Самойлова А.М. 

Науковий керівник: викл. Орлов О.Г. 

 

Кафедра: менеджменту. 

Секція: публічне управління.  Національна економіка. 

Керівник секції: д-р екон. наук, проф. Пелех О.Б. 

Секретар: канд. екон. наук, доц. Сяська О.В. 

 

Доповіді: 
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1. Війна в Україні: наслідки для економіки. 

Д-р екон. наук, доц. Пелех О.Б. 

2. Проблеми та перспективи реформування публічного сектору України. 

Канд. екон. наук, доц. Самборський І. О. 

3. Економічний зміст та підходи до поняття «заробітна плата». 

Канд.екон.наук, доц. Поліщук О.Ю. 

4. Гнучка та нестандартна зайнятість в умовах в нестабільного економічного 

середовища. 

Викл. Марценюк В.В. 

5. Особливості адаптаційної політики закладів охорони здоров’я в умовах війни 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кухар В.М. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Савченко О.Р. 

6. Особливості прийняття управлінських рішень керівниками закладів охорони 

здоров’я в умовах змін. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Нестеренко О.Л. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Савченко О.Р. 

7. Значення комунікаційної політики в сучасних умовах функціонування 

вітчизняного бізнесу. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Древецька Л.І. 

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф.Юхименко-Назарук І.А. 

8. Якісна політика медичного управління як складовий інструмент державної 

влади. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Прокопчук А.О. 

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф.Юхименко-Назарук І.А. 

9. Особливості реформування вітчизняної охорони здоров’я в умовах нових 

викликів сьогодення. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Чижевська О.О. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Трало І.М. 

10. Якість послуг об’єктів господарчої структури в умовах війни, завдання та 

виклики. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Чижевський А.С. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Трало І.М. 

11. Політика обслуговування закладами охорони здоров’я як складова 

соціальної політики держави. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу МашталярВ.М. 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Поляк К.Ю. 

12. Електронна торгівля: стан, проблеми, перспективи. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Миколайчик Ю. 

Науковий керівник: канд.екон.наук, доц.Шимко О.В. 

13. Франчайзинг як форма коопераційних зв’язків суб’єктів господарювання в 

системі розвитку споживчого  ринку України. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Паляниця І. 

Науковий керівник: канд.екон.наук, доц.Шимко О.В. 

14. Організаційні засади формування корпоративних мереж у роздрібної 

торгівлі України. 

Здобувач в/о ІІІ курсу  Буток В. 
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Науковий керівник: канд.екон.наук, доц.Шимко О.В. 

15. Розвиток торговельних центрів на основі максимізації споживчого досвіду. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Федюніна О. 

Науковий керівник: канд.екон.наук, доц.Шимко О.В. 

16. Вендинговий бізнес в Україні: проблеми становлення та розвитку. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Данілович А. 

Науковий керівник: канд.екон.наук, доц.Шимко О.В. 

17. Роль засобів масової інформації в діяльності органів публічного управління. 

Здобувач в/о ІV курсу Пиптик В.Ю. 

Науковий керівник: канд.екон.наук, доц.Сяська О.В. 

 

Кафедра: економічної теорії. 

Секція: економічної теорії. 

Керівник секції: канд. екон. наук, проф. Заглинська Л.В. 

Секретар: здобувач ступеня PhD Гоголь Т.В. 

 

Доповіді: 

1. Криза споживацького суспільства як системна криза чинної парадигми 

суспільно економічного розвитку. 

Канд. екон. наук, проф. Заглинська Л.В. 

2. Глобальні виклики сьогодення. 

Канд. екон. наук, проф. Матусевич К.М. 

3. Соціальна відповідальність ЗВО в умовах глобальної економіки. 

Канд. екон. наук, проф. Панюк Т.П. 

4. Вплив екологічного менеджменту на конкурентоспроможність підприємств. 

Канд. екон. наук, викл. Демяненко К.А. 

5. Сучасні тенденції цифровізації інформаційного суспільства. 

Викл. Ступницька Н.І. 

6. Використання позитивного досвіду розвинених країн світу у формуванні та 

регулюванні ринку нерухомості в Україні. 

Викл. Лукомська О.І. 

7. Стратегічний менеджмент світового олімпійського спорту. 

Здобувач ступеня PhD Гоголь Т.В. 

8. Методи максимізації прибутку в умовах сучасного економічного стану. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Усенко В. 

9. Проблеми міграції робочої сили в сучасних умовах. 

Здобувач  в/о ІІІ курсу Ільїн Є. 

10. Сучасні форми міжнародних економічних відносин. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Батик З. 

11.Проблеми формування державного бюджету в умовах турбулентного стану. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Крет С. 

12. Роль та актуальність соціальної відповідальності закладів вищої освіти. 

Здобувач в/о ІV курсу Марцева А. 

13. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в Україну. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Кибукевич С. 

14. Роль соціальних інститутів у забезпеченні сталого розвитку соціально-

економічних систем. 
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Здобувач в/о ІІ курсу Осадчук І. 

15. Міграційні процеси в період військового стану в Україні. 

Здобувач в/о ІV курсу Туринський Д. 

16. Особливості взаємозв’язків суб’єктів ринку нерухомості в Україні. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Волощук В. 

17. Еволюційні етапи розвитку інтеграційних форм процесу монополізації. 

Здобувач в/о ІІ курсу Самко М. 

18. Інтернет як сучасний засіб комунікації у сфері спортивного маркетингу. 

Здобувач в/о ІV курсу Зарічнюк М. 

19. Маркетингові комунікації професійних футбольних клубів. 

Здобувач в/о ІV курсу Захарець Д. 

20.  Особливості менеджменту у міжнародних спортивних федераціях. 

Здобувач в/о ІV курсу Романюк Д. 

 

Кафедра: документальних комунікацій та бібліотечної справи. 

Секція: документно-інформаційні системи. 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Сілкова Г. В. 

Секретар: ст. викл.  Бабенко Ж. В. 

 

Доповіді: 

1. Cучасні підходи до виробництва і поширення інформаційних продуктів та 

послуг в умовах конкурентного середовища. 

Ст. викл.  Бабенко Ж. В. 

2. Актуалізація мультикультурної освіти у ЗВО. 

Канд. культурології, доц.  Бучковська О. Ю.  

3. Деякі аспекти викладання дисципліни «Документне фондознавство» в умовах 

воєнного стану. 

Ст. викл.  Кондратюк М. М. 

4. Місце проєктного менеджмента у формуванні компетентностей фахівців 

інформаційної сфери. 

Ст. викл.  Костенко М. С. 

5. Методика інформаційно-аналітичного перетворення документного контента 

як складова фахової підготовки. 

Канд. пед. наук, доц. Сілкова Г. В.  

6. Міжнародний день інтелектуальної власності як фактор її розвитку та 

популяризації.  

Канд. пед. наук, доц.Черніговець Т. І. 

7. Інституціональна модель розвитку бібліософії в Україні. 

Канд. іст. наук, доц.  Шатрова М .Б. 

8. Загальна характеристика електронних документів.  

Д-р іст. наук, проф.  Швецова Г. М. 

9. Виробництво та поширення бізнес-інформації у сучасному інформаційно-

комунікаційному середовищі.  

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Буско О. Ю. 

Науковий керівник: ст. викл.  Бабенко Ж. В. 
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10. Інформаційна діяльність як фактор оптимізації маркетингу підприємства 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу  Побережнний А. А.  

Науковий керівник: канд.  пед. наук, доц.  Черніговець  Т. І. 

11. Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних з поширенням 

інформації за допомогою соціальних мереж. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Демчук А О. 

Науковий керівник: ст. викл.  Кондратюк М. М.  

12. Контент-аналіз в системі методів перетворення інформації. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Данилюк Д.Я. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц.  Сілкова Г. В.  

 

Кафедра: професійної освіти, трудового навчання та технологій. 

Секція: професійна і технологічна освіта. 

Керівник секції: д-р пед. наук, проф. Лісова С.В. 

Секретар: канд. іст. наук, доц. Герасименко О.А. 

 

Доповіді: 

1. Проблеми якості підготовки фахівців для сфери гостинності. 

Д-р пед. наук, проф. Лісова С.В. 

2. Імідж і професійне зростання педагога в сучасних умовах суспільства. 

Д-р філос. наук, доц. Поліщук Н.В. 

3. Міжнародний досвід підготовки фахівців готельно-ресторанного 

обслуговування. 

Канд. пед. наук, доц. Дупак Н.В. 

4. Графічна підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій в 

умовах дистанційного навчання. 

Канд. пед. наук, доц. Фещук Ю.В. 

5. Розвиток естетичної культури у здобувачів вищої освіти засобами дизайну. 

Канд. іст. наук, доц. Герасименко О.А. 

6. Організація педагогічної практики майбутніх учителів трудового навчання та 

технологій в умовах дистанційного навчання. 

Канд. пед. наук, доц. Симонович Н.В. 

7. Професійний та творчий розвиток майбутнього педагога у процесі фахової 

підготовки. 

Канд. пед. наук, доц. Шурин О.І. 

8. Розвиток компетентності усвідомлення та вираження культури на заняттях з 

предмету «Технології» з використанням особистісно-орієнтованого навчання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Білковська А.В. 

Науковий керівник: д-р філос. наук, доц. Поліщук Н.В. 

9. Методика використання диференційованих завдань при вивченні предмету 

«Матеріалознавство» в закладах професійно-технічної освіти. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Матеюк О.Ю. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Савчук П.П. 

10 Моделювання проектно-технологічної діяльності учнів 10 класу при 

вивченні навчального модуля «Техніка декоративно-ужиткового мистецтва». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Климчук К.Ю. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Савчук П.П. 
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11. Формування технічного мислення в учнів закладів професійно-технічної 

освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Боюка Ю.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Фещук Ю.В. 

12. Формування проектно-технологічної компетентності учнів 10-11 класів на 

заняттях з предмету «Технології». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Шевчук М.В. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Савчук П.П. 

13. Формування техніко-технологічних знань в учнів 10 класу при вивченні 

профіля «Швейна справа» з використанням проблемного навчання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Аврамишин-Питель Ю.О. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Савчук П.П. 

14. Формування математичної компетентності в учнів 10-11 класів на заняттях 

технологій засобами сучасної наочності. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Васьковець О.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Фещук Ю.В. 

15. Розвиток естетичних смаків в учнів 10-11 класів в процесі вивчення 

технологій на традиціях декоративно-ужиткового мистецтва. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Іващик О.І. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Герасименко О.А. 

16. Формування декоративно-ужиткових знань та вмінь в учнів старшої школи 

в процесі профільного навчання. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Данилюк І.А. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Герасименко О.А. 

17. Формування творчих здібностей учнів 10-11 класів у процесі вивчення 

предмету «Технології». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Нікитюк Н.В. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Савчук П.П. 

 

Кафедра: фізики, астрономії та методики викладання. 

Секція: фізики полімерів, астрономії та методики викладання фізики. 

Керівник секції: д-р хім. наук, проф. Колупаєв Б.С. 

Секретар: канд. пед. наук, доц. Мислінчук В.О. 

 

Доповіді: 

1. Вплив структурної далеко дії на процес незворотної деформації складних 

полімер-полімерних композитів. 

Д-р хім. наук, проф. Колупаєв Б.С. 

2. Новітні методи отримання нанодисперсних вуглецевих матеріалів. 

Канд. фіз.-мат. наук, доц. Максимцев Ю.Р. 

3. Міжмолекулярні взаємодії в нанокомпозитах на основі лінійних аморфних 

полімерів та модель сітки фізичних вузлів. 

Канд. фіз.-мат. наук, доц. Сідлецький В.О. 

4. Вплив текучості на величину в’язкопружних модулів і дисипації енергії при 

об’ємній, деформації зсуву металонанодисперсних систем, отриманих на основі 

полівінілхлориду. 

Доц. Левчук В.В. 
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5. Температури Дебая поліуретанових ауксетиків. 

Канд. фіз.-мат. наук, доц. Шевчук Т.М. 

6. Структуроутворення в електретних полімерних системах. 

Канд. фіз.-мат. наук, доц. Крівцов В.В. 

7. Розвиток навчально-пізнавальної компетентності у контексті реалізації 

STEM-освіти в новій українській школі.. 

Канд. пед. наук, проф. Галатюк Ю.М. 

8. Стратегія реалізації науково-дослідницьких проектів з природничих 

дисциплін на основі застосування електронних освітніх ресурсів. 

Канд. пед. наук, доц. Мислінчук В.О. 

9. Релаксаційні властивості бінарних систем, отриманих на основі 

гнучколанцюгових полімерів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Ващишина Ю.І. 

Науковий керівник: д-р хім. наук, проф. Колупаєв Б.С. 

10. Вплив нанодисперсних неорганічних наповнювачів на кінетичні і 

теплофізичні властивості композитів ПВХ. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Даниленко Д.М. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Сідлецький В.О. 

11. Вплив нанодисперсних металів на діелектричні властивості ПКМ. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Гамза Д.В. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Максимцев Ю.Р. 

12. Вплив нанодисперсних наповнювачів на фізичні властивості наповненого 

полівінілхлориду. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Губеня Ю.П. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Максимцев Ю.Р. 

13. Розробка методів отримання вуглецевих наноматеріалів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Кравчук П.А. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Максимцев Ю.Р. 

14. Поліуретанові ауксетики та їх структурна організація. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Харчук М.О. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Шевчук Т.М. 

15. Структурний аналіз міжфазної адгезії в дисперсно-наповнених 

нанокомпозитах ПВХ. 

Здобувач в/о ІV курсу Павленко М.В. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Сідлецький В.О. 

16. Локальні та розподілені взаємодії в нанокомпозитах на основі лінійних 

аморфних полімерів. 

Здобувач в/о ІV курсу Саковець О.О. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Сідлецький В.О. 

17. Вуглецеві нанокомпозити, їх отримання та властивості. 

Здобувач в/о ІV курсу Черняк Г.П. 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Максимцев Ю.Р. 

18. Експеримент у дистанційному навчанні та онлайн-ресурси для проведення 

лабораторних робіт з природничих дисциплін. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Мисюкевич М.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Мислінчук В.О. 
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19. Розвиток дослідницьких умінь учнів при навчанні природничих дисциплін. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Юрківський О.Й. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Мислінчук В.О. 

20. Удосконалення методики навчання учнів розв’язувати фізичні задачі з 

механіки у загальноосвітній школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Лукомська Ю.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Галатюк Ю.М. 

21. Вивчення теоретичних методів наукового пізнання в курсі фізики 

загальноосвітньої школи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Стельмах Н.Г. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Галатюк Ю.М. 

22. Особливості вивчення фундаментальних фізичних дослідів у 

загальноосвітній школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Поліщук Н.П. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Галатюк Ю.М. 

23. Розробка методології уточнення складу екзопланетних систем на основі 

узагальненого правила Тіціуса-Боде. 

Здобувач в/о ІV курсу Чабан А.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Мислінчук В.О. 

 

Кафедра: загальнотехнічних дисциплін і технологій та цивільної безпеки. 

Секція: загальнотехнічні дисципліни і технології та цивільної безпеки 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Трофімчук В.М. 

Секретар: канд. техн. наук, доц. Юсенко А.С. 

  

Доповіді: 

1. Організаційні заходи забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 

підприємствах Рівненщини в умовах бойових дій.  

Здобувач ступеня в/о IV курсу Колесникова І.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Трофімчук В.М. 

2. Оцінка хімічної обстановки в системі цивільного захисту населення 

Рівненщини. 

Здобувач ступеня в/о  IV курсу Грушовець Я.П. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Трофімчук В.М. 

3. Сучасні інформаційні технології у системі безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту населення. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Крупич В.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Трофімчук В.М. 

4. Новітні інформаційні технології як інструмент підвищення рівня 

промислової безпеки на швейних підприємствах Рівненщини.  

Здобувач ступеня в/о IV курсу Крисько Б.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Трофімчук В.М. 

5. Удосконалення системи управління професійними ризиками для підвищення 

рівня безпеки праці. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Юзюк І.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Трофімчук В.М. 

6. Роль психологічної підтримки постраждалим в зоні бойових дій. 
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Здобувач ступеня в/о IV курсу Тимощук О.Ф. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Трофімчук В.М. 

7. Сучасні методи захисту населення від дії радіаційного випромінювання.  

 Здобувач ступеня в/о IV курсу Якобчук М.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Трофімчук В.М. 

8. Особливості викладання дисциплін циклу «Цивільна безпека» в умовах 

воєнного стану. 

Д-р пед. наук, доц. Глінчук Ю. О. 

 9. Збереження психологічного здоров’я дітей під час війни. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Буравцова О.М. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, доц. Глінчук Ю.О. 

10. Психологічна допомога дітям під час війни.  

Здобувач ступеня в/о IV курсу Плисюк М.Ю. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, доц. Глінчук Ю.О. 

 11. Безпека дітей під час війни. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Грипич З.П. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, доц. Глінчук Ю.О. 

 12. Як зберегти психіку дітей у воєнний час. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Данилюк М.А. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, доц. Глінчук Ю.О. 

13. Ефективність використання ситуаційного навчання на практичних онлайн 

заняттях з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці в закладі вищої 

освіти. 

Канд. пед. наук, доц. Шевчук О.А. 

14. Шумове забруднення та його уникнення в середовищі існування. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Музика М.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шевчук О.А. 

15. Екологічні недоліки та переваги технології виробництва вершкового масла в 

Україні. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Єфимець Д.Я. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шевчук О.А. 

16. Дотримання екологічної безпеки у процесі технології виробництва 

соняшникової олії в Україні. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Зеленяк М.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шевчук О.А. 

17. Проблеми теплоенергетики в Україні та шляхи збереження 

теплоенергетичних ресурсів. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Сад М.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шевчук О.А. 

18. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього 

розміщення і розвитку. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Хомич Ю.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шевчук О.А. 

19. Особливості профілактики пожежі у процесі ситуативного навчання 

здобувачів вищої освіти. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Матвійчук К.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шевчук О.А. 
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20. Психологія безпеки та охорони праці у момент небезпечної ситуації. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Блохіна А.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шевчук О.А. 

21. Формування компетентності з основ охорони праці щодо особистої безпеки 

майбутніх акторів (чи режисерів чи хореографів) на практичних заняттях з 

безпеки життєдіяльності та основ охорони праці. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Федик А.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Шевчук О.А. 

22. Системні заходи ДСНС для мінімізації втрат в умовах військового стану в 

Рівненській області. 

Канд. техн. наук, доц. Юсенко А.С. 

23. Композиційні матеріали на основі металевої матриці. 

Канд. техн. наук, доц. Шамсутдинов Б.Ф. 

24. Цивілізаційно-культурологічні основи безпеки праці у професійній освіті. 

Канд. техн. наук, доц. Новак С.М. 

25. Надійність технічних систем, як фактор безпеки праці. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Примарський Д.М. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Новак С.М. 
 

 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра: іноземних мов. 

Секція: актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних  мов. 

Керівник секції: канд. філол. наук, проф. Мороз Л.В 

Секретар: ст. викл. Денисюк Л.В. 

 

Доповіді: 

1. Вербалізація концепту Україна в  англомовних ЗМІ періоду 2015 - 2022 р.р. 

Канд. філол. наук, проф. Мороз Л.В. 

2. Деякі особливості вербалізації концепту «Доля» в українській та англійській 

мовах. 

Канд. філол. наук, доц. Ясногурська Л.М. 

3. Використання мультимедійних засобів у процесі навчання іноземної мови у 

закладах вищої освіти. 

Канд. філол. наук, доц. Романюк С.К. 

4. Культура спілкування в США та Великій Британії. 

Викл. Краля І.В. 

5. Застосування комп’ютерної техніки на етапі введення нового матеріалу у 

системі інтенсивного навчання іноземних мов мов. 

Ст. викл. Ковалюк В.В. 

6. Методична компетенція викладача англійської мови за професійним 

спрямуванням. 

Ст. викл. Денисюк Л.В. 

7. Іншомовна підготовка студентів до міжкультурної професійної діяльності. 

Ст. викл. Данілова Н.Р. 
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8. Ефективність змішаного навчання у процесі викладання іноземної мови за 

професійним спрямуванням на немовних спеціальностях. 

Ст. викл. Трофімчук В.М. 

9. Cучacнi пiдхoди виклaдaння iнoзeмних мoв нa нeмoвних cпeцiaльнocтях 

вищих нaвчaльних закладів.  

Ст. викл. Мороз Н.М. 

10. Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови. 

Д-р пед. наук, проф. Павелків К.М. 

 

Кафедра: міжкультурної комунікації, теорії, історії та методики викладання 

зарубіжної літератури. 

Секція: міжкультурна комунікація у професійній підготовці майбутнього 

вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури. 

Керівник секції: д-р пед. наук, проф. Безкоровайна О.В. 

Секретар: ст. викл. Синевич Б.М. 

 

Доповіді: 

1. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності 

майбутніх вчителів іноземної мови та зарубіжної літератури.  

Д-р пед. наук, проф. Безкоровайна О.В. 

2. Використання засобів невербальної комунікації у спілкуванні людей різних 

культур. 

Канд. філол. наук, доц. Вовчук Н.І. 

3. Стильові новації доробку Герти Мюллер. 

Канд. філол. наук, доц. Нестерук С.М. 

4. Прагматичні аспекти перекладу наукових текстів. 

Канд. філол. наук, доц. Самборська І.М. 

5. Парцеляція складносурядних речень: структурно-граматичний та 

функціональний аспекти (на матеріалі сучасних медіатекстів). 

Канд. філол. наук, доц. Сербіна Т.Г. 

6. «Апокаліптична футурологія. Джордж Орвел «1984». 

Канд.філол. наук, доц. Оздимір О.В. 

7. Функціонал та особливості використання ремарки драматургії. 

Канд. філол. наук, доц. Капелюх Д.П. 

8.Дискурс національного мистецтва як екзистенційна стратегія концепції 

письменників «празької школи». 

Ст. викл. Синевич Б.М. 

9. Психоаналітична концепція творчості у романах М.Кардиналь та О.Забужко. 

Ст. викл. Залевська О.А. 

10. Етична компетентність у просторі міжкультурної комунікації студентів 

філологічного факультету. 

Здобувачка ступеня PhD  Станіславчук Н.І. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Безкоровайна О.В. 

11. Особливості іншомовної комунікації: теоретико-практичний аспект. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Лясковець О.П. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Безкоровайна О.В. 
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12. Роль іншомовної комунікативної компетенції у вивченні іноземних мов. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Шупічук Д.В 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Безкоровайна О.В. 

13.Інкорпорація досвіду виживання в романі Чарльза Белфора «Паризький 

архітектор». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Садовніч О.С. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Нестерук С.М. 

14.Особливості дистопічного дискурсу на матеріалі роману Вероніки Рот 

«Дивергент. Нескорена». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Урбанович Г.Р. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. НестерукС.М. 

 

Кафедра: практики англійської мови та методики викладання. 

Секція: проблеми психолінгвістики та організації навчального процесу на 

уроці англійської мови. 

Керівник: канд. психол. наук, доц. Курята Ю.В. 

Секретар: ст. викл. Антоненко Н.Є. 

 

Доповіді: 

1. A Basic Conceptual Outline of Effective Lesson Design. 

Канд. пед. наук, проф. Вєтрова І.М. 

2. Distance Learning in Canada. 

Канд. пед. наук, проф. Федоришин О.П. 

3. Continuing Professional Development for English Language Teachers in Ukraine: 

Looking Through the Prism of Reality. 

Канд. пед. наук, доц. Фрідріх А.В. 

4. Мотиваційний компонент навчання іноземної мови в НУШ. 

Канд. пед. наук, доц. Кваснецька Н.В. 

5. Teaching Remotely with Limited Tech. 

Канд. психол. наук, доц. Курята Ю.В. 

6. Bloom’s Taxonomy in Growing Problem-Solving Learners. 

Канд. психол. наук, доц. Бігунова С.А. 

7. Avoiding the speech conflict as communication problem. 

Канд. психол. наук, ст.викл. Бігунов Д.О. 

8. Вивчення англійської мови онлайн: дистанційне та змішане навчання. 

Ст.викл. Антоненко Н.Є. 

9. Особливості організації освітньої діяльності учнів з іноземної мови на 

початковому етапі навчання в НУШ. 

Ст.викл. Бойко Н.Г. 

10. Психолінгвістична характеристика прислів’їв та приказок із 

психолінгвістичним компонентом «діяльність людини». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кабатова І.В. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Михальчук Н.О. 

11. Навчання граматики учнів основної школи з використанням комп’ютерних 

технологій. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Тимощук Т. Ю. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Кваснецька Н.В. 
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12. Психолінгвістична характеристика комунікативної поведінки носіїв мови. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Дитюк О.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Івашкевич Е.Е. 

13. Formation of listening competence of senior school students through online 

podcast. 

Здобувач в/о IV курсу Хасматулін А. Р. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Кваснецька Н.В. 

14. The paradigm of teaching teenagers the monologue-story at the English lessons. 

Здобувач в/о IV курсу Волошина А.В. 

Науковий керівник: д-р  психол. наук, проф. Михальчук Н.О. 

15. The methodology of teaching senior pupils English idioms. 

Здобувач в/о IV курсу Петровець Р.К. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Івашкевич Е.Е. 

16. Psychological mechanisms of using song material in the process of studying 

English at the English lessons at Elementary School. 

Здобувач в/о IV курсу Бойкова (Немировська) С.С. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Михальчук Н.О  

17. Psycholinguistic paradigm of the explication of argumentative discourse by 

teenagers. 

Здобувач в/о IV курсу Маринич І.М. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Івашкевич Е.Е. 

18. The ways of organizing a heuristic conversation with senior pupils at the English 

lessons. 

Здобувач в/о IV курсу Котовський Б.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Бігунов Д.О. 

19. The paradigm of using effective means of dialogical communication in the 

process of teaching teenagers to speak English. 

Здобувач в/о IV курсу Коваль О.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Богачик М. С. 

20. The ways of using computer technologies in the process of teaching teenagers 

the English language. 

Здобувач в/о IV курсу Хільчук О. В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Івашкевич Е.Е. 

21. Psychological analysis of auto-suggestive mechanisms for teaching senior pupils 

to speak English. 

Здобувач в/о IV курсу Гавлитюк О.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Богачик М. С. 

22. Psycholinguistic mechanisms of using communicative techniques as means of 

teaching teenagers to speak English. 

Здобувач в/о IV курсу Опанасюк С.Ю. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Бігунов Д.О. 

23. The methodology of teaching teenagers the monologue-story at the English 

lessons. 

Здобувач в/о IV курсу Андрущишин Ю.Р. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Богачик М. С. 

24. The methodology of teaching pupils to find linguo-stylistic peculiarities of 

English novels (using the novels by Charles Dickens). 
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Здобувач в/о IV курсу Зайченко М.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Івашкевич Е.Е. 

25. The paradigm of using deductive techniques in the process of teaching teenagers 

to speak English. 

Здобувач в/о IV курсу Дідур А.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Богачик М. С. 

26. The methodology of organizing facilitative interaction at the English lessons. 

Здобувач в/о IV курсу Колеснік Ю.С. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Івашкевич Е.Е. 

27. Psychological principles of developing learner’s autonomy. 

Здобувач в/о IV курсу Горожаннін І.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Бігунов Д.О. 

28. Psychological mechanisms of managing the young learner’s English language 

classroom. 

Здобувач в/о IV курсу Швай С.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Бігунов Д.О. 

29. Using online video resources for language learning and teaching purposes. 

Здобувач в/о IV курсу Савчук А.О. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Воробйова І.А. 

30. Psycholinguistic mechanisms of teaching pupils to understand English poetry. 

Здобувач в/о IV курсу Янчик Ф.С. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Кочубей О.С  

31. Opportunities of applying mobile learning at school. 

Здобувач в/о IV курсу Одарчук В.А. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Воробйова І.А. 

32. Teaching reading and writing with technologies. 

Здобувач в/о IV курсу Новак І.О. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Воробйова І.А. 

33. The interactive methods in teaching vocabulary 

Здобувач в/о IV курсу Гергелюк Т.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Гронь Л.В. 

 

Кафедра: практики англійської мови та методики викладання. 

Секція: актуальні проблеми когнітивної лінгвістики та засад формування 

іншомовної комунікативної компетентності. 

Керівник: канд. психол. наук, доц. Касаткіна-Кубишкіна О.В. 

Секретар: канд. пед. наук, проф. Федоришин О.П. 

 

Доповіді: 

1. Aspects of social intelligence of teachers. 

Д-р психол. наук, проф. Михальчук Н.О. 

2. Складові сучасних технологій навчання. 

Канд. філол. наук, доц. Байло Ю.В. 

3. Формування умінь вести групову бесіду студентів мовних спеціальностей. 

Канд. пед. наук, доц. Гронь Л.В. 

4. Developing student’s creativity through technologies. 

Канд. пед. наук, доц. Воробйова І.А. 
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5. The Problem of Fossilization in the English Language Classroom. 

Канд. психол. наук, доц. Верьовкіна О.Є. 

6. Гумор у політичному рекламному дискурсі. 

Канд. психол. наук, доц. Касаткіна-Кубишкіна О.В. 

7. Актуальні проблеми іншомовної комунікації. 

Канд. психол. наук, ст.викл. Івашкевич Е.Е. 

8. Інновації в лексиці англійської мови сфери «The Internet». 

Ст.викл. Василькевич С.С. 

9. Self-Assessments with Students. 

Канд. пед. наук, доц. Перішко І.В. 

10. Розвиток навичок аудіювання з використанням лінгводидактичного 

потенціалу сучасних інформаційних технологій у процесі дистанційного 

навчання англійської мови у закладах вищої освіти. 

Канд. пед. наук, доц. Богачик М. С. 

11. Особливості розуміння підлітками топонімічних структурних моделей (в 

парадигмі впровадженням проєкту Британської Ради – «Новій школі – 

вчитель нового покоління»). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Самсонюк Я.Я. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Івашкевич Е.Е. 

12. Особливості аналізу тексту студентами-філологами (в контексті 

впровадження проекту «Новій школі – вчитель нового покоління»). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Ковальчук А.О. 

Науковий керівник: д-р  психол. наук, проф. Михальчук Н.О. 

13. Структурно-семантичні особливості вираження емоційного концепту 

«страх» засобами сучасної англійської мови. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Юзик М.А. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Бігунов Д.О.  

14. Компаративний аналіз англійської та української оцінної лексики на 

позначення зовнішності особистості. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Шевчук Н.М. 

Науковий керівник: д-р  психол. наук, проф. Михальчук Н.О. 

15. Формування міжкультурної компетентності старшокласників в сучасних 

закладах середньої освіти . 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Волконська І.П. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Бігунов Д.О. 

16. Особливості експлікації дискурсивного компонента комунікативних технік 

як засобів навчання підлітків говорінню іноземною мовою (в контексті 

впровадження проєкту «Новій школі – вчитель нового покоління»). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Гребіневич М.І. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Михальчук Н.О. 

17. Особливості вживання фразеологічних одиниць в творах детективного 

жанру (на прикладі романів А.Крісті: «The Labours of Hercules» (в перекладі 

І.Петрушевича), «The Mystery of Kingꞌs Abbot» (в перекладі І.Петрушевича), 

«The ABC Murders» (в перекладі В.Прокопчука), «Ten Little Niggers» (в 

перекладі В.Прокопчука)). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Зінчук Т.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Богачик М. С. 
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18. Лінгвістична парадигма сучасного студентського сленгу в американському 

варіанті англійської мови. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Ґедзь В.Є. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Богачик М. С.  

19. Аксіологічний компонент комунікативних технік у навчанні підлітків 

англійської мови. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Дячок В.В. 

Науковий керівник: д-р  психол. наук, проф. Михальчук Н.О. 

20. Гендерні стереотипи в англійській та українській фразеології. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Пасічник Д.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Богачик М. С. 

21. Promotion of learner autonomy in EFL classes. 

Здобувач в/о IV курсу Карапузь Ю.І.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Вєтрова І.М. 

22. Teaching English Speaking at Primary School. 

Здобувач в/о IV курсу Кравець Д.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Гронь Л.В. 

23. Developing Learner’s Self-Assessment Skills in ELT Classroom. 

Здобувач в/о IV курсу Воробей О.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Перішко І.В. 

24. The Methodology of providing fairy-tales for the development of socio-cultural 

competence of pupils at Elementary School. 

Здобувач в/о IV курсу Кривда В.І. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Кочубей О.С.  

25. The methodology of organizing classroom management at the English lessons at 

secondary schools. 

Здобувач в/о IV курсу Носова А.М. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Бігунов Д.О. 

26. Methods and techniques for developing intercultural competence of learners of 

different age groups. 

Здобувач в/о IV курсу Лис А.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Бігунов Д.О. 

27. A cognitive model of teaching teenagers the English language. 

Здобувач в/о IV курсу Сільковська М.М. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Михальчук Н.О. 

28. Developing linguistic intelligence at the English language lesson. 

Здобувач в/о IV курсу Бобровська А.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Гронь Л.В. 

29. Lingua-pragmatic ways of teaching senior pupils to translate English texts. 

Здобувач в/о IV курсу Федорова О.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, ст.викл. Івашкевич Е.Е. 

30. Using Interactive Methods in High School. 

Здобувач в/о IV курсу Мороз М.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Гронь Л.В. 

31. The paradigm of authenticity of materials and authenticity of tasks (using 

English proverbs and sayings). 

Здобувач в/о IV курсу Крупенко А.Я. 
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Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Кочубей О.С.  

32. Actualization of personally significant frames in the life scenarios of teenagers. 

Здобувач в/о IV курсу Апостол М.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Богачик М. С. 

 

Кафедра: практики німецької та французької мов. 

Секція: комунікативний та прагматичний аспект функціонування одиниць 

мови германських та романських мов та методика їх викладання у ЗВО. 

Керівник секції: канд. пед. наук, проф. Середюк Л.А. 

Секретар: ст. викл. Гончарук Р.А. 

 

Доповіді: 

1. Навчальні матеріали і мультимедійні засоби на занятті німецької мови. 

Канд. пед. наук, проф. Середюк Л.А. 

2. Цифрові носії як засіб персоналізованого навчання іноземної мови. 

Канд. філол. наук, проф. Терещенко Т.В. 

3. Digitale Mediem im DaF-Unterricht. 

Канд. пед. наук, доц. Джава Н.А. 

4. Лінгвістичний аспект дискурсу у казках Жана Веркора. 

Канд. пед. наук, доц. Палій В.П. 

5. Використання соціальних мереж на занятті з німецької мови. 

Канд. психол. наук, доц. Пивоварчук Т.О. 

6. Застосування інтернет-ресурсів у процесі вивчення французької мови для 

підвищення ефективності навчання. 

Канд. пед. наук, доц. Шевченко О.В. 

7. Вербалізація концептів «Freundschaft» та «Liebe» в німецькомовній дитячій 

літературі. 

Ст. викл. Гончарук Р.А. 

8.  Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. 

Ст. викл. Голуб Т.В. 

9. Словникові та фонетичні особливості французької мови у провінції Квебек, 

Канада / Les particularité du vocabulaire et  les caractéristiques phonétiques de la 

langue française dans la province de Québec au Canada. 

Ст викл. Яницька О.М. 

10. Планування заняття з використанням дигітальних засобів на уроках 

німецької мови на середньому ступені навчання в школі. 

Здобувач в/о ІV курсу Бойчук О.Ю. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, проф. Терещенко Т.В. 

11. Планування заняття з використанням соціальних форм на уроках німецької 

мови на середньому ступені навчання в школі. 

Здобувач в/о ІV курсу Радняна С.О. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, проф. Терещенко Т.В. 

12. Функції прислівника trop у розмовному дискурсі французької мови. 

Здобувач в/о ІV курсу Замрига П.Ю. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Палій В.П. 

13. Використання інноваційних методик навчання у формуванні іншомовної 

компетенції. 
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Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Данілова Ю.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Джава Н.А. 

14. Загальна характеристика дискурсу французьких політичних та державних 

діячів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Чубик І.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Палій В.П. 

15. Номінативне значення французьких прислівників tres, trop у розмовній 

мові.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Валюх Є.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Палій В.П. 

16. Планування заняття як одна з передумов успішного навчання іноземної 

мови. 

 Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Глушенко М.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Середюк Л.А. 

17. Англійські запозичення і тенденції їх розвитку в сучасній німецькій мові. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Циганенко І.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Середюк Л.А. 

 

Кафедра: романо-германської філології. 

Секція: актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та 

перекладознавства. 

Керівник секції: д-р філол. наук, проф. Деменчук О.В. 

Секретар: здобувачка ступеня PhD Станіславчук Н.І.  

 

Доповіді: 

1. Концептуалізація соціального простору людини (на матеріалі перцептивних 

номінацій української, польської та англійської мов). 

Д-р філол. наук, проф. Деменчук О.В. 

2. Семантичні особливості фразеологізмів з музичним компонентом в 

англійській, французькій, російській та українській мовах. 

Канд. філол. наук, проф. Павлова О.І. 

3. Метафоричне перенесення як механізм семантичної деривації. 

Канд. філол. наук, доц. Аладько Д.О. 

4. Авторське право для студентів-філологів гуманітарних факультетів: основні 

напрямки викладання. 

Канд. філол. наук, доц. Калініченко М.М. 

5. Основи редагування перекладів та систем керування якістю перекладів у 

підготовці майбутніх перекладачів. 

Канд. філол. наук, доц. Константінова О.В. 

6. Ономастична лексика творів О. Пройслера. 

Канд. філол. наук, доц. Кучма Т.В. 

7. Експліцитний спосіб вираження стереотипів засобами фразеологічних 

одиниць.  

Канд. філол. наук, доц. Орел І.І. 

8. Архетипна символіка в семантиці побажань на матеріалі англійської та 

української мов. 

Канд. філол. наук, доц. Павловська Л.О. 
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9. Класичні мови у формуванні та професійному становленні здобувачів вищої 

освіти  нефілологічних спеціальностей. 

Канд. філол. наук, доц. Третьякова К.В. 

10. Концептуальна словотвірна модель як принцип систематизації лексики. 

Канд. філол. наук, доц. Тарасюк Н.Ю. 

11. Лінгвопрагматичні особливості інавгураційної промови як ритуального 

жанру політичної комунікації. 

Канд. філол. наук, доц. Чеберяк А.М. 

12. Лінгвопрагматичний аспект передачі образу персонажа в перекладі (на 

матеріалі романів Ш. Байзелла «The Diary of a Bookseller» і «Confession of a 

Bookseller» та їх перекладів українською мовою). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Бурковська І.О. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Константінова О.В. 

13. Структурно-тематичні та етимологічні характеристики сучасної англійської 

терміносистеми нутриціології. 

Здобувач в/о ІV курсу Левізорик Н.О. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, проф. Павлова О.І. 

14. Роль і місце складних слів у словниковому складі сучасної англійської мови 

(на матеріалі твору Анни Філіппи Пірс «Том і опівнічний сад»). 

Здобувач в/о ІV курсу Кондратюк Н.В. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, проф. Павлова О.І. 

15. Соматизми як лексична група. 

Здобувач в/о ІV курсу Кошла І.О. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Аладько Д.О. 

16. Фразеологізми з назвами одягу в англійській мові. 

Здобувач в/о ІV курсу Радчук Т.Л. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Аладько Д.О. 

17. Німецькі та українські фразеологізми з компонентом гастронімом. 

Здобувач в/о ІV курсу Гулюк Ю.О. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Кучма Т.В. 

18. Лексико-граматичні трансформації простих розповідних речень при 

перекладі з української мови на німецьку в публіцистичних текстах. 

Здобувач в/о ІV курсу Вітковська К.О. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Орел І.І. 

19. Переклад реалій із німецької мови на українську. 

Здобувач в/о ІV курсу Осипчук С.І. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Орел І.І. 

20. Реалізація концепту КРАСА в англійській та українській мовах. 

Здобувач в/о ІV курсу Горбова А.В. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Павловська Л.О. 

21. Семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення роботи / 

неробства в англійській та українській мовах. 

Здобувач в/о ІV курсу Дроздік І. І. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Павловська Л.О. 

22. Лінгвокультурологічні особливості концепту ВІРНІСТЬ в англійській та 

українській мовах. 
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Здобувач в/о ІV курсу Чайковська Р. Г. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Павловська Л.О. 

23. Специфіка відтворення власних назв у перекладі історичних текстів (на 

матеріалі праці Дж. Бердза «Holocaust in Rovno»). 

Здобувач в/о ІV курсу Наконечна К.А. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Чеберяк А.М. 

24. Засоби створення гумористичного ефекту в серіалі «Друзі». 

Здобувач в/о ІV курсу Каверіна Ю.С. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Чеберяк А.М. 

25. Засоби створення експресії в сучасному політичному дискурсі (на матеріалі 

української та англійської мов). 

Здобувач в/о ІV курсу Безкоровайний М.А. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Чеберяк А.М. 

 

Кафедра: української мови імені проф. К. Ф. Шульжука. 

Секція: лексикологія. Неологія. Лінгвокультурологія. 

Керівник секції: д-р філол. наук, проф. Совтис Н. М. 

Секретар: здобувачка ступеня PhD Медведь В. В. 

 

Доповіді: 

1. Неологія доби російської  агресії.  

Д-р філол. наук, проф. Вокальчук Г. М. 

2. Проблемні питання періодизації історичного розвитку української мови. 

Д-р філол. наук, проф. Совтис Н. М. 

3. Субституція як спосіб творення оказіональних номінацій в українській поезії. 

Канд. філол. наук, доц. Гаврилюк Н. В. 

4. Народні вірування у фразеологізмах і пареміях. 

Канд. філол. наук, доц. Кірілкова Н. В. 

5. Номінативні одиниці на позначення реалій національної культури в художній 

спадщині Уласа Самчука. 

Здобувачка ступеня PhD Артемова Ю. І. 

6. Етнокультурні особливості оказіональних флоролексем у поезії ХХ-ХХІ 

сторіч. 

Здобувачка ступеня PhD Литвин К.І. 

7. Психолінгвістичний аспект словотворчості Тараса Шевченка. 

Здобувачка ступеня PhD Медведь В. В. 

8. Лексико-стилістичні особливості пісенних текстів Святослава Вакарчука. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» І курсу Барановська І. В. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Гаврилюк Н. В. 

9. Діалог лінгвокультур у творах Ліни Костенко. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» І курсу Сойко М. О. 

 Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Совтис Н. М. 

Вербальне вираження концепту «природа» у творах Лева Венглінського. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» І курсу Гальом А. С. 

Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Совтис Н. М. 

10. Неологічне експериментаторство сучасних українських поетів. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» І курсу Іщук А. 
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 Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Вокальчук Г. М. 

11. Лексикографічний аспект словотворчості Валентини Люліч. 

Здобувачка ступеня в/о ІV курсу Савицька К. А. 

Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Вокальчук Г. М. 

12. Неологія сучасних поетів української діаспори. 

Здобувачка ступеня в/о ІV курсу Кулик І. І. 

Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Вокальчук Г. М. 

 

Кафедра: української мови імені проф. К.Ф. Шульжука. 

Секція: граматична система української мови. 

Керівник секції: канд. філол. наук, доц. Кузьмич О. О. 

Секретар: здобувачка ступеня в/о IV курсу Сич І. В. 

 

Доповіді: 

1.Актуальне членування речення як один із аспектів успішного комунікування. 

Канд. філол. наук, доц. Кузьмич О. О. 

2. Словотворення іменних частин мови. 

Канд. філол. наук, доц. Адах Н. А. 

3. Транспозиційні процеси в системі граматичних категорій дієслова. 

Канд. філол. наук, доц. Шкарбан Т. М. 

4. Сполучники сурядності в граматичній концепції Сергія Смеречинського (на 

матеріалі праці «Нариси з української синтакси»). 

Канд. філол. наук, доц. Ричагівська Ю. Є. 

5. Особливості процесу комунікації як засобу актуалізації людської думки. 

Канд. філол. наук, доц. Щербачук Н. П. 

6. Комунікативно-прагматичні параметри простого речення у творах І. Нечуя-

Левицького. 

Здобувачка ступеня в/о «Магістр» І курсу Назарова І. П. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Щербачук Н. П. 

7. Відтворення психологічних портретів засобами синтаксису.  

Здобувачка ступеня в/о IV курсу Сич І. В. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Кузьмич О. О. 

8. Складнопідрядне речення в ідіостилі Остапа Вишні: структура, семантика. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Колос Є. Г. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Щербачук Н. П. 

9. Звертання у прозі Сергія Жадана: семантика, структура, функції. 

Здобувачка ступеня в/о ІV курсу Дячук В. В. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шкарбан Т. М.  

10. Семантичні групи дієслів у прозі Дари Корній. 

Здобувачка ступеня в/о ІV курсу Пащук Ю. А. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шкарбан Т. М. 

11. Просте ускладнене речення в текстах творів Сергія Жадана: 

лінгвопрагматичний аспект. 

Здобувачка ступеня в/о IV курсу Ніколайчук А. С. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Щербачук Н. П. 
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12. Особливості функціювання складних речень із різними видами зв’язку в 

текстах творів Сергія Жадана. 

Здобувачка ступеня в/о IV курсу Демчук Н. І. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Щербачук Н. П. 

13. Синтаксичні особливості збірки Олени Герасимюк «Тюремна пісня».  

Здобувачка ступеня в/о III курсу Лідич С. А. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Кузьмич О. О. 

14. Кількісні способи (роди) дієслівної дії в українській мові (на матеріалі 

творів Василя Шкляра).  

Здобувачка ступеня в/о III курсу Михайлюк Е. С. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шкарбан Т. М. 

15. Дієслова зі значенням конкретної фізичної дії у творах Макса Кідрука.  

Здобувачка ступеня в/о III курсу Петрова (Артюх) О. В. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шкарбан Т. М. 

 

Кафедра: стилістики та культури української мови. 

Секція: мовна особистість в освітньому просторі: лінгводидактичний та 

аксіологічний аспекти. 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Златів Л. М. 

Секретар: канд. пед. наук, доц. Павлюк  Н. П. 

 

Доповіді: 

1. Підвищення ефективності самостійної роботи з «Української мови (за 

професійним спрямуванням)» студентів-маематиків. 

Канд. пед. наук, доц. Златів Л. М. 

2. Особливості професійного спілкування майбутнього маркетолога. 

Канд. пед. наук, доц. Павлюк Н. П. 

3.  Культура та образність ораторського мовлення. 

Канд. пед. наук, доц. Антончук О. М. 

4. Система роботи над розвитком мовлення учнів 7-х класів за допомогою 

ситуативних завдань. 

Здобувач в/о IV курсу Харковська К. Г. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Антончук О.  М. 

5. Застосування системи різнотипних інформаційних ресурсів на уроках 

української мови в основній школі. 

Здобувач в/о IV курсу Вакуліч Н. М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Златів Л. М. 

6. Лінгводидактичний потенціал креолізованих текстів на уроках української 

мови в основній школі. 

Здобувач в/о IV курсу Мельничук Ю. А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Златів Л. М. 

7. Умови ефективності змішаного навчання української мови у профільній 

школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Матвійчук Н.  О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Златів Л. М. 

8. Методика формування риторичних умінь учнів 10-11 класів на уроках 

української мови.  
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Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Гіндіч О. М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Антончук О. М. 

9. Методи і прийоми роботи з текстом офіційно-ділового стилю на уроках 

української мови в старшій школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Годун  М. М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Антончук О. М. 

 

Кафедра: стилістики та культури української мови. 

Секція: стилістична система сучасної української літературної мови у 

контексті когнітивно-дискурсної лінгвістичної парадигми. 

Керівник секції: канд. філол. наук, доц. Шульжук Н.В. 

Секретар: канд. філол. наук, викл. Поліщук Н.О. 

 

Доповіді: 

1. Емоційний, ціннісний підхід до формування професійної комунікативної 

компетентності  філолога. 

Канд. філол. наук, доц. Шульжук Н. В. 

2. Функціонально-смислове призначення  парцельованих одиниць у текстах 

конфесійного стилю. 

Канд. філол. наук, доц. Козіцька О. А. 

3. Фразеологізми з компонентом на позначення соціального простору людини в 

українській мові: лінгвокультурний аспект. 

Канд. філол. наук, доц. Мушировська Н. В. 

4. Термінолексика в сучасному газетному дискурсі. 

Канд. філол. наук, викл. Поліщук Н. О. 

5. Лексичні засоби презентації психологізму в романі «Солодка Даруся»  

М. Матіос. 

Здобувач в/о ІV курсу Заяць В. П. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шульжук  Н. В. 

6. Мовно-виражальні засоби маніпуляції в сучасному політичному дискурсі. 

Здобувач в/о ІV курсу Якобчук  М. А. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шульжук Н. В. 

7.Комунікативно-прагматичний потенціал вставлених конструкцій у 

художньому дискурсі Володимира Лиса. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Гайдук А. О. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шульжук  Н. В. 

8.Функційно-стильове призначення фразеологічних одиниць у 

публіцистичному дискурсі (на матеріалі газети «Рівне вечірнє»). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Данілова Ю. Г. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шульжук Н. В. 

9. Стилістична роль діалектизмів у романі Мирослава Дочинця  «Горянин. Води 

господніх русел». 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Романович О. Б.  

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Мушировська Н. В.  
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Кафедра: української літератури. 

Секція: українська література в культурологічному аспекті та методика її 

вивчення. 

Керівник секції: д-р пед. наук, проф. Романишина Н.В. 

Секретар: здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мельник Б.Р. 

 

Доповіді: 

1. Імагінована містерія смерті без воскресіння: сьома соната Бетховена в новелі 

«Останній акорд» (1931) Петра Панча. 

Канд.філол.наук, доц. Бестюк І.В. 

2. Щоденники часів Голодомору. 

Д-р філол.наук, проф. Захарчук І.В. 

3. Метафорика тілесності в літературі раннього модернізму. 

Канд.філол.наук, доц. Крупка М.А. 

4. Контактно-генетичні й типологічні аспекти текстуальності поеми «Роберт 

Брюс, король шотландський» Лесі Українки. 

Канд.філол.наук, доц. Тхорук Р.Л. 

5. Інноваційні діяльнісні практики у навчанні української літератури. 

Д-р філол.наук, проф. Романишина Н.В. 

6. Шістдесятники Рівненщини (корпус текстів, едикційна історія, біографічні 

матеріали). 

Канд.філол.наук, доц. Кравець Д.В. 

7. Перекладацька спадщина Бориса Тена. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Герасимчук І.О. 

Науковий керівник: д-р  філол. наук, проф.Захарчук І.В. 

8. Трансформація культурного міфу в романі Володимира Даниленка «Ніч із 

профілем жінки». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Мельник Б.Р.  

Науковий керівник: д-р  філол. наук, проф. Захарчук І.В. 

9. Творча індивідуальність Зузанни Ґінчанки. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Лукашишина Ю.П. 

Науковий керівник: д-р  філол. наук, проф.Захарчук І.В. 

10. Єжи Ґедройць в інтелектуальному просторі повоєнної Європи. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Поліщук К.С. 

Науковий керівник: д-р.філол. наук, проф.Захарчук І.В. 

11. Модус війни у сучасній українській прозі. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Сергійчук А.С. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крупка М.А. 

12. Сучасний жіночий наратив: специфіка жанру. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Михалик І.А. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крупка М.А. 

13. Образ поляка в українському письменстві ХІХ століття. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Романуха Т.Д. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крупка М.А. 
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14. Жанр спогадів у просторі української літератури ХХ століття. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Ничипорук Т.Ю. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крупка М.А. 

15. Методика оцінювання навчальних проєктів різних форм із української 

літератури. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Вознюк Г.С. 

Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Романишина Н.В. 

16. Вивчення історичного оповідання Сергія Плачинди «Богатирська застава» 

в аспекті наслідування літописного жанрового спадку. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Зембіцька В.В. 

Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Романишина Н.В. 

17. Концепт крові у драмі Лесі Українки «Три хвилини». 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Марчук К.В. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц.Тхорук Р.Л. 

18. Наративи російсько-української війни в романі Галини Вдовиченко 

«Маріупольський процес». 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Наумчук І.Г. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц.Кирильчук О.М. 

19. Образ чужинця як прояв процесів самоідентифікації українців у творах 

І. Нечуя-Левицького. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Поліщук О.І. 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Тхорук Р.Л. 

 

 

 

ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра: хореографії. 

Секція: фахова майстерність хореографа. 

Керівник секції: канд. мист., доц. Маркевич Л.А. 

Секретар: заслужений діяч мистецтв України, доц. Манелюк Е.В. 

 

Доповіді: 

 1. Образ, символ, іронія постмодернізму в хореографії. 

Канд. мист., доц. Маркевич Л.А. 

2. Становлення етнонаціональних рухових архетипів як відображення 

образного світобачення народу в системі хореографічного мислення.  

Канд. мист., доц. Гордєєв В.А.  

3. Розвиток європейської програми танців засобами постмодернізму. 

Заслужений діяч мистецтв України, доц. Гриценюк Р.А. 

4. Специфіка роботи з дитячим хореографічним колективом в умовах воєнного 

стану. 

Заслужений діяч мистецтв України, доц. Манелюк Є.В. 

5. Естетика постмодерну у сучасному хореографічному мистецтві. 

Доц. Горбачук Р.Л. 
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6. Трансформація характерного танцю у балетній виставі епохи 

Постмодернізму. 

Ст. викл. Гордєєва О.Ю. 

7. Автентичний, реально зібраний фольклор, основа для збереження 

національної ідентичності українського танцювального мистецтва. 

Ст. викл. Самохвалова А.В. 

8. Розвиток джазового танцю в Європі в 60-ті роки. 

Ст. викл. Лобан Т.Й. 

9. Українська школа класичного танцю: проблематика становлення та розвитку. 

Викл. Волошина Л.П. 

10. Викладання дисципліни «Основи режисури та акторської майстерності» для 

студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 024 Хореографія в умовах дистанційної 

форми навчання. 

 Ст. викл. Манелюк Д. І. 

11. Інноваційні методи викладання народно-сценічного танцю у вищих 

закладах освіти на сучасному етапі.  

Ст. викл. Легка І.П.  

12. Вплив хореографічного мистецтва Іспанії на формування танцю Пасодобль. 

Ст. викл Шингер В.В. 

13. Виконавча майстерність у варіації  як апогей професійної підготовки 

класичного танцівника. 

Ст. викл. Зань Л.О. 

14. Інтерпретація постмодернізму балетів класичної спадщини. 

Ст. викл. Рабченюк С.В. 

15. Психо-емоційний аспект стретчінгу в процесі хореографічної підготовки 

дитини. 

Викл. Шеретюк Ю.В. 

16. Принципи та структура музичного оформлення хореографічних навчальних 

дисциплін в ЗВО: на прикладі уроку з теорії та методико викладання народно-

сценічного танцю. 

Концертм. Завалін А.А. 

  

Кафедра: хореографії. 

Секція: мистецтво хореографії. 

Керівник секції: канд. мист., доц. Гордєєв В.А. 

Секретар: ст. викл. Гордєєва О.Ю. 

 

Доповіді: 

1. Ґенеза становлення хореографічного мистецтва Поділля: на прикладі творчих 

колективів регіону. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мельник В.І. 

Науковий керівник: канд. мист., доц. Гордєєв В.А.  

2. Організація фестивальної діяльності дитячого хореографічного колективу на 

міжнародному фестивалі народної творчості. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Майборода А.О. 

Науковий керівник: канд. мист., доц. Гордєєв В.А. 

3. Умови та чинники розвитку перформансу у ХХІ столітті. 
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Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Дитюк О.Ф. 

Науковий керівник: канд. мист., доц. Гордєєв В.А.  

4. Принципи формування виконавських вмінь в самодіяльному 

хореографічному колективі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Урус В.В. 

Науковий керівник: канд. мист., доц. Гордєєв В.А.   

5. Внесок української культури у світову культурну скарбницю. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кисла Д.М. 

Науковий керівник: заслужений діяч мистецтв України, доц. Гриценюк Р.А. 

6. Інновації в хореографічному мистецтві: на прикладі балетної вистави. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Трохименко І.О. 

Науковий керівник: заслужений діяч мистецтв України, доц. Гриценюк Р.А. 

 

Кафедра: театральної режисури. 

Секція: сценічного мистецтва. 

Керівник секції: канд. пед. наук, проф. Богатирьов В.О. 

Секретар:  канд.пед.наук, доц. Стихун Н.В. 

 

Доповіді: 

1. Проблема поєднання педагогічної і мистецької складової  у підготовці 

магістрів сценічного мистецтва.  

Канд. пед. наук, проф. Богатирьов В.О. 

2. Активізації вивчення творів сучасної драматургії як шлях до усвідомлення 

гострих проблем сучасного розвитку суспільства. 

Канд. пед. наук, доц. Захарчук З.О. 

3. Робота студентів акторської спеціалізації над роллю в умовах дистанційного 

навчання. 

Канд. мист., доц. Мельничук О.М. 

4. Пошуки шляхів сценічної адаптації літературних текстів в навчальному 

процесі. 

Заслужений діяч мистецтв України,доц. Мельничук Ю.С. 

5. Формування мовленнєвих здібностей майбутнього актора засобами 

голосомовного тренінгу.  

Канд. пед. наук, доц.Стихун Н.В. 

6. Сучасна мистецька освіта: актуальність та реалії. 

Канд. іст. наук, доц. Борейко Г.Д.  

7. Театрально-музичне життя Рівненщини на прикладі Рівненського обласного 

академічного українського музично- драматичного театру.  

Ст. викл Курята А.В. 

8. Проблематика боротьби українського народу за своє визволення у режисурі 

Володимира Грипича на сцені Рівненського обласного українського музично-

драматичного театру та театрів України 60-90 рр. ХХ ст. 

Ст. викл.Сокіл Т.Г. 

9. Сучасна драматургія та інноваційні способи втілення.  

Викл.Виннічик О.А. 

10. Проблематика самотності митця на основі п’єси З.Сагалова «Три життя 

Айседори Дункан». 
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Здобувач ступеня в/о «Магістр» ІІ курсу Конощук А.А. 

Науковий керівник: канд. мист., доц. Мельничук О.М. 

11. Режисерський аналіз п’єси М. Куліша «Мина Мазайло» як основа розробки 

задуму майбутньої вистави. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» ІІ курсу Павловський М.В. 

Науковий керівник: канд. мист., доц. Мельничук О.М. 

12. Відображення психологічних проблем особистості у драмі Жана Жене 

«Покоївки».  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Климюк О.І. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф.Богатирьов В.О. 

13. Жіночі проблеми в ролі Мадам у п’єсі «Покоївки» Жана Жене. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Рогутська О.М. 

Нуковий керівник: канд. пед. наук, проф. Богатирьов В.О. 

14. Особливості героя сучасної монодрами (на  прикладі п’єси  Я.Пулінович  

«Наташкіна мрія»). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мулярчук Ж.О.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Богатирьов В.О. 

15. Особливості трактування сучасної комедії положень (на прикладі п’єси  

Рея Куні «Смішні гроші»).  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Несміх Т.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Богатирьов В.О. 

16. Режисерське трактування  ідейного змісту  сучасної драми  Інгвара 

Вілквіста «Ніч Гельвера». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Федчук Ю.Г.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Богатирьов В.О. 

17. Діалог світоглядів у абсурдній драмі  Сдавоміра Мрожека  «Емігранти». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Полек Ю.В. 

Науковий керівник: заслужений діяч мистецтв України,доц. Мельничук Ю.С.  

18. Проблеми самоідентифікації сучасних підлітків як предмет зображення  у 

драмі Я.Пулінович «Наталчина мрія».  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Баб’яр А.Л.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Захарчук З.О. 

19. Режисерське трактування символів у постановці комедії Вільяма Шекспіра 

«Сон літньої ночі». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Даніліна І.В.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Захарчук З.О. 

 

Кафедра: івент-індустрій, культурології та музеєзнавства. 

Секція: культурології, музеєзнавства, менеджменту соціокультурної 

діяльності. 

Керівник: канд.пед.наук, проф. Виткалов В.Г. 

Секретар: здобувач ступеня в/о Головай З. 

 

Доповіді: 

1. Особливості організації наукової діяльності в умовах соціальних викликів. 

Канд. пед. наук, проф. Виткалов В.Г. 

2. Науково-дослідна діяльність у практиці роботи сучасного педагога. 
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Д-р культурології, проф. Виткалов С.В. 

3. Діяльність культурних інституцій під час війни. 

Канд. іст. наук, доц. Казначеєва Л.М. 

4. Конфліктологія як важлива складова освітнього процесу сучасного фахівця. 

Ст. лаб.Травинська Ю.В. 

5. Музейна мережа України крізь призму європейського культурного досвіду. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Шумарова М.В. 

6. Інноваційні технології в музейній сфері. 

Здобувач ступеня в/о І курсу Лобур О.О. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. КазначеєваЛ.М. 

7. Особливості організації он-лайн івентів. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Семенюк Т.М. 

Науковий керівник: ст. викл. Глущук О.Г. 

8. Соціальне значення гри в соціологічному та культурологічному контекстах. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Мовчан Н. А. 

Науковий керівник: ст. викл. Колосюк О.А. 

9. Сучасне українське весілля. Інокультурні впливи та зміни в традиціях і 

обрядах. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Баніт В.М. 

Науковий керівник: д-р культурології, проф. Виткалов С.В. 

10. Хореографічна культура давніх часів. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Климчук О. В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Казначеєва Л.М. 

11. Роль культурно-дозвіллєвої діяльності у формуванні особистості сучасної 

дитини. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Чиж К.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Дзюбишина Н. Б. 

12. Соціокультурна реабілітація дітей з особливими потребами в системі 

культурної діяльності: регіональний досвід. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Левчук Т.І. 

Науковий керівник: канд.  пед. наук, проф. Виткалов В.Г. 

13. Вишиванка як символ України. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Савчук В.О. 

Науковий керівник: д-р культурології, проф. Виткалов С.В. 

14. Вплив дозвілля на дітей з особливими можливостями. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Семеняка К.П. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Дзюбишина Н. Б. 

15. Сутність, об’єкт, предмет вітчизняного дозвілля. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Марчук Л.П. 

Науковий керівник: ст. викл. Колосюк О.А. 

16. Поняття та сутність менеджменту. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Головай З.В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Казначеєва Л.М. 

17. Організації в соціально-культурній сфері. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Мірчук В.Ю. 

Науковий керівник : д-р культурології, проф. Виткалов С.В. 
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18. Соціальний інститут системи освіти в культурологічному дискурсі. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Басюк Д.П. 

Науковий керівник : д-р культурології, проф. Виткалов С.В. 

19. Писанка як вид мистецтва. 

Здобувач ступеня в/о  ІV курсу Бабак К.М. 

Науковий керівник : д-р культурології, проф. Виткалов С.В. 

20. Фольклор як форма існування духовної культури в сучасних умовах: 

жанрово-видова проблематика: регіональний досвід. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Смолко В.Ф. 

Науковий керівник: канд.  пед. наук, проф. Виткалов В.Г. 

21. «Зелений туризм» як соціокультурний феномен: на прикладі 

Березнівщини. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Удод К.М. 

Науковий керівник: канд.  пед. наук, проф. Виткалов В.Г. 

22. Культурний простір Дніпропетровщини ІІ пол. ХХ ст. (на прикладі 

діяльності установ культури): погляд сучасника. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Гуляєва К.В. 

Науковий керівник: канд.  пед. наук, проф. Виткалов В.Г. 

23. Фестивальний рух в регіоні у перше 20 річчя ХХІ століття: на прикладі 

м. Рівне. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Філяровська А.І. 

Науковий керівник: канд.  пед. наук, проф. Виткалов В.Г. 

24. Вокально-хорове мистецтво Рівненщини в сучасному духовному житті 

(митці та художні колективи). 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Шкодич А.В. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц.  Андрощук І.М. 

 

Кафедра: образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

Секція: образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, дизайн. 

Керівник секції: кан.пед.наук, доц. Чернюшок  О.В. 

Секретар: ст. викл. Підцерковна Я.Й. 

 

Доповіді: 

1. Образність та символіка в творах мистецтва у контексті боротьби України 

проти російської агресії. 

Канд. пед. наук, проф. Сташук О.А. 

2. Мистецька спадщина ордену піарів на Волині (кінець ХVІІ – перша третина 

ХІХ ст.). 

Д-р іст. наук, проф. Шеретюк Р.М. 

3. Кольори свободи і надії у багатогранній творчості Львівської художниці-

текстильниці Стефанії Шабатури. 

Канд.пед.наук, доц. Чернюшок О.В. 

4. Мистецькі аспекти наукових досліджень у дизайн-освіті. 

Канд.пед.наук, доц. Ганжа М.В. 

5. Жанрово-тематична структура графіки Юрія Журавля. 

Канд. мист., доц. Крайлюк Л.В. 
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6. Із світового досвіду мистецтва батику. 

Ст.викл. Токар І.В. 

7. Українська дизйн-освіта: національні особливості та інтеграція у світовий 

освітньо-мистецький простір. 

Ст. викл. Павлунь В. Р. 

8. Традиційні дерев’яні санчата як вид дитячого транспорту на Волинському 

Поліссі.  

Ст. викл. Підцерковна Я.Й. 

9. Символіка української ідентичності у творах образотворчого та 

декоративного мистецтва. 

Ст. викл. Чернієнко В.А. 

10. Культурно-мистецька генерація Рівненщини у протидії російської-

україської війни. 

Ст. викл. Локшук І.М. 

11. Зібрання краєзнавчого музею с. Постійне на Рівненщині: етнографічна 

складова. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кужель О.В. 

Науковий керівник: канд. мист., доц. Крайлюк Л.В. 

12. Михайлівська церква як архітектурна пам’ятка села Поліське: стан 

дослідження, проблеми та перспективи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мальцева Т. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Ганжа М.В. 

13. Актуальність та значення класичної та духовної музики у сучасних реаліях. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Рибак С.А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Сташук О.А. 

14. Кобзарське мистецтво: значення та актуальність у сучасних реаліях. 

Здобувач ступеня  в/о IV курсу Дячук Н.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Сташук О.А. 

15. Тема російсько-української війни у творчості сучасних українських митців. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Рогалінська О.О. 

Науковий керівник: ст. викл. Локшук І.М. 

16. Мистецтво Трипілля в контексті розвитку українського художнього 

текстилю (на прикладі творчої роботи «Трипільські мотиви»). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Шкабара В.Г.  

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Чернюшок О.В. 

17. Писанкарство як феномен декоративно-прикладного мистецтва України (на 

прикладі творчої роботи «Світ писанки»). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Сафонік Н.В.  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Чернюшок О.В. 

18. Символічно-семантичні засади образів калини та материнства в українській 

етнокультурі. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу  Шкуратюк Н. Р. 

Науковий керівник: ст. викл. Павлунь В. Р. 

19. Образність та специфіка сучасних монументальних композицій. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Корінь О.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, проф. Сташук О.А. 

20. Традиційний настінний розпис в інтер’єрі українських хат. 
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Здобувач ступеня в/о I курсу Романич М.В.  

Науковий керівник: ст. викл. Підцерковна Я.Й. 

21. Висвітлення гострих соціальних проблем у творах художнього мистецтва. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Самчук О.П. 

Науковий керівник: ст.викл. Токар І.В. 

22. Потенціал використання арт-терапії в сучасному українському просторі. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Луцик Д.В. 

Науковий керівник: ст.викл. Токар І.В. 
 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра: екології, географії та туризму. 

Секція: моніторинг екологічних та географічних систем.  

Керівник секції: д-р біол. наук, проф. Лисиця А.В. 

Секретар: ст. викл. Якута О.О. 

 

Доповіді: 

1. Проблема утилізації твердих побутових відходів у територіальних громадах. 

Д-р с.-г. наук, проф. Лико Д.В. 

2. Дія антимікробних препаратів і дезінфектантів на культурі клітин еукаріот. 

Д-р біол. наук, проф. Лисиця А.В. 

3. Контроль якості варених ковбас у продуктовій мережі Рівненської області. 

Д-р вет. наук, проф. Сачук Р.М. 

4. Концепція природно-господарської озерно-басейнової системи. 

Канд. геогр. наук, проф. Мартинюк В.О. 

5. Аналіз та географія кліматичних катастроф. 

Канд. с.-г. наук, проф. Лико С.М. 

Здобувач в/о ІV курсу Кириченко А.С. 

6. Використання абіотичних та біотичних показників при оцінюванні стійкості 

водних екосистем. 

Канд. біол. наук, доц. Суходольська І.Л. 

7. Географія поширення коронавірусної інфекції серед тварин Рівненської 

області. 

Канд. екон. наук, доц. Велесик Т.А. 

8. Особливості функціонування агропромислового комплексу Західно-

Поліського регіону. 

Канд. с.-г. наук, проф. Портухай О.І. 

9. Особливості впровадження соціально-економічних досліджень у краєзнавчій 

роботі.  

Канд. біол. наук, доц. Логвиненко І.П. 

Здобувач в/о ІІІ курсу Юрим І.Л. 

10. Дослідження мікротвердості гібридних органо-неорганічних композитів.  

Канд. хім. наук, доц. Мартинюк Г.В.  

Здобувач в/о ІІ курсу Кашернюк А.О. 

11. Природний феномен Полісся Рівненщини. 
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Канд. пед. наук, доц. Герман Н.В. 

12. Екологічні аспекти досягнення цілей сталого розвитку локальних територій. 

Ст. викл. Якута О.О. 

13. Територіальний аналіз адміністративної реформи Західно-Поліського 

регіону України. 

Здобувач в/о ІV курсу Василишина Т. В. 

14. Аналіз міграційних процесів в Україні та їх наслідки для суспільного 

розвитку країни. 

Здобувач в/о ІV курсу Горожанкін І.В. 

15. Територіальні особливості ринку логістичних послуг в Україні. 

Здобувач в/о ІV курсу Басюк І. О. 

16. Особливості кліматичних ресурсів Рівненської області як передумова 

розвитку агропромислового комплексу. 

Здобувач в/о ІV курсу Шимчук Б. Р. 

17. Оцінювання геолого-геоморфогених ризиків Волинського Полісся засобами 

дистанційного зондування Землі  

Здобувач в/о IV курсу Петрик М.Ф. 

Науковий керівник: канд. геогр. наук, проф. Мартинюк В.О. 

18. Екскурсія як організаційна форма вивчення поверхневих вод своєї області. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Кіщенко О.Ю. 

Науковий керівник: канд. геогр. наук, проф. Мартинюк В.О. 

19. Особливості геоекологічного стану Степанської територіальної громади 

(Рівненська область). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Нагорна А.М. 

Науковий керівник: канд. геогр. наук, проф. Мартинюк В.О. 

20. Оцінка екологічного стану Придунайських озер (на прикладі озер Ялпуг і 

Кугурлуй). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Токарчук А.В. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Суходольська І.Л. 

21. Оцінка геоекологічного стану річки Прут. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Совпенчук Д.С. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Суходольська І.Л. 

22. Основні причини порушення циклу Нітрогену в річкових екосистемах та 

шляхи його оптимізації. 

Здобувач ступеня PhD Басараба І.В.  

23. Значення домінантних та субдомінантних видів рослин озер у забезпеченні 

сталості, продуктивності та якості води екосистеми. 

Здобувач ступеня PhD Мазур А.І. 

 

Кафедра: екології, географії та туризму. 

Секція: актуальні питання навчання географії. 

Керівник секції: д-р. пед. наук, проф. Войтович О.П. 

Секретар: канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

 

Доповіді: 

1. Організація освітнього процесу підготовки майбутніх вчителів природничих 

предметів в умовах дистанційного навчання. 
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Д-р пед. наук, проф. Войтович О.П. 

2. Науковий гурток «Краєзнавчі дослідження рідного краю» як осередок 

краєзнавчої освіти студента. 

Канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

3. Природно-краєзнавчі об’єкти як основа розвитку учнівського екскурсійного 

туризму. 

Здобувач в/о ІV курсу Приймак О. О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

4. Використання технології навчально-ігрової діяльності на уроках 

природознавства. 

Здобувач в/о ІV курсу Непевний І.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

5. Екологічні проекти на уроках географії. 

Здобувач в/о ІV курсу Середа О.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

6. Використання при вивченні географії у школі матеріалів щодо особливостей 

розвитку сільського господарства в Україні. 

 Здобувач в/о IV курсу Дехтярчук А.В. 

Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Лисиця А.В. 

7. Аналіз географії і хронології кліматичних катастроф, можливості 

використання при вивченні географії.  

Здобувач в/о IV курсу Кириченко А.С. 

Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Лисиця А.В. 

8. Географічні особливості народних промислів Волині. 

Здобувач в/о IV курсу Лобова К.В. 

Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Лисиця А.В. 

9. Проблеми впровадження геоекологічного підходу у вивченні географії в 

старшій школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Киришко О.С. 

Науковий керівник: канд. геогр. наук, проф. Мартинюк В.О. 

10. З досвіду формування екологічного мислення на уроках географії в 5-9 

класах. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Якубович А.В. 

Науковий керівник: канд. геогр. наук, проф. Мартинюк В.О. 

 

 

Кафедра: природничих наук з методиками навчання. 

Секція: теорії та методики навчання природничих наук. 

Керівник секцій: д-р пед.наук, проф. Грицай Н.Б. 

Секретар: канд. біол. наук, доц. Денисюк Н.В. 

 

Доповіді: 

1. Природнича освіта в Новій українській школі: новітні підходи та 

перспективи розвитку. 

Д-р пед.наук, проф. Грицай Н. Б. 
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2. Педагогічна ефективність різних форм і методів контролю на уроках 

біології в старшій школі.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Чепурко М.В. 

Науковий керівник: д-р пед.наук, проф. Грицай Н. Б. 

3. Професійна орієнтація здобувачів освіти основної та старшої школи на 

уроках біології. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Калюш  Р.Р. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Денисюк Н. В. 

4. Використання інноваційного французького досвіду навчання біології у 

шкільній природничій освіті України. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Валюх  Є.В. 

Науковий керівник: д-р пед.наук, проф. Грицай Н. Б. 

5. Педагогічна ефективність використання новітніх засобів навчання у 

природничій освіті. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Пархомчук І.О. 

Науковий керівник: д-р пед.наук, проф. Грицай Н. Б. 

6. Вивчення наслідків антропогенного впливу на атмосферу на уроках біології 

та екології в 11 класі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Мачук Н.Я. 

Науковий керівник: канд.геогр. наук, проф. Мельник В.Й. 

7. Використання інноваційних технологій навчання на уроках основ здоров’я.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Сочинська А.П. 

Науковий керівник: канд.с-г. наук, доц.Виговський І.В. 

8. Методика використання хімічних задач під час вивчення інтегрованого 

курсу «Природничі науки» у старшій школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Захарчук І.Б. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц.  Денисюк Н. В. 

9. Застосування новітніх педагогічних технологій в процесі навчанні біології в 

старшій школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Зінчик Т.В. 

Науковий керівник: канд.с-г. наук, доц. Демчук В.В. 

10. Методика розробки та використання проблемних ситуацій на уроках 

інтегрованого курсу «Природничі науки».  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Іваненко К.В. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Денисюк Н. В. 

11. Методика роботи вчителя з обдарованими старшокласниками у навчанні 

природничих предметів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Шахієва М.П. 

Науковий керівник: канд.геогр. наук, проф. Мельник В.Й. 

12. Ефективність застосування цифрових освітніх інструментів на уроках 

біології у 7-му класі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Ярмольчук М.О. 

Науковий керівник: канд.с-г.наун, доц. Виговський І. В. 

13. Формування в учнів уявлень про вегетаріанство і веганство  на уроках 

біології у 8 класі. 
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Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Чмуневич Р.Е. 

Науковий керівник: канд.с-г.наук, доц. Демчук В. В. 

14. Використання інформації з біотехнологій виробництва ліків і харчових 

продуктів у навчанні інтегрованого курсу «Природничі науки» в старшій 

школі.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Чижун О.О. 

Науковий керівник: канд.с-г.наук, доц. Демчук В. В. 

15. Ефективність використання STEM технологій на уроках біології. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Вейна Н.М. 

Науковий керівник: канд.геогр .наук, проф.  Мельник В.Й. 

16. Розвиток дослідницьких вмінь під час вивчення теми «Екологія» в 11 

класі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Герук А.П.  

Науковий керівник: канд.геогр.наук, проф.  Мельник В.Й. 

17. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології та основ 

здоров’я. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Осійчук І.І. 

Науковий керівник: д-р пед.наук, проф. Грицай Н. Б. 

18. Педагогічна ефективність використання дидактичних казок на уроках з 

природничих предметів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Рибачук А.В. 

Науковий керівник: д-р пед.наук, проф. Грицай Н. Б. 

19. Методика розвитку дослідницьких вмінь на уроках біології розділу 

«Людина».  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Ярута В.В. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Денисюк Н. В. 

20. Методика розвитку фізичних понять з інтегрованого курсу «Природничі 

науки у старшій школі». 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Отрода М.М. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц.  Денисюк Н. В. 

21. Методичні аспекти використання бобових культур у насиченні раціону 

школярів амінокислотами і білками. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Коханевич І.І. 

Науковий керівник: канд.с-г.наук, доц. Демчук В.В. 

22. Методичні основи застосування ігрових технологій у навчанні 

природничих дисциплін в основній школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Прохор В.Я. 

Науковий керівник: канд.с-г.наук, доц. Демчук В.В. 

23. Організація дистанційного навчання в природничій освіті учнів старшої 

школи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Юрчик Л. В. 

Науковий керівник: канд.с-г.наук, доц. Виговський І. В. 

24. Методика розвитку критичного мислення під час вивчення теми 

«Біорізноманіття» в 11 класі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Козова О.В. 

Науковий керівник: канд.геогр.наук, проф. Мельник В.Й. 
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Кафедра: біології, здоров’я людини та фізичної терапії. 

Секція: освітні та наукові інновації в галузі біології та проблем збереження 

здоров’я людини. 

Керівник секції: канд. біол. наук, проф. Марциновський В.П. 

Секретар: доц. Гусаковська Т.М. 

 

Доповіді: 

1. Діагностика та корекція порушень мікронутрієнтного стану і вітамінного 

балансу організму людини. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Тимашова Т.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Трохимчук І.М. 

2. Особливості формування карабідофауни (Coloptera carabidae) гігрофільних 

біотопів Рівн.обл. під впливом антропогенних чинників. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Вальковська А.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Трохимчук І.М. 

3. Особливості рослинності окремих територій Аргентинських островів, які 

прилягають до української антарктичної станції академік Вернадський. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» » І курсу Тарасович П.М. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, проф. Марциновський В.П. 

4. Еколого-консортивні особливості комах в умовах хвойних лісових 

насаджень. 

 Здобувач ступеня в/о «Магістр» » І курсу Корнійчук Ю.В. 

Науковий керівник: канд. вет. наук, проф. Шевців М.В 

5. Видатний мікробіолог С.В. Виноградський та Рівненщина. 

Канд. біол. наук, доц. Воловик Г.П.  

6. Динаміка популяцій представників роду Harpalus в умовах урбанізованих 

ландшафтів. 

Доц. Гусаковська Т.М. 

7. Сучасний стан флори р. Стир. 

Канд. біол. наук, доц. Толочик І.Л. 

8. Застосування новітніх освітніх технологій у викладанні концепції сталого 

розвитку. 

Д-р пед. наук, проф. Сяська І.О. 

9. Аналіз адвентивної фракції флори Волинського Полісся. 

Канд. біол. наук, доц. Ойцюсь Л.В. 

10. Історія розвитку та становлення ветеринарної науки в Україні. 

Канд. вет. наук, доц. Рудь О.Г. 

 

 

Кафедра: біології, здоров’я людини та фізичної терапії. 

Секція: сучасні аспекти психофізіотерапевтичних процесів відновлення 

здоров’я та працездатності. 

Керівник секції: д-р мед. наук, доц. Антонюк-Кисіль В.М. 

Секретар: ст.викл. Серган Є.О. 
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Доповіді: 

1. Особливості проведення діагностики та моніторингу стану здоров’я 

населення Рівненщини. 

Ст.викл. Чепурка О.Ю. 

2. Вплив точкового масажу на рівень імунітету людини. 

Ст.викл Серган Є.О 

3. Патологічні зміни в дихальній системі людини при туберкульозі. 

Д-р мед. наук, доц. Антонюк-Кисіль В.М. 

4. Морфометрія міофібрил і скоротливого апарату у період постнатального 

дозрівання кардіоміоцитів. 

Д-р біол. наук, проф. Загоруйко Г.Є. 

5. Історія розвитку реабілітації, як науки і значення її в сьогоденних реаліях. 

Канд. мед. наук, доц. Панасюк В.Ю. 

 

Кафедра:  педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. 

Секція: реалії та перспективи соціально-освітнього середовища. 

Керівник секції: д-р пед.наук, проф.Малафіїк І.В. 

Секретар: канд.наук з держ. управління, доц. Данилюк К.В. 

 

Доповіді: 

1. Системний підхід до формування фахівця соціальної сфери. 

Д-р пед.наук,проф. Малафіїк І.В. 

2. Роль аксіологічної складової як педагогічно сутнісного в полісистемній 

структурі підготовки майбутнього вчителя: зарубіжний досвід. 

Д-р пед.наук, проф.Пелех Ю.В. 

3. Кризове управління системою соціального захисту населення в умовах 

агресії Росії. 

Д-р наук з держ.управління, проф.Дубич К.В. 

4. Духовний розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства. 

Канд.пед.наук, доц.Петрук Л.П. 

5. Теоретичні основи особистісно-розвивального навчання в Новій українській 

школі. 

Канд.пед.наук, доц.Остапчук М.В. 

6. Інклюзивний підхід в соціальній роботі в сучасному українському 

суспільстві. 

Канд.пед.наук, доц.Нечипорук Л.І. 

7. Соціальна робота в період війни. 

Канд.наук з держ. управління, доц. Данилюк К.В. 

8. Мобільне навчання у системі інноваційних технологій організації 

освітнього процесу в закладі вищої освіти. 

Канд.пед.наук, доц.Галатюк М.Ю. 

9. Налагодження соціального партнерства між закладом середньої освіти та 

громадою. 

Канд.пед.наук, доц.Оксенюк О.В. 

10. Механізми державного управління закладом середньої освіти. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Родзевич Ю.О. 

Науковий керівник: канд.пед.наук , доц.Оксенюк О.В. 
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11. Сутність і специфіка дуальної освіти. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Матвієнко С.В. 

Науковий  керівник: канд.пед. наук,доц.Оксенюк О.В. 

12. Товариство «Просвіта» крізь призму століть. 

Викл. Філоненко Р.С. 

13. Роль аудиту та інспектування в управлінні закладу освіти. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Гриневич В.С. 

Науковий  керівник: д-р пед. наук, проф.Пелех Ю.В. 

14. Кейс-технологія у соціальному секторі та інформаційне забезпечення 

внутрішніх переселенців. 

Канд.пед.наук, доц. Левчук І.Б. 

 

Кафедра: загальної психології та психодіагностики. 

Секція: теоретичні проблеми сучасної психології.  

Керівник секції: канд. пед. наук, проф. Воробйов А.М. 

Секретар: канд. психол. наук, доц. Демчук О.О. 

 

Доповіді: 

1. Психологічні механізми формування і розвитку масової політичної 

свідомості в українському суспільстві. 

Канд. пед. наук, проф. Воробйов А.М. 

2. Соціально-психологічна характеристика групової агресії підлітків як прояв 

деструктивних субкультуральних тенденцій. 

Д-р психол. наук, проф. Павелків В.Р. 

3. Формування метакомпетентності майбутніх вчителів. 

Д-р психол. наук, проф. Івашкевич Е.З. 

4. Опитувальники діагностики поведінки особистості у стресових ситуаціях. 

Канд. психол. наук, доц. Демчук О.О. 

5. Передумови кризи зайнятості особистості в нових соціально-економічних 

умовах. 

Канд. психол. наук, доц. Рудюк О.В. 

6. Механізм боротьби або втечі як модель поведінки: психофізіологічні та 

клінічні аспекти. 

Канд. біол. наук, доц. Романюк В.Л. 

7. Акцентуація характеру як одна з передумов формування девіантної 

поведінки у підлітків.  

Здобувач ступеня в/о ІУ курсу Внучук С.П. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Павелків В.Р. 

8. Взаємозвязок копінг-стратегій та рівня конфліктності в підлітковому віці. 

Здобувач ступреня в/о «Магістр» І курсу Зайчук О.С. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Камінська О.В. 

9. Соціально-психологічні фактори формування  агресивної поведінки у 

підлітковому віці. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кравчук П.А. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Павелків В.Р. 

10. Психологічні особливості прояву агресивної поведінки у підлітковому віці. 



 70 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Микитюк В.М. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Павелків В.Р. 

11. Психологічні чинники успішної адаптації здобувачів вищої освіти у 

соціальному середовищі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Подерня Н.К. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Главінська О.Д. 

12.  Психологічні чинники розвитку комунікативної компетентності здобувачів 

вищої освіти. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Романюк О.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Главінська О.Д. 

13. Психологічні чинники самореалізації здобувачів вищої освіти. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Самойдюк А.В. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Хупавцева Н.О. 

14. Шляхи підвищення комунікативної компетентності.  

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Камінський А.Д. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Демчук О.О. 

15. Емоційний інтелект як чинник самореалізації студентів-психологів.  

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Парчук Т.О. 

Науковий керівник: ст. викл. Савуляк В.О. 

16. Спілкування підлітків в колі однолітків: психологічні негаразди. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Полонська В.А. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Демчук О.О. 

17. Емпатія як важливий компонент соціального розвитку особистості. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Пшенична Л.М. 

Науковий керівник: ст. викл. Савуляк В.О. 

18. Теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку мислення у молодших 

школярів. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Смаглюк А.А. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Демчук О.О. 

19. Поняття емоційного інтелекту в психологічному тезаурусі. 

Здобувач ступеня в/о ІУ курсу Сокотун К.О. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Демчук О.О. 

20. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації здобувачів 

вищої освіти. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Борак О.І. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Главінська О.Д.  

21. Волонтерська діяльність студентської молоді. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Байдак В.С. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Демчук О.О. 

22. Професійне самовизначення: теоретичний аспект. 

Здобувач ступеня ступеня в/о  ІІІ курсу Гурінчук Д.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Демчук О.О. 

23. Сімейні цінності: перспектива життєвої компетентності. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Сінчук І. В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Демчук О.О. 
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Кафедра: загальної психології та психодіагностики.  

Секція: прикладні проблеми сучасної психології.  

Керівник секції: канд. психол. наук, доц. Ставицька О.Г. 

Секретар: ст. викл. Савуляк В.О. 

 

Доповіді: 

1. Шляхи підвищення стресостійкості особистості в умовах дії 

психотравмуючої ситуації. 

Д-р психол. наук, проф. Камінська О.В. 

2. Методи і техніки фасилітації. 

Д-р психол. наук, проф. Хупавцева Н.О. 

3. Специфіка дистанційного психологічного консультування засобами 

бібліотерапії.  

Канд. пед. наук, проф. Ніколайчук Г.І. 

4. Психосоціальна допомога в умовах кризи. 

Канд. пед. наук, доц. Артемова О.І. 

5. Шляхи подолання стресу в умовах військового стану. 

Канд. психол. наук, доц. Главінська О.Д. 

6. Психологічні методи та техніки в кризовому консультуванні. 

Канд. психол. наук, доц. Дружиніна І.А. 

7. Потенціал бібліотерапії в умовах кризових травматичних подій. 

Канд. психол. наук, доц. Ногачевська І.О. 

8. Первинна психологічна допомога: її завдання та принципи. 

Канд. психол. наук, доц. Ставицька О.Г. 

9. Особливості застосування методів  арттерапії у роботі з деструктивною 

поведінкою представників молодіжних субкультур. 

Ст.викл. Панасюк В.М. 

10. Основи інтегративної християнської психотерапії. 

Ст.викл. Савуляк В.О. 

11. Психологічні особливості особистісного самовизначення студентів-

психологів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Вінярська М.О. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Ставицька О.Г. 

12. Проблема психопрофілактики інтернет-залежності у підлітковому віці. 

Здобувач ступреня в/о «Магістр» І курсу Максимчук М.Ю. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Камінська О.В. 

13. Психологічні особливості академічної прокрастинації студентів психологів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Хома О.Ю. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Ставицька О.Г. 

14. Психологічні чинники виникнення інтернет-адикції у підлітковому віці. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Бабак А.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Ставицька О.Г. 

15. Особливості стійкості особистості до стресу у юнацькому віці. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Гузей А.І. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Романюк В.Л. 

16. Використання групового фокусованого інтерв’ю при підготовці соціальних 

проектів для тимчасово переміщених осіб.  



 72 

Здобувачі ступеня в/о ІV курсу Камінський А.Д., Чичук Ю.В. 

Науковий керівник: ст.викл. Савуляк В.О. 

17. Життєстійкість як умова професійного зростання особистості. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Курята Н.О. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Ставицька О.Г. 

18. Порівняльний аналіз ефективності кількісних і якісних методів соціально-

психологічних досліджень. 

Здобувачі ступеня в/о ІV курсу Курята Н.О., Бабак А.В. 

Науковий керівник: ст. викл. Савуляк В.О. 

19. Психологічні особливості подолання тривожності студентів-психологів в 

умовах війни. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Грицюк К.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Артемова О.І. 

20. Вплив сучасних мультфільмів на психологічний стан і розвиток дітей. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ  курсу Гаврилюк О.А. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Романюк В.Л. 

21. Психологічні особливості соціально-психологічної адаптації вимущено 

переселених осіб. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Гуцало А.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Артемова О.І. 

22. Психологічні особливості самоставлення особистості у період юності. 

Здобувач ступеня в/о ІІІ курсу Левченя В.В. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Романюк В.Л. 

 

Кафедра: практичної психології та психотерапії.  

Секція: проблем практичної психології. 

Керівник секції: д-р психол.наук, проф. Ямницький В.М. 

Секретар: канд. психол. наук, доц. Сторож О.В. 

 

Доповіді: 

1. Психологічний супровід освітнього процесу в умовах військового стану. 

Д-р психол. наук, проф. Ямницький В.М. 

2. Психологічні особливості використання філіальної психотерапії у роботі з 

дітьми у кризових ситуаціях. 

Д-р пед. наук, проф. Литвиненко С.А. 

3. Особливості надання першої психологічної допомоги постраждалим 

внаслідок кризових травмуючи подій. 

Канд. психол.наук, доц. Сторож О.В. 

4. Емоційна прив’язаність дитини до матері як предиктор іі соціальної адаптації 

до шкільного навчання. 

Канд. психол.наук , доц. Бабак К.В. 

5. Особливості психокорекції травми війни. 

Ст.викл. Демянюк О.Б. 

6.  Психологічні особливості впливе емоційного інтелекту на формування 

комунікативної компетентності студентської молоді. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Козенюк М.О. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Ямницький В.М. 
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7. Психологічні особливості впливу емпатії на психологічний клімат молодої 

сім’ї. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Воробей О.М.. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Ямницький В.М. 

8. Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків у підлітковому 

віці. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Хомюк І.Я. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Ямницький В.М. 

9. Психологічні особливості впливу емоційного інтелекту на формування 

комунікативної компетентності студентської молоді. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Левандовська А.В. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Литвиненко С.А. 

10. Емоційний інтелект як чинник розвитку міжособистісних стосунків сучасної 

молоді. 

Здобувач ступеня в/о ІVкурсу Радчук О.В. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Литвиненко С.А. 

11. Психологічний аналіз стану тривожності студентів в умовах дистанційного 

навчання. 

Здобувач в/о ІV курсу Клімцова І.І. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Литвиненко С.А. 

12. Психолого-педагогічна підтримка дитячо-батьківських стосунків молодших 

школярів. 

Здобувач в/о ІV курсу Семенюк І.А. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Литвиненко С.А. 

13. Особливості психологічної допомоги дітям з травматичним досвідом. 

Здобувач в/о ІV курсу Курилюк Д.Ю. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Ямницький В.М 

14. Стрес як чинник виникнення депресивних станів особистості. 

Здобувач в/о ІV курсу Мовчко О.П. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Сторож О.В. 

15. Вплив стилю батьківського виховання на розвиток самооцінки особистості. 

Здобувач в/о ІV курсу Конончук А.О. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Сторож О.В. 

16. Вплив соціально-психологічної адаптації на розвиток самореалізації 

особистості. 

Здобувач в/о ІV курсу Апостол М.В. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Сторож О.В. 

 

Кафедра: вікової та педагогічної психології. 

Секція: вікові аспекти психологічної допомоги населенню в умовах війни.  

Керівник секції: канд. пед. наук, проф. Безлюдна В.І. 

Секретар: д-р філос., доц. Широких А.О. 

 

Доповіді: 

1. Особливості налагодження контакту із психотравмованою дитиною. 

Канд. пед. наук, проф. Безлюдна В.І. 

2. Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях. 
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Канд. психол. наук, доц. Березюк Т. П. 

3. Перша психологічна допомога дітям раннього та дошкільного віку у 

стресових ситуаціях. 

Канд. психол. наук, доц. Кулакова Л.М. 

4. Вплив тривожності на психічне здоровʼя студентів під час війни. 

Канд. психол. наук, доц. Созонюк О.С. 

5. Психологічна допомога молодшим школярам в умовах війни. 

Д-р філос., доц. Широких А.О. 

6. Психологічна допомога людям, які опинилися в зоні військових дій. 

Канд. психол. наук, доц. Яцюк Н.О. 

7. Психологічна підтримка молодших школярів в умовах війни. 

Канд. психол. наук, ст.викл. Хомич І.С. 

8. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям. 

Викл. Юрчук О.С. 

9. Арт-терапевтична корекція тривожності членів родин учасників бойових дій. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Павлюк І.Г. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Березюк Т.П. 

10. Прийоми самодопомоги при стресовій ситуації. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Павлушенко А.М. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Кулакова Л.М. 

11. Корекція тривожності внутрішньо переміщених дітей засобами арт-терапії. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Акімова А.О. 

Науковий керівник: д-р  психол. наук, проф. Павелків Р.В. 

12. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при виникненні 

страху. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кошка І.С. 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Созонюк О.С. 

13. Прагнення студентської молоді до поєднання трудової, навчальної та 

волонтерської діяльності у період війни. 

Здобувач в/о IV курсу Горбатюк О. 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Корчакова Н.В. 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

 

Кафедра: історії України. 

Секція: суспільно-політичні процеси на українських землях. 

Керівники секції: д-р іст. наук, проф. Давидюк Р.П. 

Секретар: здобувач ступеня в/о «Магістр» Ксьондзик С. М. 

 

Доповіді: 

1. Українські посли від Волині до польського сейму V скликання (1938-1939 

рр.). 

Д-р іст.наук, проф. Давидюк Р.П. 
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2. Галицько-Волинська держава в європейських та азійських процесах періоду 

правління Данила Галицького. 

Здобувач в/о ІV курсу Сорочинська О.В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, проф. Шеретюк В.М. 

3. Портрети Кирила Розумовського в дослідженнях українських козакознавців. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Павлюк (Гапонюк) Т. М. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Доброчинська В. А. 

4. Візія минулого в козацькому історіописанні XVIII ст.  

Здобувач ступеня в/о IV курсу Костюкович М. В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Доброчинська В. А 

5. Особливості діяльності депутата IV Державної думи російської імперії 

Тивончука Михайла Павловича 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Чиж А.А. 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Гуменюк О.В. 

6. Олександр Шульгин (1889–1960 рр.) як перший міністр закордонних справ 

УНР. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Кравчук Н.М. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Доброчинська В.А 

7. Історіографічний аспект дослідження більшовицької політики 

розселянювання в Україні.  

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Романчук М.І. 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Пальчевський Р.С. 

8. «Пацифікація» Галичини: історіографічний огляд. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Павлюк С.А. 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Гуменюк О.В. 

9. В’ячеслав Чорновіл – український політв’язень радянського режиму. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Ксьондзик С. М. 

Науковий керівник: д-р іст. наук, проф. Давидюк Р.П. 

 

Кафедра: історії України. 

Секція: духовно-культурний і освітній розвиток.  

Керівники секції: канд.іст.наук, проф. Галуха Л.Ю. 

Секретар: ст. лаб. Ісічук Т.С. 

 

Доповіді: 

1. Замок князів Острозьких у Звягелі: планування та забудова. 

Д-р іст. наук, проф. Прищепа Б.А. 

2. Реалізація політики російської імперії в українському питанні російською 

православною церквою на Правобережній Україні у ХІХ–поч. ХХ ст. 

Канд. іст. наук, проф. Галуха Л.Ю. 

3. Організація народних читань як форма культурних комунікацій інтелігенції з 

міським простолюдом Правобережної України (кінець ХІХ–початок ХХ ст.).  

Д-р іст. наук, проф. Прищепа О.П. 

4. Українська навчальна література у волинському шкільництві (1921–1939 рр.). 

Канд. іст. наук, доц. Доброчинська В. А. 

5. Релігія в житті української родини часів «застою». 

Канд. іст. наук, доц. Гуменюк О.В. 
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6. Рольова гра на уроках історії як засіб розвитку особистості учня. 

Канд. пед. наук, доц. Бондар І. В. 

7. Християнство в умовах розбудови Давньоруської держави періоду правління 

Ярослава Мудрого. 

Здобувач в/о ІV курсу Кубай В. А. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, проф. Шеретюк В.М. 

8. Освітня діяльність князів Острозьких. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Рущак В.Ю. 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Гуменюк О.В. 

9. Острозька колегія як форпост виникнення українського ентидета. 

Здобувач в/о ІV курсу Дмитрук О.Р. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, проф. Шеретюк В.М. 

10. Освіта українських жінок у другій половині ХVІІ – початку ХVІІІ 

століття. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Цибульська Я.С. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Доброчинська В.А. 

11. Релігійний туризм на Волині у ХІХ – початку ХХ століття. 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Парійчук І. М. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Доброчинська В. А 

12. Літературна спадщина Володимира Винниченка (1880–1951 рр.). 

Здобувач ступеня в/о IV курсу Осницька І. В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Доброчинська В. А 

13. Торування шляху української мови до освітньо-культурного життя у 

підросійській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

Здобувач в/о ІV курсу Мялик К.Г. 

Науковий керівник: д-р іст. наук, проф. Прищепа О.П. 

14. Українська культура від втрат періоду Другої світової війни до втрат в 

умовах більшовицького режиму. 

Здобувач в/о ІV курсу Петричук О.В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, проф. Шеретюк В.М. 

15. Багатоперспективність у роботі з історичними джерелами як засіб 

формування компетентностей учнів на уроках історії. 

Здобувач в/о ІV курсу Жовклий В.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Бондар І. В. 

16. Місце кримських татар в шкільному курсі історії України. 

Здобувач в/о ІV курсу Смаль О. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Візітів Ю.М. 

 

Кафедра: історії України. 

Секція: військова історія. 

Керівники секції: канд.іст.наук, доц. Пальчевський Р.С. 

Секретар: канд.іст.наук, доц. Карпухіна Т.О. 

 

Доповіді: 

1. Україна у московсько-литовських війнах ХV-ХVІ століть. 

Канд. іст. наук, проф. Шеретюк В.М. 
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2. Мемоаріалознавство в археології козацької доби.  

Канд. іст. наук, доц. Візітів Ю.М. 

3. Конституція Пилипа Орлика як втілення української державності: основні 

ідеї. 

Канд. іст. наук, доц. Карпухіна Т.О. 

4. Культурно-освітня робота українських молодіжних обʼєднань в умовах 

Другої Речі Посполитої. 

Канд. іст. наук, доц. Пальчевський Р.С. 

5. Запорізькі козаки у військових конфліктах: тактика та стратегія. 

Здобувач в/о ІV курсу Рокитенець А.В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, проф. Шеретюк В.М. 

6. Українське козацтво у польських військових формуваннях початку ХVІІ ст. 

Здобувач в/о ІV курсу Лопачук С. 

Науковий керівник: канд. іст. наук., доц. Візітів Ю.М. 

7. Історична специфіка виникнення козацьких прізвищ. 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Радчук М.О. 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Гуменюк О.В. 

8. Символ воєнного дитинства: яким йому бути? 

Здобувач в/о ІV курсу Юрко П. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Візітів Ю.М. 

 

Кафедра: всесвітньої історії. 

Секція: гуманістичний розвиток світу. 

Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Слесаренко А.В. 

Секретар: канд. іст. наук, доц. Синяк С.Л. 

 

Доповіді: 

1. Національно-демократичні традиції в державотворчому процесі 

Чехословаччини 1918-1938 р.р. 

Заслужений діяч науки і техніки, канд. іст. наук, проф. Постоловський Р.М. 

2. Взаємозв’язок формування президентської та республіканської традиції в 

період Першої Чехословацької республіки. 

Канд. іст. наук, доц. Філіпчук І.В. 

3. «Декрети Бенеша»: вигнання німців з Чехословаччини після Другої світової 

війни. 

Канд. іст. наук, доц. Десятничук І.О. 

4. Експлуатація жертв Голокосту в гетто Волинь-Поділля. 

Канд. іст. наук, доц. Михальчук Р.Ю. 

5. Репресії та судові процеси над представниками опозиції в УРСР та 

Чехословаччині 1971–1972 рр.: інтерпретації, коментарі, пам’ять (до 50-річчя 

подій). 

Канд. іст. наук, доц. Слесаренко А.В. 

6. Політичні процеси в російській федерації: вплив імперських традицій. 

Канд. іст. наук, доц. Мартинчук І.І. 
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7. Діяльність товариства охорони здоровʼя у Здолбунівському повіті у 1921-

1931 р.р. 

Канд. іст. наук, доц. Синяк С.Л. 

8. Міжнародний нобелівський рух і Україна. 

Доц. Сєвєрова О.В. 

9. Історія родини Жуків за архівними джерелами Рівненського та 

Житомирського обласних архівів. 

Здобувач в/о ІV курсу Жук М.І. 

Науковий керівник: доц. Сєвєрова О.В. 

10. Становлення парламентаризму в росії: діяльність I та II Державної Думи. 

Здобувач в/о ІV курсу Десятничук І.І. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Михальчук Р. Ю. 

11. Діяльність Вудро Вільсона на Паризькій міжнародній конференції 

Здобувач в/о ІV курсу Дудай В.Ю. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Мартинчук І.І. 

12. Політика У. Черчілля на початку Другої світової війни. 

Здобувач в/о ІV курсу Дацюк Ю.В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Мартинчук І.І. 

13. Перша російсько-чеченська війна та її наслідки для російської федерації. 

Здобувач в/о ІV курсу Климовець В.В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Мартинчук І.І. 

14. Причини та передумови Нагірно-Карабахського конфлікту. 

Здобувач в/о ІV курсу Кладько В.О. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Мартинчук І.І. 

15. Партійно-державна діяльність Л.Троцького і І.Сталіна. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Собчук Л. 

Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки, канд. іст. наук,  

проф. Постоловський Р.М. 

16. Генералітет армії Німецької імперії у Першій світовій війні. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Малафіїк Ю.О. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Мартинчук І.І. 

 

Кафедра: всесвітньої історії. 

Секція: проблеми медієвістики та історії нового часу. 

Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Озимчук О.Б. 

Секретар: канд. іст. наук, доц. Плюта Н.В. 

 

Доповіді: 

1. Місце лицарства у суспільній ієрархії та його соціокультурні особливості. 

Канд. іст. наук, доц. Ворон О.П. 

2. Приватне життя у середньовічних містах Англії та Франції. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Поліщук А. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Ворон О.П. 

3. Легітимація влади монарха у Західній Європі часів Середньовіччя. 

Здобувач в/о ІV курсу Буржинська Н. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Ворон О.П. 
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4. Соціальний статус жінки у середньовічній Англії та Франції. 

Здобувач в/о ІV курсу Миколайчик В. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Ворон О.П. 

5. Роль королів у військових конфліктах 14 ст. 

Здобувач в/о ІV курсу Анчук А. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Ворон О.П. 

6. Жінки дому Тюдор у політичному житті Англії 

Здобувач в/о ІV курсу Петровець М. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Ворон О.П. 

7. Інквізиція в житті Середньовічної Європи. 

Здобувач в/о ІV курсу Поліщук А.О. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Михальчук Р. Ю. 

8. Повсякденне життя в середньовічному суспільстві Західної Європи. 

Здобувач в/о ІV курсу Семеренко В.М. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Михальчук Р. Ю. 

9. Стратегія і тактика відвоювання Франції під час правління Карла V Мудрого. 

Канд. іст. наук, доц. Озимчук О.Б. 

10. Створення і розвиток держави готів на території України. 

 Здобувач в/о ІV курсу Шмат К.О. 

Науковий керівник:  канд. іст. наук, доц. Озимчук О.Б. 

11. Системні принципи «кризи бронзового віку». 

Здобувач в/о ІV курсу Бондар Д.О. 

 Науковий керівник:  канд. іст. наук, доц. Озимчук О.Б. 

12. Венеціанська республіка в період влади Візантійської імперії. 

Здобувач в/о ІV курсу Гринчук В.С. 

Науковий керівник:  канд. іст. наук, доц. Озимчук О.Б. 

13. Пандемії епохи Великих географічних відкриттів. 

Здобувач в/о ІV курсу Німкович Р.О. 

Науковий керівник: доц. Сєвєрова О.В. 

14. Англійська революція ХVII ст. 

Канд. іст. наук, доц. Плюта Н.В. 

15. Особливості конституційної монархії Великобританії у XVIII ст. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Таргонська А.І. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Мартинчук І.І. 

16. Наздоганяючий характер російської модернізації XVIII – середині XIX 

ст.: особливості та протиріччя. 

Здобувач в/о ІV курсу Сухий В.І. 

Науковий керівник: доц. Сєвєрова О.В. 

17. Освіта жінок у вікторіанській Англії. 

Здобувач в/о ІV курсу Федюшко В.О. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Мартинчук І.І. 

18. Декабристська версія діяльності Верховного кримінального суду. 

Здобувачка в/о ІV курсу Долганова М.П. 

Науковий керівник: доц. Сєвєрова О.В. 
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19. Стан розвитку артилерії в армії Півдня під час Громадянської війни 

період 1861-1862 р.р. в США. 

Здобувач в/о IV курсу Базелюк А.І. 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц Озимчук О.Б. 

 

Кафедра: політології та соціології. 

Керівник: канд. іст. наук, доц.Терешко Ю.М. 

Секретар: канд. політ. наук, доц. Вівчар І.В. 

 

Доповіді: 

1. Феномен Степана Бандери в російській пропаганді і російській політиці щодо 

України. 

Канд. іст. наук, доц. Терешко Ю.М. 

2. Євроінтеграційні перспективи України в контексті російсько-української 

війни. 

Канд. політ. наук, доц. Кундеус О.М. 

3. Впровадження сучасних інноваційних моделей громадянського діалогу в 

контексті реагування на нові міграційні виклики в Центрально-Східній Європі. 

Канд. політ. наук, доц. Лесняк В.Ю. 

4. Соціальні медіа як інструмент маніпуляції суспільством. 

Канд. політ. наук, доц. Андрощук І.М. 

5. Інформаційне забезпечення політичного аналізу. 

Канд. політ. наук, доц. Вівчар І.В. 

6. Організація трудових відносин в умовах воєнного стану. 

Канд. іст. наук, доц. Кузьма Т.М. 

7. Консолідація українського суспільства в умовах російського вторгнення. 

Канд. іст. наук, доц. Опанасюк Т.А. 

8. Комунікаційна стратегія української влади під час повномасштабного 

військового вторгнення РФ в Україну. 

Канд. політ. наук, доц. Крет О.В. 

9. Кібербезпека, як важлива складова інформаційної гігієни. 

Канд. політ. наук, доц. Крет Р М. 

10.Особливості зовнішньополітичної взаємодії між Україною та Туреччиною на 

міжнародній арені. 

Здобувач в/о  ІІІ курсу Воят С.В. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Крет Р.М. 

11.Екологічна безпека у політичному порядку Європейського Союзу. 

Здобувач в/о  ІVкурсу Панчук О.В. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Крет Р.М. 

12.Особливості зовнішньополітичної співпраці між Україною на Німеччиною. 

Здобувач в/о  ІІІ курсу Дем’яненко А.А. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Крет О.В. 

13.Сучасні особливості зовнішньополітичної взаємодії між Україною та 

Францією. 

Здобувач в/о  ІІІ курсу Лісовець А.П. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Крет О.В. 
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14.Стан сучасних зовнішньополітичних взаємовідносин між Росією та США. 

Здобувач в/о ІVкурсу Кулик В.М. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Крет О.В. 

15. Основні методи пропаганди в російських ЗМІ. 

Здобувач в/о  ІV курсу Коломис Н.Я. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Кундеус О.М. 

16. Особливості реалізації стратегії інформаційної безпеки України. 

Здобувач в/о  ІV курсу Машевська А.І. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Кундеус О.М. 

17. Причини військової агресії Росії на Донбасі. 

Здобувач в/о  ІV курсу Яницька Д.Д. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Кундеус О.М. 

18. Зовнішня політика Великобританії в 21 ст.: тенденції та перспективи. 

Здобувач в/о ІV курсу Рогульчик М.А. 

Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Кундеус О.М. 

 

Кафедра: політичних наук. 

Секція: політичні інститути і процеси. 

Керівник секції: канд.іст.наук, доц. Невинна Г.Я. 

Секретар: здобувачка ступеня PhD Коваль К.Ю. 

 

Доповіді: 

1. Особливості демократичної консолідації українського суспільства в умовах 

війни з РФ. 

Канд.іст.наук, доц. Невинна Г.Я. 

2. Питання воєнного стану в конституційному правосудді. 

Канд.політ.наук, доц. Хаврук І.А. 

3. Національна система стійкості в умовах збройної агресії Росії проти України 

2014-2022 рр. 

Канд.іст.наук, проф. Герасимчук Т.Ф. 

4.Специфіка інтерпретації політичної влади в концепції М.Фуко. 

Канд.іст.наук, доц. Валюх Л.І. 

5. Гендерні стереотипи в суспільстві та політиці. 

Канд.іст.наук, доц. Івчик Н.С. 

6. Трансформація ідентичності українців в умовах російсько-української війни: 

міліарна модель. 

Канд.іст.наук, доц. Постельжук О.П. 

7. Національний чинник, як доцентрова та відцентрова сила Європейської 

інтеграції. 

Здобувач ступеня PhD Міщук В.В. 

Науковий керівник: д-р політ.наук, проф. Юськів Б.М. 

8. Політика пам’яті в Україні та Республіці Польща.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Штиба В.М. 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Івчик Н.С. 

9. Інформаційна безпека України в умовах російсько-української війни (2014-

2021 рр.). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Аверічев В.В. 
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Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Валюх Л.І. 

10. Реформування місцевого самоврядування: закордонний досвід та вітчизняні 

реалії. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Горохова Л.В. 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Невинна Г.Я. 

11. Трансформація політичної системи України в умовах пандемії COVID-19. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Додь В.Ю. 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Постельжук О.П. 

12. Становлення інформаціональної демократії в Україні. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Заглада В.М. 

Науковий керівник: д-р політ.наук, проф. Юськів Б.М. 

13. Стратегічні комунікації в ЄС в період пандемії Covid-19. 

Здобувач в/о IV курсу Головко Д.О. 

Науковий керівник: д-р політ.наук, проф. Юськів Б.М. 

14. Тероризм як форма політичної боротьби. 

Здобувач в/о IV курсу Сімак О.О. 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Невинна Г.Я. 

15. Інформаційна гігієна в умовах гібридної війни проти України. 

Здобувач в/о IV курсу Якобчук М.С. 

Науковий керівник: д-р політ.наук, проф. Юськів Б.М. 

16. Глобальний вимір російсько-українського конфлікту. 

Здобувач в/о IV курсу Юзюк І.А. 

Науковий керівник: канд.політ.наук, доц. Хаврук І.А. 

 

Кафедра: філософії. 

Секція: філософія. 

Керівник секції: д-р філос. наук, проф. Панчук І.І. 

Секретар: ст.лаб. Кохно І.В. 

 

Доповіді: 

1. Роль опозиції «сільський-міський» у функціонуванні релігійно-церковного 

комплексу Волинського регіону (60-80-ті роки ХХ ст.). 

Д-р філос.наук, проф. Панчук І.І. 

2. Цінності в період воєнного часу. 

Д-р філос.наук, проф. Шевчук К.С. 

3. Концепція війни та миру в ісламі. 

Канд.філос. наук ,проф. Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. 

4. Капеланське служіння християнських церков України в умовах війни. 

Канд.іст.наук, доц. Ворон О.П. 

5. Проблеми біженців в сучасних реаліях: історико-філософський дискурс. 

Канд.філос.наук, доц. Мишков В.Я. 

6. Політика, як підсистема суспільних відносин. 

Канд.філос.наук, доц. Грицишина М.В. 

7. Контекстне навчання як умова формування основ професійного 

самовдосконалення майбутнього вчителя. 

Канд.пед. наук, доц. Сорочинська Т.А. 
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8. Біоетичні аспекти в соціальних доктринах традиційних та неорелігійних 

конфесій в сучасній Україні. 

Здобувач ступеня PhD Райков В.Д. 

Науковий керівник: д-р філос.наук, проф.Панчук І.І. 

9. Волонтерська допомога протестантів Рівненщини під час Вітчизняної війни 

українського народу. 

Здобувач ступеня PhD Байда Н.П. 

Науковий керівник: д-р філос.наук, проф.Панчук І.І. 

10. Соціальна діяльність пʼятидесятників Волинського регіону під час 

вітчизняної війни українського народу: вектори змін. 

Здобувач ступеня PhD Рубель А.В. 

Науковий керівник: д-р філос.наук, проф.Панчук І.І. 

11. Контекстне навчання як умова формування основ професійного 

самовдосконалення майбутнього вчителя . 

Здобувач ступеня в/о ІV курсу Сорочинська О.В. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Сорочинська Т.А. 

 

 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ 

 

Кафедра: духових та ударних інструментів. 

Секція: духового інструментально-оркестрового виконавства. 

Керівник секції: канд.пед.наук, проф. Цюлюпа С.Д. 

Секретар: канд.пед.наук, доц. Палаженко О.П. 

 

Доповіді: 

1. Наукові здобутки духовиків України в умовах Європейської інтеграції. 

Канд.пед.наук, проф. Цюлюпа С.Д. 

2. Вплив дитячих музичних осередків на розвиток духової музики на 

Рівненщині. 

Д-р пед. наук, проф. Сверлюк Я.В. 

3. Підготовка студента до виступу. Методи подолання сценічного хвилювання в 

класі ударних інструментів. 

Ст. викл. Димченко С.С. 

4. Популяризація українського народного мелосу в обробках для ансамблю 

«Диксиленд». 

Доц. Сіончук О.В 

5. Методичні основи формування чистоти інтонації музиканта-духовика у 

процесі навчання. 

Канд.пед.наук, доц. Палаженко О.П. 

6. Аспекти розвитку виконавчої техніки тромбоніста. 

Доц. Терлецький М.М. 

7. Науково-методична та творча діяльність трубачів-професіоналів в контексті 

національної культури. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Яценик В.В.. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, проф. Цюлюпа С.Д. 
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8. Ударні інструменти в культурно-мистецькому просторі Рівненщини. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Столяр В.А. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, проф. Цюлюпа С.Д. 

9. Саксофон і його технічні особливості виконавства. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Хандій В.В. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, проф. Цюлюпа С.Д. 

10. Провідні кларнетисти Східноєвропейської виконавської школи 20-21ст. 

Здобувач ступеня в/о «Бакалавр» ІІ курсу Клевець К.О. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц.Палаженко О.П. 

11. Валторнове мистецтво в музичній культурі Рівненщини XX – поч.  XXI ст. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Стригун Р.М. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, проф. Цюлюпа С.Д. 

12. Конкурси виконавців на духових та ударних інструментах в історії 

музичного мистецтва України». 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Семочко О.І. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, проф. Цюлюпа С.Д. 

13. Становлення та розвиток духового оркестрового виконавства на 

Хмельниччині. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Олійник М.В. 

Науковий керівник: доц.Сіончук О.В. 

14. Духові інструменти в українській симфонічній музиці XVIII ст. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Ворончак І.І. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц.Палаженко О.П. 

15. Духові інструменти в українській симфонічній музиці XVIII ст. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Ворончак І.І. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц.Палаженко О.П. 

16. Еволюція духового оркестрового виконавства на Рівненщині. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Поліщук А.І. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, проф. Цюлюпа С.Д. 

17. Історія виникнення й професійної діяльності відділу духових та ударних 

інструментів Львівського державного музичного ліцею імені Соломії 

Крушельницької. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Кулини М.С. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц.Палаженко О.П. 

18. Роль і значення духових інструментів в українських симфоніях другої 

половини ХІХ століття. 

Здобувач ступеня в/о ІІ курсу Андрощук Д.І. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц.Палаженко О.П. 

19. Сопілкарство України другої половини XX – початку XXI століть. 

Канд. пед. наук. доц. Дзвінка Р.І. 

20. Історія розвитку струнни музични інструментів на Рівненщині 

Проф. Столярчук Б.Й. 

 

Кафедра: хорового диригування.   

Секція: українська хорова культура, національне хорове виконавство. 

Керівник секції: канд. філос. наук, доц. Харитон І. М. 

Секретар: лаб. Шидловська Ф. С. 
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Доповіді: 

1. Моделювання змісту стражденного, літургійною пісенністю в культі 

Української Православної Церкви. 

Канд. філос. наук, доц. Харитон І. М. 

2. Специфічні особливості виконання хорової музики епохи Ренесансу в 

сучасних умовах національного культуротворення. 

  Ст. викл. Дем`янюк О. І. 

3. Сакральні піснеспіви Страсного тижня – від Великого Четверга до 

Великодньої Полуношниці: особливості побутування в культовій обрядовості 

української православної традиції. 

Заслужений діяч мистецтв України, доц. Іваник Н. М. 

4. Емоційно-вольова складова підготовки студента-музиканта до диригентсько-

хорової діяльності.  

Заслужений працівник культури України, доц. Якимчук С. Н. 

5. Хорова творчість українського сучасного композитора Ганни Гаврилець: 

самобутність композиторського обдарування. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Дейнека І. Ю. 

Науковий керівник: канд. філос. наук, доц. Харитон І. М. 

6. Українське вокальне мистецтво: феномен національного співацького 

музикування. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кузьмин У. Р.  

Науковий керівник: канд. філос. наук, доц. Харитон І. М. 

7. Солоспіви Анатолія Кос-Анатольського як феномен української камерно-

вокальної музики. 

Здобувач в/о IІ курсу Ковтун Д. Ю. 

8. Stabat Mater – римський католицький гімн в системі координат ключових 

стильових напрямків західноєвропейської музики.  

Здобувач в/о IІ курсу Савченко М. О. 

9. Хорова творчість Г. Гаврилець: етапи становлення та особливості її 

самовияву. 

 Здобувач в/о IІ курсу Данильчук О. О. 

10. Обробка української народної пісні як творчий метод інтерпретації 

оригінального музичного матеріалу. 

 Здобувач в/о IІ курсу Щеглюк Т. В. 

11. Академічна вокальна школа в Україні: витоки, специфіка побутування та 

перспективи розвитку. 

 Здобувач в/о IІ курсу Жовнір М. О. 

12. Значення тріумфу С. Крушельницької на сценах Європи для розвитку 

національного вокального мистецтва. 

 Здобувач в/о IІ курсу Наконечнюк Д. М. 

13. Стильові особливості українського сучасного хорового мистецтва періоду 

другої половини ХХ – початку ХХІ століть.   

Здобувач в/о IІ курсу Повстянка О. О. 

14. Творчість М. Леонтовича в контексті музично-хорової культури України. 

Здобувач в/о IІ курсу Годованська М. Ю. 
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Кафедра: історії, теорії музики та методики музичного  виховання. 

Секція: методики музичної освіти. 

Керівник: канд. пед. наук, доц. Крижановська Т.І. 

Секретар: канд. пед. наук, доц. Крусь О.П.  

 

Доповіді: 

1. Шляхи організації науково-дослідної роботи студентів-бакалаврів 

спеціальності «Середня освіта (Музичне мистецтво)». 

Канд. пед. наук, доц. Радковська Л.М. 

2. Нетрадиційні форми уроків музичного мистецтва  як засіб розвитку 

співацьких навичок молодших школярів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Малей Я. Р. 

Науковий керіник: канд. пед. наук, доц. Радковська Л.М. 

3. Активізація процесу творчого мислення дітей старшого дошкільного віку 

під час слухання музики. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кулакевич А.В. 

Науковий керіник: канд. пед. наук, доц. Радковська Л.М. 

4. Розвиток навичок імпровізації учнів-піаністів дмш. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Панчук І. М. 

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Гумінська О. О. 

5. Розвиток комунікативних навичок учнів 5-7 класів на уроках музичного 

мистецтва.  

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Василишин І. В.  

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Гумінська О. О. 

6. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва у процесі педагогічної практики. 

Канд.пед.наук, доц. Гумінська О. О. 

7. Музично-ігрова діяльність молодших школярів як передумова творчого 

розвитку дитячої особистості. 

Здобувач  в/о «Магістр» І курсу Деменіна І.М. 

Науковий керівник: канд. мист., доц. Прокопович Т.Ю. 

8. Творчість Миколи Лисенка в контексті політики національної пам’яті. 

Канд. мист., доц. Прокопович Т.Ю. 

9. Розвиток художньої компетентності старшокласників методом творчого 

практикуму в курсі «мистецтво». 

Здобувач  в/о «Магістр» І курсу Борщ К.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Крижановська Т.І. 

10. Музичний розвиток дітей з особливими освітніми потребами на уроках 

фортепіано. 

Здобувач  в/о «Магістр» І курсу Висотська Д.С 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Крижановська Т.І. 

11. До питання варіативності методики реалізації змістових ліній музичної 

освіти у початковій школі. 

Канд. пед. наук, доц. Крижановська Т.І. 

12. Методологічні аспекти формування національної вихованості майбутніх 

учителів музики. 

Канд. пед наук, доц. Крусь О.П. 
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Кафедра:  гри на музичних інструментах.  

Секція: фортепіано та народних інструментів. 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Яковенко Л.П.  

Секретар: канд. пед. наук, доц. Тарчинська Ю.Г. 

 

Доповіді: 

1. Особливості інструментальної підготовки майбутнього фахівця в умовах 

дистанційного навчання. 

Проф. Корейчук М.П. 

2. Перспективи та виклики мистецько-педагогічної освіти: методичні аспекти. 

Канд. пед. наук, доц. Прокопчук В.І. 

3. Концертно-виконавська діяльність як засіб самореалізації студентів – 

майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

Канд. пед. наук, доц. Яковенко Л.П. 

4. Українська фортепіанна музика в педагогічному процесі. 

Канд. пед. наук, доц. Остапчук М.М. 

5. Розвиток поліфонічного слуху хормейстерів у процесі фортепіанної 

підготовки. 

Канд. пед. наук, доц. Буцяк В.І. 

6. Робота над музичним твором у наукових дослідженнях. 

Канд. пед. наук, доц. Тарчинська Ю.Г. 

7. Доцільне оновлення робочих програм навчальної дисципліни «Основний 

музичний інструмент» у контексті сучасних вимог стейкхолдерів за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Ст. викл. Смалько М.Ф. 

8. Перекладення творів І.С. Баха для баяна-акордеона. 

Доц. Івченко О.Л. 

9. Робота над вокальними творами як багатофункціональний засіб розкриття 

особистості студента у класі бандури. 

Доц.Турко Н.Є. 

10. Методика розвитку професійної рефлексії майбутнього керівника 

інструментального колективу. 

Д-р філософії, доц. Мазур Д.В. 

11. Мотиваційна компонента музично-естетичного виховання в умовах 

нетрадиційних форм організації навчальної діяльності. 

Канд. пед. наук, доц. Григорчук І.С. 

 

Кафедра:  пісенно-хорової практики та постановки голосу  

Секція: хорового диригування та постановки голосу 

Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Сверлюк Л. І.  

Секретар: канд. пед. наук, доц. Бондарчук А. Я. 

 

Доповіді: 

1. Формування основних елементів диригентсько-хорової майстерності у 

педагогічній діяльності вчителя музики. 

Доц. Устенко К.О. 

 



 88 

2. Музичне мистецтво як засіб терапії психоемоційного стану особистості. 

Канд. пед. наук, доц. Крет М. В. 

3. Естрадний спів в системі музично-педагогічної освіти як складова івент-

менеджменту та шоу-бізнесу. 

Канд. пед. наук, доц. Бондарчук А. Я. 

4. Адаптація підготовки до практичних занять з хором в умовах дистанційного 

навчання. 

Доц. Сітовський Л. П. 

5. Особливості роботи з низькими чоловічими голосами на початкових етапах 

їх розвитку. 

Доц. Швидків Г. Р. 

6. Народні основи української музики. 

Доц. Івченко Г. А. 

7. Психологічний вимір комунікативної взаємодії в дитячому хоровому 

колективі. 

 Канд. пед. наук, доц. Сверлюк Л.І. 

8. Активізація творчого сприйняття хорової музики учнями старших класів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Василишин І.В. 

Науковий керівник: доц. Устенко К.О. 

9.  Вітчизняний та зарубіжний досвід формування та розвитку естрадного співу. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Малей Я.Р. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Бондарчук А.Я. 

 

Кафедра: естрадної музики. 

Секція: естрадного виконавства. 

Керівник секції: проф. Калустьян О.В. 

Секретар: ст. викл. Онищук В.І. 

 

Доповіді: 

1.Особливості організації лінеарних музичних звукових конструкцій. 

Проф. Калустьян О.В. 

2.Умови формування та розвитку вокального мистецтва України ХVII-XX ст. 

Народна артистка України, проф. Фарина Н.П. 

3.Український джаз у сучасному соціальному контексті на початку XXI ст. 

Канд. пед. наук, доц.Филипчук М.С. 

4.Дитяча фортепіанна музика на теренах України. 

Канд. пед. наук, доц. Даюк Ж.Ю. 

5.Вдосконалення методичної підготовки майбутніх педагогів-музикантів в 

галузі фортепіанного навчання. 

Канд. пед. наук, доц. Цюлюпа Н.Л. 

6.Науково-технічний прогрес та естетичні концепції XXI століття.  

 Канд. мист., доц.Ужинський М.Ю. 

7.Трансформація акордових структур в системі джазової стилістики. 

Доц. Заходякін О.В.  

8.Ансамблеве музикування у фаховій підготовці студентів. 

Доц. Никон О.К. 
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9.Поетапні особливості удосконалення методики викладання гри на дерев’яних 

духових інструментах. 

Ст. викл. Онищук В.І. 

10.Формування вокального дихання на прикладах фонопедичних вправ та 

прийомів. 

Ст. викл. Сметана О.П. 

11.Способи саморегуляції емоційної виразності студента-вокаліста в 

естрадному виконавстві. 

Ст. викл. Овсіюк Н.М. 

12.Роль бандури у розвитку інструментального виконавства.  

Ст. викл. Ковлева М.Б.  

13.Програмне забезпечення багатоканального звукозапису, цифрові інновації 

для естрадної музики».  

Ст. викл.Рокіщук І. І.   

14.Особливості розвитку голосового апарату в контексті поетапного навчання в 

школі мистецтв. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Примаченко О. 

Науковий керівник: Народна артистка України, проф. Фарина Н.П.                                           

15.Становлення вокально-джазових шкіл в Україні. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Терещук О. Л. 

Науковийкерівник: канд. пед. наук, доц. Филипчук М.С. 

16.Контрабасове джазове мистецтво, як явище в музичному виконавстві. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Холмогоров Ю.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Филипчук М.С. 

17.Аналіз ансамблевої музики в художньо-естетичному аспекті 

концертмейстерської творчості. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Микитюк А. А. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Даюк Ж.Ю. 

18.Методичні основи розвитку поліфонічного мислення в класі фортепіано. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Михайлюк Л.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Цюлюпа Н.Л. 

19.Особливості акустичної обробки студій радіобудинків і телецентрів. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Ковалик Б.В. 

Науковий керівник: канд. мист., доц.Ужинський М.Ю. 

20.Особливості вибору естрадного репертуару для саксофона викладачами 

ДМШ. 

Здобувач ступеня в/о II курсу Москалик М. 

Науковий керівник: ст. викл.Онищук В.І. 

21.Особливості інтонування та слухового контролю в естрадному виконавстві. 

Здобувач ступеня в/о II курсу Кукла М. 

Науковий керівник: ст. викл. Сметана О.П. 

22.Особливості артикуляції мовою оригіналу.співу  

Здобувач ступеня в/о II курсу Вестя О. 

Науковий керівник: ст. викл. Овсіюк Н.М. 
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