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XXVIІ наукова студентська викладацька конференція Дні науки 

Національного університету «Острозька академія» проводилася з 16 по 20 травня 

2022 року. Особливістю цьогорічних Днів науки стало те, що конференція 

проводилася в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Російська 

федерація проти України.  

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 6 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 – 31 

Круглих столів – 9 

Презентація видань, наукових центрів, гуртків – 5 

Постерна сесія – 1 

Панельних дискусій - 6 

 

Про хід конференції в Навчально-науковому інституті соціально-

гуманітарного менеджменту 

Засідання секції «Актуальні питання психології у вимірах війни і миру» 

проходило відповідно до запланованої дати та часу. Було заплановано 7 

доповідей, з них: 2 – д.психол.н., 2 – к.психол.н., 2 – здобувачів 1-2-го рівня 

вищої освіти спеціальності «Психологія» НаУОА та 1 учениця 9-го класу 

Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради.  

Засідання відбувалося у формі доповідей та обговорення. Кожна доповідь 

була цікавою, різноплановою, самостійним і завершеним науковим 

дослідженням. Попри невелику кількість учасників, у ході обговорення ішов 

продуктивний обмін думками та пропозиціями.  

Найбільший резонанс викликали доповіді Рузаєвої Анастасії, Нікітчук 

Уляни Ігорівни та Матласевич Оксани Володимирівни, в яких було піднято 

проблеми інструментів діагностики ПТСР українською мовою, пошуку шляхів 

протистояння психологічній війні, формування та розвитку лідерських якостей у 

підлітків. 

Наприкінці, відбулася рефлексія, де усі залучені мали можливість 

обговорити свої враження від роботи в умовах воєнного часу.  
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У результаті дійшли висновку про актуальність та необхідність розробки 

психодіагностичних інструментів вимірювання ПТСР українською мовою, 

популяризації психоедукаційних технологій як засобу протистояння у 

психологічній війні. 

Перспективи подальших наукових розробок: проведення 

міждисциплінарних досліджень актуальних психологічних проблем. 

Рекомендовано: виступи викладачів оформити у статті та опублікувати у 

наукових фахових та наукометричних виданнях. 

19 травня 2022 р. в рамках Днів науки 2022 відбулася постерна сесія 

“Організація освітнього середовища у воєнний час: проблеми та шляхи їхнього 

вирішення”. Модерувала захід Галина Гандзілевська, докторка психологічних 

наук, професорка кафедри психології та педагогіки, директорка НЦ «Саногенна 

педагогіка та психологія» НаУОА. Участь у постерній сесії взяли 24 доповідача, 

серед яких були запрошені гості з Словаччини, які продемонстрували свої 

постери - Mgr Hundarenko О., PhD, Mgr Lelakova Е., PhD (Slovakia /Словаччина); 

Олеся Басараб, голова ГО «Український дім Жиліна», наукова співробітниця 

Групи стратегічних та безпекових студій. 

17 травня відбулась робота секції «Громадське здоров’я» в рамках XXVII 

наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки» в Національному 

університеті «Острозька академія». Обговорення основних проблем секції були 

розподілені за двома напрямками «Соціальна та загальна гігієна, епідеміологія, 

біобезпека» та «Актуальні питання психічного здоров'я». 

Результати роботи підсекції «Соціальна та загальна гігієна, епідеміологія, 

біобезпека». 

На секційному засіданні були присутні 29 осіб. З доповідями виступили 

викладачі: Гущук І., доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри 

громадського здоров’я та фізичного виховання, Лях Ю., доктор біологічних наук, 

професор кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання, Брезицька Д., 

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

старший викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного 

виховання,  Марченко О., викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного 

виховання; здобувачі першого та другого рівнів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Громадське здоров’я» НаУОА: Поліщук Ю., Козачок О., 

Сокол Д., Благодир А. та ін. 

Крім того, у секційному засіданні взяли участь учні Обласного наукового 

ліцею в м. Рівне та Володимирецького ліцею «Колегіум»: Поченюк Є., Костюк 

Ю., Качинський Д., Мудрієвська К., Бойко В., Сарницька К. та ін. 

Викладачі кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання 

організували роботу підсекції у вигляді дискусійного обговорення 
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представлених тем, всі учасники мали можливість поставити питання для 

доповідачів, а також висловити свою позицію. 

Щодо виступів, то варто відзначити такі доповіді: «Забруднення водних 

ресурсів Рівненської області» Сокол Д., здобувач ІІ року навчання освітньо-

професійної програми «Громадське здоров’я»; Еколого-гігієнічна оцінка стану 

забруднення ґрунту та харчових продуктів хімічними сполуками на території 

Рівненської області” Поліщук Ю., здобувач ІІІ року навчання освітньо-

професійної програми «Громадське здоров’я». Особливою та цікавою була 

доповідь Благодир Аліни, здобувачки ІІ року навчання освітньо-професійної 

програми «Громадське здоров’я» на тему “Особливості комунікативної 

діяльності в системі громадського здоров’я”. 

Окремо відзначимо доповіді учнів. Основними темами їхніх робіт були 

проблеми екології та забруднення довкілля. Дуже важливо, що молоде покоління 

звертає свою увагу на такі важливі питання. Цікавими та змістовними були 

доповіді: “Соціальна екологія та її регіональні проблеми в соціологічному 

аспекті дослідження” Костюк Ю., учениці 9 класу Обласного наукового ліцею в 

м. Рівне Рівненської обласної ради; “Евтрофікація озера Воронки як функція 

рівня рекреаційного навантаження”.Сарницької К., учениці 10 класу 

Володимирецького ліцею «Колегіум». 

За результатами представлених доповідей були підведені підсумки, 

відзначено найкращі доповіді та рекомендовано  опублікувати результати 

теоретико-емпіричних досліджень учасників засідання у наукових виданнях. 

Результати роботи підсекції «Актуальні питання психічного здоров'я». На 

секційному засіданні були присутні 14 осіб. З доповідями виступили: кандидат 

психологічних наук, старший викладач кафедри громадського здоров’я та 

фізичного виховання Гільман А.Ю., кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Кулеша Н.П.; 

здобувачі І- IV років навчання освітньо-професійної програми «Громадське 

здоров’я» НаУОА: Климук В., Дудко А., Кухар К., Чикун К., Черток Д., Лисюк 

І., Лисюк Л., Лисенко А. та ін. 

Викладачі кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання 

організували роботу підсекції у вигляді дискусійного обговорення, де студенти 

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

які викликали професійний і практичний інтерес. Завдяки цьому засідання 

підсекції відбувалось достатньо динамічно та продуктивно. 

Варто відзначити цікаві й змістовні виступи учасників, зокрема такі:  

«Внутрішня картина хвороби в осіб із різними соматичними захворюваннями» 

Климук В., здобувачки ІV року навчання ОПП «Громадське здоров’я» НаУОА, 

«Особливості стратегій поведінки в конфліктах осіб лікувально-
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профілактичного закладу» Дудко А., здобувачки ІV року навчання ОПП 

«Громадське здоров’я» НаУОА, «Психологічні особливості осіб із 

захворюванням дихальних шляхів»  Кухар К., здобувачки ІІІ року навчання ОПП 

«Громадське здоров’я» НаУОА, «Дослідження психосоматичних скарг в осіб із 

різним типом емоційного реагування»  Чикун К., здобувачки ІІІ року навчання 

ОПП «Громадське здоров’я» НаУОА, «Дослідження внутрішньої картини 

здоров’я в осіб із порушенням опорно-рухового апарату»  Черток Д., здобувачки 

ІІІ року навчання ОПП «Громадське здоров’я» НаУОА, «Особливості 

психоемоційного здоров’я студентів»  Лисюк І., здобувачки ІІІ року навчання 

ОПП «Громадське здоров’я» НаУОА, «Особливості впливу батьківської родини 

на емоційну зрілість особистості»  Лисюк Л., здобувачки ІІІ року навчання ОПП 

«Громадське здоров’я» НаУОА. До слова, майбутня випускниця спеціальності 

«Громадське здоров’я» Дудко Анастасія проявила себе як активна учасниця 

дискусії, яка чітко і грамотно будувала та ставила запитання доповідачам, вміло 

обґрунтовувала  власну позицію. 

За результатами представлених доповідей було рекомендовано  

опублікувати результати теоретико-емпіричних досліджень учасників засідання 

у наукових виданнях.  

В межах XXVІІ наукової викладацько-студентської конференції «Дні 

науки» 17 травня відбувся щорічний круглий стіл на гендерну тематику «Роль 

жінки в російсько-українській війні 2014 – 2022 рр.». Організатори заходу: 

лабораторія гендерних досліджень, кафедра філософії та культурного 

менеджменту, кафедра національної безпеки та політології НаУ ОА.  

Під час круглого столу було обговорено двадцять тем. Учасники та 

учасниці презентували долі жінок, що брали участь в АТО з 2014 року.  

Низка доповідей була присвячена культурологічному осмисленню різних 

ролей, які жінки обрали після 24 лютого: медиків та парамедиків, волонтерок, 

учасниць територіальної оборони або Збройних сил України.«Сьогодні я вперше 

прийняла участь у круглому столі на гендерну тематику, який, як на мене, вдався. 

Я почула дуже багато реальних розповідей про героїнь сьогодення, кожна з яких 

доводила доблесність української армії та українських жінок. Історії були 

важкими та надихаючими. Також, мені як культурологині, було цікаво послухати 

колег зі спеціальності Національна безпека. Вдячна модераторам зустрічі Марії 

Петрушкевич та Інні Шостак за організацію. Сподіваюся, в майбутньому ми ще 

неодноразово проведемо гендерні круглі столи» сказала Вікторія Лукащук, 

студентка спеціальності Культурологія. 

Секція «Сучасний український лексикон у семантико-когнітивному і 

граматичному вимірі» (голова – доц. Максимчук В., секретар – викл. Рабчук І.) 

відбулася дистанційно на платформі Google Meet. Під час онлайнової зустрічі 
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виголошено 12 доповідей, у яких проаналізовано ключові питання розвитку 

сучасної української літературної мови, зокрема її лексико-когнітивного складу. 

Особливу увагу зосереджено на концепті «війна» в поетичних творах студентів-

філологів НаУОА (доц. Мініч Л.), аксіологійній функції апозитивем у 

публікаціях інтернет-видань періоду російсько-української війни 2022 року 

(викл. Рабчук І.). Оригінальними були доповіді, присвячені семантико-

словотвірній специфіці лексичних новотворів Костя Мордатенка (Делик Є., 

МУФ-51), хронологічному й семантичному аспектам вторинних номінацій зі 

складником Зе- (Кухарук Л., УФ-41). Чимало тем виконано в царині новітніх 

мовознавчих дисциплін – лінгвоперсонології (Доронін Н., УФ-41, Октисюк О., 

УФ-41), психолінгвістики (Ладика С., УФ-41), ономастики (Странцевілко О., 

УФ-31), інтернет-лінгвістики (Швая О., УФ-41) тощо. 

Жваві обговорення спричинили виступи про сучасний годонімікон Острога 

(доц. Максимчук В.), неофемінітиви в комічній програмі #@)₴?$0 з Майклом 

Щуром (Буднік М., МУФ-51), особливості реалізації етнокодів в авторських 

піснях воєнного часу (Шкрабій М., МУФ-51), що свідчить про їх актуальність 

для сучасного реципієнта. 

Усі учасники секції відзначили високий рівень цьогорічних доповідей, їхню 

оригінальність, наукову новизну, практичну цінність й актуальність у світлі 

сучасних подій в Україні. Варто виокремити дебютну роботу Олени 

Странцевілко, присвячену онімному просторові як явищу етнокультури, що 

засвідчила впевнений науковий поступ авторки й перспективи подальших 

лінгвістичних студій. 

На секції «Теоретико-методологічні аспекти сучасного літературознавства» 

(голова – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і 

літератури НаУОА Вісич О. А.) виголосили 10 доповідей, присвячених сучасним 

тенденціям у науковій методології літературознавства. Секція була поділена на 

умовні тематичні блоки: драматургія, проза, лірика, підліткова літератури.  

Попри те, що секція мала суто теоретичне спрямування, у своїх 

дослідженнях доповідачки розкрили чимало невідомих текстів, імен та видань, а 

окремі з них чи не уперше були введені у літературознавчих обіг. Зокрема це 

стосується доповідей Іванни Манелюк «Жанрово-стилістична парадигма 

збірника для дитячих театрів “Книга на сцені”», Іванни Джус «Образ Києва в 

поетичній творчості Аттили Могильного», Вікторії Мартинюк «Ремарка як засіб 

візуалізації хронотопу драматичного тексту Л. Старицької-Черняхівської». 

Цікавими із методологічного погляду були доповіді Ярослави Процишиної, 

яка намагалась пояснити функційність терміну «перформативність» у 

літературознавчих студіях, Тетяни Миронець, яка застосувала феміністичну 

критику для аналізу модерністської драми А. Крушельницького. Катерина 
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Бугера запропонувала авторську типологію образу транспорту в прозі 20-х рр. 

ХХ ст. Анастасія Гарніцька використала здобутки екокритичних студії при 

аналізі поезії Ірини Шувалової; це дозволило студентці зробити глибокі 

узагальнення, щодо взаємодії людини і культури, розуміння культури як 

території насилля. 

Наскрізною темою секції стала проблема читання серед молоді. Серед 

інших до неї звернулась Софія Стецюк, учениця 11 класу Обласного наукового 

ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради. Її виступ, присвячений сучасній 

європейській підлітковій літературі, став вдалим науковим дебютом та викликав 

щирий інтерес серед слухачів. До рефлексії читання у воєнний час, зокрема, 

серед дитячої аудиторії, звернулась аспірантка Тетяна Михальчук. Вона ж 

анонсувала презентацію дослідницького проєкту «Читання під акомпанемент 

сирен: як змінюються читацькі звички в умовах війни?», здійсненого під її 

кураторством студентками другого курсу спеціальності «Літературна творчість» 

у межах навчальної дисципліни «Соціологія літератури».  

Загалом проєкт реалізовувався у кілька етапів: 1) створення та поширення 

опитувальника серед студентів спеціальності «Філологія. Українська мова і 

література»; 2) створення короткої бази безкоштовних пропозицій від 

видавництв та додатків для поширення серед респондентів, які пройшли 

опитування; 3) опрацювання зібраних результатів та  висвітлення їх у формі 

інфографіки. 

Опитування було проведено в перший тиждень квітня та охопило 55 

студентів-філологів І–V курсів навчання. Деякі результати стали відкриттям як 

для дослідниць, так і для учасників засідання наукової секції групи. Зокрема те, 

що 27,3% опитуваних зазначили, що вже з другого тижня повномасштабної війни 

повернулись до читання і навіть почали читати більше. 

Під час роботи секції “Острогіана. Волиніана” були висвітлені 

актуальні  питання,  що стосувалися творчості і зв”язку з Острогом і Волинню як 

добре знаних письменників ( Григорій Сковорода), так і мало відомих широкому 

загалу передників літератури рідного краю (Антін Павлюк). Особливо плідною 

видалася співпраця студенток другого курсу Захарчук Валентини й Данилюк 

Аліни з ученицями середньої школи під час підготовки доповідей «Острог через 

призму поезій Світлани Луцкової» та «Історична пам’ять Волині у творчості 

Уласа Самчука». Така взаємодія є гарним профорієнтаційним кроком, що 

популяризує спеціальність «Українська мова та література» й університет 

загалом.   

Секція «Літературні напрями і творчі шукання українських письменників 

кінця ХІХ – початку ХХІ століття» (голова – доктор філологічних наук, професор 

катедри української мови і літератури Кочерга С. О., секретар – аспірантка 
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катедри української мови і літератури Демчук О. А.) відбулася дистанційно на 

платформі Google Meet. У секції було заплановано 12 доповідей, але під час 

зустрічі було виголошено 9. Усі відсутні мали поважні причини, які пов’язані в 

тому числі з воєнним станом у країні. У доповідях проаналізовано ключові 

проблеми та напрями творчих шукань видатних постатей української літератури 

XIX–XXI сторіч.  

У доповідях студентка 5 курсу Оріховська Т. порушила проблематику 

поетизації духовних чеснот християн у драматургії Лесі Українки, питання 

елітарності в контексті етично-світоглядних максим у творчості Лесі Українки 

досліджувала студентка 4 курсу Краснобока М. Пізнавальними також були 

доповіді студенток 4 курсу Натяжко С. про долі прозаїків журналу «Червоний 

шлях» у постреволюційні десятиріччя, Янкевич С. щодо осмислення концепції 

філософії простору в драматургії Івана Кочерги, Іжевської О. про текст травми 

війни на Донбасі в романі Валерії Бурлакової «Життя P.S.». Студентка 4 курсу 

Шманьків В. та студентка 5 курсу Смаглюк М. зосередились у своїх доповідях 

на проблематиці поліетнічності культурного простору Львова й трансформації 

образу самого Львова відповідно в тексті Юрія Винничука «Танґо смерті». 

Студентки обмінялись критичними зауваженнями й рецепціями досліджень одна 

одної.  

Під час роботи секції учениця 10 класу Володимерецького ліцею «Колегіум» 

дебютувала з повідомленням про історичну й художню правду в романі Івана 

Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський». 

Усі доповіді секції учасники активно обговорювали, ставили питання одне 

одному. У підсумку відбулась дискусія, у якій було відзначено високий рівень 

цьогорічних доповідей, їхню оригінальність й актуальність у 

літературознавчому вимірі. Загального схвалення заслужили доповіді 

Оріховської Т. («Поетизація духовних чеснот християн і християнок в 

образному світі Лесі Українки»), Смаглюк М. («Трансформація образу міста в 

романі Юрія Винничука "Танґо смерті"»), Янкевич С. («Концепція філософії 

простору в парадигмі творчості Івана Кочерги»), які викликали найбільше 

зацікавлень серед учасників секції. Найкраща презентація, на думку учасників 

секції, належала Натяжко С. Варто відзначити фахові судження магістрантів про 

виступи початківців. 

Вбачаємо за доцільне на наступних «Днях науки» згрупувати програму 

блоками на основі хронологічних координат або жанрів. Участь школярів у 

роботі подібних заходів вважаємо позитивним чинником, але за умови 

попереднього обговорення. 
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У роботі секції «Актуальні питання стилістики, лінгводидактики і 

культури української мови» (голова – акад. Хом’як І. М., секретар 

–  ст. викл. Столяр З.В.) взяло участь 16 доповідачів.  

Під час засідання секції результати розвідок висвітлили науково-

педагогічні працівники Національного університету «Острозька академія», 

Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Рівненського 

державного гуманітарного університету,  Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, Волинського національного університету 

імені Лесі Українки, Комунального закладу вищої освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж», а також здобувачі освіти НУОА, Обласного 

наукового ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради, Володимирецького ліцею 

«Колегіум». 

Учасники заходу порушили актуальні лінгводидактичні питання. Окрему 

увагу було приділено аналізові невербального рівня педагогічного дискурсу 

(Хом’як І.), професійної комунікації вчителя-словесника (Антончук О.), 

специфіки уроку української мови в НУШ (Вітюк В.), особливостей 

інформаційного супроводу мовознавчих дисциплін в освітньому середовищі 

(Скрипник Н.), лінгвоперсонологійного виміру формування особистості вчителя 

початкових класів (Столяр З.В.), особливостей професійного спілкування 

майбутнього маркетолога (Павлюк Н.).   

У доповідях також було висвітлено питання точності мовлення (Гринь М.), 

дотримання мовного еталона як показника рівня медійної майстерности (Глинюк 

Н.),  лексико-стилістичних особливостей мовлення політика-жінки (Ундір Л.), 

експресивної функції синтаксем у жудожньому тексті (Явна О), лінгвістичного 

аналізу інформаційно-психологічних операцій (Луценко О.) тощо.  

Ухвалили:  

1. Відзначити актуальність тем і належний науковий рівень заслуханих 

доповідей, перспективність відповідних досліджень. 

2.  Рекомендувати до друку тексти доповідей викладачів і студентів у 

відповідних виданнях (фахових журналах, студентських наукових 

записках тощо). 

Засідання секції «Актуальні проблеми сучасного медіадискурсу» 

відбулося 18 травня онлайн. У засіданні секції взяли участь студенти 3, 4 курсу 

бакалаврату ОП "Журналістика", магістранти, а також викладачі кафедри 

журналістики доц. Годунок З. В., доц. Костюченко О. М., доц. Шулик Р. Т., викл. 

Лебейчук Н. Б.. Модерували захід доц. Шулик Р.Т., доц Годунок З. В. та Шуляка-

Владика Л.В.. 

Варто відзначити широке різноманіття тем доповідей. Значна кількість 

виступів, обговорень та презентацій стосувалися тем пов’язаних із 
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повномасштабним вторгненням Росії на територію України.  З однієї сторони це 

може засвідчувати впливовість цього чинника на медіа дискурс, а з іншої 

–  адаптивність наукових студій, викладачів і студентів.  

Значне зацікавлення викликають питання: 

• Дотримання журналістських стандартів в умовах війни; 

• Пропаганда, фейки, способи боротьби з ними; 

• Адаптивність українського медіа простору до війни. 

Викладачі відзначили роботу учасниці круглого столу Надії Кривко з 

доповіддю “Інклюзія в медіапросторі: проблеми та перспективи розвитку”. 

Найактивніше обговорення викликала доповідь Олени Савкової “Залежна 

незалежна журналістика України: як у період війни працюють провідні медіа 

України”. Активну участь у обговорень наукових досліджень під час засідання 

секції брала студентка 5 курсу Єлизавета Несен. 

Рекомендації: варто надалі або зменшувати кількість доповідей, або 

збільшувати кількість секцій спеціальності «Журналістика», оскільки 

представлення результатів такої кількості досліджень забирає загалом багато 

часу, який цілком реально використати саме для діалогу / дискусії. 

 

 

 

 

Про хід конференції в Навчально-науковому інституті міжнародних 

відносин та національної безпеки 

Під час XХVІІ наукової викладацько-студентської конференції «Дні 

науки» (16–20 травня 2022 р.) в Навчально-науковому інституті міжнародних 

відносин та національної безпеки відбулись такі заходи, в яких брали участь 

викладачі, аспіранти та студенти кафедр міжнародних відносин, регіональних 

студій, національної безпеки та політології, інформаційно-документних 

комунікацій та історії імені проф. М. П. Ковальського: 

1) круглий стіл Центру Європейських досліджень «Вплив російської війни 

в Україні на міжнародний порядок і Євроатлантичну безпеку» (19 травня 2021 

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

завідувач кафедри міжнародних відносин, керівник Центру європейських 

досліджень НаУОА), в рамках якого було представлено 7 доповідей, серед яких, 

зокрема, висвітлювали питання війни Путіна проти України і майбутнє світового 

порядку, підтримки України Сполученими Штатами Америки під час російсько-

української війни, політико-дипломатичної та військової підтримки України з 

боку держав Вишеградської групи, прояви євроскептицизму в Україні як загрози 

національній безпеці тощо; 
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2) секція «Актуальні питання міжнародних відносин» (18 травня 2022 р.), 

що складалась із роботи двох підсекцій (голови підсекцій Конопка Наталя 

Олегівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин 

НаУОА та Корнійчук Любов Володимирівна, кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА). Участь у роботі 

секцій взяли 20 учасників, які представили доповіді про м’яку сила емірату 

Кувейту на сучасному етапі, еволюцію зовнішньої політики Чеської Республіки 

щодо Російської Федерації (2012-2022 рр.), політичні та економічні аспекти 

близькосхідного напрямку зовнішньої політики Китайської Народної 

Республіки, теоретико-доктринальне оформлення безпекової політики США та 

Держави Ізраїль (2017-2021 рр.), гуманітарну підтримку українською діаспорою 

України в війні з РФ, державні діаспорні стратегії в умовах збройних 

протистоянь тощо; 

3) секція «Політичний процес в Україні та пострадянських країнах» (17 

травня 2022 р.) (голова – Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних 

наук, професор, професор кафедри національної безпеки та політології 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА). 7 заявлених учасників представили доповіді  про політичні та 

міжнародні наслідки російської війни проти України, інформаційне насилля та 

методи його протидії, особливості громадської думки щодо заходів з 

роззброєння, демобілізації та реінтеграції в Україні, особливості політичного 

процесу в умовах воєнного стану тощо; 

4) секція «Місцеві та регіональні процеси в Україні» (17 травня 2022 р.) 

(голова – Кардаш Сергій Юрійович, викладач кафедри національної безпеки та 

політології Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 

національної безпеки НаУОА). Участь у роботі секційного обговорення впливу 

російської війни на рівень бідності в Україні, політичний активізм в Україні, 

військово-політичної пропаганди у відеоіграх тощо взяли понад 7 учасників; 

5) секція «Інституційні зміни у посткомуністичних країнах» (18 травня 

2022 р.) (голова – Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри національної безпеки та політології Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА). 

Учасники (8) дискутували, зокрема, про ціннісні орієнтації населення у  

посткомуністичних країнах, виклики виборчих квот у процесі демократизації 

країн Близького Сходу, порівнювали політичну культуру Грузії та України, 

обговорювали ефективність політики боротьби з бідністю та нерівністю на 

прикладі досвідів країн Вишеградської групи, політизацію соціальних мереж; 

6) секція «Виклики та загрози системи національної безпеки України» у 

рамках програми WARN – академічна протидія гібридним загрозам (610133-
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EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) та програми НАТО «Наука заради миру і 

безпеки» (19 травня 2022 р.) (голова – Жовтенко Тарас Григорович, кандидат 

політичних наук, доцент кафедри національної безпеки та політології 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки 

НаУОА). Всього у роботі секції взяли участь 14 учасників, які обговорювали 

актуальні питання контррозвідувального режиму в Україні в період воєнного 

стану, теорії змов як інструменту гібридного впливу, проблемні моменти 

конституційно-правового статусу Ради національної безпеки і оборони України, 

особливості чинників зміни рівня злочинності на території України в контексті 

війни з РФ та протидії розвідувальній діяльності спецслужб РФ на території 

України, особливості антиукраїнських інформаційно-психологічних 

спеціальних операцій Російської Федерації на прикладі застосування Збройними 

силами України «Байрактару» в зоні ООС тощо; 

7) секція «Виклики та загрози сучасній системі міжнародних відносин» (18 

травня 2022 р.) (голова – Санжаревський Олег Іванович, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри національної безпеки та політології Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин та національної безпеки НаУОА). Усього 

учасників – 13. Обговорені питання, зокрема, висвітлюють особливості 

гібридних загроз євроатлантичній безпеці зі сторони Російської Федерації, 

політики безпекового партнерства в сучасному світі на прикладі Японії, 

геополітичного протистояння РФ та США на пострадянському просторі за часів 

президентства В. В. Путіна (2000-2014 рр.), позиції європейських країн в 

протидії збройній агресії Росії проти України, співробітництво ЄС та НАТО у 

протидії гібридним загрозам у кіберсфері тощо; 

8) секція «Комунікативні аспекти маркетингових та PR-комунікацій в 

сучасному соціокультурному просторі» (18 травня 2022 р.) (голова – Охріменко 

Ганна Валеріївна, кандидат історичних наук,  доцент, завідувач кафедри 

інформаційно-документних комунікацій НаУОА). Учасники представили свої 

доповіді про створення бізнес-бренду в соціальних мережах, Книжну культура у 

контексті інформаційної культури, базові інструментарії тайм-менеджмента у 

роботі івент-менеджера в Україні, основні техніки використання 

нейромаркетингу в комерційній Інтернет-рекламі в Україні, сучасні напрями 

розвитку HR-менеджменту у сфері мас-медіа України та ін.;  

9) секція «Менеджмент інновацій та актуальні питання розвитку 

інформаційного простору» (18 травня 2022 р.) (голова – Бондар Віталій 

Дмитрович, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри 

інформаційно-документних комунікацій НаУОА) (10 учасників). Теми 

доповідей секції стосувались актуальних питань розвитку вітчизняної 

стандартизації в архівній сфері, сучасного стану електронного офісу як 



 

13 

 

інформаційної системи, трансформацію HR технологій у сфері ІТ індустрії в 

умовах пандемії Covid 19, волонтерства в період криз (на прикладі російсько-

української війни з 24 лютого по 24 квітня 2022 року) тощо; 

10) секція «Актуальні проблеми міжнародного туризму» (17 травня 2022 

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

професор кафедри регіональних студій НаУОА, Заслужений працівник освіти 

України). Учасники (9) представили доповіді, що висвітлюють особливості 

розвитку туристичного ринку Каталонії в умовах політичної невизначеності, 

перспективи туристичного ринку Андалузії, історико-культурні туристичні 

ресурси південно-східних штатів Бразилії, особливості розвитку туристичної 

інфраструктури Греції у ХХІ ст., галузевого туризму Туреччини, Японії,  

рекреаційного туризму Хорватії на сучасному етапі, гастрономічного туризму в 

Чорногорії в ХХІ ст.; 

11) секція «Актуальні проблеми країнознавчих досліджень» (17 травня 

2022 р.) (голова – Павлюк Віктор Володимирович, кандидат історичних наук, 

професор кафедри регіональних студій НаУОА; кількість доповідачів – 14). Теми 

доповідей: концепції польсько-чеської федерації у польській політичній думці 

(1939-1943 рр.), Європейський Союз після Brexit, вплив російсько-української 

війни на безпекове середовище в Арктиці, трансформація міжнародного порядку 

після російсько-української війни, міграційні процеси як інструмент політичного 

тиску на країни, роблеми розвитку Спільної зовнішньої та безпекової політики 

ЄС, сирійська криза та шляхи її вирішення, польсько-німецькі відносини в 

контексті європейських інтеграційних процесів, геополітичні впливи КНР на 

регіональну безпеку в Центральній Азії та ін.; 

12) секція «Історія України» (16 травня 2022 р.) (голова – Близняк Микола 

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

проф. М.П. Ковальського НаУОА, кількість учасників – 14). Обговорені питання: 

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

польські відносини на Правобережній Україні в ХІХ ст., вплив польсько-

радянського кордону на економіку Волинського воєводства у міжвоєнний період 

(1921-1939 рр.), пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної 

влади на території Рейхскомісаріату «Україна» 1941-1944 рр., організація 

медичної допомоги в УПА, радянізація освіти на Рівненщині 1944-1953 рр., 

відновлення євхаристійного спілкування Українських Православних Церков у 

діаспорі з Вселенським Патріархатом наприкінці ХХ століття, футуродизайн 

викладання історії як навчального предмета у закладах середньої освіти через 

призму національної безпеки тощо; 

13) секція «Історія історіографії та джерелознавство. Всесвітня історія» (16 

травня 2022 р.) (голова – Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, 
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професор кафедри історії  ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА; кількість 

доповідачів – 15). Учасники представили результати своїх досліджень, зокрема, 

про історію Волині першої половини ХХ ст. у працях співробітників кафедри 

історії НаУОА, Острог та Острожчину в житті та творчому шляху М. 

Ковальського, «Інформаційний бюлетень» та «Інформаційний листок» Годенау 

як джерело з життя табору та української еміграції, культурно-просвітницьку 

діяльність ОУЖ у Західній Німеччині (1945-1956 рр.), організаційну роботу Т. 

Мацьківа в наукових установах діаспори, а також бачення польських істориків 

про соціальний потенціал історіографії тощо; 

14) секція «Російсько-українська війна. 2014 – 2022» (16 травня 2022 р.) 

(голова – Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних наук, 

професор кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА, кількість доповідей – 

8). Представлені теми: причини та наслідки Революції Гідності, добровольчі 

батальйони на захисті України від збройної агресії Російської Федерації (2014-

2015 рр.), російська агресія проти України крізь призму свідчення кризи сучасної 

системи міжнародної безпеки, еволюція настроїв донеччан на тимчасово 

окупованій території (2014-2021 рр.), енергетичний чинник гібридної війни, 24 

лютого 2022 року в історичній долі українського народу, ураження російського 

крейсера «Москва»: політичне, воєнне й ідеологічне наближення перемоги 

України, українська дипломатія в умовах повномасштабного вторгнення 

Російської Федерації в Україну; 

15) підсекція 2 секції «Острогіана. Волиніана» (16 травня 2022 р.) (голова 

– Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії ім. проф. М.П.Ковальського НаУОА). Учасники (10) представили 

результати досліджень, що стосуються описів маєтностей кн. Чорторийських 

кінця XVI – початку XVII ст., джерельної бази вивчення соціально-економічної 

історії Західного Полісся другої половини XVI – першої половини XVII ст., 

торгівлі в містах Волині у XVIII ст., римо-католицької церкви в суспільному 

житті Волині в другій половині ХІХ –початку ХХ ст., благоустрою міста Острога 

у 1895 р. (за матеріалами журналу міських уповноважених) тощо; 

16) дискусія «Політична наука в університетах України» школа політичної 

аналітики «Поліс» (20 травня 2022 р.), під час якої усі охочі брали активну участь 

в обговоренні актуальних питань; 

17) презентація результатів діяльності науково-практичної лабораторії  

«Студія стратегічних комунікацій» (керівник – Г. В. Охріменко) у рамках 

Науково-практичного онлайн круглого столу студентів та молодих учених «Нова 

інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні» 

(19 травня 2022 р.). (модератор – Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат 

історичних наук,  доцент, завідувач кафедри інформаційно-документних 
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комунікацій НаУОА), в рамках роботи якої свої напрацювання щодо ролі мас-

медіа у формуванні патріотичних цінностей української молоді, ролі системи 

маркетингової інформації в управлінні комунікативною політикою організації, 

трансформації інформаційно-аналітичної продукції в діяльності інформаційно-

аналітичних центрів в Україні, сторітелінгу у системі копірайтингу з позицій 

новітніх технологій контентоутворення в українському медійному просторі, 

документаційного забезпечення управління в органах місцевого самоврядування 

(на прикладі ЦНАП (м. Рівне)) тощо представили 15 учасників. 

Формати проведення: доповіді, презентації, обговорення. 

 

Про хід конференції на факультеті романо-германських мов. 

Секційні засідання XXVІІ наукової викладацько-студентської конференції 

«ДНІ НАУКИ» на факультеті романо-германських мов відбувалися  17 травня 

2022 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 канд. філол. наук Мусійчук Т. І. 

  

До роботи у секціях було подано 47 заявки. У роботі секційних засідань 

взяло участь 55 учасники.  

Варто зазначити, що участь у секційних засіданнях, які проводилися на 

факультеті РГМ,  учнів загальноосвітніх закладів уже стала гарною традицією. У 

цьогорічних заходах взяло участь 6 учнів (Володимирецького ліцею «Колегіум» 

та Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради).   

У ході засідань було виголошено усі доповіді,  які відповідають науковим 

темам кафедр факультету романо-германських мов. Керівники секцій 

прозвітувати й зазначили, що усі учасники конференцій представили свої 

наукові дослідження на належному науковому, професійному рівні та викликали 

жваве обговорення піднятих тем. Науковцям вдалося вміло поєднати наукові 

дослідження із викладацькою діяльністю у період війни, що підкреслює їхню 

актуальність  та практичне значення. За результатами секційних засідань усім 
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учасникам рекомендовано продовжувати та розвивати теми наукових розвідок та 

опублікувати результати проведеного дослідження на Науковому блозі НаУОА, 

в у фаховому науковому журналі “Наукові записки Національного університету 

Острозька академія Серія "Філологія". 

Окрім того, керівники секцій відзначили найкращі доповіді: 

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

Худолій А. О.) 

- доповіді учнів ліцею, Пивоварчук В., Мельничук І., Назарук А., 

Герасимчук С. та Фенюк А. Хоча не всі презентації були логічно структуровані, 

вони все одно викликали зацікавлення слухачів. 

2. Секція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної 

комунікації» голова секції доц. Ковальчук І. В. 

- доповідь викладача Попчук М.А. та викладача-стажиста Олійник Д. Б. 

3. «Сучасні технології викладання англійської мови та літератури» голова секції 

доц. Костюк О. Ю. 

- доповідь проф. Жуковського В. М., доц. Зелінської Л. В. та викл. Єсіпової 

К. В.  

4. «Сучасні мовознавчі, педагогічні  та методологічні аспекти викладання 

англійської мови як іноземної» – голова секції канд. філол. наук Мусійчук Т. І. 

-  доповідь викл. Івченко-Чехолка Ю. 

 

Засідання секції “Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу” відбулося 17 

травня.  Участь взяли викладачі кафедри англійської філології, 5 студентів 

факультету романо-германських мов та 5 учнів 9 класу Обласного наукового 

ліцею м. Рівного. 

Робота секції розпочалася зі змістовної доповіді завідувача кафедри 

англійської філології професора Худолія А.О. на тему “Нові ЛО в українському 

інформаційному середовищі: війна 2022 року. 

Робота секції пройшла успішно, у теплій, дружній атмосфері. У процесі 

дискусій було задано багато запитань доповідачам. Всі доповіді були 

пізнавальними та актуальними. 

Слід відзначити доповіді учнів ліцею, Пивоварчук В., Мельничук І., 

Назарук А., Герасимчук С. та Фенюк А. Хоча не всі презентації були логічно 

структуровані, вони все одно викликали зацікавлення слухачів. 

   

17 травня 2022 року на кафедрі міжнародної мовної комунікації було 

проведено он-лайн засідання секції “Сучасні мовознавчі, педагогічні та 

методологічні аспекти викладання англійської мови як іноземної”. 
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      На засіданні було представлено і обговорено 8 доповідей. Теми наукових 

досліджень учасників стосувались проблем і методик викладання англійської 

мови як іноземної в університеті. Всі доповіді були змістовними, цікавими. Слід 

відзначити науково-практичну цілеспрямованість досліджень представлених під 

час роботи секції. Усі учасники брали активну участь в обговоренні. 

  17 травня 2022 року було проведено засідання секції “Прикладні 

лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації”, де викладачі, 

студенти факультету романо-германських мов та учні Володимирецького ліцею 

презентували свої доповіді. У ході засідання було виголошено усі доповіді. 

Серед кращих доповідей слід зазначити доповідь викладача Попчук М.А. та 

викладача-стажиста Олійник Д. Б. Серед учнів - доповідь Кривко О., учениці 10 

класу Володимирецького ліцею «Колегіум» на тему “Моделі культурного 

спілкування британців” 

Варто зазначити, що всі представлені теми є надзвичайно актуальними. Всі 

учасники секційного засідання брали активну участь в обговоренні, що свідчить 

про актуальність та перспективність сучасного розвитку наукової діяльності на 

факультеті романо-германських мов. 

 

У межах XXVІІ наукової викладацько-студентської конференції «Дні 

науки» 17 травня 2022 року на платформі Google Meet було проведено засідання 

секції «Сучасні технології викладання англійської мови та літератури». 

Викладачі і студенти факультету романо-германських мов презентували 

результати  своїх наукових досліджень англійською та українською мовами. 

Жваве обговорення та інтерес викликали доповіді: 

1. Індивідуалізація навчання іноземної мови студентів першого курсу 

немовних спеціальностей, доповідач – Жуковський В., доктор педагогічних наук, 

професор кафедри англійської мови та літератури факультету романо-

германських мов НаУОА. 

2. “Честь безправної особи: моральна дилема в німецькій літературі епохи 

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

– Зелінська Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та 

літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

 3. «Особливості інтерсеміотичного перекладу на прикладі екранізації 

роману «Полліанна»   доповідач – Єсіпова К., викладач англійської мови та 

літератури факультету романо-германських мов НаУОА. 

 

 

Про хід конференції в Навчально-науковому інституті права ім. 

І. Малиновського 
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З нагоди Днів науки в НаУОА у ННІ права ім. І. Малиновського відбулося 

3 круглі столи та презентація книги професора П. Кралюка «УКРАЇНЦІ І 

ПОЛЯКИ: 1000 РОКІВ (НЕ)ПОРОЗУМІННЯ». 

Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (16 

травня) відбувся у форматі доповідей та обговорень. В його роботі взяло участь 

20 учасників – викладачі, студенти та аспіранти НаУОА. Основні напрями 

доповідей: ґенеза кримінально-правових, кримінально-процесуальних, 

кримінально-виконавчих інститутів, актуальні проблеми судової експертології, 

пробації, доказового права. Окрема увага була приділена аналізу законодавства, 

прийнятого після 24 лютого 2022 року. Відзначені доповіді Ратинського О., 

Балагур Ю. 

У роботі іншого круглого столу "Сучасні дослідження в сфері публічного 

права" (16 травня) брали участь викладачі кафедри державно-правових 

дисциплін; кафедри теорії та  історії держави і права, аспіранти, студенти, 

маґістри (загалом 19 учасників). Акцентовано увагу на актуальних проблемах 

конституційного, муніципального, виборчого, податкового, адміністративного, 

міжнародного права. Відзначено доповіді на теми «Актуальні питання 

проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану» (Українець І.) та 

«Громадський бюджет як один із інструментів партиципаторної демократії в 

Україні» (Безушко Т.). Доповіді викликали жваві дискусії та посилений науковий 

інтерес. 

Також 16 травня відбувся круглий стіл «Правове регулювання прав 

людини у сфері приватного права» (8 учасників). Обговорили питання 

організації трудових відносин в умовах воєнного стану, медіації, особливості 

орендних правовідносин в умовах воєнного стану в Україні, правове 

регулювання надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим 

категоріям осіб тощо.  Взяли участь студенти, аспіранти, викладачі, відзначено 

змістовно якісні та цікаві доповіді.  

За підсумками круглих столів готується спільний збірник. 

 

Про хід конференції на економічному факультеті. 

На економічному факультеті протягом 16-20 травня 2022 року працювало  

секції та два круглих столи. 

 Розпочали роботу 16 травня 2022 року о 15.30. круглим столом на тему: 

«Особливості управління публічними фінансами в умовах воєнного стану», яка 

відбувалась онлайн на платформі Google Meet: meet.google.com/oqn-rffd-kyz 

 Роботу круглого столу було відкрито із привітання декана економічного 

факультету НаУОА Новоселецького О., кандидата економічних наук. 
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Модератором круглого столу була доктор економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку і аудиту економічного факультету НаУОА Дем’янчук 

О., яка розпочала розгляд актуальних питань із заявленої першої теми: 

«Соціальний захист внутрішньопереміщених осіб в територіальних громадах 

України в умовах воєнного стану та тимчасово захищенні в країнах Європи». 

Гостем круглого столу був Харчук О., заступник Острозького міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів, який разом із Харчук Ю., кандидат 

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

до розгляду другу тему особливостей управління публічними фінансами в 

умовах воєнного стану: «Система аналітичних показників забезпечення 

економічної безпеки територіальних громад України в умовах воєнного стану». 

Питання викликали жваву дискусію. 

 На круглому столі приймали участь 16 учасників, серед яких: викладачі 

кафедри, студенти другого магістерського рівня ВО, 2-го курсу спеціальності 

072 фінанси, банківська справа та страхування та 6 учнів Обласного наукового 

ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради та Володимирецького ліцею 

«Колегіум». 

17 травня 2022 року о 15.40. продовжили роботу Днів науки на 

економічному факультету роботою секції «Менеджмент організацій в Україні: 

проблеми, інновації, перспективи розвитку», яка проходила на платформі Google 

Meet: meet.google.com/pyx-fnge-zry. Головою секції була Козак Людмила 

Василівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної 

теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА. У роботі секції прийняли участь 17 

учасників: викладачі, аспіранти та студенти, які виголосили свої доповіді та 

виступи. Більшість тем викликали жваві дискусії та обговорення. За підсумками 

роботи секції було рекомендовано аспірантам підготувати із оголошених 

проблематик наукові статті і подати до друку у фаховий журнал.  

18 травня 2022 року о 16.00 год, продовжили роботу під час Днів науки 

секцією «Актуальні питання економіко-математичного моделювання та 

інформаційних технологій», яка проходила також на платформі Google Meet: 

https://meet.google.com/egq-xjat-twi 

Головою секції був Нікітін А., доктор фізико-математичних наук, 

професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних 

технологій економічного факультету НаУОА. 

Роботу секції розпочала з вітальним словом завідувач кафедри ЕММІТ 

НаУОА Кривицька О., яка привітала учасників та побажала плідних наукових 

дискусій. Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри ЕММІТ Нікітін 

А., оголосив вступне слово та зазначив регламент конференції. У роботі секції 

прийняли участь 28 доповідачів, серед яких викладачі, студенти та 10 учнів 
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Володимирецького ліцею «Колегіум», Опорного закладу «Оженинський 

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

навчальний заклад (дитячий садок)»» Острозької міської ради Рівненської 

області та Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради. 

Слухачі відзначали особливо цінні практичні та теоретичні здобутки 

доповідачів. Зокрема жваву дискусію викликали прикладні аспекти застосування 

досліджуваних методів та систем, монетизація креативних ідей, напрямки 

подальших досліджень та вдосконалення існуючих систем. Доповідачі отримали 

цінні поради від практиків, зокрема Клебан Ю. звернув увагу на необхідність 

визначення кінцевої мети побудови будь-якої моделі та системи, Красюк Б. 

індивідуально допомагав підібрати перспективи та суміжні області для 

подальшого розвитку в обраній тематиці, Кривицька О. рекомендувала звернути 

увагу, особливо молодим доповідачам-представникам 

ЗОШ, на важливість не лише розуміння розробки програмних продуктів, а й на 

вміння зберігати їх як свою інтелектуальну власність. Учасники мають нові ідеї 

та натхнення для подальших науково-практичних досліджень. 

Із підсумками та завершальним слово до слухачів та доповідачів конференції 

звернувся декан економічного факультету Новоселецький О. Участь у 

конференції та апробація результатів дослідження підтверджена сертифікатом 

учасника конференції. 

Завершили роботу під час Днів науки на економічному факультеті роботою 

круглого столу «Організація обліку, аудиту, аналізу та оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану», який відбувся 20 травня 

2022 року о 15.30. на платформі Google Meet: meet.google.com/gdm-ahgk-izf 

Модератором круглого столу була Мамонтова Н., доктор економічних 

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

економічного факультету НаУОА, яка озвучила першу проблематику: 

«Особливості подання звітності за 1 квартал 2022 року». У роботі круглого столу 

прийняли участь 16 заявлених учасників, серед яких викладачі кафедри фінансів, 

обліку і аудиту та студенти спеціальності 071 облік і оподаткування. Заявлені 

питання викликали жваві дискусії та обговорення. Зокрема практик, Ногінова Н., 

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту 

НаУОА дуже детально зупинилась на аналізі «Зміни в податковому 

законодавстві на період воєнного стану». За підсумками роботи круглого столу, 

було рекомендовано підготувати наукові статті до фахових журналів. 

За результатами роботи на економічному факультеті під час Днів науки 

рекомендовано застосовувати подальшу практику участі учнів ЗОШ у роботі 

секцій та круглих столів. 


