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XXVI наукова студентська викладацька конференція Дні науки 

Національного університету «Острозька академія» проводилася з 11 по 14 травня 

2021 року і була приурочена 445-річчю Острозької академії та 440-річчю 

Острозької Біблії.  

В рамках конференції відбувалася робота в наукових секція, під час 

проведення круглих столів, постерних презентацій. Відбулися також презентації 

наукових видань, авторами яких є науково-педагогічні працівники НаУОА. Було 

проведено 3 загальноуніверситетські панельні дискусії, які мали характер 

публічних подій.  

В наукових заходах взяли участь не лише НПП, студента та аспіранти 

НаОУА, але також науковці із інших освітніх та наукових інституцій, експерти, 

учні та студенти наукових ліцеїв та коледжів. 

У цілому в рамках Днів науки було проведено 51 науковий захід, з них: 

Наукових секцій – 34 

Круглих столів – 9 

Презентація видань, наукових центрів, гуртків – 4 

Постерна сесія – 1 

Панельних дискусій - 3 

 

Про хід конференції на Гуманітарному факультеті 

З 11 по 14 травня 2021 р. гуманітарним факультетом НаУОА було 

проведено наступні заходи: секції «Актуальні питання стилістики, 

лінгводидактики й культури української мови», «Сучасний український 

лексикон у семантико-когнітивному і граматичному вимірі», «Літературні 

напрями і творчі шукання українських письменників ХІХ-ХХ століття», 

«Сучасна література: тексти й контексти», «Острогіана», «Тенденції розвитку 

української журналістики», «Актуальні питання культури та їх теоретичний 

аналіз», «Методологічне різноманіття та історичні інтерпретації української та 

світової культури», «Актуальні питання теоретичного та прикладного 

релігієзнавства» та круглий стіл «Гендерна компонента публічної комунікації». 

В заходах планувало брати участь 27 осіб з числа науково-педагогічних 

працівників та науковців, 12 аспірантів та 89 студентів, учні Обласного 

наукового ліцею з м. Рівне. Активну участь у роботі секцій взяли молоді 

науковці. 

Серед запрошених та долучених гостей були Вітюк В., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти, 

заступник декана з навчальної роботи факультету педагогічної освіти та 
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соціальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

Скрипник Н., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української 

філології Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж» та Костолович Т., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики початкової освіти Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

Дослідження, що обговорювалися на секційних засіданнях відзначалися 

актуальністю, практичною й теоретичною значущістю, відповідають науковим 

інтересам студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників. Учасники 

конференції також зауважили, що теми наукових розвідок були 

міждисциплінарними. 

Особливе зацікавлення учасників і слухачів викликали доповіді: Коленчук 

М., яка займається дослідженням літератури Євромайдану; Кухарук Л., доповідь 

якої присвячена впливу сучасних екстралінгвальних чинників на розвиток 

лексико-фразеологійної системи української мови; Буднік М., яка 

проаналізувала морфологійні особливості творення інновацій із компонентом Зе-

; Ладики С. про фразеологійні трансформації, які з’явилися в українській мові 

через вплив пандемії COVID-19; про структурно-семантичні особливості 

творення фемінітивів у сучасній українській літературній мові (Кольдрус М., У-

41) та репрезентацію південно-західних діалектів в інтернет-блогосфері 

(Явна О., У-41), що свідчить про їх актуальність для сучасного реципієнта; 

Процишиної Я. про аспекти вивчення інтернет-мемів у лінгвістиці; Оріховської 

Т. про реалізацію закону «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної» в засобах масової інформації на прикладі мовлення радіостанції 

«Радіо Трек»; Михайлишин Т. про народну демонології Бойківщини та ін.  

На секції «Острогіана» (модератор – Олександра Вісич) було представлено 

дослідження літературної та перекладацької діяльності маловивченого автора 

Антіна Павлюка, який жив, навчався і працював в Острозі; аналіз афоризмів 

Валер’яна Поліщука, знакового письменника 20-х рр. ХХ ст. Традиційно чималу 

увагу присвячено доробку Уласа Самчука та його романістиці. Цікавою була 

доповідь про сучасного рівненського драматурга Артема Вишневського, у якій 

І. Маленюк представила як методологічно оригінальне дослідження драматургії 

автора, так і фрагменти інтерв’ю з ним. 

На щорічному круглому столі «Гендерна компонента публічної 

комунікації» (модератор – Марія Петрушкевич)обговорювали широке коло 

питань: жіночу історію у Другій світовій війні та її представленість у полі 

публічної комунікації; пропоновані нормативності для жінок у радянській 

періодиці 1920-1930х рр.; основні етапи конструювання фемінності від 

античності до сучасного українського політикуму; релігійну тематику на 

феміністичних сторінках Фейсбуку. 

Загалом головуючі секцій приняли наступні рішення:  
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- Відзначити актуальність тем і належний науковий рівень заслуханих 

доповідей, перспективність відповідних досліджень. 

- Рекомендувати до друку тексти доповідей викладачів і студентів у 

відповідних виданнях (фахових журналах, студентських наукових записках 

тощо). 

 

Про хід конференції на Факультеті політико-інформаційного менеджменту. 

В рамках Днів науки були проведені секції кафедри політології та 

національної безпеки, кафедри психології та педагогіки, кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності, кафедра громадського здоров’я 

та фізичного виховання та круглі столи, панельні дискусії, постерні сесії.  

На секціях кафедри політології та національної безпеки відбулися 

секції: 

«Місцева та регіональна політика в Україні» 

На засіданні секції було презентовано 4 доповіді Кардаш С.Ю., студенти 

спеціальності «Політологія» Войцеховський Віталій, Мориконь Софія, Яцюк 

Дарія.). Через технічні проблеми не змогли виступити інші учасники. Засідання 

секцій пройшло жваво, студенти задавали питання та брали участь в обговоренні. 

Корисними Дні науки виявилися для тих студентів, які презентували частини 

своїх майбутніх досліджень. Отримані коментарі та пропозиції можуть бути 

використані для підготовки якіснішого дослідження.  

Варто зауважити, деякі проблеми з візуальним супроводом доповідей, не 

всі студенти можуть за виділений для доповідей час презентувати ключові ідеї 

свого дослідження.  

 «Політичний процес в Україні та пострадянських країнах» виступили 

доктор політичних наук, професор Мацієвський Юрій, аспіранти кафедри 

політології та національної безпеки Кундельський Дмитро, Суслов Антон, 

Євтушок Сергій, студент 5 курсу Синчук Євген. Доповідачі представили 

результати своїх наукових напрацювань та поділилися висновками про різні 

аспекти політичних процесів на пострадянському просторі.  

Доповідач окреслив поняття структурного насилля Йохана Гальтунга, його 

характеристики, прояви та ознаки. Кундельський Антон у доповіді «Соціально-

економічні прояви структурного насилля в Україні». 3 охарактеризував основні 

прояви структурного насилля в Україні. Головна теза полягає в тому, що в 

Україні переважна більшість населення страждає від структурного насилля. 

Автор продемонстрував соціально-економічні показники, серед яких показники 

смертності, коефіцієнти приросту населення, еміграції, економічні показники на 

підтвердження своєї тези. 

«Інституційні зміни у посткомуністичних країнах». У роботі секції 

взяли участь шість доповідачів, теми яких розкривали різні проблеми країн на 
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посткомуністичному просторі. Варто відзначити, що слухачами були студенти 

інших спеціальностей, зокрема міжнародних відносин, що дозволило побачити 

проблему з іншої перспективи. Відтак була цікава дискусія після виступу 

кожного доповідача.  

У рамках програми WARN – Академічна протидія гібридним загрозам та 

програми НАТО «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ І БЕЗПЕКИ» «Виклики та загрози 

системі націоальної безпеки україни». Засідання секції пройшло успішно.  Всі 

студенти добре пігдотувалися до виступів та поділилися результатами наукової 

роботи.   

Також відбулася панельна дискусія «World Values Survey 2020: що ми 

дізналися про Україну?». Окрім доповідачів у панельній дискусії взяли участь 

20 слухачів. Під час висвітлення ключових проблем дослідження було звернено 

увагу на різні аспекти зміни цінностей в Україні. Слухачі активно долучилися до 

дискусії та ставили питання. 

Кафедра громадського здоров’я та фізичного виховання працювала в 

секції «Громадське здоров’я»  

Обговорення основних проблем секції були розподілені за двома 

напрямками «Гігієна довкілля та медична екологія» і «Психічне здоров’я». На 

секційному засіданні були присутні 28 осіб. 

З доповідями виступили: кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання  

Гільман А.Ю., старший викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного 

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

фізичного виховання НаУОА Білюк С.П. та ін.; здобувачі І- IV років навчання 

освітньо-професійної програми «Громадське здоров’я» НаУОА: Столяр Ю., 

Діжурко Х., Трохимець А. Швець Т., Климук В., Поліщук Ю., Благодир А., 

Мироненко Д., Огороднік С., Рудюк А., Сокол Д., та ін.; учні Обласного 

наукового ліцею в м. Рівне Рівненської Обласної ради Ящук Д. та Біндюк Х. 

Колектив кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання 

організував роботу секції у вигляді дискусійного обговорення, де студенти мали 

можливість ставити запитання, як викладачам, як і студентам у проблемах, які 

викликали професійний інтерес. 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності організувала 

роботу секцій: 

«Комунікативні аспекти маркетингових та PR-комунікацій в 

сучасному соціокультурному просторі»  (Голова – доц. Охріменко Г.В., 

секретар – доц. Маслова Ю.П.).  

Кількість доповідей: 16. Було вислухано – 14. Двоє доповідачів не взяли 

участь у обговоренні за станом здоров’я.  Найкращими доповідями були: 

«Комунікативна ефективність SMM у реалізації клієнтоорієнтованих стратегій 

компаній» (Кирилюк Дарина, Інс-31), «Роль мас-медіа у формуванні сімейних 

цінностей української молоді» (Мамієнко Юлія, Інс-31), «Особливості 

використання технік копірайтингу у соціальних медіа України для надання 
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рекламних послуг» (Приходько Ірина, Інс-31), «Моделі гендерної ідентичності 

жінки у медійному просторі» (Ходачук Яна, Мінс-51), «Інформаційна гігієна 

споживача соціальної реклами у медіа просторі України в період пандемії Covid-

2019» (Шевчук Діана, Мінс-51).  

«Менеджмент інновацій та актуальні питання розвитку 

інформаційного простору» (Голова – ст.в. Бондар В.Д., секретар – ст.в. 

Шершньова О.В.). 

Кількість доповідей: 10. Було вислухано – 8. Двоє доповідачів не взяли 

участь у обговоренні за станом здоров’я.  Найкращими доповідями були: 

«Формування особистого бренду в мережі Інстаграм на прикладі вітчизняних 

інфлюенсерів» (Блажієвська Тетяна, Інс-31), «Удосконалення HR-бренду 

рекламних агентств Івано-Франківської області» (Жура Аліна, Інс-31), «Сучасна 

модель інформаційного аналітика в Україні в умовах розвитку Big Data» 

(Коротун Ніна, Інс-31). 

Також був проведений Науково-практичний онлайн круглого столу 

студентів та молодих учених «Нова інформаційна ситуація та тенденції 

альтернативного розвитку змк в Україні». В рамках круглого столу 

відбулася презентація результатів діяльності науково-практичної 

лабораторії «Студія стратегічних комунікацій» під модераторством 

Охріменко Г.В. 

Було представлено 7 доповідей. Найкращими було визначено доповіді: 

«Основні тенденції використання фотоконтенту для реалізації комунікативної 

політики в інтернет брендингу» (Іщук Дарина, Інс-41), «Побудова 

корпоративного іміджу б`юті компанії в мережі «Instagram» (Левчук Анна, Інс-

41), «Сексизм в комунікативному дискурсі України (на прикладі україномовних 

ЗМІ)» (Михайлишин Дана, Інс-41). 

Кафедра психології та педагогіки працювала в секції: 

«Актуальні питання сучасної психології» під головуванням 

Матласевич Оксани Володимирівни, доктора психологічних наук, доцента 

кафедри психології та педагогіки. Засідання секції проходило відповідно до 

запланованої дати та часу. Було заплановано 17 доповідей, з них: 2 – д.психол.н., 

2 – к.психол.н., 2 – аспірантів, 3 – здобувачів 2-го (магістерського) рівня вищої 

освіти, 9 – студентів бакалаврату спеціальності «Психологія» НаУОА. Була 

відсутня лише 1 студентка (з невідомої причини). Крім того, до роботи секції 

долучилися гості: студент Інституту права імені І.Малиновського НаУОА 

Даніель Ілля Арана Санчез та випускниця спеціальності «Психологія», магістр 

психології Ірина Анатоліївна Лінник. 

Засідання відбувалося у формі доповідей та обговорення. У ході 

обговорення ішов продуктивний обмін результатами нових досліджень. Кожна 

доповідь була цікавою, різноплановою, самостійним і завершеним науковим 

дослідженням. 

Найбільший резонанс викликали доповіді Поцікайло Ростислава, Мцелюх 

Катерини, Бруяки Іванни та Нікітчук Уляни Ігорівни, в яких було піднято 
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проблеми: емпатії в контексті духовної парадигми, вивчення дизайн-мислення 

студентами-психологами та його ролі у вирішенні проблем, імпостерного 

феномену у студентів залежно від дотримання ними академічної доброчесності. 

Наприкінці, відбулася рефлексія, де усі залучені мали можливість 

обговорити свої враження від роботи в онлайн-форматі.  

У результаті прийшли до висновку про актуальність та необхідність 

дослідження дизайн-мислення, продовження досліджень розвитку емпатії та її 

ролі у формуванні дизайн-мислення, дослідження тривожності та шляхів її 

подолання в умовах пандемії. Висновки щодо формату онлайн-дискусій: за 

відгуками студентів, рівень тривожності під час виголошення доповіді у форматі 

онлайн значно нижчий, також досить зручно задавати запитання у чаті (всі 

бажаючі мають таку можливість, не перебиваючи один одного). 

 У постерній сесії «Організація сучасного освітнього середовища: 

реалії та перспективи» під керівництвом Гандзілевської Галини взяли участь 

близько 40 доповідачів, серед яких викладачі та студенти НаУ «Острозька 

академія», Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка, «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука», Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, Обласного наукового ліцею (м.Рівне). 

Окремі виступи передбачали бінарні доповіді. Серед виступаючих  були 

представники професорсько-викладацького складу (кафедри психологія те 

педагогіка, міжнародної мовної комунікації, фінансів, обліку і аудиту, 

економіко-математичного моделювання, журналістика, політології та 

національної безпеки, української мови і літератури), аспіранти, студентська 

молодь, зокрема учасники наукових гуртків кафедри психології та педагогіки 

нашого університету («Духовно-моральне виховання в початковій школі», «У 

дзеркалі слова», «Математика навколо нас», «Професійні сценарії успішних 

педагогів» «Життєві сценарії: теорія і практика»). А також – педагогічні 

працівники Державної установи «Український інститут розвитку освіти» 

(м.Київ), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м.Чернівці), Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (м.Тернопіль), ПВНЗ «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м.Рівне), 

Інституту спеціальної педагогіки та психології НАПН України ім.М. Ярмаченка, 

директорка центру розвитку CleverSpace (м.Нетішин), співзасновник 

університету Золотого віку учні (Білорусія), учні Обласного наукового ліцею в 

(м. Рівне). 
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Про хід конференції на Факультеті міжнародних відносин. 

Під час XХVІ наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки» 

(11–14 травня 2021 р.) на факультеті міжнародних відносин відбулись такі 

заходи, в яких брали участь викладачі, аспіранти та студенти кафедр: 

1) круглий стіл Центру Європейських досліджень «Політика 

Європейського Союзу в кризових умовах останнього десятиліття (11 травня 2021 

р.) (модератор – Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних відносин, керівник Центру європейських 

досліджень НаУОА); 

2) секція «Актуальні питання міжнародних відносин» (11 травня 2021 р.) 

(голова – Конопка Наталя Олегівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин НаУОА); 

3) секція «Острогіана» (12 травня 2021 р.) (голова – Атаманенко Віктор 

Борисович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ім. проф. 

М.П.Ковальського НаУОА); 

4) секція «Історія України» (12 травня 2021 р.) (голова – Близняк Микола 

Богданович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії ім. 

проф. М.П. Ковальського НаУОА); 

5) секція «Український національно-визвольний рух у роки другої світової 

війни та післявоєнний період» (12 травня 2021 р.) (голова – Трофимович 

Володимир Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри історії ім. 

М. П. Ковальського НаУОА); 

6) секція «Історія історіографії та джерелознавство» (12 травня 2021 р.) 

(голова – Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор кафедри 

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

7) секція «Актуальні проблеми міжнародного туризму» (12 травня 2021 р.) 

(голова – Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри країнознавства НаУОА); 

8) секція «Актуальні проблеми країнознавчих досліджень» (12 травня 2021 

р.) (голова – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, 

професор кафедри країнознавства НаУОА, Заслужений працівник освіти 

України). 

  Форматами проведення були доповіді, презентації, обговорення. 

Також відбулась презентація монографії Ярослава Антонюка та 

Володимира Трофимовича «Життєпис Степана Янішевського – «Далекого»: 

правда драматичних змагань». (Острог: Вид-во НаУОА, 2020. 404 с.); 
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презентація мультимедійного проєкту «Україна на світовому туристичному 

ринку» (Рудько С.О., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

країнознавства НаУОА). 

 

Про хід конференції на Факультеті романо-германських мов. 

Секційні засідання XXVІ наукової викладацько-студентської конференції 

«ДНІ НАУКИ» на факультеті романо-германських мов відбувалися  11 травня 

2021 р. на платформі Google meet.  

Студенти та викладачі факультету романо-германських мов та учні 

Обласного наукового ліцею в м. Рівне  мали змогу представити свої наукові 

результати у 4-х секціях: 

1. «Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу»  – голова секції проф. 

Худолій А. О.) 

2.  «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної 

комунікації» голова секції доц. Ковальчук І. В. 

3. «Сучасні технології викладання англійської мови та літератури» 

голова секції доц. Костюк О. Ю. 

4. «Сучасні мовознавчі, педагогічні  та методологічні аспекти 

викладання англійської мови як іноземної» – голова секції доц. Юр’єва О. Ю.  

До роботи у секціях було подано 63 заявки. У роботі секційних засідань 

взяло участь 74 учасники. У ході засідань було виголошено усі доповіді. 

Керівники секцій прозвітувати й зазначили, що усі учасники конференцій 

представили свої наукові дослідження на належному професійному рівні та 

викликали жваве обговорення піднятої теми. За результатами секційних 

засіданнь усім учасникам рекомендовано продовжувати та розвивати теми своїх 

наукових розвідок та опублікувати результати проведеного дослідження на 

Науковому блозі НаУОА.  

Окрім того, керівники секцій відзначили найкращі доповіді: 

Секція «Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу»  – голова сек-ції 

проф. Худолій А. О.) 

 «Використання інтернет-інструментів в умовах дистанційного навчання 

для вивчення іноземної мов», доповідач –  Заблоцький Ю.В.,  викл . кафедри 

англійської філології НАУОА та «Функції політичного дискурсу» доповідач –   

Луньо М., студентка ІІІ курсу факультету романо-германських мов НаУОА 

Секція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної 

комунікації» голова секції доц. Ковальчук І. В. 

Керівником секції було виділено високий рівень наукових досліджень 

учнів обласного наукового ліцею в м. Рівне, які презентували  свої доповіді 

іноземними мовами (німецькою та англійською). 
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Секція «Сучасні технології викладання англійської мови та 

літератури» голова секції доц. Костюк О. Ю. 

1. «The importance of developing emotional intelligence in learning a 

foreign language among university students in the context of distance learning during 

the quarantine», доповідач – Дідик Л., викладач кафедри англійської мови та 

літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

2. «Порівняння «природнього» і інструкціонального способів вивчення 

мо-ви»,  доповідачі – Новоселецька С., кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри англійської мови та літератури факультету романо-германських мов 

НаУОА та  Шапран Н., кандидат філологічних наук, старший викла-дач кафедри 

англійської  мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

 3. «Викладання англійської мови як іноземної за допомогою принципу 

paper-free teaching, доповідач – Сімак К., викладач кафедри англійської 

мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

4. «Розвиток впевненості в процесі навчання англійської у дорослих сту-

дентів за допомогою платформ MyEnglishLab», доповідач – Костюк О. кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови та літерату-ри 

факультету романо-германських мов НаУОА. 

Секція «Сучасні мовознавчі, педагогічні  та методологічні аспекти 

викладання англійської мови як іноземної» – голова секції доц. Юр’єва О. Ю.  

 Голова секції зазначила, що у засіданні секції взяли участь 8 заявлених у 

програмі доповідачів з ґрунтовними та змістовними доповідями. Доповідачі 

супроводжували свої виступи презентаціями у Power Point,  демонстрацією 

дидактичних і відеоматеріалів  (Бобков В. О., Єсіпова К. В., Мусійчук Т. І., 

Юр'єва О. Ю., Крайчинська Г.В.). 

Учасники конференції активно дискутували, ставили питання щодо 

актуальності методології та вибірки досліджень.   

 

 

Про хід конференції в ННІП ім. І. Малиновського 

 

Впродовж Днів науки в НаУОА в ННІ права ім. І. Малиновського 

відбулося 3 круглі столи. 

Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (11 

травня) відбувся у форматі доповідей та обговорень. На заході заслухали 19 

доповідей, в тому числі 2 – від учнів 11-го класу Обласного наукового ліцею в м. 

Рівне Рівненської обласної ради, досить непоганого рівня. Під час круглого столу 

виступили викладачі, студенти, аспіранти НаУОА, експерти Рівненського 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. 

У роботі іншого круглого столу "Сучасні дослідження в сфері публічного 

права" (11 травня) брали участь викладачі кафедри державно-правових 
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дисциплін; кафедри теорії та  історії держави і права, аспіранти, студенти, 

маґістри. Подано до друку у збірник матеріалів заходу 31 доповідь. Акцентовано 

увагу на актуальних проблемах конституційного, муніципального, виборчого, 

податкового, адміністративного, міжнародного права. Доповіді викликали жваві 

дискусії та посилений науковий інтерес. 

Наступного дня (12 травня) відбувся круглий стіл «Правове регулювання 

прав людини у сфері приватного права». Активно обговорили медіацію, 

доказування в цивільному процесі, репродуктивні права, права пацієнта, право 

на житло, сімейні права   та інші, а також такі цікаві проблеми як Антиспам та 

полювання.  Взяли участь студенти, аспіранти, викладачі, загалом більше 40 

учасників, якісні та цікаві доповіді.  

Крім того, 11 травня відбулася презентація книги професора П. Кралюка 

«Між анархією та монархією» (видавництво «Ярославів вал»). 

 

Про хід конференції на економічному факультеті. 

На економічному факультеті протягом 11-13 травня 2021 року працювало 

три секції та три круглих столи. 

 Серед секцій: 

 Секція «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах 

глобалізації», проходила 12 травня,15.40 на платформі Google Meet: 

https://meet.google.com/hrt-xupc-ymi 

Головою секції була Іванчук Наталія Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу 

НаУОА. Секретарем Топішко Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. 

Під час секції виступило 14 доповідачів. У форматі секції приймали участь 

викладачі кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, студенти 2-3 

курсів та  4 учні Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 

обласної ради. 

Секція «Банківська та податкова система України в умовах фінансово-

економічної кризи та пандемії», проходила 12 травня,15.30, на платформі Google 

Meet: https://meet.google.com/ifs-ocbe-zyf 

Головою секції була  Мамонтова Наталія Анатоліївна, доктор економічних 

наук, професор НаУОА, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту. Секретарем 

Новак Анна Федорівна, викладач кафедри фінансів, обліку і 

аудиту економічного факультету НаУОА.  

У секції було 25 доповідачів, серед яких: викладачі, студенти, 4 аспіранти, 

3 учні Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради. 

Секція «Актуальні питання економіко-математичного моделювання та 

інформаційних технологій», проходила 11 травня,17.10. на платформі Google 

Meet: meet.google.com/wtx-kavx-duz 
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Головою був  Новоселецький Олександр Миколайович, кандидат 

економічних наук, доцент НаУОА, завідувач кафедри економіко-математичного 

моделювання та інформаційних технологій. 

Секретарем Артюх Ольга Миколаївна, викладач-стажист кафедри 

економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 

економічного факультету НаУОА. 

Під час секції виступило 19 доповідачів: викладачі, студенти та аспіранти. 

Під час роботи Днів науки на економічному факультеті працювало три 

круглих столи:  

- «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», 

який пройшов 13 травня, 12.30, на платформі Google Meet: meet.google.com/fcf-

mxpw-qoi, виступило 9 доповідачів: викладачі, студенти, 2 студентів 2 та 5 курсу 

Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного 

університету водного господарства та природокористування та 3 студентів 

студентів 3 курсу Інституту інформаційних технологій в економіці Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; 

- «Обліково-аналітичне забезпечення  діяльності суб’єктів господарювання 

в умовах глобалізації», відбувся 12 травня 2021 року, о 16:00 на платформі 

Google Meet, модератором якого була Харчук Юлія Юріївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА, помічник 

ректора з освітнього менеджменту НаУОА. У роботі круглого столі окрім 

викладачів та студентів економічного факультету приймали участь практики: 

провідний економіст ПрАТ «Едельвіка», бухгалтер ТОВ «Soufflet Agro», 2 

студентів 2 курсу (на базі БЗСО) спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

(освітня програма: оціночна діяльність), ВСП «Рівненський технічний фаховий 

коледж НУВГП» та 2 учені 10-А класу Опорного закладу НВК «Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – ДНЗ»; 

- «Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку», який відбувся 13 

травня 2021 року,12.30 год., на платформі Google Meet: 

https://meet.google.com/rdt-emxwpzq?authuser=0 У круглому столі прийняло 

участь 13 учасників. Організатор та модератор круглого столу: Кривицька Ольга 

Романівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку 

і аудиту. В круглому столі приймали участь викладачі Західноукраїнського 

національного університету, Львівського національного університету імені Івана 

Франка, Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської 

справи, Харківського національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова. 

 

https://meet.google.com/rdt-emxwpzq?authuser=0

