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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

СЕКЦІЯ 1 
РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У СТВОРЕННІ ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ 
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Педагогіка вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін 
ННІЕМ НУВГП Олексін Ю. П. 
Формування професійних компетенцій викладача військової справи 

Вишневська А.В., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 
Педагогіка вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП 
Якубовська С.С. 
Робота з батьками як складова адаптації студентів-першокурсників у ЗВО 

Габрусєєва Н.В., аспірантка кафедри педагогіки та менеджменту освіти 
Тернопільського Національного технічного університету ім. І. Пулюя 
Формування професійної відповідальності студентів технічних 
спеціальностей у процесі вивчення дисциплін суспільного циклу 

Гичко Н.М., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 Педагогіка 



вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін НУВГП Якубовська С.С. 
Застосування  технологій дистанційного навчання в умовах кризи  

Данилишин А-І.Б., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 
Науки про освіту «Педагогіка вищої школи», ННІЕМ Національного 
університету водного господарства та природокористування. Науковий 
керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри суспільних 
дисциплін ННІЕМ НУВГП Олексін Ю.П. 
Особливості навчання військовослужбовців в умовах магістратури 

Дубов Н.М., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 Педагогіка 
вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Олексін 
Ю.П.  
Розвиток педагогічних здібностей викладача військової справи 

Коваль І.С., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 Педагогіка 
вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Якубовська С.С.  
Психолого-педагогічні аспекти педагогічного спілкування зі здобувачами 
вищої освіти заочної форми навчання 

Крук Я.В., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальності 053 Психологія, 
ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Сокаль В.А. 
Сакральний зміст поліської вишивки в українській етнології 

Купчишина Т.В., викладач ВСП «Рівненський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
Гуманна педагогіка як основа формування гуманістичних цінностей 
студентської молоді 

Летута А. А., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 Педагогіка 
вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Олексін 
Ю. П. 
Проблеми дуальної освіти в Україні 



Лук’янчук С.В., викладач ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП 
України». 
Сугестивний метод як засіб інтенсифікації навчального процесу 
 
Навозняк Л.М., ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України», 
Навозняк  В.Г., викладач відокремленого структурного підрозділу 
«Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного 
університету водного господарства та природокористування»  
Діалогова технологія навчання як засіб активізації освітнього процесу в 
коледжі 
 
Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
суспільних дисциплін, ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування 
Формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності 
магістра 
 
Охремчук А.С., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 
Педагогіка вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП 
Якубовська С. С. 
Особливості застосування методів стимулювання діяльності і поведінки 
студентів у ЗВО 
 
Палагнюк М.М., кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних 
наук, Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу.  
Роль гуманітарних дисциплін у створенні освітнього середовища в сучасній 
вищій технічній школі 
 
Стасюк В.В., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 Педагогіка 
вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Якубовська С.С. 
Методика виявлення актуальних проблем діяльності студентського 
колективу та сприяння їх розв’язанню як форма роботи куратора 
студентської групи 

 
Стахів А.О., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 Педагогіка 
вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Олексін 
Ю.П. 
Національне виховання як фактор розвитку особистості студента ЗВО 



 
Ціватий В.Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії світового 
українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Викладання всесвітньої історії науки і техніки, міжнародно-політичної та 
дипломатичної історії Європи в Університетах України: інституціональний 
та освітній дискурси 
 
Чоп Т.О., асистент кафедри українознавства та філософії Тернопільського 
Національного технічного університету ім. І. Пулюя. 
Філософські дисципліни в освітній програмі студентів-іноземців 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



СЕКЦІЯ 2 
ПЕДАГОГІКА МАЙБУТНЬОГО: ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ 

ДОВЕРШЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

Голова секції Кочубей А.В. 
Заступник голови секції Сокаль В.А. 
 

 
Авдєєва О.О., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 034 
Культурологія, ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Сокаль В.А. 
Розвиток освіти на Волині XV – початку ХХ століття 
 
Бацман З.В., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 Педагогіка 
вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Кочубей А. В. 
Електронна взаємодія в умовах дистанційного навчання у ЗВО 
 
Боровець О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти, Рівненський державний 
гуманітарний університет. 
Наступність підготовки майбутнього фахівця в системі «коледж-
університет» у педагогічних ЗВО Рівненщини 
 
Веремчук А.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти, Рівненський державний 
гуманітарний університет. 
Система забезпечення якості освіти: регіональний досвід 
 
Дехтерук В.С., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 
Педагогіка вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП 
Кочубей А.В. 
Контроль навчальних досягнень студентів в умовах дистанційного навчання 
 
Дзюба М.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та 
українознавства, Національного університету водного господарства та 
природокористування. 
Формування термінологічної компетентності майбутніх журналістів: 
кросдисциплінарний підхід 



Діденко Н.М., кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії з 
видавничої справи, культури та української філології Фахового коледжу 
«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Актуальні питання музейної педагогіки при вивченні сучасної української 
мови здобувачами фахової передвищої освіти 

Карпук А.І., здобувач ступеня вищої освіти ННІП Національного 
університету водного господарства та природокористування. Науковий 
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальних 
юридичних дисциплін Національного університету водного господарства та 
природокористування Якимчук М. Ю. 
Застосування активних методів навчання у процесі вивчення спеціальних 
юридичних дисциплін 

Козачук Н.В., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 
Педагогіка вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП 
Кочубей А.В. 
Психолого-педагогічні проблеми самовиховання майбутнього викладача 
вищої школи в умовах дистанційного навчання 

Колупаєва Т.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти, Рівненський державний 
гуманітарний університет.  
Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищій школі 

Кочубей А.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільних 
дисциплін Національного університету водного господарства та 
природокористування, Якубовська С.С., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного 
господарства та природокористування. 
Сторітеллінг як метод розвитку творчості майбутніх викладачів вищої 
школи в умовах дистанційного навчання 

Левшунова О.О., викладач-методист відокремленого структурного 
підрозділу «Сарненського педагогічного фахового коледжу Рівненського 
державного гуманітарного університету». 
Роль технологій критичного мислення у процесі формування інтелектуальних 
та комунікативних компетенцій здобувачів освіти 

Мамчур К.В., здобувач ступеня вищої освіти ННІП Національного 
університету водного господарства та природокористування. Науковий 



керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальних 
юридичних дисциплін НУВГП Якимчук М.Ю. 
Значення юридичної риторики в професійній діяльності юриста 

Михайлюк А.Л., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 011 
Педагогіка вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП 
Кочубей А.В. 
Інноваційні педагогічні технології формування конфліктологічної культури 
майбутніх учителів в умовах навчання в магістратурі 

Міщеня О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти, Рівненський державний 
гуманітарний університет  
Застосування smart-технологій у сучасному освітньому процесі вищої школи: 
регіональний досвід 

Сойчук Р.Л., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти, Рівненський державний 
гуманітарний університет 
Професійна підготовка майбутніх викладачів закладів вищої освіти: 
регіональний аспект 

Третяк О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти, Рівненський державний 
гуманітарний університет  
Формування етичної компетентності майбутнього викладача вищої школи. 

Шалівська Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики виховання, Рівненський державний гуманітарний університет. 
Професійне становлення сучасного вчителя початкової школи в контексті 
гуманістичної освіти 

Яковишина Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти, Рівненський державний 
гуманітарний університет  
Артпедагогічні техніки в реалізації інклюзивної освіти: регіональний досвід 

Якубовська Н.В., кандидат економічних наук, викладач відокремленого 
структурного підрозділу «Рівненський економіко-технологічний фаховий 
коледж Національного університету водного господарства та 
природокористування».  
Формування методичної компетентності викладачів економічних дисциплін 



Ярош Л.П., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю Педагогіка 
вищої школи, ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Кочубей А.В. 
Інноваційна діяльність викладача вищої школи 



СЕКЦІЯ 3 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
 

 
Голова секції Ставицький О.О. 
Заступник голови секції Шпак С.Г. 
 

Profic Aleksander, licencjat Informatyki, student Matematyki Komputerowej 
studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
Osobliwości i perspektywy rozwoju badań psychologicznych sztucznej inteligencji  
 
Szymon Żak, licencjat Informatyki, student Informatyki Analitycznej studiów 
magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
Związek współczesnych technologii IT oraz osobowości: analiza psychologiczna 
 
Sarnavska Anna, licencjat Informatyki, studentka Informatyki studiów 
magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
Psychologiczny klimat we współczesnym zespole IT 
 
Красовська В. Psycholog i oligofrenopedagog v Niepubliczne Przedszkole 
Terapeutyczne «Okruszek», Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna Im. Jolanty Lizer, Люблін, Польща 
Прикладні аспекти психології відхилення поведінки дітей з обмеженими 
можливостями здоров'я 
 
Богай Т.Я., здобувач ступеня вищої освіти спеціальності 053 Психологія 
Західноукраїнського національного університету. Науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, доцент Західноукраїнського національного 
університету, Бугерко Я.М. (Тернопіль) 
Психологічні умови організації рефлексивної освіти діяльності 
 
Лещенко М.Є., старший викладач кафедри креативних індустрій та 
спеціальних інновацій, Національного університету «Чернівецька 
політехніка» 
Креативність як складова конкурентоспроможної особистості 
 
Власова М.Д., здобувачка ступеня вищої освіти спеціальності 053 
«Психологія» Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». Науковий керівник: доктор психологічних наук, 
професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними 
системами Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» Підбуцька Н.В.  
Соціально-психологічні чинники успішності учнів середнього шкільного віку 



 
Сидоренко А.В., офіцер відділу психологічного супроводу управління 
психологічного забезпечення Головного управління морально-психологічного 
забезпечення ЗСУ. Науковий керівник: Чепурна Г. Л., кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри креативних індустрій Національного 
університету «Чернівецька політехніка» 
Перфекціонізм як професійно важлива якість військовослужбовця 
 
Гандзілевська Г.Б., доктор психологічних наук, професор кафедри психології 
та педагогіки, Штурхецький С.В., кандидат наук із державного управління, 
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного 
університету «Острозька академія» 
Медіапсихологічна едукація освітян та журналістів: виклики COVIDної доби 
 
Юда Л.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Історії України, 
археології та краєзнавства Національного університету Чернігівський колегіум 
імені Т.Г. Шевченка. 
Риторика як механізм формування комунікативних навичок здобувачів освіти 
у ЗВО 
 
Ставицький О.О., доктор психологічних наук, професор кафедри суспільних 
дисциплін ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. 
Гандикалізм: виклики сучасності 
 
Оксентюк Н. В., кандидат психологічних наук, практикуючий психолог 
Заборонені і пригнічені емоції в практиці роботи методами 
психотерапевтичної кінезіології з клієнтами в темі сепарації від батьків 
 
Смольська Л.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри медико-
психологічних дисциплін ННІО НУВГП 
Психологічна парадигма моделювання турботливого інтелекту 
 
Папуша В.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри суспільних 
дисциплін ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування 
Транслювання батьками цінностей і поведінка підлітків, яка відхиляється від 
норми 
 
Водоп’ян Т.В., кандидат юридичних наук, доцент Національного 
університету водного господарства та природокористування, здобувачка 
ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 
Психологічна компетентність медіатора 



 
Степанович Ю.О., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування Шпак С.Г.  
Комунікативна активність як проблема сучасної психології 
 
Яценко О.В., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор 
кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування Ставицький О.О. 
Особливості формування психологічної спрямованості у юнаків 
 
Смолевська О.О., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
«Психологія». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування  Шпак С.Г.  
Особливості проявів підліткової кризи 
 
Мельничук Л.С., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування Шпак С.Г.  
Особливості проявів тривожності у дітей молодшого шкільного віку 
 
Крук Я.В., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент 
кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування Сарнавська О.В.  
Арт-терапія як потенційний спосіб розвитку дітей з особливими 
потребами 
 
Осіпчук А.І., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент 
кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування Сарнавська О.В. 
Кризи сімейного життя: психологічний аналіз. 
 
Куришко А.Г., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент 
кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування Сарнавська О.В.  
Психологічні особливості співзалежних стосунків 



 
Саракула О.М., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент кафедри 
суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування Сарнавська О.В. 
Психологічні особливості булінгу 
 
Яценко О.В., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування  Шпак С.Г. 
Особливості формування психологічної спрямованості у юнаків 
 
Гаврильчик О.С., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування Шпак С.Г. 
Мотивація самореалізації як умова успішного розвитку особистості юнаків  
 
Олендер Л.П., здобувачка ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 
Психологія. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
суспільних дисциплін ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування Шпак С.Г.  
Проблема гуманізації процесу адаптації дітей дошкільного віку до умов 
Будинку дитини 
 
Стукало О.В., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. 
Науковий керівник: кандидат  філософських наук, доцент кафедри суспільних 
дисциплін ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування Сарнавська О.В. 
Взаємозв’язок понять «потім» та «тепер» через математичні моделі: 
психологічний аналіз 

 

 
 
  



 
СЕКЦІЯ 4 

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ 
НАУКИ  

Голова секції Шевчук Т. Є. 
Заступник голови секції Цецик Я. П. 

 
 
Балашова І.С., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 014.03 
Cередня освіта «Історія», ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: доктор 
педагогічних наук, професор кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП 
Олексін Ю.П. 
Історія видобування бурштину на Рівненщині 
 
Вашета Р.В., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня 
освіта «Історія» ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Шевчук Т.Є. 
Культурно-археологічний центр «Пересопниця» 
 
Жиганюк А.А. здобувач вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 
(Історія) ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Олексін 
Ю.П. 
Губківський замок: історія та сучасність   
 
Брус Ю.В. здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: кандидат 
технічних наук, доцент кафедри державного управління, документознавства 
та інформаційної діяльності ННІЕМ НУВГП Корбутяк В.І.  
Документи Рівненського реального училища як джерело дослідження 
розвитку освіти на Волині на початку ХХ ст. 

 
Котолюз І.Б. здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня 
освіта «Історія» ННІЕМ Національного університету водного господарства та 
природокористування. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП Шевчук Т.Є. 
Діяльність князів  Любомирських у м. Рівне 

 
Крупка О.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики та 



українознавства Національного університету водного господарства та 
природокористування ННІЕМ 
Михайло Драгоманов у модерних інтелектуальних дискусіях про майбутнє 
України 

 
Мельникова А.О., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 014.03 
Cередня освіта «Історія», ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін 
ННІЕМ НУВГП Олексін Ю.П. 
Будівельний проєкт кінця ХІХ початку ХХ ст. – «Поліські залізниці» 
 
Сапожнікова В.Г., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ННІЕМ Національного 
університету водного господарства та природокористування. Науковий 
керівник: кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управління, 
документознавства та інформаційної діяльності ННІЕМ НУВГП Цецик Я.П. 
Документи духовного собору Почаївської лаври як джерело дослідження 
діяльності чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. 
 
Брус Ю.В., здобувач ступеня вищої освіти за спеціальністю «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» ННІЕМ Національного університету водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник: кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії ННІЕМ  НУВГП Шадюк Т.А. 
Інформація VS дезінформація: історико-культурологічний аналіз 
 
Шевчук Т.Є., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільних 
дисциплін, ННІЕМ Національний університет водного господарства та 
природокористування. 
Встановлення польського політичного режиму на Холмщині і Підляшші 
(1918-1923рр.) 
 

 
РМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 
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15 Стадіон НУВГП 

9 Спортивний комплекс 

10 Кафедра військової підготовки 
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Гуртожитки НУВГП 

 

1 Навчальний корпус № 1 

 
2 Навчальний корпус № 2 

 
 
 

вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028 
 

+38 (0362) 63-32-09 

3 Навчальний корпус № 3 

4 

5 Навчальні корпуси № 4-5 

www.nuwm.edu.ua 6 Навчальний корпус № 6 

www.facebook.com/www.nuwm.edu.ua 

7 Навчальний корпус № 7 
 
8 Навчальний корпус № 8 

http://www.nuwm.edu.ua/
http://www.facebook.com/www.nuwm.edu.ua
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