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Звіт 

про наукову роботу Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчука у 2020 році  та основні завдання на 

2021 рік 

 

Наукова робота університету в минулому році спрямовувалася на залучення 

науково-педагогічних працівників університету до розв’язання важливих нау-

кових завдань направлених на підвищення ефективності розвитку національної 

економіки та якості вищої освіти, вирішення гуманітарних, технічних і природ-

ничо-географічних проблем. 

1. В контексті зазначеного у 2020 році працівники університету працювали 

над виконанням 9 тем науково-дослідних робіт з державною реєстрацією: 

«Виховання учнівської та студентської молоді на ідеях гуманізму та просвітництва» 

(державний реєстраційний номер 0118U001567), керівник д.пед.н., професор 

Дем’янчук А. С.; «Інструменти некласичного інтелектуального аналізу даних: 

теоретичне обґрунтування та програмне забезпечення» (державний реєстраційний 

номер 0118U001564), керівник: д.ф.-м.н., професор Джунь Й. В.; «Фінансово-

економічні та управлінські механізми регулювання розвитку національної еко-

номіки в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер 0118U001562), 

керівник: д.е.н., професор Борейко В. І.; «Мінеральні та рекреаційні ресурси 

Рівненщини: економіко-географічні та туристичні аспекти» (державний реєс-

траційний номер 0118U001569), керівник: д.геогр.н., професор Калько А. Д.; 

«Функціонування сучасної ліберальної інформаційної культури в системі соці-

альних комунікацій» (державний реєстраційний номер 0118U001563), керівник: 

д.соц.ком., професор Мітчук О. А., «Професійна підготовка майбутніх педагогів 

закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання» 

(державний реєстраційний номер 0118U001565), керівник: д.пед.н., професор 

Красовська О. О.; «Актуальні проблеми дослідження репресій радянського 

тоталітарного режиму в Україні» (державний реєстраційний номер 0118U001568), 

керівник: к.і.н., доцент Жив’юк А. А.; «Створення та впровадження автома-

тизованої системи керування процесом навчання в електронному освітньому 

просторі» (державний реєстраційний номер 0118U003104) та «Програмна 

модифікація методів штучного інтелекту для аналізу графічної інформації на 

антиплагіат оn-line» (державний реєстраційний номер 0118U003103), керівник: 

к.т.н., доцент Юскович-Жуковська В. І.  
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2. У 2020 році працівниками, аспірантами та здобувачами університету 

захищено 2 докторських (Дроздов О. М., Марчук О. О.) та 3 кандидатських 

дисертації (Жуковська Л. А., Лобач А. М., Попик А. В.), а також здійснено 

керівництво 4 захищеними дисертаціями (Примачок Л. Л., Мельник Ю. С., 

Гончаров Ю. В., Різун В. В.).   

3. У 2020 році Красовська О. О. отримала вчене звання професора, Коваль 

В. В., Ступницька С. А., Будз І. Ф. отримали вчене звання доцента. 

4. Професори Дем’янчук А. С., Калько А. Д., Різун В. В., Крупський І. В., 

Мітчук О. А., Назарець В. М., Мединська Н. М., Гончаров Ю. В. брали активну 

участь у роботі Спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидат-

ських дисертацій. 

5. Професори Дем’янчук А. С., Михальчук Н. О., Дуліба Є. В., Крупнова Л. В., 

Різун В. В., Гончаров Ю. В. здійснювали керівництво захищеними докторськими 

та кандидатськими дисертаціями. 

6. Науково-педагогічні працівники університету Калько А. Д., Гопчак І. В., 

Михальчук Н. О., Боровик А. В., Мадзігон В. М., Мітчук О. А., Джунь Й. В., 

Гончаров Ю. В. у 2020 році виступали офіційними опонентами при захисті 

докторських та кандидатських дисертацій. 

7. Науково-педагогічні працівники університету Басюк Т. О., Борейко В. І., 

Гончаров Ю. В., Гопчак І. В., Романів А. С., Яроменко О. В., Михальчук Н. О., 

Миронець Н. Р., Копотун І. М., Красовська О. О., Різун В. В., Мітчук О. А., 

Князевич А. О. у 2020 році надавали відгуки на автореферати докторських та 

кандидатських дисертацій. 

8. Професор кафедри початкової та дошкільної освіти Мадзігон В. М. – 

академік Національної академії педагогічних наук України, В роботі галузевих 

академій наук України приймали участь Дем’янчук А. С., Джунь Й. В., Борейко 

В. І., Калько А. Д., Михальчук Н. О., Артюшок К. А., Дем’янчук В. А., Завацька 

Л. А., Коваль Л. А., Ткачук М. П. 

9. Активну участь у роботі Малої академії наук приймали: Джунь Й. В., 

Калько А. Д., Михальчук Н. О., Крупський І. М., Матвійчук А. В., Мединська Н. М., 

Мітчук О. А., Золяк В. В.,  Жив’юк А. А., Басюк Т. О., Осіпчук І. О., Боровець О. В., 

Яроменко О. В., Овдійчук Л. М.  

10. В роботі науково-методичних комісій МОН України активну участь 

брали працівники університету Романів А. С., Мітчук О. А., Мединська Н. М., 

Красовська О. О., Мельничук Л. Б., Різун В. В.,  Гончаров Ю. В.   
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11. Науково-педагогічні працівники університету Мітчук О. А., Дем’янчук 

В. А., Миронець Н. Р., Князевич А. О., Михальчук Н. О. були організаторами та 

забезпечували виконання Міжнародних наукових грантових програм. 

12. Мазаний В. С., Вишневський М. Я., Горчикова А.О. були учасниками 

міжнародного проекту «Journalism Education for Democracy in Ukraine: 

Developing Standards, Integrity and Professionalism (Журналістська освіта задля 

демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм)» 

(DESTIN) за №598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP. 

13. Князевич А. О. була стипендіатом Міжнародної стипендіальної науково-

дослідної грантової програми ім. Лейна Кіркланда Lane Kirkland Scholarship 

Program – Kirkland Research http://www.kirkland.edu.pl, вересень 2019 р. – лютий 

2020 р. 

14. Романов А. Д. є стипендіатом Міжнародної стипендіальної науково-

дослідної грантової програми ім. Лейна Кіркланда Lane Kirkland Scholarship 

Program – Kirkland Research http://www.kirkland.edu.pl, вересень 2020 р. – 

червень 2021 р. 

15. Князевич А. О. пройшла освітню онлайн-програму «She’s Next для 

українських жінок-підприємниць та власниць малого бізнесу» від компанії Visa 

(у рамках глобальної компанії She's Next Empowered By Visa та She Exports), 

2020 р., м. Київ. 

16. Попова Д. А. була учасником:  

16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN RESEARCH, EDUCATION AND I

NDUSTRIAL APPLICATIONS, Kharkiv. OCTOBER 6-9TH, 202016-а (МІЖНАРОДНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЯ З ІКТ В ДОСЛІДЖЕННЯХ, ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ), Харків. 6-9 

ЖОВТНЯ, 2020), матеріали якої опубліковані і проіндексовані в Скопусі. 

17. В складі робочих груп, організаторів та журі студентських і учнівських 

конкурсів та Всеукраїнських студентських олімпіад активну участь приймали 

Яроменко О. В., Жив’юк А. А., Каштан С. С.  

18. У 2020 році в університеті було видано № 23 та № 24 збірника наукових 

праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 

Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-

виховного процесу в школі та ВНЗ», в яких надруковано 32 статті науковців 

університету. 

19. До аспірантури університету в 2020 році було зараховано 12 чоловік. 

20. У 2020 році науково-педагогічними працівниками університету опуб-

ліковано 15 монографій, 2 підручника, 12 навчальних посібників, 247 наукових 
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статей (в тому числі 150 фахових, 52 в іноземних виданнях та 46 статей, які 

входять до науко-метричних баз Scopus або Web of Science), 307 тез виступів на 

Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Викладачі 

університету взяли участь у 492 конференціях. 

21. У 2020 році отримано  2 патенти на корисну модель. 

22. У складі науково-редакційних груп та редколегій наукових видань інших 

закладів працювали Михальчук Н. О., Петрук І. Д., Жив’юк А. А., Мадзігон В. М., 

Гончаров Ю. В., Князевич А. О., Різун В. В., Крупський І. В., Мітчук О. А., 

Груба Т. Л., Назарець В. М., Мединська Н. М., Овдійчук Л. М., Петрук І. Д., 

Боровик А. В., Коробович Л. П., Янчук П. С. 

23. Жив’юк А. А. Здійснював керівництво науково-редакційною групою 

книги «Реабілітовані історією. Рівненська область».  

24. У 2020 році в університеті було проведено: 

1. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку регіонів» (03 квітня 2020 р.); 

2. Конкурс «Брейн-ринг» між командами факультетів МЕГУ (25 листопада 

2020 р.); 

3. Конференцію студентського наукового товариства факультету кібернетики 

(23 грудня 2020 р.); 

4. Семінар «Кримінальні покарання не пов’язані з позбавленням волі: 

теоретичні аспекти» (29 жовтня 2020 р.); 

5. Міжнародну  науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції в ма-

тематичному моделюванні і його програмному забезпеченні» (14 травня 2020 р.);  

6. Студентську наукову конференцію факультету кібернетики (23 грудня 

2020 р.); 

7. Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми  

юридичної науки та практики в ХХІ столітті» (16-17 жовтня 2020 р.); 

8. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання 

розвитку юридичної науки в умовах COVID-19» (10-11 грудня 2020 року); 

9. Міжнародну  науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції в мате-

матичному моделюванні і його програмному забезпеченні» (14 травня 2020 р.); 

10. Секційне засідання VI Міжнародної науково-практичної інтернет-кон-

ференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» 

(11 грудня 2020 р.). Співорганізатором конференції був Луцький національний 

технічний університет; 
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11. ХХV Міжнародні громадські читання «Я голосую за мир» (26 квітня 

2020 р.); 

 12. Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми  

юридичної науки та практики в ХХІ столітті» (16-17 жовтня 2020 року); 

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

розвитку юридичної науки в умовах COVID-19» (10-11 грудня 2020 року). 

25. У 2020 році  університет виступив співорганізатором: 

1. VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами» (м. Луцьк, 11 грудня 

2020 р.). 

2. Міжвузівського науково-методичного семінару «Сучасні виклики Вищої 

економічної школи: освіта, професія, зайнятість» (м. Хуст, 3 грудня 2020 р.); 

26. У 2020 році  Джунем Й. В.:  

1. Видано монографію англійською мовою у видавництві Amazon (США) 

по некласичним процедурам аналізу даних: «The Non-Classical Errors Theory of 

Measurements» (7,26 д. а.); 

27. У 2020 році  працівники університету взяли участь у:  

1. Міжнародній науково-практичній конференції «Стан та перспективи 

розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 4–5 вересня 2020 р.); 

2. Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сучасного 

права  в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 11–12 вересня 2020 р.); 

3. Міжнародній науково-практичній конференції  «Сучасне державотво-

рення та правотворення: питання теорії та практики» м. Одеса, 11–12 грудня 

2020 р 

4. Науково-практичній конференції «Молодь і наука. Практика 

інноваційного пошуку» (17 грудня 2020 р.);  

5. Круглому столі: « Юридична освіта: осмислення, виклики та перспективи 

(пам’яті Юрія Бондаря) (м. Київ, Нац. акад. внутр. справ, 26 березня 2020 р.);  

6. Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми захисту прав 

людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ» 

(Київ, 14 лютого 2020 р.); 

7. Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Сучасні підходи та перспективи професійного розвитку фахівців 

соціономічних професій» (м. Вінниця, 19 червня 2020 року). 

28. В університеті активно працювали студентські наукові товариства: 

«Джерело» економічного факультету, «Пошук» історико-філологічного факультету, 
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«Портал» факультету кібернетики», «Наука» факультету здоров’я фізичної 

культури і спорту, «Лексидіон» юридичного факультету, «Інтелект» факультету 

журналістики, студентське наукове товариство Інституту педагогічної освіти. 

29. У 2020 році премію Голови Рівненської обласної державної адміністрації 

отримало 9 студентів університету.  

30. У 2020 році всі роботи студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного  

рівня «магістр» були перевірені на плагіат. При цьому всі роботи студентів 

успішно пройшли цю перевірку. 

31. У 2020 році в університеті продовжував наповнюватисяінституційний 

репозитарій друкованих праць працівників та студентів університету, а також 

наукових публікацій, які видаються в університеті. Сьогодні він містить більше 4 

тисяч публікацій.  

За результатами проведення конкурсу на визначення кращого науковця 

та кращої кафедри університету з наукової роботи найкращі результати у 2020 

році показали професор Боровик А. В. (624 бали),  професор Мітчук О. А. (515 

балів), професор Джунь Й. В. (419,9) бала, професор Михальчук Н. О. (370 

балів), доцент Марчук О. О. (325 балів), професор Гончаров Ю. В. (301 бал),  

професор Різун В. В. (299 балів), доцент Никончук В. М.( 275 балів), професор 

Красовська О. О. (253 бали),  професор Борейко В І. (230 балів), професор 

Калько А. Д. (224 бали), професор Мадзігон В. М. (220 балів),  професор 

Дем’янчук А. С. (217 балів), професор Копотун І. М. (216 балів), доцент 

Терновик Н.  А. (211 балів).   

Серед кафедр найкращі результати показали кафедра соціальних 

комунікацій  – 182,0 бала (завідувач доцент Золяк В. В.), кафедра педагогіки  – 

148,3 бала (завідувач доцент Мельничук Л. Б.), кафедра української мови та 

літератури - 120,3 (завідувач професор Назарець Віталій Миколайович.  

Серед факультетів найкращі результати показали факультет журналістики 

(98,9), педагогічний факультет (93,3,6),  природничо-географічний факультет 

(85,7), найгірші – факультет здоров’я, фізичної культури і спорту (32,2) та 

юридичний факультет (63,8 бала).  

Серед мінусів у роботі університету потрібно відмітити: 

1. Не відновлення статусу фахового збірником наукових праць 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 

Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного 

процесу в школі та ВНЗ» через відсутність у членів редколегії публікацій у 
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наукових виданнях, що входять до науково метричних баз Scopus або Web of 

Science. 

2. Недостатня увага з боку кафедр до підготовки студентів до ІІ етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів, а також до висування їх 

кандидатами на отримання премії Голови Рівненської ОДА. 

 

Основним завданням, яке стоїть перед колективом університету щодо 

проведення наукової діяльності в 2021 році є підвищення вимогливості до 

науково-педагогічних працівників університету в частині виконання ними 

індивідуальних планів роботи над докторським та кандидатськими дисер-

таціями, проведення наукових досліджень, публікації монографій, статей, тез та 

участі в конференціях, включаючи міжнародні, підвищення кваліфікації, 

залучення до наукової діяльності студентів, підготовки їх до участі у 

Всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях та конкурсах.  

Пропозиції: 

1. Забезпечити реєстрацію збірника наукових праць Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука 

«Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в 

школі та ВНЗ» у міжнародній науко метричній базі Копернікус. 

Відповідальні: Борейко В. І., Шкабаріна М. А. 

Термін: до 1червня 2021 року.  

2. Всім членам редколегії збірника наукових праць Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука 

«Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в 

школі та ВНЗ» забезпечити наявність у них впродовж 2021 року по 3 статті у 

наукових виданнях, які входять до міжнародних науко-метричних баз Скопус 

або Веб оф Саєнс. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: впродовж року. 

3. Всім факультетам впродовж календарного 2021 року організувати та 

провести Всеукраїнські науково-практичні конференції за напрямом наукових 

досліджень здійснюваних факультетами.   

Відповідальні: декани факультетів  

Термін: впродовж 2021 р. 

 

Проректор з наукової роботи                                   В. І. Борейко 
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