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Організаційний комітет конференції 
 

Голова оргкомітету: 
Дем’янчук Анатолій Степанович – ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем’янчука, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України. 
Заступник голови оргкомітету: 
Борейко Володимир Іванович – проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, доктор економічних наук, професор. 
 
Співголови оргкомітету: 
Клеменс Будзовський – канцлер Краківської Академії імені Анджея Фрича Моджевськего (Польща), доктор, 
професор.  
Петер Сабо – ректор Університету Прикладних Наук імені Яноша Кодолані (Угорщина), доктор, професор.  
Пшемислав Францков’як – ректор Великопольської Вищої Соціально-економічної Школи в Срьодє Великопольській 
(Польща), доктор, професор. 
Хосе Альфредо Періс Кансіо – ректор Католицького університету Валенсії імені Святого Вісента (Іспанія), доктор, 
професор. 
Кочурко Василь Іванович – ректор Барановицького державного університету (Білорусь), доктор 
сільськогосподарських наук, професор.  
Тадеуш Граца – ректор Університету єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері (Польща), доктор, 
професор. 
 
Члени оргкомітету: 
Власюк Анатолій Павлович – проректор з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри інформаційних 
систем та обчислювальних методів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука, доктор технічних наук, професор;  
Джунь Йосип Володимирович – завідувач кафедри математичного моделювання Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, доктор фізико-математичних наук, професор;  
Калько Андрій Дмитрович – декан природничо-географічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, доктор географічних наук, професор;  
Назарець Віталій Миколайович – завідувач кафедри української літератури Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, доктор філологічних наук, професор; 
Поташнюк Ірина Валентинівна – завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, доктор педагогічних наук, професор;  
Ставицький Олег Олексійович – завідувач кафедри біології Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука, доктор психологічних наук, професор;  
Фінклер Юрій Едуардович – професор кафедри реклами та мови ЗМІ Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, доктор філологічних наук, професор;  
Пагута Тамара Іванівна – директор Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук, доцент;  
Артюшок Костянтин Андрійович – декан економічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат економічних наук, доцент;  
Груба Таміла Леонідівна – декан історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук, доцент;  
Завацька Лідія Архипівна – декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук, професор;  
Матвійчук Андрій Васильович – декан юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат філософських наук, доцент; 
Мітчук Ольга Андріївна – декан факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука, кандидат філологічних наук, доцент; 
Сойко Інна Миколаївна – декан педагогічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук, доцент; 
Янчук Петро Степанович – декан факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат фізико-математичних наук, професор;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

Порядок роботи конференції 
 

22 жовтня 2015 року (четвер) 
Рівненський академічний український  музично-драматичний театр 

(м. Рівне, Театральна площа, 1) 
 
9.00 – 10.00 –  Реєстрація учасників (хол театру). 
10.00 – 10.30 – Ознайомлення з науковими досягненнями університету. Прес-інтерв’ю для засобів масової інформації 
(хол театру).  
10.30 – 11.00 – Урочисте відкриття конференції (зала глядача). 
11.00 – 13.00 – Пленарне засідання (зала глядача). 
13.00 – 14.00 – Обід.  
14.00 – 17.00 – Секційні засідання (аудиторії навчальних корпусів університету, вул. акад. С. Дем’янчука, 4).  
15.00 – 17.00 – Брейк-кава  (ауд. 310 – 1-й корпус, ауд. 308 – 2-й корпус). 
 

23 жовтня 2015 року (п’ятниця) 
 
9.00 – 11.00 – Екскурсія містом та відвідування Городоцького монастиря. 
11.00 – 13.00 – Секційні засідання (аудиторії навчальних корпусів університету, вул. акад. С. Дем’янчука, 4). 
 13.00 – 14.00 – Підсумки конференції (аудиторії навчальних корпусів університету, вул. акад. С. Дем’янчука, 4). 

 
Регламент виступів із доповідями: 

 
– пленарне засідання – до 30 хв; 
– секційні засідання – до 10 хв; 
– виступ з повідомленням – до 3 хв; 
– обговорення доповідей – до 3 хв. 
 

 
Телефон для довідок: 

 
0362-63-49-73 – проректор з наукової роботи Борейко Володимир Іванович. 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

22 жовтня 2015 року 
 

Пленарне засідання 
 

Зала глядача Рівненського академічного українського 
 музично-драматичного театру 
(м. Рівне, Театральна площа) 

 
11.00-11.30 – Відкриття конференції. 
 
Вітальне слово учасникам конференції ректора Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука, доктора педагогічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України 
Дем’янчука Анатолія Степановича. 

 
Привітання учасників конференції: 
Чугунніков Віталій Семенович, голова Рівненської обласної державної адміністрації. 
Кирилов Михайло Михайлович, голова Рівненської обласної ради. 
Хомко Володимир Євгенович, міський голова м. Рівне. 
 
Привітання учасників конференції представниками вищих навчальних закладів, наукових установ та інших 
організацій, партнерів Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. Степана Дем’янчука.  
 
11.30-13.00 –  Пленарне засідання. 

 
Доповіді: 

 
1. Бабин Іван Іванович, професор, експерт Європейської комісії із реформування вищої освіти. 
«Стратегія інноваційного розвитку вищої освіти». 
2. Богуш Алла Михайлівна, д.пед.н., професор, академік НАПН України, завідувач кафедри теорії та методики 
дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 
«Сутність комунікативно-мовленнєвого супроводу підготовки майбутніх вихователів». 
3. Борейко Володимир Іванович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Ретроспектива та перспективи розвитку економіки України». 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
(22 жовтня 14-00 – 17-00 та 23 жовтня 11-00 – 14-00)    

 
Секція 1. Історико-правові дослідження (ауд. № 508, вул. акад. Степана Дем’янчука 4, 1 корп.). 
 
Керівники: к.філос.н., доцент, декан юридичного факультету Матвійчук Андрій Васильович; к.і.н., доцент, завідувач 
кафедри історії Жив’юк Андрій Анатолійович, (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука). 
Секретар: Кравчук Дмитро Васильович, к.і.н., викладач кафедри математичного моделювання.  

 
Доповіді: 

 
1. Плющ Микола Романович, д.і.н., професор, академік НАПН України. 
«Роль Вищої школи у реформуванні суспільно-економічних відносин на сучасному етапі». 
2. Борейко Галина Дмитрівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри театральної режисури Рівненського державного 
гуманітарного університету. 
«Діяльність громадських товариств у 20–30-х роках ХХ століття та їх вплив на розвиток культури Волині».  
3. Дашко Вікторія, молодший науковий співробітник Сарненського історико-етнографічного музею, студентка 
магістратури історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука. 
«Діяльність польського партизанського руху на території Західної України у роки Другої світової війни: 
історіографія дослідження». 
4. Клинова-Дацюк Галина Дмитрівна, к.і.н., доцент, доцент Національного університету водного господарства та 
природокористування.  
«Мазепознавчі дослідження в Українській вільній академії наук у Німеччині Ді-Пі періоду (1945–1952 рр.)». 
5. Курята Аліна Володимирівна, викладач кафедри театральної режисури Рівненського державного гуманітарного 
університету. 
«Роль Рівненського академічного українського музично-драматичного театру в національно-патріотичному 
вихованні населення регіону». 
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6. Левдер Андрій Іванович, к.пед.н., доцент кафедри історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Викладацька діяльність І. П. Крип'якевича у вищих навчальних закладах». 
7. Лопацька Наталія Миколаївна, к.і.н., доцент, доцент кафедри історії Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Інвентарні описи як джерело до історії Дерманського монастиря (16–17 ст.)» . 
8. Матвійчук Андрій Васильович, к.філос.н., доцент, декан юридичного факультету Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Деонтологічний підхід в сучасній науці». 
9. Мельник Олена Миколаївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та філософії 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Проблеми ефективності засобів правового впливу в контексті сучасних викликів». 
10. Миронець Ніна Ростиславівна, к.і.н., доцент, декан факультету Європейської освіти Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Джерелознавчі аспекти реконструкції наукової біографії Ф. Р. Штейнгеля». 
11. Оверчук Ольга Володимирівна, к.політ.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та філософії 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Особливості економічних рухів протесту в Україні». 
12. Плевако Ігор Григорович, к.і.н., доцент, заступник завідувача кафедри  міжнародних відносин, Захарець Євгенія 
Миколаївна, студентка Національного університету «Острозька академія». 
«Прикордонні конфлікти в Латинській Америці: причини і шляхи розв’язання»  
13. Смаль Ірина Ігорівна, к.філос.н., доцент кафедри теорії, історії держави і права та філософії Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Аксіологічний підхід до розвитку вищої школи як необхідна передумова формування суспільства 
професіоналів». 
14. Снігур Анатолій Анатолійович, к.і.н., доцент, доцент кафедри історії Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Концепція «Русского мира» та її практична реалізація». 
15. Фурманчук Євгенія Володимирівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінального права і правосуддя Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Сутність фіскальної функції держави». 
16.  Ясінський Михайло Миколайович, к.і.н., доцент кафедри історії Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Методи формування образів історичного минулого на уроках історії в загальноосвітній школі». 
 
Секція 2. Інформаційні системи та технології (ауд. № 412, вул. акад. Степана Дем’янчука 4, 1 корп.). 
 
Керівники: д.т.н., професор, академік Академії наук вищої школи України, проректор з навчально-методичної роботи 
Власюк Анатолій Павлович; д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання Джунь Йосип 
Володимирович (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). 
Секретар: Багнюк Ольга Миколаївна, старший викладач інформаційних систем та обчислювальних методів. 

 
Доповіді: 

 
1. Власюк Анатолій Павлович, д.т.н., професор, проректор з навчально-методичної роботи Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Цвєткова Тетяна Павлівна, старший 
викладач Національного університету водного господарства та природо-користування. 
«Математичне моделювання масоперенесення солей при нестаціонарній фільтрації та вологоперенесенні у 
насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві при наявності вертикального дренажу». 
2. Ляшенко Ігор Миколайович, д.ф.-м. н., професор, академік-засновник АН ВШ України професор кафедри 
математичних методів еколого-економічних досліджень Київського Національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
«Проблеми обробки-соціально-економічної інформації». 
3. Джунь Йосип Володимирович, д.ф.-м. н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Некласична теорія аналізу статистичних даних».  
4. Кузьменко Анатолій Павлович, к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Бомба Андрій Ярославович, д.т.н., професор, 
завідувач кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету, 
Гладка Олена Миколаївна, к.т.н., старший викладач, Кузьменко Валентина Михайлівна, старший викладач 
Національного університету водного господарства та природокористування. 
«Синтез методів сумарних зображень і квазіконформних відображень для ідентифікації параметрів 
нелінійних фільтраційних процесів». 
5. Кузьменко Анатолій Павлович, к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання, Єпік Наталія 
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Богданівна, старший викладач кафедри математичного моделювання Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, Кузьменко Валентина Михайлівна, старший викладач 
Національного університету водного господарства та природокористування. 
«Особливості програмних вимог до математичної складової професійних компетенцій фахівців у галузі економіки 
та підприємництва.  
6. Лотюк Юрій Георгійович, к.пед.н., доцент, Соловей Людмила Ярославівна, старший викладач кафедри 
інформаційних систем та обчислювальних методів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем’янчука. 
«Новітні методики використання символьних перетворень пакету MATHСAD при викладанні дисциплін 
математичного циклу. 
7. Присяжнюк Олена Вікторівна, аспірант кафедри інформатики та прикладної математики Рівненський 
державний гуманітарний університет. 
«Математичні моделі сингулярно збурених процесів в наносередовищах». 
8. Сафонік Андрій Петрович, к.т.н., доцент кафедри автоматики, електротехнічних  та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій Національного університету водного господарства та природокористування. 
«Математичне моделювання сингулярно збурених процесів очищення рідин шляхом фільтрування від 
багатокомпонентних забруднень». 
9. Янчук Петро Степанович, к.ф.-м.н., професор, декан факультету кібернетики Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.  
«Квазіспектральні поліноми та рівняння теплопровідності». 
10. Ярощак Сергій Вікторович, к.т.н., доцент кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського 
державного гуманітарного університету, Сінчук Алеся Михайлівна, к.т.н., асистент кафедри інформатики та 
прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету. 
«Методи комплексного аналізу при математичному моделюванні процесів поширення флюїдів у слабо 
проникних нафтогазових пластах». 
 
 
Секція 3. Психолого-педагогічні дослідження (ауд. № 511, 508, вул. акад. Степана Дем’янчука 4, 1 корп.). 
  
Керівники: д.психол.н., професор, завідувач кафедри біології Ставицький Олег Олексійович; к.пед.н., доцент, 
директор Інституту педагогічної освіти Пагута Тамара Іванівна (Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука). 
Секретар: Максимчук Наталія Станіславівна, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти. 

 
 

Доповіді: 
 
1. Джунь Йосип Володимирович, д.ф.-м. н., професор, завідувач, Суховецький Ігор Олександрович, старший 
викладач кафедри математичного моделювання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем’янчука. 
«Математико-статистичне визначення основних категорій педагогіки». 
2. Наумкіна Світлана Михайлівна, д.політ.н., професор, завідувач кафедри політичних наук і права 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського». 
«Нові підходи до розвитку вищої освіти в Україні в контексті Європейських стандартів: відповідність чи 
суперечливість?» 
3. Ставицький Олег Олексійович, д.психол.н., професор кафедри психології, завідувач кафедри біології Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Опитник комплексу гандикапу». 
4. Budzowski Klemens, prof. nadzw. dr. Krakowska Akademia imeni Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polska). 
«Problemy i perspektywy szkodnictwa wyŜszego w Polsce». 
5. Kisiołek A. S., Ph. D. Eng. Wielkopolska Higher School of Humanities and Economy (Poland).  
 «Rola Internetu w strategiach marketingowych uczelni wyzszych w Polsce». 
6. Knocińska Anna, dr. Wielkopolska Higher School of Humanities and Economy, Gniezhnienska Higher School Milenium 
(Poland). 
«The assistance psycho-pedagogical in polish school». 
7. Krzysztofiak Danuta, dr. Wielkopolska Higher School of Humanities and Economy (Poland). 
 «Support of the existence of the elderly people. Socio-pedagogical contexts». 
8. Spętana Jolanta, Ph. D. Wielkopolska Higher School of Humanities and Economy (Poland).  
«The meaning of life as a research issue in modern pedagogy». 
9. Frąckowiak Przemysław, Ph. D. Wielkopolska Higher School of Humanities and Economy (Poland). 
«Selected areas of functioning of a juvenile correctional facilities in Poland». 
10. Галімська Інна Іванівна, старший викладач кафедри фізичної і психофізіологічної підготовки Кіровоградської 
льотної академії Національного авіаційного університету. 
«Значення професійно-прикладної фізичної підготовки у ВНЗ». 
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11. Борова Валентина Євгенівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри психології Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Реалізація діяльнісного підходу в коригуванні звукової культури мовлення у дітей старшого дошкільного віку».  
12. Ємчик Олександра Григорівна, аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. 
«Розвиток творчої особистості фахівця дошкільної освіти у процесі професійної підготовки». 
13. Завальнюк Андрій Ростиславович, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри романо-германської філології 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Тенденції розвитку вищої освіти Німеччини періоду Веймарської республіки». 
14. Іванюта Ольга Володимирівна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Психологічний аналіз адаптаційних особливостей підлітків з неповних сімей».  
15. Канапляніков Дмитро Геннадійович, заступник директора, Товсцік Т. Т., співробітник Інституту математики і 
кібернетики, м. Мінськ, Білорусь. 
«Традиційні уявлення білорусів кінця ХХ – початку ХХІ століття про господарство». 
16. Колодич Оксана Богданівна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Психологічний вплив процесу розвитку мовленнєвої компетенції на дітей з  особливими потребами». 
17. Корнійчук  Ярослав Анатолійович, вчитель географії Онацьківецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів. 
«Застосування педагогічних інновацій на уроках географії». 
18. Красовська Ольга Олександрівна к.пед.н., доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Мистецька освіта в системі професійної підготовки вчителя початкових класів». 
19. Кукалець Мирослава Василівна, к.пед.н., професор кафедри, Кукалець Микола Миколайович, старший 
викладач, доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Підготовка учнів загальноосвітньої школи до засвоєння знань засобами навчальних ситуацій». 
20. Марчук Оксана Олександрівна, к.пед.н., доцент, завідувач відділу з наукової діяльності та аспірантури 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Формування національного світогляду учнів Луцької гімназії імені Лесі Українки на початку ХХ століття».   
21. Мельничук Лілія Борисівна, к.пед.н., доцент, заступник завідувача кафедри педагогіки Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Технологія підготовки майбутніх педагогів до роботи з обдарованими учнями».  
22. Михальчук Юлія Олександрівна, к.психол., доцент, завідувач кафедри психології Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.  
«Формування конфліктологічної культури майбутніх спеціалістів: реалії та перспективи».  
23. Міськова Наталія Миколаївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до ознайомлення учнів з геометричними 
поняттями в процесі викладання математики».   
24. Мороз Оксана Іванівна, к.психол.н., доцент, секретар Вченої ради Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
 «Особливості формування психологічної готовності дітей до навчання в загальноосвітній школі».  
25. Пагута Тамара Іванівна, к.пед.н, доцент, директор Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Роль художнього слова в естетичному вихованні молодших школярів». 
26. Пилипака Світлана Андріївна, студентка магістратури педагогічного факультету Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Формування життєвої компетентності у вихованців інтернатних закладів як засіб їх підготовки до 
самостійного життя». 
27. Попова Діана Анатоліївна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.   
«Формування багатовимірної ідентичності як мета полікультурної освіти». 
28. Cойко Інна Миколаївна, к.пед.н., доцент, декан педагогічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Інтегровані уроки як засіб розумового розвитку молодших школярів». 
29. Суховецький Ігор Олександрович, старший викладач, Джунь Йосип Володимирович, д.ф.-м. н., професор, 
завідувач кафедри математичного моделювання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука. 
«Сучасний підхід до гносеологічних процедур в філософії та соціології». 
30. Терновик Наталія Анатолівна, к.психол.н, доцент кафедри психології, проректор з виховної роботи 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі як необхідна складова розвитку суб’єктності підлітків».  
31. Хом'як Ольга Анатоліївна, старший викладач кафедри початкової та дошкільної освіти Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 



 8 

«Моделювання структури естетичних смаків студентської молоді». 
32. Яницька Олена Юріївна, к.пед.н., доцент, професор кафедри  психології, проректор з навчальної роботи та 
гуманітарної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Проблеми та перспективи розвитку вищої школи в XXI столітті». 
 
 
 Секція 4. Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактики (ауд. № 307, вул. акад. Степана Дем’янчука 4, 
2 корп.). 
 
Керівники: д.філол.н., професор, завідувач кафедри української літератури Назарець Віталій Миколайович; 
к.пед.н., доцент, декан історико-філологічного факультету Груба Таміла Леонідівна (Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). 
Секретар: Будз Ірина Федорівна, викладач кафедри романо-германської філології. 

 
Доповіді: 

 
1. Мацько Любов Іванівна, д.філол.н., професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри стилістики 
української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
«Актуалізація лінгвокультурем сучасного українського мовлення». 
2. Назарець Віталій Миколайович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри української літератури Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Принципи жанрової диференціації текстів адресованої лірики».  
3. Плющ Марія Яківна, д.і.н., професор, Академік НАПН України, завідувач кафедри української мови 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
«Реалізація функціонально-семантичної категорії ступеня вияву ознаки у семантиці дієслів». 
4. Хом'як Іван Миколайович, д.пед.н., професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач 
кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія». 
«Метод вправ у досягненні правописної компетенції».  
5. Антончук Олександр Михайлович, к.пед.н., доцент кафедри методики викладання і культури української мови 
Рівненського державного гуманітарного університету». 
«Культура ділового мовлення» у системі фахової підготовки студентів-філологів». 
6. Брильова Лариса Євгенівна, старший викладач кафедри української мови та методик викладання Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Використання інтерактивних технологій в процесі викладання курсу «Українська мова за професійним 
спрямуванням». 
6. Вокальчук Євген Лукашевич, к.пед.н., доцент кафедри методики викладання і культури української мови 
Рівненського державного гуманітарного університету». 
«Проблематика удосконалення культури мови у процесі навчання «Української мови (за професійним 
спрямуванням) у ВНЗ». 
7. Гришкова Надія Василівна, к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука.   
«Інновації в лексиці і фразеології суспільно-політичної сфери англійської мови». 
8. Груба Таміла Леонідівна, к.пед.н., доцент, декан історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.   
«Підготовка майбутніх учителів-словесників до формування мовної особистості учнів профільної школи». 
9. Златів Леся Михайлівна, к.пед.н., доцент кафедри методики викладання і культури української мови 
Рівненського державного гуманітарного університету. 
«Наукові засади дискурсивно-текстоцентричного підходу до навчання української мови за профспрямуванням 
студентів-математиків». 
10. Ковальчук Наталія Петрівна, к.пед.н., доцент кафедри методики викладання і культури української мови 
Рівненського державного гуманітарного університету. 
«Технологія проектування структури і змісту пунктуаційної компетентності». 
11. Костолович Тетяна Василівна, аспірант Рівненського державного гуманітарного  університету. 
«Проблема формування комунікативної компетентності студентів-філологів у лінгводидактичній 
літературі». 
12. Лещенко Ганна Петрівна, к.пед.н., доцент, професор кафедри української мови та методик викладання 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Технологічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів-філологів». 
13. Мандрик Неля Василівна, к.філол.н., доцент кафедри методики викладання і культури української мови 
Рівненського державного гуманітарного університету» 
«Джерела вивчення історії української мови». 
14. Мацько Оксана Михайлівна, к.філол.н., доцент кафедри сучасної української мови Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
«Риторичні стратегії лекційного дискурсу». 
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15. Мединська Наталія Миколаївна, к.філол.н., професор, завідувач кафедри української мови та методик 
викладання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.   
«Реалізація функціонального діапазону дієслова у позиції предиката». 
16. Мушировська Наталія Володимирівна, к.філол.н., старший викладач кафедри методики викладання і 
культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету. 
«Удосконалення навичок комунікативних стратегій студентів творчих спеціальностей у процесі вивчення 
фахової мови». 
17. Овдійчук Лілія Миколаївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри української мови та методики викладання 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Сучасна історична проза для дітей: особливості хронотопу». 
18. Погрібна Тетяна Аркадіївна, к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука.   
«Мова сучасного польського рекламного дискурсу». 
19. Похилюк Олена Миколаївна, к.філол.н., доцент, спеціаліст І категорії, завідувач кафедри української філології 
Вінницького обласного комунікативного гуманітарно-педагогічного коледжу 
«Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення філологічних дисциплін». 
20. Смерчко Антон Альбертович, к.філол.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.   
«Антиномія «молодість  –  старість» в усталених метафоричних зворотах». 
21. Федчук Лілія Іванівна, к.філол.н., доцент, спеціаліст вищої категорії Вінницького обласного комунікативного 
гуманітарно-педагогічного коледжу. 
«Комунікативно-діяльнісний підхід до мовної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 
22. Шевчук Тамара Борисівна, к.філол.н., доцент кафедри теорії та методик початкового навчання Рівненського 
державного гуманітарного  університету. 
«Особливості вивчення морфології української мови в умовах євроінтеграційного процесу». 
23. Шульжук Наталія Василівна, к.філол.н., доцент кафедри методики викладання і культури української мови 
Рівненського державного університету. 
«Комунікативно-прагматичні основи навчання української мови у ВНЗ». 
 
 
Секція 5. Журналістика і розвиток соціальних комунікацій (ауд. №  502, вул. акад. Степана Дем’янчука 4, 2 корп.). 

 
Керівники: д.філол.н., професор, професор кафедри реклами та мови ЗМІ Фінклер Юрій Едуардович; к.філол.н., 
доцент, декан факультету журналістики Мітчук Ольга Андріївна (Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука). 
Секретар: Потапова Антоніна Володимирівна, асистент кафедри теорії і методики журналістської творчості. 

 
Доповіді: 

 
1. Крупський Іван Васильович, д.і.н., професор, професор Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
«Інформаційне поле Галичини початку ХХ ст.». 
2. Фінклер Юрій Едуардович, д.філол.н., професор, професор кафедри реклами і мови ЗМІ Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Політичний відкат в Україні і ризики для медій». 
3. Горошкевич Надія Євгенівна, старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології Національного 
університету «Львівська політехніка».  
«Втілення регіональними мас-медіа ідей державотворення (на прикладі Івано-Франківщини)». 
4. Бондарчук Анна Сергіївна, помічник адвоката адвокатського бюро «Юридична фірма «Мазур та Партнери». 
«Проблеми реалізації прав та виконання обов’язків журналіста в рамках законодавства України». 
5. Глушко Анна Володимирівна, старший викладач кафедри журналістики Донецького національного університету 
(м. Вінниця). 
«Зображальність як функціональна складова інтернет-новин в контексті інформаційної війни». 
6. Дмитровський Олександр, член Національної спілки журналістів України. 
«Найважливіші сегменти інтернет-радіо». 
7. Семен Наталія Федорівна, асистент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного 
університету «Львівська політехніка».  
«Особливості поведінки в умовах інформаційної війни». 
 
 
Секція 6. Природничо-географічні дослідження (ауд. № 513, вул. акад. С. Дем’янчука, 4, 1 корп.). 
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Керівники: д.геогр.н., професор, декан природничо-географічного факультету Калько Андрій Дмитрович, к.геогр.н., 
доцент, доцент кафедри географії і туризму Яроменко Оксана Володимирівна (Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). 
Секретар: Трусова Тетяна Сергіївна, викладач кафедри географії і туризму. 
 

Доповіді: 
 
1. Калько Андрій Дмитрович, д. геогр.н., професор, декан природничо-географічного факультету Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Природничо-географічний факультет МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука: історія, сьогодення, та 
перспективи розвитку».   
2. Калько Андрій Дмитрович, д. геогр.н., професор, декан природничо-географічного факультету Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Мащенко Володимир Андрійович, 
к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики Рівненського державного гуманітарного університету, Мащенко Віталій 
Володимирович, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
«Використання нейронних мереж для розпізнавання на аерокосмічних знімках територій несанкціонованого 
видобутку бурштину». 
3. Кочурко Василь Іванович, д.с.-г.н., професор, ректор, Нікішова Алла Василівна, к.філол.н., доцент, проректор 
з наукової роботи, Зуєв Володимир Миколайович, старший викладач природничо-наукових дисциплін 
Барановицького державного університету (Білорусь). 
«Региональный университет как субъект развития туристско-экскурсионной деятельности».  
4. Олійник Ярослав Богданович, д.е.н., професор, член-кореспондент НАПН України, декан географічного 
факультету, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Нич Тетяна Василівна, асистент кафедри 
економічної та соціальної географії, Мельник Людмила Вікторівна, к.геогр.н., асистент  кафедри економічної та 
соціальної географії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. 
«Природно-техногенна безпека економічного простору». 
5. Басюк Тетяна Олександрівна, к.геогр.н., доцент кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Аналіз фізико-географічних умов формування стоку річок басейну Південного Бугу». 
6. Зуєв Володимир Миколайович, старший викладач природничо-наукових дисциплін Барановицького державного 
університету (Білорусь). 
«Ландшафтно-рекреационный анализ территории для развития экотуризма (на примере Барановичского 
района)». 
7. Олійник Василь Семенович, к.с.-г.н., доцент кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Психолого-педагогічний аспект дослідження природоохоронних територій». 
8. Осіпчук Ірина Олегівна, к.геогр.н., доцент кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Територіальна структура харчової промисловості Рівненської області». 
9. Полянський Сергій Володимирович, к.геогр.н., доцент Східноєвропей-ського національного університету імені 
Лесі Українки.  
«Дефляційні процеси на ґрунтовому покриві Волинської області». 
10. Селецький Віктор Петрович, викладач кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Геопросторове поширення порушених земель в межах Рівненської області». 
11. Трусова Тетяна Сергіївна, викладач кафедри географії і туризму, Антонюк Ірина Віталіївна, студентка 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Роль анімаційної діяльності у розвитку туризму України». 
12. Шикула Ростислав Ростиславович, доцент кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Використання зоологічних об’єктів у навчальному процесі у вищому навчальному закладі». 
13. Яроменко Оксана Володимирівна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри географії і туризму Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Професор Маркіян Будз: внесок у розвиток географічної науки». 
 
 
 
Секція 7. Розвиток фізичного виховання і спорту та проблеми здоров’я людини (ауд. № 307, вул. акад. С. 
Дем’янчука 4, 1 корп.). 
 
Керівники: д.пед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Поташнюк Ірина Валентинівна; к.пед.н., 
професор, декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Завацька Лідія Архипівна, (Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). 
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Секретар: Сірман Олена Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації, фітнесу і 
рекреації. 

 
Доповіді: 

 
1. Войнаровський Анатолій Миколайович, к.пед.н., доцент кафедри спортивних ігор Войнаровська Наталія 
Степанівна, к.пед.н., старший викладач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Східно-європейського 
національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк. 
«Ритмічно-естетична складова спортивних тренувань в естетичній гімнастиці». 
2. Гнітецька Тетяна Володимирівна, к.фіз.вих., доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації, 
Ковальчук Надія Миколаївна, доцент кафедри спортивно-масової та туристичної роботи, Яловик Володимир 
Трохимович, к.пед.н., доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.  
«Проблеми підвищення якості знань з теоретичних дисциплін у студентів інститутів ( факультетів) 
фізичної культури та здоров’я». 
3. Демчук Світлана Петрівна, к.фіз.вих., доцент Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
м. Київ. 
«Зміст корекційно-педагогічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку із депривацією слуху засобами 
адаптивного фізичного виховання». 
4. Єрусалімець Катерина Григорівна, старший викладач кафедри фізичного виховання обласної Кременецької 
гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Григоровича Шевченка. 
«Інноваційні технології у проведенні педагогічної практики для студентів з фізичного виховання». 
5. Завацька Лідія Архипівна, к.пед.н., професор, декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Технологія формування професійних компетентностей майбутніх фахівців фізичного виховання у процесі 
вивчення курсу педагогіки».   
6. Коваль Вадим Вадимович, к.пед.н., доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем’янчука. 
«Концептуальні підходи до дослідження розвитку фізичного виховання учнів у системі професійно-технічної 
освіти України в другій половині ХХ ст.». 
7. Корнійчук Ярослав Анатолійович, здобувач Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука, Березнюк А. О., студентка Славутського обласного спеціалізованого ліцею. 
«Визначення стану роботи серцево-судинної системи та вплив на неї таких факторів як навантаження, 
грип, гіподинамія». 
8. Леськів-Бондарчук Ганна, аспірант Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука, викладач Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 
академії імені Тараса Шевченка 
«Організація та проведення спортивно-оздоровчої роботи з людьми третього віку як важливий складовий 
компонент підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання». 
9. Сотник Жанна Григорівна, к.фіз.вих., доцент, заступник декана факультету здоров’я, фізичного виховання і 
спорту, Завацька Лідія Архипівна, к.пед.н., професор, декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту, 
Романова Вікторія Іванівна, к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та 
адаптивної фізичної культури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука. 
«Практика за фахом у змісті підготовки магістрів з фітнесу і рекреації». 
10. Тристень Клавдія Семенівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри дошкільної освіти і технологій, Авдей Олена 
Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки Барановицького державного університету (Білорусь). 
«Информированность студентов о влиянии некоторых привычек на состояние здоровья». 
11. Тристень Клавдія Семенівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри дошкільної освіти і технологій, Лабківська 
Олена Олександрівна, старший викладач кафедри професійної іншомовної підготовки Барановицького 
державного університету (Білорусь). 
«Самооценка студентами факторов формирования их здоровья». 

 
 
 
 
 

Секція 8. Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки (ауд. № 602, вул. акад. С. Дем’янчука, 4, 2 корп.).  
Керівник: к.е.н., доцент, декан економічного факультету Артюшок Костянтин Андрійович (Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). 
Секретар: Матвійчук Олена Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів. 
 

Доповіді: 
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1. Артюшок Костянтин Андрійович, к.е.н., доцент, декан економічного факультету Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Системний підхід у періодизації еколого-економічної взаємодії людини з природою» 
2. Гелухова Наталія Миколаївна, Крот Марина Володимирівна, Синякова Людмила Панасівна, старші 
викладачі кафедри економіки і фінансів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем’янчука. 
«Роль корпоративного податкового менеджменту в системі управління фінансами підприємств». 
3. Далюк Наталія Ярославівна, керівник центру дистанційного навчання Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Реструктуризація як форма економічного і фінансового оздоровлення підприємств сфери послуг». 
4. Демидюк Сергій Максимович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Відносини власності в лісовому господарстві України». 
5. Демянчук Ірина Андріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Податкове регулювання національної економіки». 
6. Коваль Лариса Антонівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки і фінансів Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Необхідність гендерного аналізу лідерства у соціально-економічній сфері».  
7. Крот Марина Володимирівна, Гелухова Наталія Миколаївна, Синякова Людмила Панасівна, старші 
викладачі кафедри економіки і фінансів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 
Степана Дем’янчука. 
«Удосконалення системи фінансового менеджменту на підприємстві». 
8. Матвійчук Олена Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Інноваційні технології і проблеми вивчення правового забезпечення ринків фінансових послуг» 
9. Олієвська Мирослава Григорівна, к.е.н., доцент, професор кафедри економіки і фінансів Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Фінансове забезпечення освіти в умовах децентралізації фінансових ресурсів». 
10. Онофрійчук Олег Петрович, викладач кафедри економіки та фінансів, Пилипака Світлана Андріївна, 
студентка магістратури економічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука. 
«Теоретичні аспекти фундаментальних засад економічної безпеки національної економіки в умовах 
трансформаційних перетворень». 
11. Ткачук Микола Петрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.  
«Проблеми управління змінами в діяльності сучасного підприємства». 
12. Трофімчук Михайло Олександрович, к.е.н., завідувач кафедри менеджменту Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
«Особливості регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів».  
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