
Вищий навчальний заклад  

«ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» 

ДУБЕНСЬКА ФІЛІЯ 
 

 
 

 ПРОГРАМА  

науково-практичної конференції 

«Наукові дослідження молоді» 

27 березня 2019 року 

 

 

 
 

м. Дубно 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету: 

В.П.Музика – керівник Дубенської філії, заслужений працівник освіти 

України. 

Заступник голови:  

О.П.Орлова – заступник з навчально-виховної та наукової роботи, к.п.н., 

ст..викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій 

 

Члени оргкомітету: 

І.В.Васюк – к.е.н., завідувач кафедри обліку та фінансів 

О.М.Постельжук – к. з соц.ком., завідувач кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності 

В.І.Вишковська – к.ю.н., завідувач кафедри права 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ 

Початок роботи 

Відкриття конференції 

Доповіді і обговорення І частина 

Кава-брейк 

Доповіді і обговорення ІІ частина 

Підведення підсумків, прийняття рішень 

Завершення роботи 

11.30 

11.35 

11.40 

12.30 

13.00 

14.00 

14.10 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Доповідь – до 5 хвилин 

Виступи в обговоренні – 3 хвилини 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(27 березня, 11.30, вул. Шевченка 14, ауд. 28) 
 

Привітальне слово: 

Орлова Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, 

заступник директор з навчально-виховної та наукової роботи 

Дубенської філії Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» 

 

ДОПОВІДІ 

І частина: 

1. Зауваження щодо диверсифікації підготовки адвокатів в  

Україні 

Попов А.А., к.ю.н., доцент кафедри права Дубенської філії 

Університету «Україна» 

Бундак О.А., к.іст.н., доцент кафедри права Луцького інституту 

Університету «Україна» 

 

2. Пенсійна реформа в Україні, процес її впровадження 

Васюк І.В., к.е.н., ст..викладач кафедри обліку і фінансів 

Дубенської філії Університету «Україна»  

 

3.  Значення юридичної клініки в професійній підготовці юристів  

Вишковська В.І., к.ю.н., ст..викладач кафедри права 

Дубенської філії Університету «Україна» 

 

4.  Психологічні чинники навчання культури реплікування 

Орлова О.П., к.п.н., ст..викладач кафедри інформаційних та 

комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету 

«Україна» 

 

5. Медіаосвіта як інноваційний засіб виховання студентської 

молоді 

Постельжук О.М., к.з соц.ком., ст..викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна» 

 



6. Шляхи енергозбереження в Україні 

Левчук В.Л., викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних 

технологій Дубенської філії Університету «Україна». 

 

7. Політична соціалізація молоді 

Ничипорук О.А., викладач кафедри інформаційних та 

комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету 

«Україна» 

 

8. Особливості обліку і аудиту основних засобів згідно з 

міжнародними стандартами 

Савчук Л.В., викладач кафедри обліку і фінансів Дубенської 

філії Університету «Україна» 

 

9. Інклюзивно-ресурсний центр – установа, що утворена з метою 

забезпечення прав дітей з особливими потребами 

Письмак О.С., викладач кафедри інформаційних та 

комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету 

«Україна» 

 

10.  Правовий захист: адвокатура та держава (минулий і 

сучасний стан) 

Сівчук А.Є., викладач кафедри права Дубенської філії 

Університету «Україна». 

 

11. Проблеми функціонування сучасної української мови 

Остап’юк Н.С., викладач кафедри інформаційних та 

комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету 

«Україна». 

 

12. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при 

вивченні англійської мови 

Бондарчук Н.О., викладач кафедри інформаційних та 

комп’ютерних технологій Дубенської філії Університету 

«Україна». 

 

13. Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх 

використання 



Левчук В.Л., викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних 

технологій Дубенської філії Університету «Україна» 

 

14. Зарубіжний досвід мотивації персоналу 

Паравчук Л.В., викладач кафедри обліку і фінансів Дубенської 

філії Університету «Україна»  

 

15. Світоглядні позиції Івана Марчука та їхнє відображення у 

творчості митця 

Даниленко М.П., викладач ПМК соціально-гуманітарних 

дисциплін Дубенського коледжу РДГУ 

Попкова К., студентка І курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» Дубенського коледжу РДГУ 

 

16.  Розмитнення «євро блях»: правові проблеми 

Сиротинська М.А., студентка ІV курсу спеціальності «Право» 

Дубенської філії Університету «Україна» 

Науковий керівник – Попов А.А., доцент кафедри права 

Дубенської філії Університету «Україна» 

 

17. Проблеми і перспективи розвитку митної справи в Україні 

Паращинець В., студент ІV курсу спеціальності «Право» 

Дубенської філії Університету «Україна» 

Науковий керівник – Попов А.А., доцент кафедри права 

Дубенської філії Університету «Україна» 

 

18. Державне соціальне страхування в Україні та напрями його 

реформування 

Гаврилюк С., студент  ІІ курсу спеціальності «Початкова 

освіта» Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник – Васюк І.В., к.е.н., ст..викладач кафедри 

обліку і фінансів Дубенської філії Університету «Україна» 

 

19. Кримінологічна типологія неповнолітніх осіб, які вживають 

наркотичні засоби 

Соколов Ю., студент ІV курсу спеціальності «Право» 

Дубенської філії Університету «Україна» 

Науковий керівник – Сівчук А.Є., викладач кафедри права 

Дубенської філії Університету «Україна». 



  

20. Нові педагогічні професії та їхня характеристика 

Абрамян С., студентка  ІІ курсу спеціальності «Соціальна 

робота» Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник - Даниленко М.П., викладач ПМК 

соціально-гуманітарних дисциплін Дубенського коледжу РДГУ 

 

21. Використання сучасних технологій маніпуляції людською 

свідомістю в інформаційному просторі 

Жупанин Н., студент  ІІ курсу спеціальності «Початкова 

освіта» Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник - Даниленко М.П., викладач ПМК 

соціально-гуманітарних дисциплін Дубенського коледжу РДГУ 

 

22. Малий бізнес України: проблеми та перспективи розвитку 

Федорук О., студентка ІІІ курсу спеціальності «Облік і 

оподаткування» Дубенської філії Університету «Україна» 

Науковий керівник – Паравчук Л.В., викладач кафедри обліку і 

фінансів Дубенської філії Університету «Україна»  

 

23. Вплив соціальних мереж на особистість 

Шубнік В., учень 11 класу СЗОШ з поглибленим вивченням 

іноземних мов №5 

Науковий керівник – Тіяра М.Р., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна» 

 

24. Конституція України – нормативно-правовий акт найвищої 

сили 

Гнатюк К., студентка І курсу спеціальності «Право» 

Дубенського коледжу Університету «Україна» 

Науковий керівник – Остап’юк Н.С., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна». 



ІІ частина: 

 

25. Використання сучасних технологій при управлінні 

підприємством 

Поліха В., студентка ІІІ курсу спеціальності «Фінанси, 

банківська справа і страхування» Дубенської філії 

Університету «Україна» 

Науковий керівник – Васюк І.В., к.е.н., ст. викладач кафедри 

обліку і фінансів Дубенської філії Університету «Україна». 

 

26. Сучасні правові проблеми української мови 

Легкобит В., студентка І курсу спеціальності «Право» 

Дубенського коледжу Університету «Україна» 

Науковий керівник – Остап’юк Н.С., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна» 

 

27. Толерантне ставлення до студентів з особливими потребами 

Папернюк Я., студентка ІІ курсу спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія» Дубенської філії Університету «Україна» 

Науковий керівник – Письмак О.С., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна». 

 

28. Освітня реформа в Україні та її перспективи 

Слива М., студентка  ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» 

Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник – Васюк І.В., к.е.н., ст..викладач кафедри 

обліку і фінансів Дубенської філії Університету «Україна» 

 

29. Мобінг – психологічний пресинг як виклик сучасності 

Михальчук А, студентка ІІІ курсу спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Дубенської філії 

Університету «Україна» 

Науковий керівник – Ничипорук О.А., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна ». 

 



30. Адвокатська етика в Україні: основні принципи та сучасні 

проблеми впровадження 

Лангазов А., студентка  ІІ курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник - Даниленко М.П., викладач ПМК 

соціально-гуманітарних дисциплін Дубенського коледжу РДГУ 

 

31. Початки правозахисної діяльності та судочинства в 

Києворуській державі 

Скоропляс В., студент  ІV курсу спеціальності «Початкова 

освіта» Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник - Даниленко М.П., викладач ПМК 

соціально-гуманітарних дисциплін Дубенського коледжу РДГУ 

 

32. Культура мовлення педагога та її специфіка 

Пилиповець Я., Шеремета Х., студенти  ІV курсу 

спеціальності «Початкова освіта» Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник - Даниленко М.П., викладач ПМК 

соціально-гуманітарних дисциплін Дубенського коледжу РДГУ 

 

33. Сучасний вчитель: суспільне бачення, типи та вимоги 

Петрук І., студентка  ІІІ курсу спеціальності «Початкова 

освіта» Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник - Даниленко М.П., викладач ПМК 

соціально-гуманітарних дисциплін Дубенського коледжу РДГУ 

 

34. Історія виникнення та становлення англійської мови 

Леспух К., студентка  І курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник - Даниленко М.П., викладач ПМК 

соціально-гуманітарних дисциплін Дубенського коледжу РДГУ 

 

35. Хрестовозвиженський монастир як осередок релігійно-

духовного життя Дубенського краю у ХVІ-ХVІІ столітті 

Юрків Ю., студент  ІІ курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник - Даниленко М.П., викладач ПМК 

соціально-гуманітарних дисциплін Дубенського коледжу РДГУ 

 



36. Братські школи України 

Савчук І., студент І курсу спеціальності «Право» Дубенського 

коледжу Університету «Україна» 

Науковий керівник – Остап’юк Н.С., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна». 

 

37. Веб-сайт як візитна картка ВНЗ 

Кравченя Я., студентка ІІІ курсу спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Дубенської філії Університету 

«Україна» 

Науковий керівник – Постельжук О.М., к.з соц..ком., 

ст..викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних 

технологій Дубенської філії Університету «Україна». 

 

38. Шляхи подолання безробіття серед молоді 

Кузьмич Т., студентка ІІІ курсу спеціальності «Фінанси, 

банківська справа і страхування» Дубенської філії 

Університету «Україна» 

Науковий керівник - Васюк І.В., к.е.н., ст. викладач кафедри 

обліку і фінансів Дубенської філії Університету «Україна». 

 

39. Зіставний аспект форм вітання-прощання на основі зіставлень 

з німецькою мовою 

Орлова А., учениця 9 класу НВК школа-гімназія №1 м.Дубна 

Науковий керівник – Орлова О.П., к.п.н., ст. викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

ВНЗ ВМУРоЛ «Україна». 

 

40. Культура мовлення молоді: проблеми та шляхи їх вирішення 

Ткачук К., студентка І курсу спеціальності «Право» 

Дубенського коледжу Університету «Україна» 

Науковий керівник – Остап’юк Н.С., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна» 

 

41. Політичний портрет М.Тетчер 

Василишин О., студентка ІІІ курсу спеціальності «Право» 

Дубенської філії Університету «Україна» 



Науковий керівник – Письмак О.С., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна». 

 

42. Цензура як інструмент комунікаційного впливу 

Павленко М., студентка ІІІ курсу спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Дубенської філії Університету 

«Україна» 

Науковий керівник – Постельжук О.М.., к.з соц..ком., 

ст.викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних 

технологій Дубенської філії Університету «Україна»  

 

43. До питання про основні засоби 

Чурилович К, студентка ІІІ курсу спеціальності «Облік і 

оподаткування» Дубенської філії Університету «Україна» 

Науковий керівник – Савчук Л.В., викладач кафедри обліку і 

фінансів Дубенської філії Університету «Україна»  

 

44. Іnternet – глобальна інформаційна мережа та засіб 

комунікації  

Павлюк А., студентка І курсу спеціальності «Перукарська 

справа» Дубенського коледжу культури та мистецтв РДГУ 

Науковий керівник – Постельжук О.М.., к.з соц..ком., 

ст.викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних 

технологій Дубенської філії Університету «Україна»  

 

45. Основи усного спілкування в офіційно-діловій сфері 

Волошина Н., студентка ІІІ курсу спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Дубенської філії Університету 

«Україна» 

Науковий керівник – Орлова О.П., к.п.н., ст. викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна». 

 

46. Нейрокомп’ютери: історія розвитку 

Польовий В., студент ІІІ курсу спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія» Дубенської філії Університету «Україна» 



Науковий керівник – Кот В.В., к.т.н., ст. викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна». 

 

47. Переваги SS анімацій проти JAVASCRIPT 

Гергель Я., студент ІІІ курсу спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія» Дубенської філії Університету «Україна» 

Науковий керівник – Тіяра М.Р., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна». 

 

48. До проблеми розвитку регіональної економіки в Україні 

Чмерук Т., студентка  ІІ курсу спеціальності «Початкова 

освіта» Дубенського коледжу РДГУ 

Науковий керівник – Васюк І.В., к.е.н., ст..викладач кафедри 

обліку і фінансів Дубенської філії Університету «Україна» 

 

49. Формування легіону Українських січових стрільців 

Корольчук Б., студент І курсу спеціальності «Право» 

Дубенського коледжу Університету «Україна» 

Науковий керівник – Остап’юк Н.С., викладач кафедри 

інформаційних та комп’ютерних технологій Дубенської філії 

Університету «Україна». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


