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ЗВІТ 

про наукову роботу Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчука  

у 2021 році та основні завдання на 2022 рік 

 

Наукова робота університету в минулому році спрямовувалась на 

залучення науково-педагогічних працівників університету до розв’язання 

важливих наукових завдань направлених на підвищення ефективності розвитку 

національної економіки та якості вищої освіти, вирішення гуманітарних, 

технічних і природничо-географічних проблем. 

1. В контексті зазначеного у 2021 році працівники університету працювали 

над виконанням 11 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., проф. Дем’янчук А. С.; «Інструменти некласичного інтелектуального 

аналізу даних: теоретичне обґрунтування та програмне забезпечення» 

(державний реєстраційний номер 0118U001564), керівник: д.ф.-м.н., проф. Джунь 

Й. В.; «Фінансово-економічні та управлінські механізми регулювання 

розвитку національної економіки в умовах глобалізації» (державний 

реєстраційний номер 0118U001562), керівник: д.е.н., проф. Борейко В. І.; 

«Мінеральні та рекреаційні ресурси Рівненщини: економіко-географічні та 

туристичні аспекти» (державний реєс-траційний номер 0118U001569), 

керівник: д.геогр.н., проф. Калько А. Д.; «Функціонування сучасної 

ліберальної інформаційної культури в системі соці-альних комунікацій» 

(державний реєстраційний номер 0118U001563), керівник: д.соц.ком., проф. 

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., проф. 

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

тоталітарного режиму в Україні» (державний реєстраційний номер 

0118U001568), керівник: к.і.н., доц. Жив’юк А. А.; «Програмна модифікація 
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методів штучного інтелекту для аналізу графічної інформації на 

антиплагіат on-line» (державний реєстраційний номер 0118U003103), 

«Створення та впровадження автоматизованої системи керування процесом 

навчання в електронному освітньому просторі» (державний реєстраційний 

номер 0118U003104) керівник: к.тех.н., доц. Юскович-Жуковська В.І. 

«Математико статистичні моделі, їх інформаційно системний аналіз та 

інформаційне забезпечення» (державний реєстраційний номер 0114U006030) 

керівник: д.ф.-м.н., проф. Джунь Й. В., «Управління розвитком національних 

інноваційних систем» (державний реєстраційний номер 0118U003991) керівник: 

д.е.н., проф. Князевич А.О. 

2. У 2021 році захистили дисертації на здобуття наукових ступенів:           

Ільків О.В. - доктора юридичних наук, Деревянко Н.З. - доктора філософії у 

галузі права, Онофрійчук О.П. - кандидата економічних наук. Також вчене 

звання професора отримали Князевич А.О. та Крупнова Л.В., вчене звання 

доцента - Левдер А.І., Колупаєв Б.Б., Боровець О.В., Романов А.Д.  

3. Професори Михальчук Н.О., Гончаров Ю.В., Мадзігон В.М.,               

Назарець В.М. брали активну участь у роботі Спеціалізованих вчених рад з 

захисту докторських та кандидатських дисертацій. 

4. Професори Боровик А.В., Богатирьов І.Г., Дуліба Є.В., Михальчук Н.О. 

Крупнова Л.В., Овдійчук Л.М. здійснювали керівництво захищеними 

докторськими та кандидатськими дисертаціями. 

5. Науково-педагогічні працівники університету: Назарець В.М.,                  

Овдійчук Л.М., Богатирьов І.Г., Дуліба Є.В.,  Боровик А.В., Ільків О.В.,   Крупнова 

Л.В. Мадзігон В.М., Гончаров Ю.В., Князевич А.О., Демидюк С.М., Груба Т.Л. у 

2021 році виступали офіційними опонентами при захисті докторських, 

кандидатських дисертацій та дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. 

6. Науково-педагогічні працівники університету: Гончаров Ю.В.,                      

Марчук О.О., Красовська О.О., Лотюк Ю.Г., Джунь Й.В., Ільків О.В., Дуліба Є.В., 

Боровик А.В., Поташнюк І.В., Груба Т.Л., Назарець В.М., Мединська Н.М., 

Жив’юк А.А., Романів А.С., Яроменко О.В., Мадзігон В.М., Овдійчук Л.М., 
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Князевич А.О. надавали відгуки на автореферати докторських та кандидатських 

дисертацій та звернення на дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. 

7. В роботі галузевих академій наук України приймали участь                

Дем’янчук А.С., Михальчук Н.О., Джунь Й.В., Дем’янчук В.А., Дума В.В., 

Боровик А.В., Деревянко Н.З., Щербаков В.В., Завацька Л.А., Ткачук М.П., 

Яроменко О.В., Старжець В.І., Боровець О.В., Дуліба Є.В., Гончаров Ю.В., 

Богуш Л.А., Риженко І.М. 

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

Мединська Н. М., Золяк В. В., Боровець О. В., Яроменко О. В., Старжець В.І., 

Миронюк В.М. 

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

приймали наступні працівники університету: Мединська Н.М., Красовська О.О.,                 

Мельничук Л.Б., Овдійчук Л.М. 

10. Науково-педагогічні працівники університету: Романів А.С.,              

Миронець Н.Р., Михальчук Н.О., Галич В.М., Золяк В.В., Смусь А.Г.,              

Мазаний В.С., Хитров О.В., Чернявська І.В., Близнюк С.В. приймали участь у 

Міжнародних грантових програмах.  

11. 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. 

12. Доцент кафедри менеджменту Романов А.Д. був стипендіатом 

Міжнародно ї стипендіальної науково-дослідної грантової програми ім. Лейна 

Кіркланда Lane Kirkland Scholarship Program – Kirkland Research 

http://www.kirkland.edu.pl, вересень 2020 року – червень 2021 року. 

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

конкурсів та Всеукраїнських студентських олімпіад активну участь приймали 

Яроменко О. В., Романів А.С., Мединська Н.М., Груба Т.Л., Брильова Л.Є, 

Дем’янчук В.А., Боровик А.В., Миронюк В.М., Князевич А.О.,  Шпортько О.В.  

http://www.kirkland.edu.pl/
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14. До аспірантури університету в 2021 році було зараховано 8 чоловік. 

15. У 2021 році науково-педагогічними працівниками університету 

опубліковано 17 монографій, 1 тлумачний словник, 8 навчальних 

посібників, 256 наукових статей (в тому числі 168 фахових, 37 в іноземних 

виданнях та 28 статей, які входять до науко-метричних баз Scopus або Web of 

Science), 401 теза виступів на Міжнародних і Всеукраїнських науково-

практичних конференціях. Викладачі університету взяли участь у 540 

конференціях. 

16. У 2021 році отримано 6 патентів на корисну модель. 

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

закладів працювали Мединська Н.М., Назарець В.М., Груба Т.Л., Жив’юк А.А., 

Михальчук Н.О., Богатирьов І.Г., Боровик А.В., Крупнова Л.В., Ільків О.В.,  

Деревянко Н.З., Богуш Л.А., Галич В.М., Мадзігон В.М.,  Гончаров Ю.В., 

Князевич А.О., Овдійчук Л.М., Красовська О.О., Миронюк В.М.  

18. У 2021 році Жив’юк А. А. відзначений дипломом переможця конкурсу 

«Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще видання з мемуаристики та 

документалістики» за книгу «Антон Олійник: нескорена мрія: науково-

документальне видання. 

19. Професора Боровика А.В. визнано кращим викладачем 2021 року за 

версією журналу «Рівняни». Крім того, Боровик А.В. став лауреатом наукового 

конкурсу-премії «За успіхи у розвитку людиноцентриської теорії і практики 

адміністративного права України» імені академіка Вадима Авер’янова.  

20. У 2021 році в університеті проведено: 

Факультет кібернетики: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в 

математичному моделюванні і його програмному забезпеченні» (14 травня 2021 

року)  

Факультет географії, історії та туризму: 

1. Студентська науково-практична конференція «Трагедія українського 

народу: масовий штучний голод 1921-1947 рр.» (23 листопада 2021 року) 
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2. Круглий стіл на тему «Петро Могила – політичний, церковний та 

культурно-освітній діяч» (15 грудня 2021 року). 

3. Круглий стіл на тему: «Найвпливовіший українець світу: Богдан 

Гаврилишин» (30 листопада 2021 року). 

Факультет журналістики: 

1. Міжнародний  онлайн-семінар  «Відповідь дезінформації: європейські 

підходи та стандарти» (лютий, 2021 року). 

2. Всеукраїнська студентська наукова конференція «Сучасна журналістика: 

стан та перспективи розвитку» (червень, 2021 року). 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

соціальних комунікацій у ХХІ столітті» (17 грудня, 2021 року). 

Історико-філологічний факультет: 

1. Науково-практичний вебінар «Сучасні тенденції у навчанні іноземних 

мов: формування soft skills в умовах дистанційного та змішаного навчання» (27 

травня 2021 року). 

2. Тридцять друга сесія Наукового товариства Шевченка (засідання 

філологічної секції у форматі відео-конференції «Леся Українка у дискурсі 

сьогочасся» (до 150-річчя від дня народження) (11 березня 2021року). 

3. Звітна наукова студентська конференція СНТ «Пошук». 

Педагогічний факультет: 

1. Науково-практичний семінар: «Актуальні проблеми формування 

творчого педагога в контексті нового Базового компоненту дошкільної освіти». 

(26 травня 2021 року). 

2. Студентська науково-практична конференція: «Психолого-педагогічні 

особливості формування особистості в освітньому просторі: історичний досвід 

та практика сьогодення» (3 листопада, 2021 року). 

3. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Нова 

української школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії 

розвитку» (12 травня 2021 року). 

Юридичний факультет: 
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1. Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики у ХХІ столітті» (18-19 березня 2021року). 

2. Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики у ХХІ столітті» (23-24 вересня 2021року). 

3. Міжнародна науково-практична конференція: «Дослідження інновацій та 

перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті» (25-26 листопада 2021 

року). 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Реформування 

законодавства та державних інституцій: прогалини, досягнення та перспективи» 

(24-25 травня 2021 року). 

5 Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні питання 

розвитку правовоїх системи у сучасній Україні» (23-24 грудня 2021 року). 

6. Навчально-практичний семінар: «Академічна доброчесність у сучасному 

науковому середовищі: від теорії до практики». (23 жовтня 2021 року). 

7. Навчально-практичний семінар: «Академічна доброчесність у закладах 

вищої освіти» (2 грудня 2021 року). 

8. І Міжнародний Пенітенціарний форум: «Пенітенціарна система у 

глобальному вимірі» (29 жовтня 2021 року) 

9. Круглий стіл: «Домашнє насильство: проблемні питання в умовах 

COVID-19» (12 жовтня 2021 року). 

10. Круглий стіл: «Академічна доброчесність: актуальні питання 

сьогодення» (26 жовтня 2021 року).  

Економічний факультет:  

1. VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами». (17 грудня 2021 

року) спільно з Луцьким національно технічним університетом. 

21. У 2021 році університет виступив співорганізатором: 

1. Summer Field School «Mountain Ecosystems and Resource Management» 

(Літня польова школа «Гірські екосистеми та управління ресурсами» Канада 18-

28 вересня 2021 року). 
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22. У 2021 році проф. Боровиком А.В. видано 2 монографії англійською 

мовою у видавництві «Izdevnieciba "Baltija Publishing» (Латвія). Зокрема: спільно 

з д.юр. наук, проф., заслуженим юристом України Колбом О.Г. «Theoretical and 

practical problems of application in Ukraine of actions of physical force, special means 

and weapons to convicted, imprisoned»; та спільно з д. філ. в галузі права 

Деревянко Н.З. «Implementation of the right to receive professional legal assistance 

in Ukraine (administrative and legal principles».  

Також у колективних закордонних монографіях публікували свої роботи: 

декан факультету кібернетики, к. тех. наук, доц. Юскович-Жуковська В.І. 

«Information and innovative technologies in the XXI century»; «Role of science and 

education in sustainable development». Декан економічного факультету, д. ек. наук, 

проф. Князевич А.О. спільно з заступником декана факультету к. ек. наук. доц. 

Демедюком С.М. у колективній монографії опублікували працю: «Modern 

management: theories, concepts, implementation». 

23. У 2021 році працівники університету взяли участь у 540 науково-

практичних конференціях, зокрема:  

1. ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інтеграція 

освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути», (4-5 лютого 

2021 року, Дніпро.) 

2. І Міжнародній науково-практичній конференції інтернет-конференції 

«Фітнес, харчування та активне довголіття», (23 березня 2021 року, Луцьк). 

3. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції, приуроченій до 75-

річчя Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського; 

«Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері 

обслуговування», (1-2 квітня 2021 року, Львів.) 

4. ХХV Науковій конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський 

рух», (19-20 травня 2021 року, Київ). 

5. IV Міжнародному науковому конгресі істориків фізичної культури 

«Історія фізичної культури і спорту народів Європи», (22-24 вересня 2021 року, 

Луцьк – Світязь). 
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6. V Міжнародній конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: 

проблеми та перспективи», (29-30 листопада 2021 року, Київ). 

7. V Міжнародній науково-практичній конференції «Третій рівень освіти в 

Україні: становлення та тенденції» до 30-ліття діяльності відділу аспірантури та 

докторнатури Волинського національного університету імені Лесі Українки. (19-

21 листопада, 2021 року, Світязь). 

9. Міжнародній науково-практичній конференції в Барановичському 

державному університеті «Наука-Практиці». (13 травня 2021 року, Барановичі, 

Білорусь). 

10. Міжнародній науково-практичній конференції «Шості Таврійські 

юридичні читання» (5-6 лютого 2021 року, Київ).  

11. Міжнародній науково-практичній конференції «Нові завдання та 

напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (26-27 лютого 2021 року. 

Одеса). 

12. International scientific and practical conference «European potential for the 

development of legal science, legislation and low enforcement practice. (February 26-

27, 2021. Wloclawek, Republic of Poland). 

13. International scientific and practical conference «Legal sciences: research and 

European innovations. (April 23–24, 2021. Czestochowa). 

та багатьох інших. 

24. В університеті активно працювали студентські наукові товариства: 

«Джерело» економічного факультету, «Пошук» історико-філологічного факультету, 

«Портал» факультету кібернетики», «Наука» факультету здоров’я фізичної 

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

журналістики, студентське наукове товариство Інституту педагогічної освіти. 

25. У 2021 році премію Голови Рівненської обласної державної 

адміністрації отримало 9 студентів університету.  

26. У 2021 році всі роботи студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного  

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

успішно пройшли цю перевірку. 
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27. У 2021 році в університеті продовжував наповнювати інституційний 

репозитарій друкованих праць працівників та студентів університету, а 

також наукових публікацій, які видаються в університеті. Сьогодні він містить 

більше 5 тисяч публікацій.  

За результатами проведення конкурсу на визначення кращого науковця 

та кращої кафедри університету з наукової роботи найкращі результати у 2021 

році показали: проф. Боровик А. В. (1738.5 бали), доц. Ільків О.В. (721 балів), 

проф. Жив’юк А.А. (565.5 бала), проф. Богатирьов І.Г. (423.5 бали), проф. 

Дем’янчук В.А. (370 балів), проф. Дем’янчук А.С. (364.5 бали), проф. Михальчук 

Н.О. (326 бали), проф. Дуліба Є.В. (288 балів), проф. Красовська О. О. (284.5 

бали), доц. Деревянко Н.З. (266 балів), проф. Князевич А.О. (258 бали), проф. 

Крупнова Л.В. (254.3 бали), доц. Юскович-Жуковська В.І. (243.5 бали), проф. 

Груба Т.Л. (234.5 бали), проф. Гончаров Ю.В. (234 бали), проф. Мадзігон В.М. 

(210 балів).   

Серед кафедр найкращі результати показали кафедра кримінально-

правових та адміністративно-правових дисциплін – 3167.7 балів (завідувач - 

проф. Дуліба Є.В.), кафедра теорії та методики початкової освіти – 1079 балів 

(завідувач - проф. Красовська О.О.), кафедра загальної педагогіки та дошкільної 

освіти – 1012.5 бали (завідувач - доц. Мельничук Л.Б.). 

Серед факультетів найкращі результати показали юридичний факультет 

(4475.2), педагогічний факультет (2320), економічний факультет (1339.5), 

найменшу кількість балів набрали – факультет кібернетики (743) та факультет 

журналістики (662). 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи                                                   Андрій БОРОВИК 


