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ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АСПІРАНТІВ  
ЗМІСТУ ПУБЛІКАЦІЙ Р.СОПІВНИКА: 

 
1) Смоляк П. займається вивченням проблеми формування соціальних навичок у 
майбутніх фахівців АПК, за якою у наукового керівника Сопівника Р. В. наявні статті 
«Виховання соціально-корисних лідерських якостей у студентів гуманітарних 
спеціальностей» (1921, 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/issue/view/673 ); «Методика 
формування мотивації учіння студентів аграрних закладів вищої освіти» 
(http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/14622, 2020) ;  
«Мотивація навчання як умова формування лідерських якостей студентів» (2019, 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/13828 ) 

2) Петрів А. займається вивченням проблеми формування патріотичних ідеалів у 
студентів аграрних закладів фах. передвищої освіти, за якою у наукового керівника 
Сопівника Р. В. наявні публікації: «Патріотичне виховання студентської молоді: 
порівняльний аналіз зарубіжного і національного досвіду» (2020, 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/14543); «Календар 
державних свят і пам’ятних дат у змісті патріотичного виховання студентів аграрних 
закладів вищої освіт» (2018, 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/12049 ); «Концептуальні 
основ формування ціннісного світогляду особистості у системі логотарапевтчнх 
поглядів Віктора Франкла» (2018, 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/12107 )  

3) Мунтян І. займається вивченням проблеми формування практичного мислення 
студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти, за якою у наукового 
керівника Сопівника Р. В. наявні публікації «Ціннісне ставлення до праці студентів 
аграрних закладів вищої освіт» (2018, 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/12048) патент на 
авторський твір «Програма виховання студента «Громадяни, патріот, фахівець» 
(2020, https://nubip.edu.ua/node/47818/32 ); «Конструювання кластеру лідерських 
якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів» (2016, 
https://oaji.net/articles/2017/690-1486220229.pdf ); (Сопівник Р.В.(2012) «Формування 
практичного мислення у студентів аграрних ВНЗ як важливої якості лідера 
агропромислового комплексу. Імідж сучасного педагога. Полтава: ТОВ «АСМІ». 
Вип. 9 (128).  С. 31–33.); «Виховання господарської дбайливості студентів аграрних 
вищих навчальних закладів в контексті лідерологічного аналізу. Монографія» (2016, 
http://dglib.nubip.edu.ua/bitstream/123456789/3694/1/Sopivnuk_Vuxovannj_gospodarsk
oi.pdf ).  

4) Туріцина О. займається вивченням проблеми формування здатності до крос-
культурної комунікації майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин, за якою у 
наукового керівника Сопівника Р. В. наявні публікації «Вплив засобів корпоративної 
культур на формування ціннісного світогляду особистості в університетах наук про 
життя і навколишнє середовище» (2017, 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/11024 ); «Навички 
ефективної комунікації у сфер бухгалтерського обліку» (2021, 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/15736 ); «Дипломатична 
діяльність Є.Петрушевича у Відні (до 100 річниці Акту Злуки)» (Сопівник Р., 2018) 


