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1. Д. Пасмчник

про е н т р ^ 1 ш 8 ж д ч и х дослщжень
Национального университету «Острозька академия»

1. Загальш положения.
1. Центр юдамознавчих дослщженъ (надал! Центр) е науковим щдроздшом

Национального ушверситету «Острозька академия»
2. Центр безпосередньо тдгюрядковуеться ректору та проректору з науковсм роботи.
3. Центр очолюе кер!вник, який призначаеться на посаду га зв1льнясться з посади

ректором ун!верситету,

П. Головнями заеданиями Центру е:
1. Проведения фундаментальних 1 прикладних наукових досл1джень з р !зних

напрям1в юламознавства, 1з спец!альним акцентом на украТнську проблематику.
2. Проведения анал!зу та мошторингу м!грацШних процессе на локальному та

глобальному р!внях. Центр забезпечить нерспективну спещшист1в з пичань прийому
можливих б!женщв-мусульман з тимчасоно окупованих територ!й та з краТн
Близького Сходу.

3. Центр може виконувати адаптац!йн1 функцп для можливих студент!в п
мусульманських кра'щ, яю вступатимуть на навчання до Нащонального ушверситету
«Острозька академия».

III. Функцп Центру.
Фундаментальш та прикладн! дослщження за напрямами:

/. Досл1дження кпасичпихтекст'ш:
1 . Продовження перекладацькоТ д!яльност1, гпдготовка нових видакь перекладу

смисл1В Корану, проведения дослщжень у галуз! рсцешиТ Корану в
схщноевропейсъких наукових традициях;

2, Вивчення посткласично'Г [сламськоТ рел1пйно-фшософсько*1 думки, зокрема 'п
розвитку на швденноукрашських землях,
2. Досл!дження 1сламу в Укршн'и

\. Вивчення становища 1сламських сромад па чимчасово окупованих територ!ях;
2. Дослщження рел!гшноТ ситуацп в середовипц украшських мусульман;
3. Проведения дослщжень з 1стор1У буття 1сламу в УкраТн!.

3. Експертт ощнки та пубшчпа д'шльшсть
\ , ГПдготовка експертиих оц1нок для медик
2. Консультаци представник!в м1сиево1* г а цсн'фальноТ влади;



З.Пщготовка та проведения циклу лекщй для ознайомлення 1з сучасною
ситуашею в кхпамському середовикп;

4. Створення методичного кабшету з дидактичними матер!алами на
сходознавчу тематику.

Поряд 13 зазначенимн напрямами роботи Центром буде проводитись низка
захсдав 1з толерантизацй рел1пйного середовища, шдготовки презентацшних
матер!ашв, поширення експертних оцшок у мсд!а, залучення науковшв та релдпйних
д1яч1в до науковоУ роботи та виховного процесу в Национальному университет!
«Острозька академ!я».

IV. Сшвробггництво з державними, науковими орган!зац1ями та
закладами в УкраТш, м!жнародна сптвпраця.

У зв'язку з р1зноб1чними напрямками наукових дослщжень, як! гютребують
додаткових консультац1й, обговбрень, польових експедицш, а також роботи з
арх1вними джерелами передбачасться налагодити тюну сп!впрацю 1з:

- провцшими науковими установами в УкраТш (Втддшення релшезнавства
ПАНУ, !нс!иту '1 Сходознавства НАНУ, Укршнським центром 1сламознавства

- ор! а н а м и мюцево! влади в Р1вненсьюй та сусщнш областях;
$аруб!жними науковими центрами, зокрема, 1сламознавчим фондом

(Стамбул. Туреччина), Свропейським институтом 1сламських наук (Брюссель,
Бельпя), Свропейським центром 1сламських студш (Аф1ни, Грещя) та 1н., про гцо

', вщпов1дн1 договори.

V, Мо'жлив! споживач! результате дослщжеиь.
Установи Министерства осв!ти УкраТни (матер!али можуть бути використаш

п!,д час гпдготовки навчальних та методичних поабншав з решпеэнавства,
культурологи га !сламознаства),

Органи державно! влади УкраТни га органи мюцевого самоврядування при
розробщ та прийнятп законопроект!в та 1нших нормативно-правових акт!в у сфер!
рел1г!йноТ свободи.

Викладач!, асп!ранти та студенти - при написанн! статей, монографий та
дисертацш.

Засоби масовоТ [нформацИ (телебачення, радю, перюдичн! друкован! виданггя) .

VI, Фшансування роботи центру: позабюджетне та грантове.
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