
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

План науково-дослідних робіт Рівненського державного гуманітарного університету, 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, що виконуються в межах кафедральної тематики

4

№ 
з/п

Назва НДЦКР 
Номер держреєстрації 

Категорія роботи 
ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь

Терміни виконання Галузь знань

Гуманітарні науки та мистецтво
1 Українська культура: історичні аспекти 

№ держреєстрації 0121U111147 
Прикладна
Виткалов Володимир Григорович, 
к. пед. н., проф.

05.2021 -05.2026 рр. Культура і мистецтво

2 Актуальні питання прикладної культурології 
№ держреєстрації 0121U1111 ЗО
Прикладна
Глущук Оксана Георгіївна, ст. викладач

05.2021 -05.2026 рр. Культура і мистецтво

3 Інтермедіальний формат української літератури 1920- 
1930-х років (музика, живопис, фото, кіно) 
№ держреєстрації 0121U109564
Фундаментальна
Бестюк Ірина Анатоліївна, к. філол. н., доц.

09.2021 - 06.2026 рр. Гуманітарні науки



4 Документі ресурси та інформаційні технології
№ держреєстрації 0118U006587 
Прикладна
Сілкова Галина Василівна, к. пед. н., доц.

10.2018-09.2023 рр. Гуманітарні науки

5 Українська неологія: індивідуально-авторський і 
лінгвокультурологічний виміри
№ держреєстрації 0117U005247 
Прикладна
Вокальчук Галина Миколаївна, д. філол. н., проф.

11.2017- 11.2022 рр. Гуманітарні науки

6 Особливості відтворення розмовної та побутової 
лексики в перекладах роману Джерома Девіда 
Селінджера «Над прірвою у житі»
№ держреєстрації 0117U006939
Прикладна
Михальчук Наталія Олександрівна, 
д.психол.н., проф.

11.2017- 11.2022 рр. Гуманітарні науки

7 Шляхи оптимізації вивчення іноземних мов на 
немовних факультетах: професійні стандарти у світлі 
європейських вимог Болонської конвенції
№ держреєстрацїї 0117U006940
Прикладна
Мороз Людмила Володимирівна, к.філол.н., доц.

11.2017- 11.2022 рр. Гуманітарні науки

8 Комунікативний та прагматичний аспект 
функціонування одиниць мови германських та 
романських мов та методика їх викладання у ВНЗ 
№ держреєстрацїї 0117U006938
Прикладна
Середюк Лариса Анатоліївна, к.пед.н., доц.

11.2017- 11.2022 рр. Гуманітарні науки

9 Сучасні тенденції розвитку методики викладання 
іноземних мов в контексті діалогу культур 
№ держреєстрацїї 0117U006941
Прикладна
Безкоровайна Ольга Володимирівна 
д.пед.н., проф.

11.2017-11.2022 рр. Гуманітарні науки



10 Філософія в структурі сучасного соціогуманітарного 
знання
№ держреєстрації 0116U007100
Фундаментальна
Панчук Ірина Іванівна, д. філос. н., проф.

06.2016-06.2022 рр. Гуманітарні науки

11 Людина в багатовимірному концептуальному 
просторі: типологія, семантика, дискурс 
№ держреєстрації 0121U109564
Фундаментальна
Деменчук Олег Володимирович 
д.філол.н., проф.

09.2020 - 06.2025 рр. Гуманітарні науки

12

«

Інтелектуальний чинник в суспільно-політичних та 
економічних процесах країн Центрально-Східної та 
Південної Європи (ХХ-поч.. XXI ст.)
№ держреєстрації 0117U007582
Прикладна
Постоловський Руслан Михайлович,
к. і. н, проф.

12.2017-12.2022 рр. Гуманітарні науки

13 Мовна особистість в освітньому просторі: 
лінгвістичний та аксіологічний аспект 
№ держреєстрації 0122U000102 
Прикладна
Златів Леся Михайлівна, к.пед.н., доц.

01.2022-01.2027 рр. Гуманітарні науки

14 Стилістична система сучасної української 
літературної мови у контексті когнітивно-дискурсної 
лінгвістичної парадигми
№ держреєстрації 0121U114717
Прикладна
Шульжук Наталія Василівна, 
канд. філол. наук, доц.

01.2022-01.2027 рр. Гуманітарні науки



Суспільні науки
15 Підготовка викладачів та майбутніх учителів до 

діяльності в умовах змішаного навчання 
№ держреєстрації 0121U110506
Прикладна
Войтович Ігор Станіславович
д. пед. наук, професор

09.2021 -08.2026 рр. Освіта/педагогіка

16 Суспільно-політичні трансформації сучасному 
глобалізованому світі: правовий та комунікаційний 
аспекти
№ держреєстрації 0121U110660 
Фундаментальна
Крет Ольга Віталіївна, к. політ, н., доц.
Крет Роман Михайлович, к. політ, н., доц.

04.2021 -06.2026 рр. Соціальні та поведінкові науки

17 Інноваційні технології навчання природничих наук у 
закладах середньої та вищої освіти
№ держреєстрації 0121U112774
Прикладна
Грицай Наталія Богданівна, д.пед.н., проф.

09.2021 -06.2026 рр. Освіта/педагогіка

18 Інформаційна підтримка прийняття управлінських 
рішень соціально-економічними системами 
№ держреєстрації 0121U113239
Прикладна
Дейнега Інна Олександрівна,
д.е.н., проф.

10.2021 -10.2026 рр. Соціальні та поведінкові науки

19 Творче впровадження педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського в сучасному освітньо- 
виховному просторі Рівненщини 
№ держреєстрації 0118U003066 
Прикладна
Петренко Оксана Борисівна
д.пед.н., проф.

01.2018-12.2022 рр. Освіта/педагогіка



20 Розвиток професійної підготовки майбутніх учителів 
у контексті реформування початкової освіти України 
№ держреєстрації 0118U003876
Прикладна
Колупаева Тетяна Євстафіївна, к. пед. н., доц.

02.2018-02.2022 рр. Освіта/педагогіка

21 Теоретико-методологічні засади становлення та 
розвитку аксіопедагогіки на сучасному етапі 
гуманізації системи освіти України
№ держреєстрації 0118U006318
Прикладна
Пелех Юрій Володимирович, д. пед. н., проф.

09.2018-09.2023 рр. Освіта/педагогіка

22 Теоретико-методологічні засади професійної 
підготовки майбутніх педагогів до роботи в 
інклюзивному середовищі в системі освіти України 
№ держреєстрації 0118U100489
Прикладна
Шевців Зоя Михайлівна, д.пед.н., проф.

01.2019- 12.2023 рр. Освіта/педагогіка

23 Розвиток політичних інститутів і процесів у 
сучасному світі
№ держреєстрацїї 0116U007101 
Фундаментальна
Гой Максим Мойсейович, д.політ.н., проф.

06.2016-06.2022 рр. Соціальні та поведінкові науки

24 Підготовка фахівців до формування компетентностей 
і наскрізних умінь учнів початкових класів НУШ 
№ держреєстрацїї 0122U000109
Прикладна
Суржук Тетяна Борисівна, к пед. наук, доцент

02.2022 - 02.2027 рр. Освіта/педагогіка

25 Гуманістичний підхід у вихованні дітей з 
особливими освітніми потребами 
№ держреєстрацїї 0120U000251 
Прикладна
Дичківська Ілона Миколаївна, д.пед.н., проф.

03.2020-02.2024 рр. Освіта/педагогіка



26 Інноваційні підходи до навчання дітей старшого 
дошкільного віку у НУШ
№ держреєстрації 0122U000362
Прикладна
Дичківська Ілона Миколаївна, д.пед.н., проф.

01.2022- 12.2026 рр. Освіта/педагогіка

27 Психологічні особливості формування професійної 
ідентичності учасників освітнього процесу у закладах 
вищої освіти
№ держреєстрації 0122U000360
Прикладна
Ставицька Олена Григорівна
канд.психол.наук, доц.

01.2022-06.2027 рр. Освіта/педагогіка

28 Дослідження життєвої компетентності в умовах 
освітнього середовища
№ держреєстрації 0121U113170 
Фундаментальна
Демчук Олена Олександрівна,
канд. психол.наук, доц.

09.2021 - 06.2026 рр. Соціальні та поведінкові науки

29 Формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців професійно-педагогічного напряму в умовах 
освітнього процесу
№ держреєстрації 0121U109747
Фундаментальна
Лісова Світлана Валеріївна, д-р пед. наук, проф.

02.2021 - 12.2025 рр. Освіта/педагогіка

ЗО Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної 
культури і спорту у контексті компетентнісного 
підходу
№ держреєстрації 0122U000502 
Прикладна
Кіндрат Вадим Кирилович
канд. пед. наук, доц.

01.2022- 12.2026 рр. Освіта/педагогіка



31 Хореографічні нариси XXI століття: практика у 
постмодерному дискурі
№ держреєстрації 0122U000688
Прикладна
Маркевич Лариса Анатоліївна
канд. мист., доц.

01.2022- 12.2026 рр. Освіта/педагогіка

32 Суб’єктність особистісного зростання та морального 
становлення
№ держреєстрації 0122U001372
Прикладна
Павелків Роман Володимирович
д-р психол. наук, проф.

01.2022- 12.2027рр. Освіта/педагогіка

33 Технології загальнотехнічної та працеохоронної 
підготовки майбутніх фахівців
№ держреєстрації 0122U000517
Прикладна
Трофімчук Володимир Миколайович
канд. пед. наук, доц.

02.2022 - 12.2026 рр. Освіта/ педагогіка

34 Формування методологічних основ сталого розвитку 
територіальних громад
№ держреєстрації 0122U002003
Микитин Тарас Миронович
канд. тех. наук, доц.

04.2022 - 04.2027 рр. Соціальні та поведінкові науки

Природничі науки

35 Вплив застосування дезінфектантів в 
агровиробництві на біологічні системи різного рівня 
організації
№ держреєстрації 0121U110856
Фундаментальна
Лисиця Андрій Валерійович
д. біол. н., проф.

05.2021-06.2026 рр. Природничі науки



36 Еколого-географічний моніторинг геосистем 
Українського Полісся в умовах природно- 
антропогенних трансформацій
№ держреєстрацїї 0119U000510
Прикладна
Лико Дарія Василівна
д. с.-г. н., проф.

02.2019-02.2023 рр. Природничі науки

37 Освітні та наукові інновації в галузі біології та 
проблем збереження здоров'я людини 
№ держреєстрації 0122U000563 
Фундаментальна
Марциновський Віталій Петрович
к. б. н., доц.

02.2022- 12.2026 рр. Природничі науки

38 Кінетика енергообмінних процесів в 
металонаповнених нанодисперсних системах, 
отриманих на основі гнучколанцюгових полімерів 
№ держреєстрацїї 0122U001775 
Фундаментальна
Колупаєв Борис Сергійович
д.х.н., професор
Максимцев Юрій Романович 
канд. фіз-мат. наук, доц.

02.2022-01.2027 рр. Природничі науки

Проректор з наукової роботи проф. О.В. Дейнега


