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Звіт 

про наукову роботу Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчука у 2019 році  та основні завдання на 

2020 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 2019 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.  

2. У 2019 році працівниками та аспірантами університету захищено 2 

докторських (Груба Т. Л., Дуліба Є. В.) та 2 кандидатських дисертацій (Собко 

В. Г., Семен Н. Ф.). За останні 5 років працівниками університету захищено 9 

докторських дисертації і нині в університеті працює 22 штатних доктори наук.  
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3. У 2019 році професор Демянчук А. С. був нагороджений Почесною 

грамотою Кабінету Міністрів України, а професор Жив’юк А. А. – Грамотою 

голови Верховної Ради України.  

4. У 2019 році Борейко В. І. отримав вчене звання професора, Басюк Т. О. 

та Боровик А. В. отримала вчене звання доцента. 

5. 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. 

6. Професори Михальчук Н. О. та Крупський І. В. здійснювали керівництво 

захищеними кандидатськими дисертаціями. 

7. Науково-педагогічні працівники університету Джунь Й. В., Калько А. Д., 

Михальчук Н. О., Копотун І. М., Гончаров Ю. В., Князевич А. О., Мітчук О. А., 

Груба Т. Л., Назарець В. М. виступали офіційними опонентами при захисті 

докторських та кандидатських дисертацій. 

8. Науково-педагогічні працівники університету Джунь Й. В., Калько А. Д., 

Різун В. В., Крупський І. М., Михальчук Н. О., Гончаров Ю. В., Князевич А. О., 

Красовська О. О., Назарець В. М., Басюк Т. О., Яроменко О. В., Осіпчук І. О., 

Боровик А. В., Дуліба Є. В., Мітчук О. А., Груба Т. Л., Сотник Ж. Г. надавали 

відгуки на автореферати докторських та кандидатських дисертацій. 

9. Науково-педагогічні працівники університету Красовська О. О., Груба Т. Л. і 

Поташнюк І. В., Назарець В. М. здійснювали експертизу та рецензування дисер-

таційних робіт. 

10. 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. 

11. 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.  

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

брали працівники університету Мітчук О. А., Мединська Н. М., Красовська О. О., 

Мельничук Л. Б., Різун В. В.,  Гончаров Ю. В.   

13. Науково-педагогічні працівники університету Мітчук О. А., Дем’янчук 

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

виконання Міжнародних наукових грантових програм. 
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14. В складі робочих груп, організаторів та журі студентських і учнівських 

конкурсів та Всеукраїнських студентських олімпіад активну участь приймали 

Калько А. Д., Мітчук О. А., Завацька Л. А., Яроменко О. В., Артюшок К. А., 

Груба Т. Л., Коваль Л. А., Дем’янчук І. А., Мединська Н. М., Миронюк В. М., 

Овдійчук Л. М., Козак С. В.,  Жив’юк А. А., Матвійчук А. В.  

15. У 2019 році в університеті було видано № 21 та № 22 фахового 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 54 статті 

науковців університету, а також інших ЗВО України та 2 збірника (№ 11 та № 12) 

студентських наукових праць, в яких надруковано 91 статтю студентів університету. 

16. До аспірантури університету в 2019 році було зараховано 26 чоловік. 

Станом на 1 січня 2020 року в аспірантурі університету навчалося 56 аспірантів.   

17. У 2019 році науково-педагогічними працівниками університету опуб-

ліковано 23 монографій, 12 навчальних посібників, 283 наукових статей (в тому 

числі 202 фахових, 47 в іноземних виданнях та 12 статей, які входять до науко-

метричних баз Scopus або Web of Science), 211 тез виступів на Міжнародних і 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Викладачі університету 

взяли участь у 395 конференціях. 

18. У 2019 році Кальком А. Д. отримано 1, та Боровою В. Є. – 3 патенти на 

корисну модель. 

19. З інформацією про наукові розвідки університету на Рівненському 

телебаченні виступали проф. Матвійчук А. В., Борейко В. І., Яницька О. Ю., 

Живюк А. А. 

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

закладів працювали Жив’юк А. А., Гончаров Ю. В., Князевич А. О., Різун В. В., 

Крупський І. В., Мітчук О. А., Дроздов О. М., Груба Т. Л., Назарець В. М., 

Мединська Н. М., Овдійчук Л. М., Петрук І. Д., Коробович Л. П., Янчук П. С. 

21. Працівники університету Коробович Л. П. та Терновик Н. А. є незалеж-

ними експертами фахових та зарубіжних наукових видань, які індексуються у 

міжнародних наукометричних базах. 

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

книги «Реабілітовані історією. Рівненська область».  

23. У 2019 році в університеті було проведено: 

1. Засідання Вченої ради Українського географічного товариства та науково-

методичний семінар «Освітньо-виховні виміри сучасної географічної науки» 

(28 лютого – 1 березня 2019 р.); 
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2. ХХІІІ Міжнародні громадські читання «Я голосую за мир» (18 квітня 

2019 р.); 

3. Наукову конференцію «Рівненський період Української Народної Рес-

публіки» (15 травня 2019 р.);  

4. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Культурна спадщина 

олімпійського руху в системі гуманітарної освіти школярів» (12–13 листопада 

2019 р.); 

5. ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми 

реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євро 

інтеграційних процесів» (10 грудня 2019 р.); 

6. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Правові реформи як 

елемент соціального реформування» (11 – 12 грудня 2019 р.); 

7. Кафедра менеджменту виступала співорганізатором IV Міжнародної 

науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління 

соціально-економічними системами» (м. Луцьк, 6 грудня 2019 р.); 

8. Науково-практичну конференція «Актуальні проблеми правознавства 

періоду суспільно-політичних трансформації в Україні» (17 травня 2019 р.); 

9. Лекторій на тему «Гендерні особливості у психоемоційному вихованні 

дівчаток та хлопчиків» (березень 2019 р.); 

10. Лекторій для студентів економічного факультету «Особистість у 

конфлікті» (листопад 2019 р.); 

11. Просвітницька лекція «Здоров’я жінки» (вересень 2019 р.); 

12. Майстер-клас «Сімейна системна психотерапія» на тему «Це чарівне 

слово – любов!» (листопад 2019 р.); 

13. Просвітницька лекція волонтерів «Вір у життя» та «Здоровий спосіб 

життя» (грудень 2019 р.). 

24. Економічним факультетом був проведений ІІ Економічний турнір, 

переможці якого отримали «Премію Петра Мельника».  

25. За дорученням міського голови м. Рівне під керівництвом Яницької О. Ю.  

та Михальчук Ю. О. проводилися соціологічні дослідження щодо актуальних 

питань функціонування та розвитку міста. 
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Результати досліджень були оприлюднені на прес-конференціях у Міській 

Раді та Рівненському телебаченні. 

26. 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. 

27. У 2019 році 41 студент університету взяв участь у ІІ етапі Всеукраїнських 

студентських олімпіад. Із них 10 студентів нагороджені грамотами та дипломами, 

а студенти факультету журналістики Пучка Аліна, природничо-географічного 

факультету Смик Галина, історико-філологічного факультету Мельничук Наталія 

та факультету кібернетики Шеремета Роман, а також команда факультету 

кібернетики у складі Зарічанського Якова, Воловника Олега та Іванова Ігоря, 

зайняли треті місця на другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за 

своїми спеціальностями.  

28. Студентки історико-філологічного факультету Кащева Анна та Ковальчук 

Аліна зайняли ІІ місце а Яковець Яна – ІІІ місце на обласному етапів конкурсу 

знавців української мови імені Петра Яцика. 

Студентка історико-філологічного факультету Готько Тетяна зайняла ІІІ 

місце на обласному етапі конкурсу знавців української мови імені Т. Шевченка.  

29. Заступник декана факультету здоров’я, фізичної культури і спорту 

Коваль В. В. із авторською програмою науково-дослідної та волонтерської 

роботи з фізичної реабілітації осіб з особливими потребами «На хвилях добра» 

у 2019 році став переможцем серед молодих науковців та отримала премію 

Голови Рівненської обласної державної адміністрації. 

30. У 2019 році премію Голови Рівненської обласної державної адміністрації 

отримало 10 студентів університету (факультету журналістики Пучка Аліна та 

Дейнека Світлана, природничо-географічного факультету Смик Галина, історико-

філологічного факультету Мельничук Наталія та Бондар Ольга, факультету 

кібернетики Шеремета Роман та Заречанський Яків, природничо-географічного 

факультету Гилитюк Вадим, педагогічного факультету Ланевич Владислава, 

економічного факультету Грицун Ольга).  

31. У 2019 році всі роботи студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного  

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

успішно пройшли цю перевірку. 

32. У 2019 році в університеті продовжувався наповнюватися інституційний 

репозитарій друкованих праць працівників та студентів університету, а також 

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

тисяч публікацій.  
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За результатами проведення конкурсу на визначення кращого науковця 

та кращої кафедри університету з наукової роботи найкращі результати у 2019 

році показали проф. Жи’вюк А. А. (679 балів), доц. Боровик А. В. (532,5 балів), 

проф. Груба Т. Л. (506 балів), проф. Копотун І. М. (418,5), проф. Борейко В. І. 

(367), проф. Калько А. Д. (324,4 бала),  проф. Джунь Й. В. (312 балів), проф. 

Гончаров Ю. В. (273 бали), проф. Мітчук О. А. (267 балів), проф. Михальчук Н. О. 

(257,5 бала), доц. Марчук О. О. (243 бали), проф.. Крупський І. В. (240,1 бала), 

проф. Демя’нчук А. С. (212,5 бала), проф. Різун В. В. (208 балів). 

Ще 24 викладача університету набрали  100 і більше балів. 

Серед кафедр найкращі результати показали кафедра української мови та 

літератури – 150,8 бала (завідувач проф. Назарець В. М.), кафедра педагогіки  – 

146,0 бала (завідувач доц. Мельничук Л. Б.) та соціальних комунікацій 

(завідувач доц. Золяк В. В.) – 107,1 бала, недостатній рівень наукової роботи 

показали: кафедра теорії та методики журналістської творчості – 9,0, романо-

германської філології – 16,7 бала та цивільно-правових дисциплін – 23,2.    

Серед факультетів найкращі результати показали природничо-геогра-

фічний факультет (87,8), педагогічний факультет (77,6),  історико-філологічний 

факультет (74,7), найгірші – факультет здоров’я, фізичної культури і спорту 

(38,5) та юридичний факультет  48,4).  

Серед мінусів у роботі університету потрібно відмітити: 

1. Втрату 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 наукових 

виданнях, що входять до науково метричних баз Scopus або Web of Science. 

2. Відсутність у близько 30 штатних науково-педагогічних працівників 

університету впродовж 2019 року хоча однієї опублікованої наукової статті. 

3. 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 2020 році є підвищення вимогливості до 

науково-педагогічних працівників університету в частині виконання ними 

індивідуальних планів роботи над докторським та кандидатськими 

дисертаціями, проведення наукових досліджень, публікації монографій, статей, 

тез та участі в конференціях, включаючи міжнародні, підвищення кваліфікації, 
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залучення до наукової діяльності студентів, підготовки їх до участі у 

Всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях та конкурсах.  

Пропозиції: 

1. Провести реєстрацію фахового збірником 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., Миськовець Н. П.  

Термін: впродовж року.  

2. Забезпечити підготовку матеріалі для акредитації підготовки докторів 

філософії за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 061 «Журналіс-

тика», 081 «Право», 122 «комп’ютерні науки». 

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр  

Термін: до 1 травня 2020 р.  

3. Всім факультетам впродовж календарного 2020 року організувати та 

провести Всеукраїнські науково-практичні конференції за напрямом наукових 

досліджень здійснюваних факультетами.   

Відповідальні: декани факультетів  

Термін: впродовж 2020 р. 

 

 

Проректор з наукової роботи                                   В. І. Борейко 
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