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Загальна характеристика закладу освіти 

 

Загальна інформація про заклад вищої освіти 

Національний університет «Острозька академія» – наступник першого в 

Україні та  Східній Європі вищого навчального закладу, заснованого у м. 

Острозі в 1576 р. відомим меценатом, політичним, культурним діячем 

князем Василем-Костянтином Острозьким та його племінницею княжною 

Гальшкою Острозькою. Викладачами в Острозькій слов’яно-греко-

латинській академії були визначні учені свого часу: українці Герасим 

Смотрицький, перший ректор Академії; Василь Малюшицький; Дем’ян 

Наливайко; Тимофій Аннич; греки Кирило Лукаріс та Никифор Парасхес; 

поляк Ян Лятош, випускник Краківського та Падуанського університетів, 

доктор медицини та інші. Із 1576 по 1636 роки Острозьку академію 

закінчило близько 500 випускників. Серед них – відомі культурні, релігійні, 

політичні діячі: Іов Борецький і Єлисей Плетенецький – засновники 

Києво-Могилянської Академії в Києві; Мелетій Смотрицький, автор 

славнозвісної «Грамматики славенської»; гетьман Війська запорізького 

Петро Конашевич-Сагайдачний та ін. 

12 квітня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука № 

158 був створений Острозький Вищий Колегіум як правонаступник 

славнозвісної Острозької академії. Острозький Вищий Колегіум був 

перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом Президента України 

Леоніда Кучми від 5 червня 1996 року № 402/96; Указом Президента 

України від 22 січня 2000 р. № 88/2000 – в Університет «Острозька 

академія», а Указом Президента України від 30 жовтня 2000 р. № 1170/2000 

університету надано статус національного.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798 

«Питання Національного університету «Острозька академія» йому було 

надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного 

вищого навчального закладу. 

Рішенням ДАК від 15 липня 2003 р., протокол № 46 Національний 

університет «Острозька академія» акредитований за статусом вищого 

навчального закладу освіти ІV (четвертого) рівня (сертифікат про 

акредитацію, серія СД-ІУ, № 189440 від 13 листопада 2003 р.). У 2012 році 

навчальний заклад пройшов процедуру повторної акредитації за ІV рівнем 

(Рішення Акредитаційної комісії України від 29 листопада 2012 р. № 99, 

сертифікат РД- ІV № 1856313). 

Адреса університету: 35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2. 

Телефон/факс: (03654) 2-29-49. 

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України. 

Статут Національного університету "Острозька академія" (нова редакція) 

затверджено в Міністерстві освіти і науки України 22.09.2017 р., наказ № 

1302. Відповідно до Статуту Національний університет «Острозька академія» 

є юридичною особою, має цивільну правоздатність у повному обсязі для 

виконання своїх завдань та функцій, має відокремлене майно, веде 
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самостійний баланс, має власні рахунки в банках України, реєстраційні 

рахунки в органах Державного казначейства, має печатку і штамп, атрибути 

юридичної особи та власну символіку; діє на підставі  Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів, та 

додаткових прав, наданих йому органами державної влади, а також за 

результатами акредитації.  

Національний університет «Острозька академія» є членом Європейської 

Асоціації Університетів з 2010 року, членом Консорціуму українських 

університетів та Варшавського Університету, а також член 

Східноєвропейської мережі університетів, Міжнародного консорціуму 

університетів та ін. 

У 2019 році університетом підписано 8 угод про співпрацю з 

закордонними партнерами. 

В рамках угоди про академічну співпрацю з Варшавським університетом 

вдало реалізується спільна магістерська програма з видачею дипломів обох 

сторін з напрямку «Східні студії», а також з напрямку «Міжнародні відносини». 

Активно реалізується Угода про співпрацю з коледжем Назарет в м. Рочестер 

(США). 

У 2019 році Національний університет «Острозька академія» брав участь у 

таких міжнародних рейтингах провідних ЗВО світу: 

 Times Higher Education University Impact Rankings 2019; 

 World University Rankings; 

 GreenMetric World; 

Цьогоріч Острозька академія потрапила до одного з найвпливовіших 

рейтингів університетів світу Times Higher Education University Impact Rankings 

2019.  

Також Національний університет «Острозька академія» посів другу 

сходинку серед українських закладів вищої освіти за рівнем викладання в 

міжнародному рейтингу World University Rankings та восьму — в 

міжнародному рейтингу UI GreenMetric World. 

За середнім конкурсним балом вступника 2019 року у рейтингу ЗВО 

України НаУОА посів третє місце серед класичних університетів 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-07-01 (перше місце – Національний 

університет «Києво-Могилянська академія», друге – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка). 

      Випускники Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського 

показали високі результати цьогорічного ЗНО для бакалаврів, увійшовши до 

шістки лідерів за всіма показниками ЗНО. Правнича школа НаУОА перебуває в 

десятці лідерів правничих шкіл України.  

24% студентів факультету романо-германських мов отримали міжнародні 

сертифікати з англійської мови найвищого рівня С2 від Кембриджського 

центру тестування.  

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-07-01
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Розпочато реалізацію спільної магістерської програми з видачею дипломів 

обох сторін з напрямку «TESL» у рамках угоди про академічну співпрацю з 

Нортамбрійським університетом, Великобританія. 

У 2019 році Острозька академія вдруге встановила рекорд до Книги 

рекордів Гіннеса за наймасовішу лекцію з археології та вдесяте встановила 

рекорд до Книги рекордів України в категорії «Масові заходи». 

У 2019 році пройдено наглядовий аудит системи управління 

якістю НаУОА за вимогами ISO 9001:2015. міжнародною компанією Bureau 

Veritas Certification Holding SAS – UK Branch (30.09.2019-1.10.2019 року). 

 

Керівник закладу освіти 

Національний університет «Острозька академія» очолює Пасічник Ігор 

Демидович – ректор університету з 1994 року, професор, доктор психологічних 

наук, академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник 

освіти України, Герой України. 

Діяльність І.Д. Пасічника як освітянина, науковця та ректора 

Національного університету «Острозька академія» відзначена високими 

державними нагородами: відмінник народної освіти (1989), заслужений 

працівник освіти України (1999), лауреат Державної премії в галузі архітектури 

(2006), кавалер Ордена Ярослава Мудрого V-ІV ступенів (2006, 2007), Герой 

України (2009), заслужений діяч польської культури (2013). 

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт 

Міністерства освіти і науки України з педагогічних, психологічних наук, 

фізичного виховання та спорту; член Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні; член спеціалізованої 

вченої ради Д 48.125.03 з педагогічної та вікової психології (Національний 

університет «Острозька академія») голова та член редколегій низки наукових 

журналів, енциклопедичних видань. Депутат Рівненської обласної ради 6 

скликання. Член Конституційної Асамблеї з 2012 року, комісія з питань прав, 

свобод та обов’язків людини і громадянина. 

Пасічник І.Д. - голова ради ректорів і директорів ЗВО Рівненської області 

ІІІ-ІУ рівня акредитації, член Президії Спілки ректорів ЗВО України. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 146 від 30.04.2014 

року ректора НаУОА Пасічника І.Д. затверджено у складі Акредитаційної 

комісії. 

Відповідно до наказу МОН України № 1123 від 29.10.2015 р. Пасічник І.Д. 

є заступником голови Наукової ради МОНУ, секція 19 «Педагогіка, психологія, 

соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту». 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

В університеті станом на 31.12.2019 р. працює 443 особи (407 – за 

основним місцем роботи, 30 — за сумісництвом), із них: 

- науково-педагогічних, наукових працівників працювало протягом 2018-

2019 навчального року - 206 осіб, з них 176 — за основним місцем роботи, 27 

— за сумісництвом, 

- докторів наук, професорів – 43 особи, за основним місцем роботи — 35 

осіб, за сумісництвом — 8 осіб; 

- кандидатів наук, доцентів – 115 осіб, за основним місцем роботи — 102 

особи, за сумісництвом — 13 осіб; 

- керівники підрозділів — 18 осіб; 

- адміністративний, навчально-допоміжний персонал — 116 осіб; 

- обслуговуючий персонал - 103 особи (рис.1). 

 
Рис.1. Структура працівників Національного університету  

"Острозька академія" за основним місцем роботи за 2019 рік,% 

Кількісний та якісний склад науково-педагогічного персоналу за 

основним місцем роботи протягом 2019 року становить (рисунок 2): 

викладачі, які мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора- 

20%,  науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента – 58%, у 

загальному з науковими ступенями та вченими званнями 78% викладачів. У 

сукупності основну частку науково-педагогічного персоналу Національного 

університету «Острозька академія» становлять викладачі із вченими званнями 

та\або науковими ступенями. Частка викладачів без науково ступеня (22%) 

включає аспірантів та викладачів-практиків. 

 
Рис.2. Структура якісного складу науково-педагогічного персоналу 

Національного університету  "Острозька академія"  за 2019 рік, % 
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У таблиці 1 зазначена динаміка показників професорсько-викладацького 

складу Національного університету «Острозька академія» протягом 2015-2019 

років. Аналізуючи досліджуваний період, простежується тенденція до 

збільшення чисельності докторів наук, професорів за основним місцем роботи: 

у 2015 році — 22 особи (13,1%) та у 2019 році — 35 осіб (20%). 

Таблиця 1 

Динаміка показників професорсько-викладацького складу 

Національного університету “Острозька академія” 2015-2019 рр. 

№п/н Професорсько-викладацький склад 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1. Загальна чисельність науково-педагогічних 

працівників, всього осіб, 

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

           викладачів без наукових     ступенів 

205 

 

42 

121 

52 

207 

 

40 

130 

46 

204 

 

44 

116 

53 

196 

 

47 

113 

30 

206 

 

43 

115 

48 

2. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за основним місцем роботи, 

всього осіб, 

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

           викладачів без наукових     ступенів 

168 

 

 

22 

110 

33 

175 

 

 

26 

113 

36 

176 

 

 

31 

102 

43 

169 

 

 

34 

103 

32 

176 

 

 

35 

102 

39 

3. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за сумісництвом, всього осіб, 

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

           викладачів без наукових     ступенів 

40 

 

20 

11 

6 

36 

 

14 

17 

1 

33 

 

13 

14 

1 

27 

 

10 

10 

7 

27 

 

8 

13 

6 

Від загальної чисельності науково-педагогічних працівників з науковими 

званнями, вченими ступенями (кандидати наук, доценти, доктори наук, 

професори) працювали: у 2015 році — 79,5%, у 2016 році — 82%, у 2017 році 

— 78,4%, у 2018 році — 81,6%, у 2019 році - 76,6%. 

 Розглянемо динаміку чисельності науково-педагогічних працівників за 

основним місцем роботи (Рисунок 3). 

 
Рис. 3. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних 

працівників за основним місцем роботи Національного університету  

"Острозька академія" за 2015-2019 роки, осіб. 
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Чисельність працівників за основним місцем роботи в Національному 

університеті «Острозька академія» протягом досліджуваного періоду зростала, 

окрім 2018 року. Так, у 2019 році відбулось зростання на 16 осіб за рахунок 

збільшення викладачів без наукового ступеня. Тенденція чисельності 

кандидатів наук, доцентів була стабільною протягом останніх трьох років. 

Чисельність докторів наук, професорів протягом 2015-2019 року мала 

позитивну тенденцію до зростання від 22 осіб до 35 осіб.  

Щодо динаміки загальної чисельності науково-педагогічних працівників за 

сумісництвом (рисунок 4), то показник залучення викладачів із сторонніх 

організацій з кожним роком зменшується, у 2015 році за сумісництвом 

працювало 19,5% викладачів від загальної чисельності науково-педагогічних 

працівників, у 2016 році - 17,4%, у 2017 році- 16,2%, у 2018 році — 13,8%, у 

2019 році – 13%. 

 
Рис. 4. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних 

працівників за сумісництвом Національного університету  "Острозька 

академія"  за 2015-2019 роки, осіб. 

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників за сумісництвом 

зменшувалась протягом досліджуваного періоду від 40 до 27 осіб за рахунок 

зменшення докторів наук, професорів в той час як показники чисельності 

кандидатів наук, доцентів та викладачів без наукового ступеня мали 

нестабільну тенденцію, в основному до зменшення. 

На рисунку 5 зображено результати проведеної вибірки вікового складу 

науково-педагогічних працівників: до 35 років ( 58 осіб) – 33 %; від 35 до 45 

років (56 осіб) – 32 %; від 45 до 55 років (25 осіб) – 14%; від 55 років та більше 

(37 осіб) – 21%. 

 
Рис. 5. Структура науково-педагогічних працівників за віком 

Національного університету  "Острозька академія" у 2019 році,% 
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 Проаналізувавши вікові показники професорсько-викладацького складу 

можна стверджувати, що основний потенціал університету - це науковці, віком 

до 45 років які складають 65% (35% - віком до 35 років та 32% - віком до 45 

років). Середній вік докторів наук 54 роки (10  докторів наук, професорів 

пенсійного віку), середній вік кандидатів наук 38 років (лише 5 кандидатів наук 

пенсійного віку), у загальному, середній вік науково-педагогічних працівників 

–45 років. 

        Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників Національного університету “Острозька 

академія” та згідно із затвердженим щорічним планом-графіком підвищення 

кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників на 2019 рік було 

заплановано 29 викладачам проходження підвищення кваліфікації (стажування) 

у 2019 році. Під час стажування викладачі ознайомлювались із запровадженням 

сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання, застосуванням 

інноваційних технологій,  досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку, виступали з доповідями на наукових і науково-

методичних конференціях. Спільно з кафедрами, відділом кадрів, був 

підготовлений зведений річний звіт за 2019 рік, про підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічних працівників. Проведений аналіз свідчив, що   

у 2019 році 64 викладачі університету пройшли підвищення кваліфікації за 

різними видами, зокрема 19 викладачів пройшли підвищення кваліфікації за 

кордоном (участь у конференціях, тренінгах, стажування, проведення 

досліджень тощо). Ряд викладачів отримали науковий ступінь чи вчене звання, 

такий вид підвищення кваліфікації трактується як спеціалізація та 

прирівнюється до довгострокового підвищення кваліфікації - це 16 осіб 

(Мацієвський Ю.В., Шевчук Д.М., присуджено вчене звання професора; 

Охріменко Г.В., Зубарєва М.А., Новоселецький О.М., Штурхецький С.В., 

Харчук Ю.Ю., Карповець М.В., Топішко Н.П., Галецька Т.І. присуджено вчене 

звання доцента; Петрушкевич М.С., Пухонська О.Я., Вісич О.А., Кривицька 

О.Р., захистили дисертації на науковий ступінь доктора наук; Матвійчук Н.В., 

Каламаж В.О., захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата 

наук).  

Основними освітніми та науковими центрами стажування викладачів 

університету у 2019 році були: Національна академія Державної прикордонної 

служби України ім. Б. Хмельницького, кафедра національної безпеки, 

Східноєвропейський Національний університет ім. Л. Українки, Інститут 

журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, 

Рівненський державний гуманітарний університет, Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. І. Франка. Викладачі факультету романо-

германських мов у звітному році були учасниками німецько-української 

обмінної програма "Go non-formal", Берлін, Німеччина, пройшли онлайн-

стажування у мовній школі м. Байонна (Франція). 

       Загалом в університеті забезпечується підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п’ять 

років.  
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       У листопаді 2019 року відділом кадрів розроблено та подано на погодження 

Вченою радою університету Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників Національного університету 

“Острозька академія” у новій редакції. Дане положення повністю відповідає  

новим змінам у законодавчих документах, а саме Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. 

         Науково-педагогічні працівники та керівники структурних підрозділів 

університету працюють на умовах строкового трудового договору (контракту). 

Обрання на посади науково-педагогічних працівників проводиться за 

конкурсом, відповідно до Положення про порядок заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та Положення про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад деканів факультетів\директора 

інституту, завідувачів кафедр, директора наукової бібліотеки у Національному 

університеті “Острозька академія”. У 2019 році на конкурсній основі 

продовжено контракти та укладено на новий строк із 59 науково-педагогічними 

працівниками.   

 У 2019 році було прийнято за основним місцем роботи науково-

педагогічних працівників 13 осіб та звільнено 7 осіб. Із звільнених науково-

педагогічних працівників 

 у зв’язку із закінченням строку трудового договору – 2 особи; 

 за власним бажанням – 4 особи; 

 за власним бажанням (обрання за конкурсом) — 1 особа. 

 З числа адміністративного, навчально-допоміжного та обслуговуючого 

персоналу з січня 2019 р. по грудень 2019 р. було прийнято  48 осіб, звільнено - 

45 осіб, з них: 

 у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору – 5 осіб (3 

особи сезонні працівники); 

 за власним бажанням - 17 осіб; 

 за угодою сторін – 22 особи; 

 у зв'язку із скороченням штату —1 особа. 

Серед наукових та науково-педагогічних працівників університету працює: 

 2 академіка АН Вищої школи України; 

 24 Відмінників освіти України; 

 2 Заслужених діячів науки і техніки України; 

 11 Заслужених працівників освіти України; 

 5 Заслужених юристів України; 

 1 Заслужений економіст України; 

 1 Кандидат в майстри спорту України; 

 1 Майстер спорту України; 

 1 Герой України; 

 1 лауреат Державної премії в галузі архітектури; 

 1 лауреат Державної премії ім. Т.Г Шевченка; 

 1 Орденом Ярослава Мудрого ІV та  V ступенів; 
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 2 Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня; 

 1 Орденом Кирила та Мефодія; 

 1 член-кореспондент Академії педагогічних наук України 

 1 член-кореспондент Академії правових наук України. 

У 2019 році 31 працівника було відзначено грамотами, подяками, 

нагороджені державними нагородами України. 

Нагороджений почесним званням “Заслужений працівник освіти”, 

професор, доктора філологічних наук, завідувач кафедри Хомя'к І. М.; 

нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, доцент, кандидат 

психологічних наук Новоселецька С.В.   

       Також у 2019 році нагороджені Подякою Міністерства освіти і науки 

України: Герасимчук О.П., доцент, кандидат юридичних наук; Шевчук Д.М., 

професор, доктор філософських наук, проректор з науково-педагогічної роботи; 

Сидорук Т.В., професор, доктор політичних наук, завідувач кафедри; Маслова 

Ю.П., доцент, кандидат філологічних наук; Максимчук В.В., кандидат 

філологічних наук, Ковальчук І.В., декан факультету романо-германських мов. 

Відзначені у 2019 році працівники університету Почесними грамотами 

Управління освіти і науки, Рівненської обласної державної адміністрації: 

Ковальчук І.В., доцент, декан факультету; Максимчук В.В., доцент кафедри; 

Кулеша Н.П., старший викладач кафедри; Бондарчук В.О., старший викладач 

кафедри; Новак Б.С., викладач кафедри, аспірант; Кочерга С.О., професор 

кафедри; Петрушкевич М.С., доцент кафедри; Филипчук С.В., доцент кафедри, 

докторант. Нагороджені Почесними грамотами Рівненської обласної ради: 

Сахнюк О.С., доцент кафедри; Годжал С.С., старший лаборант кафедри; 

Марчук Н.Л., старший лаборант кафедри; Худолій Л.Л., провідний фахівець. 

Також отримали Почесні грамоти обласної державної адміністрації: Блащук 

Т.В., доцент, завідувач кафедри; Курганська О.В., старший викладач кафедри; 

Мацієвська С.А., старший лаборант кафедри; Миненко Ю.В., старший викладач 

кафедри; Охріменко Г.В., доцент, завідувач кафедри; Столяр З.В., старший 

викладач кафедри; Стрельбіцька Л.Я., старший викладач кафедри; Тимейчук 

І.М., доцент кафедри; Харчук Ю.Ю., доцент, помічник ректора. Відзначена 

Подякою Рівненської обласної державної адміністрації та Подякою Рівненської 

обласної ради Шестопал І.А., старший викладач кафедри, Грамотою з 

відзнакою СБУ Шевчук Д.М., професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи.  

Документів на винесення доган до відділу кадрів не надходило, тобто у 

2019 році суттєвих порушень трудової дисципліни не зафіксовано. 

Відповідно до цілей відділу кадрів Національного університету «Острозька 

академія» у сфері якості на 2019 рік, було заплановано: 

- удосконалення стимулювання роботи працівників через зростання 

матеріального та морального заохочення не менше 3% від працюючих осіб; 

- впровадження блоку інформаційно-аналітичної системи управління 

фінансовими ресурсами МОНУ, а саме облік персоналу; 
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- кількість науково-педагогічних та наукових працівників, що мають 

почесні звання за основним місцем роботи,  збільшити з 13 осіб до 15 осіб у 

2019 році. 

Відповідно до поставлених цілей у 2019 році, понад 10% від працюючих 

осіб були відзначені грамотами, подяками та преміями. До бази даних 

інформаційно-аналітична система управління фінансовими ресурсами МОНУ 

внесено весь персонал Національного університету «Острозька академія» та 

інформація постійно оновлюється.  

 

Підготовка висококваліфікованих фахівців за напрямами підготовки 

 

Згідно з Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти Міністерства освіти і науки України університет здійснює підготовку 

фахівців за освітньо-професійними програмами на першому (бакалаврcькому), 

другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої 

освіти за денною та заочною формами навчання.  

Загальна кількість освітніх програм підготовки бакалаврів – 23 із 

загальним ліцензованим обсягом прийому – 1305 осіб денної та заочної форм 

навчання. 
Таблиця 2 

Спеціальності та освітні програми підготовки бакалаврів 

№ з/п Шифр та назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми  

 

1. 013 Початкова освіта Початкова освіта з поглибленим 

вивченням англійської мови 

2. 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

3. 032 Історія та археологія Історія та археологія 

4. 033 Філософія Філософія 

5. Практична філософія. Консалтинг та 

коучинг 

6. 034 Культурологія Культурологія 

7. 035 Філологія Українська мова та література 

8. Літературна творчість 

9. Германські мови та літератури (переклад 

включно) , перша - англійська 

10. 051 Економіка Економічна кібернетика 

11. Цифровий маркетинг 

12. 052 Політологія  Політологія 

13. 053 Психологія Психологія 

14. 061 Журналістика Журналістика 

15. 071 Облік і аудит Облік і оподаткування 

16. 072 Фінанси, банківська справа та Фінанси, банківська справа та 
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страхування страхування 

17. 081 Право Право 

18. 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 

19. 229 Громадське здоров'я Громадське здоров'я 

20.  256 Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення та видами 

діяльності)  

Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення та видами 

діяльності)  

21. 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Країнознавство 

22. Міжнародні відносини 

23. Регіональні студії 

 

Загальна кількість освітньо-професійних програм, за якими здійснюється 

підготовка магістрів, - 15 із загальним ліцензованим обсягом прийому 580 осіб 

денної та заочної форм навчання. 

Кількість акредитованих ОПП підготовки магістрів - 15. 

 
Таблиця 3 

Спеціальності та освітньо-професійні програми підготовки 

магістрів 

№ з/п Шифр та назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми  

 

1. 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

2. 031 Релігієзнавство Релігієзнавство 

3. 032 Історія та археологія Історія та археологія 

4. 034 Культурологія Культурологія 

5. 035 Філологія Українська мова та література 

6. Германські мови та літератури (переклад 

включно) , перша - англійська 

7. 051 Економіка Економічна кібернетика 

8. 052 Політологія  Політологія 

9. 053 Психологія Психологія 

10. 061 Журналістика Журналістика 

11. 071 Облік і аудит Облік і оподаткування 

12. 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

13. 081 Право Право 

14. 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Міжнародні відносини 

15. Країнознавство 

 

Загальна кількість освітньо-професійних програм у НаУОА – 38: перший 

(бакалаврський) рівень – 23, другий (магістерський) - 15. 
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Перелік ліцензованих та акредитованих  спеціальностей і освітніх програм,  

за якими ведеться навчання в університеті, подано в Таблиці 4.  
Таблиця 4 

Перелік ліцензованих та акредитованих   спеціальностей/ОПП 

№ з/п Галузь знань Спеціальність/ОПП 

1. Початкова освіта Початкова освіта / Початкова освіта з поглибленим 

вивченням англійської мови 

2. Культура і мистецтво  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

3. Гуманітарні науки Релігієзнавство / Релігієзнавство 

Філософія / Практична філософія. Консалтинг та 

коучинг 

Філософія / Філософія  

Культурологія / Культурологія 

Історія та археологія / Історія та археологія 

Філологія / Українська мова та література 

Філологія / Літературна творчість 

Філологія / Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська 

4. Міжнародні 

відносини 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії / Міжнародні відносини 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії / Країнознавство 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії / Регіональні студії 

5.  Соціальні та 

поведінкові науки 

Психологія / Психологія 

Політологія / Політологія 

Економіка / Економічна кібернетика 

Економіка / Цифровий маркетинг 

7. 
Управління та 

адміністрування  

Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, 

банківська справа та страхування 

Облік і оподаткування / Облік і оподаткування  

8. Право  Право / Право   

9. Журналістика  Журналістика / Журналістика 

10. Охорона здоров'я  Громадське здоров'я / Громадське здоров'я 

11. Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону  

Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення та видами діяльності) / Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності) 

12. Інформаційні 

технології  

Комп'ютерні науки / Комп'ютерні науки 

 

 Кількість студентів, які зараз навчаються в університеті, становить 2714 

особи, із них на денній формі навчання – 2305, на заочній – 409 осіб. 

У 2019 році в університеті завершили відповідний цикл навчання 776 

студентів. За денною формою – 600 студентів (із них 360 бакалаврів, 240 

магістрів) та заочною – 176 студентів (із них 79 бакалаврів, 97 магістрів). 
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Прийом на навчання до 

Національного університету «Острозька академія»  

у 2019 році та підготовку до вступу у 2020 році 

Прийом на навчання до університету у 2019 році здійснювався відповідно 

до  Правил прийому на навчання до Національного університету «Острозька 

академія» в 2019 році, схвалених вченою радою НаУОА (протокол 6 від 31 

січня 2019 року) та затверджених наказом ректора (протокол 5 від 1 лютого 

2019 року) (зі змінами та доповненнями від 25 квітня, 27 червня та 30 серпня 

2019 року), розроблених відповідно до Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 жовтня 2018 року №1096 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 (зі змінами 

та доповненнями). 

Вступ на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі  повної 

загальної середньої освіти здійснювався на 18 спеціальностей та 25 освітньо-

професійних програм. 

Всього у 2019 році до НаУОА було подано 2860 заяв на денну форму 

здобуття освіти, з яких 2283 (79,8 %) подано на бюджетні конкурсні пропозиції, 

а 577 (20,2 %) – на небюджетні конкурсні пропозиції. 

На загальнодержавному рівні було скорочено термін подачі заяв та 

документів у 2019 році порівняно з 2018 роком – всього 13 днів (з 10 до 22 

липня 2019 року включно). 

Найзатребуваніші спеціальності 2019 року в Україні подано на рис.6. 

Серед спеціальностей НаУОА - 081 «Право», 035 «Філологія» та 122 

«Комп’ютерні науки». 

 
Рис. 6. Найзатребуваніші спеціальності 2019 року в Україні 

Зовнішніми обмежуючими факторами повних наборів за більшістю 

спеціальностей НаУОА, так як і інших ЗВО України у 2019 році були 

зменшення кількості випускників шкіл, які бажали здобувати вищу освіту, та 

зменшення рівня їхньої успішності щодо результатів складання ЗНО. Так, 18 % 

вступників не склали математику (не подолали прохідний поріг), 16 % — 

українську мову та літературу, 15 % — фізику (рис.7). 
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Рис. 7. Частка осіб, які не склали ЗНО з основних предметів у 2019 

році. 

Динаміку кількості допущених заяв до конкурсу за 2017-2019 роки 

подано у таблиці 5. 

                                                                                                           Таблиця 5 

Динаміка кількості допущених заяв до конкурсу за 2017-2019 роки 

 

Факультети 

(Інститут) / 

Спеціальності 

Ліцензован

ий обсяг 

(ЛО) 2019 

Кількість 

допущених заяв 

Абсолютне відхилення Кількість 

заяв на 1 

місце ЛО 

2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2019 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 

081 «Право» 105 773 490 517 - 283 + 27 4,9 

Факультет романо-германських мов 

035.041 «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – англійська» 

100 621 547 500 - 74 - 47 5 

Гуманітарний факультет 

033 «Філософія» 40 60 52 52 - 8 0 1,3 

034 «Культурологія» 30 96 147 98 + 51 - 49 3,2 

035.01 «Українська 
мова та література» 

50 229 159 97 - 70 - 62 1,9 

061 «Журналістика» 25 149 211 226 + 62 + 15 9 

Всього 145 534 569 473 + 35 -96 3,3 

Факультет міжнародних відносин 

032 «Історія та 

археологія» 
40 244 292 178 

        + 48 - 114 4,5 
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291 «Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

ОПП «Міжнародні 

відносини» 

40 354 305 251 - 49 - 54 6,3 

291 «Міжнародні 

відносини, 
суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

ОПП 

«Країнознавство» 

30 214 114 54 - 100 - 60 1,8 

Всього 110 812 711 483 -101 -228 4,4 

Економічний факультет 

    051 «Економіка» 50 151 123 102 - 28 - 21 2 

071 «Облік і 

оподаткування» 

25 114 121 76 + 7 - 45 3 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

100 182 143 116 - 39 - 27 1,2 

  122 «Комп'ютерні 

науки» 
50 - 129 121 

- -8 2,4 

Всього 225 447 516 415 + 69 - 101 1,8 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

   013 «Початкова 

освіта»  
30 - - 31 

- - 1 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа» 

30 50 71 49 + 21 - 22 1,6 

   052 «Політологія» 25 179 95 94 - 84 -1 3,7 

   053 «Психологія» 50 274 87 114 - 187 + 27 2,3 

229 «Громадське 

здоров'я» 

20 67 20 36 - 47 + 16 1,8 

256 «Національна 

безпека (за 

окремими 

сферами 
забезпечення та 

видами 

діяльності)» 

30 178 79 148 - 99 + 69  

Всього 185 748 352 472 - 396 + 120 2,6 

Всього по 

університету 

870 3935 3185 2860 - 750 - 325 3,3 

 

Таким чином,  у 2019 році до конкурсу було допущено на 325 заяв менше, 

ніж у 2018 році. Однак, кількість заяв на 1 місце ліцензованого обсягу по 
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університету в середньому склала 3 заяви. Крім цього, як підтвердила Вступна 

кампанія 2019 року кількість зарахованих на навчання студентів не 

прямопропорційно залежить від загальної кількості поданих заяв.  Тому під час 

Вступної кампанії 2020 особливу увагу доцільно звертати на пріоритетність 

заяв та збільшення кількості вступників із заявами 1-3 пріоритетів. 

 

Інформацію про кількість поданих заяв за пріоритетами у розрізі 

спеціальностей НаУОА у 2019 році відображено у таблиці 6. 

                                                                                                                      Таблиця 6 

Інформацію про кількість поданих заяв за пріоритетами у розрізі 

спеціальностей НаУОА у 2019 році 
Інформація про кількість поданих заяв за пріоритетами у розрізі спеціальностей НаУОА у 2019 році 

  1 2 3 4 5 6 7 Усього 

заяв 

013 Початкова освіта 
К-сть Небюджетна пропозиція 

31 
% 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
справа 

К-сть 6 1 5 5 5 3 3 

50 % 12 2 10 10 10 6 6 

032 Історія та 

археологія 

К-сть 26 23 23 22 27 14 14 
182 

% 14,3 12,6 12,6 12,1 14,8 7,7 7,7 

033 Філософія 
К-сть 3 2 0 3 3 3 2 

25 
% 12 8 0 12 12 12 8 

033 

Філософія/практична 

філософія. Консалтинг 

та коучинг 

К-сть 1 3 2 5 2 0 3 

29 % 3,4 10,3 6,9 17,2 6,9 0 10,3 

034 Культурологія 
К-сть 14 16 16 12 9 7 8 

99 
% 14,1 16,2 16,2 12,1 9,1 7,1 8,1 

035.01 Філологія: 

українська мова та 

література 

К-сть 13 14 14 12 5 6 4 

100 % 13 14 14 12 5 6 4 

035.041 Філологія: 

германські мови та 

літератури( переклад 

включно), перша – 

англійська 

К-сть 84 64 76 42 54 53 39 

508 
% 16,5 12,6 15 8,3 10,6 10,4 7,7 

051 Економіка 
К-сть 19 7 13 7 10 8 6 

104 
% 18.2 6,7 12,5 6,7 9,6 7,6 5,7 

052 Політологія 
К-сть 9 7 10 6 8 4 6 

94 
% 9,6 7,4 10,6 6,4 8,5 4,3 6,4 

053 Психологія 
К-сть 12 7 12 11 9 10 8 

115 
% 10,4 6,1 10,4 9,6 7,8 8,7 6,9 

061 Журналістика 
К-сть 20 14 34 25 27 26 21 

230 
% 8,7 6,1 14,8 10,9 11,7 11,3 9,1 

071 Облік та 

оподаткування 

К-сть 6 8 9 6 9 6 7 
77 

% 7,8 10,4 11,7 7,8 11,7 7,8 9,1 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

К-сть 15 15 10 13 9 13 5 
119 

% 12,6 12,6 8,4 10,9 7,6 10,9 4,2 

081 Право 
К-сть 71 63 50 48 50 45 47 

538 
% 13,2 11,7 9,3 8,9 9,3 8,4 8,7 

122 Комп'ютерні науки 
К-сть 16 4 8 9 9 7 15 

121 
% 13,2 3,3 6,6 7,4 7,4 5,8 12,4 

229 Громадське 

здоров'я 

К-сть 5 7 1 3 2 1 0 
37 

% 13,5 18,9 2,7 8,1 5,4 2,7 0 
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256 Національна 

безпека 

К-сть Небюджетна пропозиція 
150 

% 

291 Міжнародні 

відносини 

К-сть 40 34 19 22 22 13 19 
255 

% 15,7 13,3 7,5 8,6 8,6 5,1 7,5 

291 Міжнародні 

відносини/країнознавст

во 

К-сть 6 7 8 5 4 3 2 

55 % 10,9 12,7 14,5 9,1 7,3 5,5 3,6 

Всього з пріоритетами 
К-сть 366 286 310 234 264 219 209 

1888 
% 19,4 15,1 16,4 12,4 14 11,6 11,1 

Всього                 2919 

 

Отже, під час Вступної кампанії 2019 було подано 366 заяв (19,4 %) з 

першим пріоритетом, з другим пріоритетом 286 заяв (15,1 %), 310 заяв (16,4 %) 

з третім пріоритетом. Це свідчить про свідомий вибір абітурієнтами саме 

НаУОА як пріоритетного закладу вищої освіти для навчання. 

Щодо географії вступників у 2019 році за кількістю заяв, то відповідно до 

рис. 8 було представлено всі області України та м. Київ. 

 

Рис.8. Географія вступників НаУОА 2019 (за кількістю заяв) 

          Таким чином, заяви від абітурієнтів Рівненської області склали 36,68 %, 

Хмельницької області – 16,01 %, Волинської – 15,00 %, Житомирської – 6,40 %, 

Львівської – 5,73%, Тернопільської – 5,38 %, Вінницької – 2,24 %, Івано-

Франківської – 1,96 %, Дніпропетровської  – 1,22 %, Закарпатської – 1,12 %, 

Черкаської – 1,02 %, решти регіонів України в межах 1 %. 

 Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників України у 2019 

році відповідно до конкурсного балу на державну форму здобуття освіти були: 

1. Міжнародне право — 194; 

2. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — 

194 (у НаУОА  максимальний конкурсний бал – 198,484,   мінімальний – 

188,76); 

3. Міжнародні економічні відносини — 190; 

4. Стоматологія — 189; 

5. Політологія — 189 (у НаУОА максимальний конкурсний бал – 198,276,  

мінімальний – 191,984); 

6. Журналістика — 188  (у НаУОА максимальний конкурсний бал – 

196,144, мінімальний – 190,112); 

7. Медична психологія — 186; 

8. Культурологія — 185 (у НаУОА максимальний конкурсний бал – 

190,008, мінімальний – 186,68); 
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9. Історія та археологія — 185 (у НаУОА максимальний конкурсний бал – 

197,521, мінімальний – 160,393); 

10. Публічне управління та адміністрування — 183. 

 У трьох вступників 2019 року на спеціальність 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» та одного на 

спеціальність 035.01 «Українська мова та література»  конкурсний бал складав 

200 балів. 

Позитивним аспектом є те, що за середнім конкурсним балом вступника 

2019 року у рейтингу ЗВО України НаУОА посів третє місце серед класичних 

університетів https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-07-01 (перше місце – 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», друге – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка) (табл.7) 

                                                                                                         Таблиця 7 

Рейтинг ЗВО України за середнім конкурсним балом вступника 2019 

 
Крім цього, уваги заслуговує те, що якість вступників НаУОА за 2014-

2019 роки зросла, про що свідчать дані таблиці 8. Зокрема під час Вступної 

кампанії 2019 року 54,3 % вступників мали конкурсний бал від 170 до 200 

балів, 32,4 % - від 150 до 169 балів, 13, 3 % від 120 до 149 балів. Вступників із 

конкурсним балом від 100 до 119 балів до числа студентів університету 

зараховано не було. 

                                                                                                            Таблиця 8 

Отриманий бал ЗНО вступників НаУОА за 2014-2019 роки набору 

Отриманий бал ЗНО 
Рік набору та частка осіб, що мали бали у вказаних діапазонах (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

170–200 52,5 53,2 45,5 56,0 46,2 54,3 

150–169 32,7 31,9 29,2 27,7 36,5 32,4 

120–149 14,4 14,7 23,0 16,1 16,9 13,3 

100–119 0,4 0,2 2,3 0,2 0,4 0 

Спеціальностями, на які  зменшилася кількість бюджетних місць по 

всій Україні у 2019 році стали:  

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-07-01
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 Менеджмент — на 3,8 %,  

 Економіка — 3,6 %,  

 Фінанси, банківська справа та страхування — 3,5 %, 

 Облік і оподаткування — 2,7 %, 

 Політологія — 1,2 %. 

Максимальний обсяг державного замовлення НаУОА у 2019 році – 

253 місця, а у 2018 році – 298, тобто на 45 місць менше. 

Доведений обсяг державного замовлення у 2019 році – 186 місць, а у 

2018 році – 135, тобто на 51 місце більше. 

У 2019 році на бюджет зараховано 166 осіб, а у 2018 році – 117 осіб, тобто 

на 49 осіб більше.  

Відмов від бюджетних місць у 2019 році – 20 осіб (10,75 % від 

доведеного обсягу), а у 2018 році – 18 (13,3 %), тобто на 2,55 % менше. 

Шляхом самостійного перерозподілу на бюджет у 2019 році НаУОА 

переведено 8 контрактників, проти 1 у 2018 році, та додатково отримано 8 місць 

у 2019 році, що на 17 менше, ніж у 2018 році.  

Також 20 серпня та 16 вересня 2019 року МОН України надіслано другий 

та третій запити на 9 та 2 додаткових місць для контрактників – осіб пільгових 

категорій. Відповідно до рішень 6 та 7 Конкурсних комісій МОН України 3 

студентам було змінено джерело фінансування з «за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб» на «за державним замовленням». Решті студентів-

пільговиків, документи яких подавалися на розгляд, Конкурсною комісією 

рекомендовано скористатися пільговим кредитуванням відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. №673 «Про 

затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти». 

Щодо динаміки кількості вступників, зарахованих НаУОА на 1 курс 

першого (бакалаврського) рівня освіти за 2015-2019 роки, то в цілому по 

університету кількість студентів зросла від 365 в 2015 році до 503 у 2019 році. 

Частка студентів, які навчаються за кошти державного бюджету, 

зменшилася з 54 % у 2015 році до 36,2 % у 2019 році. Відповідно зріс відсоток 

студентів, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб від 46 % у 2015 році до 63,8 % у 2019 році. 

 Відповідно до таблиці 9 у 2019 році до НаУОА на перший 

(бакалаврський) рівень освіти вступило на 40 осіб більше на бюджет та на 14 

осіб більше на контракт порівняно із 2018 роком. Загалом на 54 особи більше. 

На старші курси денної форми здобуття освіти за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб зараховано 14 осіб, з них: 

 4 особи вступили на 1 курс із скороченим терміном навчання на базі 

молодшого спеціаліста на спеціальність 229 «Громадське здоров'я»; 

 5 осіб - 2 курс із нормативним терміном навчання на базі молодшого 

спеціаліста на спеціальності: 

 033 «Філософія» - 1 особа; 

 122 «Комп’ютерні науки» - 1 особа; 

 053 «Психологія» - 1 особа; 
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 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності)» - 2 особи. 

 5 осіб вступили на 3 курс із нормативним терміном навчання на базі 

молодшого спеціаліста на спеціальність 081 «Право». 

Поновлено 1 студентку Поліського державного університету (Білорусія) 

на 3 курс денної форми здобуття освіти на спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування». 

Таблиця 9 

Динаміка кількості вступників, зарахованих НаУОА на 1 курс 

першого (бакалаврського) рівня освіти  

за 2015-2019 роки 

 

Факультети (Інститут), 

Спеціальності / Роки, форма 

здобуття освіти 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
Б

ю
д
ж

ет
 

К
о
н

т
р
ак

т 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о
н

т
р
ак

т 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о
н

т
р
ак

т 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о
н

т
р
ак

т 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о
н

т
р
ак

т 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 

081 «Право» 20 45 23 72 30 71 22 52 26 68 

Відсоткове співвідношення 30,8 69,2 24,2 75,8 29,7 70,3 29,7 70,3 27,7 72,3 

Всього 65 95 101 74 94 

Факультет романо-германських мов 

035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська» 

26 25 30 32 31 35 22 68 45 55 

Відсоткове співвідношення 51,0 49,0 48,4 51,6 47,0 53,0 24,4 75,6 45,0 55,0 

Всього 51 62 66 90 100 

Гуманітарний факультет 

033 «Філософія» 10 1 9 4 2 2 1 2 3 0 

034 «Культурологія» 6 2 10 10 4 5 6 9 2 11 

035.01 «Українська мова та 

література» 
22 2 25 4 29 6 16 11 15 11 

061 «Журналістика» 11 12 5 15 4 8 10 12 13 10 

Всього по спеціальностях 49 17 49 33 39 21 33 34 33 32 

Відсоткове співвідношення 74,2 25,8 59,8 40,2 65,0 35,0 49,3 50,7 50,8 49,2 

Всього  66 82 60 67 65 

Факультет міжнародних відносин 

032 «Історія та археологія» 12 2 12 10 15 15 10 17 11 15 

291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії» ОПП 

«Міжнародні відносини» 

11 12 10 14 6 17 6 26 7 33 
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291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії» ОПП 

«Країнознавство» 

6 12 7 18 6 17 1 20 3 7 

Всього по спеціальностях 29 26 29 42 27 49 17 63 21 55 

Відсоткове співвідношення 52,7 47,3 40,8 59,2 35,5 64,5 21,3 78,8 27,6 72,4 

Всього 55 71 76 80 76 

Економічний факультет 

051 «Економіка» 14 9 16 6 11 11 13 10 8 12 

071 «Облік і оподаткування» 7 8 10 6 12 4 6 5 4 5 

072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 
25 16 29 12 11 4 5 9 10 5 

122 «Комп’ютерні науки»             5 19 10 15 

Всього по спеціальностях 46 33 55 24 34 19 29 43 32 37 

Відсоткове співвідношення 58,2 41,8 69,6 30,4 64,2 35,8 40,3 59,7 46,4 53,6 

Всього 79 79 53 72 69 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

013 «Початкова освіта»   - - - -   - -  -  -  0 6 

029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» 
6 5 8 11 9 6 9 9 12 6 

052 «Політологія» 11 2 10 17 4 13 4 4 4 11 

053 «Психологія» 10 15 11 32 10 22 5 6 7 13 

229 «Громадське здоров'я»  - -  -  -  2 18 1 1 2 8 

256 «Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення 

та видами діяльності)» 
 -  -  -  - 0 40 0 27 0 30 

Всього по спеціальностях 27 22 29 60 25 99 19 47 25 74 

Відсоткове співвідношення 55,1 44,9 32,6 67,4 20,2 79,8 28,8 71,2 25,3 74,7 

Всього 49 89 124 66 99 

Національний університет «Острозька академія» 

Всього по університету 197 168 215 263 186 294 142 307 182 321 

Відсоткове співвідношення 54,0 46,0 45,0 55,0 38,8 61,3 31,6 68,4 36,2 63,8 

Всього  365 478 480 449 503 

 

На перший (бакалаврський) рівень вищої освіти заочної форми 

здобуття освіти зараховано: 

1 курс з нормативним терміном навчання (24 особи): 

013 «Початкова освіта» - 3 особи; 

035.041 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська» - 1 особа; 

053 «Психологія» - 3 особи; 

081 «Право» - 3 особи; 

229 «Громадське здоров'я» - 2 особи; 

256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 
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діяльності)» - 10 осіб; 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОПП 

«Міжнародні відносини» - 2 особи. 

1 курс з скороченим терміном навчання (11 осіб): 

081 «Право» - 4 особи; 

229 «Громадське здоров'я» - 7 осіб; 

2 курс з нормативним терміном навчання ( 31 особи): 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» - 1 особа; 

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська» - 3 особи; 

053 «Психологія» - 11 особи; 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 3 особи; 

081 «Право» - 3 особи; 

229 «Громадське здоров'я» - 5 осіб; 

256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності)» - 3 осіб; 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОПП 

«Міжнародні відносини» - 2 особи. 

3 курс з нормативним терміном навчання (3 особи): 

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська» - 1 особи; 

081 «Право» - 2 особи. 

 

Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти 

здійснювався на 14 спеціальностей та 15 освітньо-професійних програм 

Динаміку кількості поданих заяв та державного замовлення за 2018-2019 

роки подано у таблиці 10. Відповідно до даних на денну форму здобуття освіти 

у 2019 році на 38 бюджетних місць виділено менше ніж у 2018 році.  

Таблиця 10 

Динаміка кількості поданих заяв вступників НаУОА другого 

(магістерського) рівня освіти та державного замовлення за 2018-2019 роки 

Спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 
Державне 

замовлення 

Кількість 

заяв у 

2019 

році 

(конкурс) 

Ліцензований 

обсяг Кількість 

заяв у 

2019 

році 

(конкурс) 

Всього 

заяв на 

денну та 

заочну 

форми 

здобуття 

освіти 

Денна форма 

здобуття 

освіти 

  
  

2018 

  
  

2019 

    

Приріст 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 

081 «Право» 70 18 19 + 1 66 (0,9) 10 36 (3,6) 102 

Факультет романо-германських мов 

035.041 

«Германські мови 

та літератури 

(переклад 40 

  
  
  

25 

  
  
  

11 

  
  
  

-14 27 (0,7) 35 15 (0,4) 

  
  
  

42 



 
 

24 

включно), перша 

– англійська» 

Гуманітарний факультет 

035.01 

«Українська мова 

та література» 15 

  
15 

  
9 

  
-6 

18 (1,2) 15 11 (0,7) 29 

034 

«Культурологія» 15 
6 2 -4 

5 (0,3) 25 1 (0,04) 6 

061 

«Журналістика» 25 
3 6 +3 

12 (0,5) - - 12 

031 

«Релігієзнавство» 20 
10 8 -2 

9 (0,5) 30 1 (0,03) 10 

Факультет міжнародних відносин 

291 ОПП 

«Міжнародні 

відносини» 15 

 

8 
 

4 
 

-4 
27 (1,8) 10 7 (0,7) 

 

34 

291 ОПП 

«Країнознавство» 15 
 

7 
 

4 
 

-3 24 (1,6) - - 
 

- 

032 «Історія та 

археологія» 25 
12 6 -6 

11 (0,4) 10 4 (0,4) 
15 

Економічний факультет 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 25 

  
14 

  
11 

  
-3 

46 (1,8) 15 47 (3,1) 93 

071 «Облік і 

оподаткування» 20 
 

2 
 

4 
 

+2 41 (2,1) 5 41 (8,2) 82 

051 «Економіка» 10 4 8 +4 
17 (1,7) - - - 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

053 «Психологія» 20 
9 5 -4 

16 (0,8) 30 10 (0,3) 26 

052 «Політологія» 15 7 6 -1 
11 (0,7) 15 2 (0,13) 13 

029 «Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа» 10 

  
  
4 

  
  
3 

  
  

-1 9 (0,9) 10 6 (0,6) 15 

Всього по 

університету 340 
 

144 
 

106 
 

-38 
339 

(0,99) 210 181 (0,86) 
  

 520 

 Динаміка кількості вступників, зарахованих НаУОА на 1 курс другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  за 2018-2019 роки у розрізі факультетів та 

спеціальностей подана у таблиці 11. 
 

 

 

 

Таблиця 11 
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Динаміка кількості вступників, зарахованих НаУОА на 1 курс 

другого (магістерського) рівня освіти 

за 2018-2019 роки 

Спеціальності / 

Факультети 

(Інститут) 

2018 
2019 Відхилення 

загальної 

кількості 

вступників 

денної 

форми 

здобуття 

освіти за 

2019-2018 

роки 

Кількість 

вступників 
заочної 

форми 

здобуття 

освіти у 

2019 році 

Бюджет 

  
 

 

Контракт 

 

 

 

Всього 

Бюджет 

 

 

 

Контракт 

 

 

 

Всього 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 

081 «Право» 18 52 70 18 21 39 - 31 8 

Факультет романо-германських мов 

035.041 

«Германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша 

– англійська» 24 

          
         

 

         2 

       
     

 

      26 

       
     

 

     11 

10      21                    - 5 

  

 

 

13 

Гуманітарний факультет 

035.01 

«Українська мова 

та література» 15 

         
         0 

       
      15 

        
      9 

3      12                    -3 2 

034 

«Культурологія» 6 
         0        6       2    

0       2                    -4 0 

061 

«Журналістика» 3 
        10       13       6 

5      11      -2 0 

031 

«Релігієзнавство» 10 
         0       10       8 

0       8       -2 0 

Всього 34         10       44       25 
8      33      -11 2 

Факультет міжнародних відносин 

291 ОПП 

«Міжнародні 

відносини» 8 

         
        7 

   
      15 

     
      4 

9      13      -2 

5 

291 ОПП 

«Країнознавство» 7 
        6       13       4 

6      10       -3 
0 

032 «Історія та 

археологія» 12 
        5       17       6 

0       6      -11 
0 

Всього 27        18       45      14 15       29      -16 5 

Економічний факультет 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 14 

 

11 
 

25 
 

11 
9 20     -5 

10 
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071 «Облік і 

оподаткування» 2 
        8       10         4 

4 
      

8               -2 3 

051 «Економіка» 4 
        4        8        8 

2 
     

10              +2 - 

Всього 20 
       23       43       23 

16 
     

38              -5 13 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

053 «Психологія» 9 
        1       10        5 

1 
      

6              - 4 7 

052 «Політологія» 7 
        0        7        6 

0 
      

6              - 1 
1 

029 «Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа» 4 

         
        7 

      
      11 

        
       3 

1 
      

4             - 7 

2 

Всього  20 
        8       28       14 

2  16              -12 
10  

Національний університет «Острозька академія» 

Всього  143 
        

113 
     

256 
     

105 71 
     

176              - 80 
51  

Відповідно до даних таблиці кількість зарахованих студентів на денну 

форму здобуття освіти за кошти державного бюджету у 2019 році зменшилася 

порівняно із 2018 роком на 38 осіб, що зумовлено тенденціями на 

загальнодержавному рівні. 

Крім цього, значно зменшилася кількість вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. Так у 2019 році було зараховано на 42 особи менше, ніж 

у 2018 році. 

Таким чином, відповідно до зазначеної вище інформації та результатів 

здійсненого аналізу для забезпечення кращих наборів під час Вступної 

кампанії 2020 необхідно: 

1) у контексті здійснення профорієнтаційної роботи більше уваги 

зосередити на спеціальностях першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 013 

«Початкова освіта», 033 «Філософія», 035.01 «Українська мова та література», 

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОПП 

«Країнознавство» та всіх спеціальностях другого (магістерського) рівня, окрім 

051 «Економіка», як за денною, так і за заочною формами здобуття освіти; 

2) суттєво оновити за формою та змістом програми вступних фахових та 

додаткових випробувань для вступників другого (магістерського) рівня освіти; 

3) оновити банк тестових завдань для вступних випробувань у Moodle для 

вступників на магістерські програми; 

4) посилити контроль щодо якості підбору членів відбіркової комісії й 

консультаційного центру та їхньої роботи під час усіх етапів Вступної кампанії 

2020; 



 
 

27 

5) проводити вступну кампанію, дотримуючись корпоративної етики та в 

корпоративному дусі, під гаслом «Допоможемо зробити Ваші мрії реальністю. 

Обирайте професію розумом та серцем! 

Щодо підготовки до вступу у 2020 році, то здійснюється робота над 

формуванням наказу про затвердження складу Приймальної комісії НаУОА на 

2020 рік, готуються до розгляду ректоратом та затвердження  

Вченою радою НаУОА Положення про приймальну комісію НаУОА та 

Правила прийому на навчання до Національного університету «Острозька 

академія» в 2020    році. 

 

Профорієнтаційна робота 

За 2019 рік адміністрацією, професорсько-викладацьким складом, 

працівниками та студентами НаУОА було реалізовано такі заходи згідно з 

планом профорієнтаційної роботи: 

1. Проведено моніторинг ефективності різних форм 

профорієнтаційної роботи 

Кількість учасників: 237 осіб (студентів 1 курсу першого 

(бакалаврського) рівня освіти). 

Найбільше представлена Рівненська область (94 особи), Хмельницька 

область (42 особи), Волинська область (35 осіб), Житомирська область (13 осіб) 

та Тернопільська область (8 осіб). Решта 19 % (45 осіб) склали представники 

усіх інших областей України. 

Важливим є той аспект, що 86 % опитуваних вважають проведення 

презентації університету в школі ефективним. У той же час, лише у 33% 

вступників мали презентацію ОА у закладі загальної середньої освіти. Тому це 

підтверджує необхідність креативної цікавої співпраці з потенційними 

абітурієнтами шляхом проведення майстер-класів та тренінгів у розрізі 25 

освітньо-професійних програм НаУОА першого (бакалаврського) рівня освіти. 

Відповідно до бази закладів загальної середньої освіти, де була проведена 

профорієнтаційна робота, то у 10 % були централізовані майстер-класи, а у 60 

% шкіл було проведено презентацію закладу саме студентами. Тому, можна 

визначити, що робота студентів та їх відгуки значно ефективніші за рейсові 

профорієнтаційні виїзди. 

Важливим аспектом є те, що абітурієнти зосереджували свою увагу саме 

на позитивних відгуках випускників, студентів університету та їх батьків.  

Тому в 2020 році доцільно актуалізувати інформацію про успішних 

випускників та популяризувати їх, залучаючи до співпраці шляхом участі у 

профорієнтаційній роботі, освітньому процесі, стипендіальному фонді для 

найактивніших й найталановитіших студентів НаУОА. 

Таким чином, відповідно до наведеної вище статистики збільшився 

відсоток осіб, незадоволених інформативністю сайту для абітурієнтів 

https://vstup.oa.edu.ua/. У 2018 році відсоток незадоволених становив лише 13%, 

а у 2019 році – 46%. Тому важливо попрацювати у 2020 році над оновленням 

інтерфейсу сайту! 

https://vstup.oa.edu.ua/
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Отже, відповідно до результатів опитування, пріоритетними напрямами 

здійснення профорієнтаційної роботи у 2020 році мають бути: 

1) активізація співпраці із закладами загальної середньої освіти 

Тернопільської та суміжних областей; 

2) використання соціальної мережі Instagram не лише у 

інформативному руслі, а й інтерактивному; 

3) активізація роботи із випускниками Острозької академії з 

профорієнтаційною метою (відгуки про університету, поради вступникам, відео 

ролик тощо); 

4) проведення інтерактивних та креативних тренінгів і майстер-класів 

для абітурієнтів; 

5) організація та інформаційна підтримка студентських 

профорієнтаційних поїздок. 

2. Тричі реорганізовано Волонтерський корпус 

профорієнтаційного підрозділу НаУОА. 

І етап – лютий 2019 року – 36 волонтерів.  

ІІ етап – вересень 2019 року – 49 волонтерів. 

ІІІ етап – листопад 2019 року – 37 волонтерів. 

3. На період Вступної кампанії 2019 створено Консультаційний 

центр Приймальної комісії НаУОА до якого ввійшло 9 кращих студентів-

волонтерів: 

4. Профорієнтаційна робота у соціальних мережах. 

28 березня 2019 створено групу в Telegram «Спудейчики ОА» (140 

учасників(грудень 2019). 

9 жовтня 2019 року створено telegram-канал «Абітурієнт ОА» (73 

підписника(грудень 2019).   

Найбільша активність у соціальній мережі – Instagram, перспективна 

мережа – telegram.  

5. Здійснено низку різноформатних виїздів-зустрічей  з 

потенційними абітурієнтами у вигляді: 

5.1) презентацій університету: 

- у рідних школах студентів під час зимових канікул (175 шкіл); 

- виїзні презентації університету від студентів та викладачів з 

майстер-класами під час навчальних семестрів (56 майстер-класів  у закладах 

загальної середньої освіти міст Сарни, Славута, Рівне, Полонне, Нетішин, 

Острог, Вараш, Клевань, смт. Оженин та Оржів); 

- презентація нової спеціальності 013 «Початкова освіта» (74 школи, 

3 коледжі); 

- проведення профорієнтаційної роботи під час проходження 

практики студентами факультетів та інституту права. 

5.2) виставок університетів: 

- Дні Європи у м. Києві(18 травня) (понад 1000 учасників); 

- Ярмарок професій у м. Славута (26 вересня) (понад 260 учасників); 

- освітній форум «Успішний 11-класник» м. Київ (29 вересня) 

(близько 1500 учасників); 
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- День Національного університету «Острозька академія» у м. 

Славута (30 жовтня) (понад 165 учасників) 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/30-10-02 

У цілому за 2019 рік представники університету відвідали 298 шкіл на 68 

більше аніж у 2018 році.  

Викладачі та студенти НаУОА поспілкувалися з  9 000 потенційних 

абітурієнтів, що на 2 000 абітурієнтів більше аніж у 2018 році. 

6. Проведено вебінар «Вступна кампанія 2019» (1 липня).  

Взяло участь близько 50 учасників. Кількість переглядів станом на 

грудень 2019  року – 390 осіб. 

7. Відновлено курси підготовки абітурієнтів до вступу до закладів 

вищої освіти, шляхом підготовки до ЗНО з математики, української мови та 

літератури, англійської мови, історії України. 

У березні – травні 2019 року навчання проходило 22 слухача-учня 9-11 

класів з Рівненської, Хмельницької, Тернопільської та Черкаської областей. 

У жовтні – грудні 2019 року – 14 слухачів-учнів закладів загальної 

середньої освіти Рівненської та Хмельницької областей. 

8. Проведено тренінг «Успішний абітурієнт» (17 травня) в межах 

проведення курсів підготовки до ЗНО (14 учасників) 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/17-05-05. 

9. На базі університету проведено  Дні відкритих дверей: 

21 березня 2019 року 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-03-01 

Всього 175 учасників. Географія учасників: Рівненська, Хмельницька, 

Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Сумська, 

Київська, Житомирська та Вінницька області. 

24 жовтня 2019 року 

Кількість учасників Дня відкритих дверей всього - 165 осіб (без 

врахування батьків та вчителів закладів загальної середньої освіти) 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/24-10-04 

Географія учасників: Рівненська, Волинська, Хмельницька, 

Житомирська, Вінницька, Тернопільська та Київська області. 

Шляхи вдосконалення організації та проведення Дня відкритих дверей 

НаУОА у 2020 році: 

1) оптимізація зусиль щодо залучення більшої кількості учасників не 

лише на загальноакадемічному рівні, а й на загальнофакультетському 

(позитивний досвід гідний наслідування факультету романо-германських мов); 

2) розширення географії учасників; 

3) покращення якості зворотньої комінікації між організаторами на 

загальноуніверситетському та загальнофакультетському рівні; 

4) ретельніше планування та чіткіша організація ефективної та цікавої 

роботи із абітурієнтами на рівні факультетів/інституту. 

5) продовження ефективної практики організації індивідуального Дня 

відкритих дверей (у 2019 році було здійснено 7 таких заходів). 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/30-10-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/17-05-05
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-03-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/24-10-04
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10. Проведено щорічний захід «Батьківський вікенд» (13-14 

квітня).  

У заході взяло участь 16 осіб ( 13 батьків та 3 абітурієнтів).  

Географія учасників: Рівненська, Волинська, Житомирська область. 

Проведена низка розважальних та екскурсійних заходів для батьків та їх дітей.  

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/13-04-02 

11. Організовано та проведено літні школи: 

3-9 червня 2019 року – І Літня школа з духовно-інтелектуального 

розвитку та професійної орієнтації для талановитих учнів (73 учні 6-11 класів з 

15 закладів загальної середньої освіти Рівненської, Волинської, Хмельницької 

та Херсонської областей) https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/08-06-01 

14-15 червня - ІІ Літня школа з академічної доброчесності для вчителів, 

директорів та їхніх заступників закладів загальної середньої освіти, методистів, 

проректорів, ректорів інститутів післядипломної педагогічної освіти 

Рівненської та Хмельницької областей (38 учасників). 

 https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-06-01 

12. Проведено 12 онлайн-олімпіад, конкурсів есе, шкіл від 

представників факультетів: 

- VII Школа молодіжного підприємництва Національного університету 

«Острозька академія» https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/22-11-03. 

- Школа універсального журналіста. 

- Олімпіади «Юні знавці Біблії».  

- Науково-дослідний студентсько-учнівський проект «Соціально значущі 

проекти молоді – громаді Острожчини». 

-  ХІ Відкритий регіональний фестиваль-конкурс з економіки та 

підприємництва «Мої знання сьогодні – мій капітал завтра!» серед учнів та 

студентів закладів загальної середньої освіти та закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-03-02. 

- Конкурс есе «Чому я обрав навчання в ОА?». 

- Конкурс з написання есе з  канадознавства. 

- Всеукраїнські олімпіади з української мови, історії України, англійської 

мови та права. 

- Регіональна олімпіада з громадського здоров’я. 

13. Здійснено періодичне оновлення загальноуніверситетських 

роздаткових матеріалів (загально академічні листівки, календарі з переліком 

спеціальностей та покликаннями на сторінки в соцмережах, листівки про 

спеціальності та освітні програми кожного факультету.) 

14. Організовано та проведено Учнівсько-студентську конференцію 

у рамках реалізації науково-дослідницького проекту «Соціально-значущі 

проекти молоді» під час проведення Днів науки Національного університету 

«Острозька академія». Секція «Молоді науковці» 15 травня 2019 року для учнів 

8-11 класів найкращих закладів загальної середньої освіти з п’яти областей 

України – Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Волинської і 

Житомирської. https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/18-05-03   

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/13-04-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/08-06-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-06-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/22-11-03
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-03-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/18-05-03
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15. 22 серпня викладачами НаУОА (Зайцевим М. О., Топішком І. І., 

Столяр З. В., Шостюк З. В.) взято участь у Саміті-челенджі прогресивних 

педагогів за темою «Новий освітній простір: територія розвитку та 

партнерства» у м. Славута. 

16. 10 жовтня  факультетом міжнародних відносин проведено 

Науково-методичну експедицію (освітній консалтинг) «Нова українська 

школа: від теорії до конкретних практичних кроків» для педагогічних 

працівників освітньої галузі «Основи здоров'я» Полонської міської ради 

об'єднаної територіальної громади https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-

10-02 

17. 3 грудня 2019 року проведено управлінський саміт «Створення 

сучасного освітнього середовища в контексті Нової української школи».  

Учасниками нетрадиційного виїзного семінарського заняття стали директори 

закладів загальної середньої освіти, працівники методичного кабінету, 

керівництво відділу освіти, молоді та спорту Полонської громади 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/03-12-01 

18. 15-16 жовтня кафедрою економіко-математичного моделювання та 

інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія» 

проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Цифрові 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики» (12 

учасників – вчителі, директори та завучі закладів загальної середньої освіти 

міст Рівне, Острог і Острозького району, студентів закладу вищої освіти І-ІІ 

рівнів акредитації м. Дубно). 

19. 16-17 жовтня проведено Короткостроковий семінар 

«Ефективний менеджмент у державному секторі» для заступників 

начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в 

областях та м. Києві й керівних працівників територіальних органів 

Казначейства у Рівненській області (25 учасників) 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/17-10-02 

20. 19 листопада факультетами міжнародних відносин та політико-

інформаційного менеджменту проведено педагогічний ФЛЕШ-меседж «Там, 

де починається освіта...» для освітян Полонщини. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/19-11-02 

21. 15 жовтня – 5 грудня викладачами кафедри культурології та 

філософії гуманітарного факультету НаУОА Шляховою О.А. та Німець О. П. 

організовано та проведено Всеукраїнський конкурс філософського есе (151 

учасник – учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, студенти 

коледжів та професійних училищ). 

22. Викладачами та студентами всіх факультетів та інституту права 

НаУОА розроблено 20 майстер-класів та 7 тренінгів для учнів 8-11 класів 

закладів загальної середньої освіти та студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації Рівненської й суміжних областей. За 2019 рік проведено понад 100 

майстер-класів й тренінгів як на базі університету, так і за його межами. 

23. Спільно із учасниками студентського профорієнтаційного 

волонтерського корпусу НаУОА розроблено аватар абітурієнта 2020 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-10-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-10-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/03-12-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/17-10-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/19-11-02
https://drive.google.com/file/d/1MV070uX2xrmJ3TIdPqkouw0K9kYBe1Xe/view
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24. Оновлено загально університетську базу закладів загальної 

середньої освіти та закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації 

Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької та інших областей 

України з метою активізації роботи так званих агентів впливу – студентів 

НаУОА, які діляться своїми емоційнонасиченими історіями знайомства з 

Острозькою академією, секретами підготовки до ЗНО, успішного вступу до 

омріяного закладу, перевагами навчання та студентського життя в ОА. 

25. На основі проведеного аналізу виокремлено основні напрями 

вдосконалення профорієнтаційної роботи Національного університету 

«Острозька академія» у 2020 році: 

1. Оновлення сайту для абітурієнтів https://vstup.oa.edu.ua/. 

Зосередження уваги на актуальності поданої інформації та модернізації 

інтерфейсу. 

2. Актуалізація на кожному факультеті/інституті бази закладів 

загальної середньої освіти та закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації 

для постійної співпраці та розширення аудиторії потенційних абітурієнтів як на 

першому (бакалаврському), так і на другому (магістерському) рівнях освіти 

денної та заочної форм. 

3. Розробка та проведення тематичних вебінарів для абітурієнтів 

щодо особливостей Вступної кампанії 2020. 

4. Відновлення роботи Центру професійної та кар’єрної орієнтації 

НаУОА. 
 

 

Забезпечення якості освіти за 2019 рік 

 

1. Вдосконалення освітнього процесу 

У 2019 році здійснено оновлення 31 освітніх програм та створено 8 нових 

(6 - на першому бакалаврському рівні, 1 - на другому магістерському, 1 - на 

третьому освітньо-науковому рівні). Оновлення програм здійснювалось у 

зв’язку з прийняттям Стандартів вищої освіти та з метою розширення 

можливості вільного вибору студентами дисциплін вибіркового циклу. 

Нові освітні програми бакалаврського рівня вищої освіти 2019 року: 

«Літературна творчість», «Державні та корпоративні фінанси», «Міжнародні 

фінанси», «Цифровий маркетинг», «Психологія креативності та інновацій», 

«Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови». Нові освітні 

програми на бакалавраті були пізно затверджені, що не дало змоги провести 

достатню профорієнтаційну роботу та набрати повноцінні групи.  

У 2019 році з’явилася освітньо-професійна програма «Language Mediation 

and TESOL» для другого (магістерського) рівня вищої освіти як варіант вибору 

для студентів. Особливістю програми є можливість навчатися за 

індивідуальною програмою та отримати деякі кредити від Нортумбрійського 

університету (м. Нью Касл, Великобританія).  

Для розширення обсягів діяльності у 2019 році затверджено ОНП 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» третього 

https://vstup.oa.edu.ua/
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(наукового) рівня вищої освіти. 

В контексті вивчення попиту на ринку праці та забезпечення 

конкурентоспроможності фахівців у галузі права розширено перелік 

навчальних дисциплін; здійснено належне навчально-методичне забезпечення 

циклу навчальних дисциплін за державно-правовим спрямуванням,  цивільно-

правовим та кримінально-правовим спрямуванням.  

На гуманітарному факультеті під час перегляду освітніх програм постійно 

відбувається внесення нових дисциплін в основний цикл та розширення 

вибіркового циклу, що зумовлено стрімким розвитком сучасної гуманітарної 

науки.  

При внесенні змін до освітніх програм економічного факультету 

відбувалось запровадження нових актуальних дисциплін, вилучення 

непотрібних дисциплін,  перенесення дисциплін на інший курс, оновлення 

переліку вибіркових дисциплін. 

На факультеті політико-інформаційного менеджменту тенденції розвитку 

спеціальностей  обговорюються зі здобувачами, роботодавцями та 

стейкхолдерами з огляду на актуалізацію потреби ринку. Систематично 

відбувається запровадження нових дисциплін. Таких як, гештальттерапія, 

арттерапія, дизайн-мислення, ергономіка та психологія праці, професійна 

деонтологія;  психодрама. Також постійно розширюється перелік дисциплін 

вільного вибору студента: психологія протидії кібернасильству, посягання на 

життя як психологічна проблема, казокотерапія, символдрама. При цьому 

періодично доводиться вилучати окремі дисципліни аби внести непрофільні, 

або збільшити години на вивчення англійської мови. Для покращення логіки 

наслідування дисциплін деякі предмети були перенесенні або в інший семестр, 

або в інший рік навчання.  

Результатами навчання є те, що випускники не мають складнощів у 

працевлаштуванні. На магістерських програмах студенти, як правило, вже 

працевлаштовані. На старших курсах бакалаврату частина студентів 

навчаються за індивідуальними планами у зв’язку з працевлаштуванням.  

Відзначається високий рівень викладання та навчання. У 2019 році 25 

студентів факультету романо-германських мов отримали Міжнародні 

сертифікати з англійської мови: 6 студентів отримали рівень С2 (24%), 14 – 

рівень С1 (56%) та 5 студентів отримали сертифікат за рівнем В2 (20%) від 

Кембріджського центру тестування. Кафедра англійської мови та літератури 

отримала відзнаку за підготовку до такого екзамену. 

Випускники навчально-наукового Інституту ім. І. Малиновського показали 

високі результати цьогорічного ЗНО для бакалаврів: всі 64 випускники 2019 

року склали блок право (не склала 1 особа із випуску 2018 року). Англійську 

мову  не склали  - 11 осіб (стаціонар), 6 осіб (заочне). ТЗПНК не склали - 6 осіб 

(стаціонар). Англійську мову + ТЗПНК не склали  - 3 особи (стаціонар), 1 особа 

(заочне). В цілому випускники права входять в п’ятірку лідерів по всіх 

показниках ЗНО для вступників магістратури. 

Введення активних методів навчання в освітній процес. Гуманітарний 

факультет активно інтегрує науковий складник в освітній процес. Відбувається 
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залучення викладачів-практиків до читання навчальних дисциплін (напр., 

Романюк Р. С., Голубєв В. Ю., Свинарчук Р. В., Лавренчук В. П., 

Стоколос Н. Г. та ін.), проведення позаавдиторних тренінгів із фахівцями 

(О. Гороховський, І. Тесленко, В. Портніков та ін.). Викладачі кафедр 

журналістики, української мови і літератури інтегрують освітній процес у 

медійний простір (Острог.Район, Острог.Інфо, ОГО, сайт Острозької академії, 

газета «День», сайт «СВОЇ», телепрограма «Острозький оглядач» ТРК «Ритм», 

ютюб-канал Острозької академії тощо).  

Інститут права ім. І. Малиновського відзначає використання інтерактивних 

методик навчання: проведення круглих столів за участю експертів у відповідній 

галузі; з метою застосування отриманих знань на практиці виконання групами 

проектів дослідження актуальної проблеми, вияв основних перешкод для 

втілення цих проектів на практиці та напрацювання власних пропозицій, їх 

публічне обговорення за участю представників відповідних органів та установ, 

потенційних роботодавців; поглиблення та удосконалення володіння 

англійською мовою за професійним спрямуванням шляхом організації 

наукових диспутів з правничої тематики в ході співпраці викладачів та 

студентів в LESC; запровадження новітніх форм  волонтерства  у роботі 

правничої клініки; профорієнтаційній роботі, тощо. 

На економічному факультеті заохочується командна робота студентів, 

розв’язування кейсів, проведення занять у формі Оксфордських дебатів, 

практичні у формі рольових ігор, обговорення актуальних проблем на занятті у 

формі класичного круглого столу, використання презентацій-порівнянь, 

проведення співбесід по телефону та наживо як спосіб роботи з персоналом, 

написання довгострокових завдань з дослідженням реальних компаній та 

ринків товарів і послуг України, стимулювання студентів до проходження 

масових онлайн-курсів (в основному на сайті Прометеус), використання 

інформаційних технологій, поширення інтерактивного навчання з доступом до 

цифрових ресурсів, проблемне навчання (ініціювання самостійного пошуку 

(студентом) знань через проблематизацію викладачем навчального матеріалу), 

створення умов, максимально наближених до реальних, тобто збільшення 

частки практичної роботи студента з акцентом на прикладну. 

Кафедри факультету романо-германських мов постійно проводять 

навчально-методичні семінари, викладачі відвідують семінари, вебінари та 

конференції, які стосуються якості викладання та покращення методики 

навчання окремих навичок. 

На факультеті політико-інформаційного менеджменту викладання 

відбувається інтерактивно, формат – 30% теорії, 70% практики. Відзначається 

залучення практиків-фахівців до викладання та велика кількість тренінгових 

програм.  

На факультеті міжнародних відносин здобувачі вищої освіти особливо 

відзначають інтерактивність занять, використання викладачами презентацій, 

дискусій, та ін.; зрозуміле оцінювання, доступність викладачів. При викладанні 

мов позитивним є велика кількість практичних занять, на яких 
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використовуються різні форми роботи. Крім того, на факультеті діють 

різноманітні обмінні програми, в яких охоче беруть участь студенти.  

Моніторинг якості освітніх послуг.  

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання набули 

регулярної форми: 

1) Оцінювання щодо читання дисциплін за 1 семестр 2018–2019 н. р. 

(лютий-березень); 

2) Оцінювання читання професійних дисциплін інституту права ім. 

І. Малиновського (вересень); 

3) Оцінювання читання дисциплін на третьому освітньо-науковому рівні 

(жовтень); 

4) Оцінювання читання професійних дисциплін факультету міжнародних 

відносин (листопад). 

Результати, зауваження, рекомендації студентів обговорено з деканами, 

студентським самоврядуванням, на ректораті та вчених радах університету. 

Визначено потреби змін та можливості поліпшення викладання окремих 

дисциплін, внесено зміни до навчальних планів. 

В цілому, студенти відзначають високий рівень читання дисциплін. За 2 

семестр оцінювання здійснюється, висновки будуть оприлюднені в січні. 

5) Запроваджено систему оцінювання якості викладання навчальних дисциплін 

студентами Feedback для автоматизованого проведення анонімних опитувань 

серед студентських груп. Система пройшла тестування в червні, вересні та 

листопаді 2019 року. Запровадження в повній мірі відбулось в грудні 2019 року. 

Це дає можливість створення бази оцінок. Викладачі мають можливість 

переглянути свої оцінки. Оцінки можна враховувати у системі QA для 

визначення рейтингу викладача. 

Для визначення рівня знань студентів з англійської мови (для 

впровадження концепції вивчення іноземної мови) проведено комплексні 

контрольні роботи з англійської мови для студентів 1–4 курсів економічного, 

гуманітарного факультетів, факультету політико-інформаційного менеджменту, 

факультету міжнародних відносин, інституту права ім. І. Малиновського. 

Результати обговорено з викладачами та на ректораті. Тести підготували 

викладачі факультету міжнародних відносин. В І семестрі 2019-2020 н.р. тести 

для студентів підготувала викладач LinguaPark. Тестування в ІІ семестрі 

пройшли 843 студенти. Середній рівень виконання тесту – В2. Найвищий 

рівень в студентів 3 курсу. Лідерами у вивчені англійської мови є факультет 

міжнародних відносин. У ІІ семестрі тестування пройшли 25 студентів 

гуманітарного факультету, 4 курсу. Оцінки є низькими (середній рівень між А2-

В1). 

Для визначення рівня знань студентів з професійних дисциплін 

спеціальності Право, у вересні 2019 року проведено ректорські контрольні 

роботи.  

На факультетах проводять поточні моніторинги якості наданих освітніх 

послуг: проводиться опитування студентів стосовно рівня їх задоволення 

наповненням навчальними планів, якості викладання дисциплін, враховується 
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досвід вітчизняних та зарубіжних ЗВО, які мають аналогічні програми. Поточні 

питання з якістю проведений пар декани обговорюють зі студентами на 

старостатах та в індивідуальних бесідах.  

На економічному факультеті залучення здобувачів вищої освіти та 

роботодавців до вдосконалення освітнього процесу відбувалось шляхом 

організації циклів зустрічей їх зі студентами, аналізу запитань студентів до 

роботодавців, оцінок вимог роботодавців до головних компетентностей, на які 

зараз є найбільший попит на ринку праці. Підготовлені освітні програми 

надавались роботодавцям для написання рецензій. Результати проведених 

заходів постійно обговорюються на засіданнях кафедр і рад факультету.  

На факультеті політико-інформаційного менеджменту випускники 

проводять воркшопи, спілкуються зі студентами та викладачами кафедри. 

Вносять свої пропозиції щодо посилення навчального плану актуальними 

трендами.  

До перегляду освітніх програм/навчальних планів на факультеті романо-

германських мов залучаються роботодавці з баз практики, які у своїх відгуках 

про роботу практикантів дають поради щодо компетентностей та навичок, які 

потрібно розвинути у студента в подальшому. Іншою формою аналізу є зустрічі 

та активна комунікація з випускниками спеціальності. Результати таких звітів 

та опитувань обговорюються на засіданнях кафедр та робочих груп, а також 

ради факультету.  

На факультеті міжнародних відносин постійно проводяться опитування 

студентів як стосовно якості освітніх програм у цілому, так і щодо рівня їх 

задоволеності наповненням навчальних планів (останнє таке опитування 

проведене у листопаді 2019 року). Результати опитувань враховуються для 

вдосконалення навчальних планів. При внесенні змін до освітніх програм, деякі 

дисципліни були вилучені з навчальних планів, деякі перенесені на інші курси, 

також було розширено перелік дисциплін вільного вибору студента (зокрема у 

студентів з’явилася змога обирати другу мову для вивчення, значно розширився 

перелік пропонованих мов). 

Для покращення рівня освітнього процесу актуальним залишається 

посилення кадрового потенціалу ГЗС «Журналістика», «Право», «Економіка», 

«Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Комп’ютерні 

науки», «Прикладна математика», «Облік і оподаткування», «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа», «Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення і видами діяльності)», «Громадське здоров’», «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

На факультеті романо-германських мов кадрове питання дуже актуальне. 

Велика кількість групових практичних занять, навантаженність 

позааудиторними обов’язками (адміністрування факультету, виховна робота. 

профорієнаційна робота), умови праці (холодні аудиторії), вимоги щодо 

виконання наукової роботи не сприяють утримуванню кадрів. За 2019 р. з 

роботи звільнилися 4 викладачів, 2 з них з науковими ступенями. Багато 

перейшли на менше навантаження у зв’язку з додатковим підробітком. 
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Вибіркові дисципліни. Студентам запропоновано вибирати вибіркові 

навчальні дисципліни за допомогою системи Moodle. Проведено запис на 

вибіркові дисципліни загального циклу сімом групам студентів на 2019-2020 

навчальний рік. Сформовано дисципліни для вибору на наступний рік. На 

наступний навчальний рік студентам пропонуватиметься вільний вибір 

дисциплін вибіркового циклу за допомогою інформаційної системи. 

Інтернаціоналізація. Викладачі гуманітарного факультету беруть активну 

участь у закордонних конференціях (Максимчук В. В., Янковська Ж. О., 

Пухонська О. Я., Вісич О. А., Кочерга С. В., Шевчук Д. М., Назарук В. М. та 

ін.) та стажуваннях (Шевчук Д. М., Карповець М. В.). Налагоджена співпраця з 

БІП дозволила брати участь викладачам Інституту права ім. І. Малиновського у 

конференції в Республіці  Білорусь  (Дробуш І.В., Герасимчук О. П., 

Курганська О.В. ). 7 науково-педагогічних працівників економічного 

факультету прийняли участь у програмах стажування за кордоном (Аверкина 

М. Ф., Новоселецький О. М., Коцюк Ю. А., Зубенко І. Р., Дем’янчук О. І., 

Харчук Ю. Ю., Шулик Ю. В.), 7 викладачів кафедри політології та національної 

безпеки, 5 викладачів кафедри документознавства та інформаційної діяльності, 

6 викладачів та 6 студентів факультету міжнародних відносин брали участь в 

обмінних програмах за кордоном. 

Викладачі Шевчук Д. М., Карповець М. В. і Шулик Р. Т. читають окремі 

дисципліни англійською мовою як для студентів гуманітарного факультету, 

так і факультету романо-германських мов. Наступного року англомовні 

дисципліни планують розробити Вісич О. А. і Пухонська О. Я. 

На факультеті політико-інформаційного менеджменту англійською мовою 

читається дисципліна «Соціальні та політичні конфлікти» для студентів 

спеціальності «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

«Integrated Marketing Communications in Information Activities» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» та 18 год. з дисципліни «Маркетингові 

комунікації» для студентів 2 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа».  

У 1 семестрі 2019–2020 навчального року 20 студентів економічного 

факультету були слухачами сертифікатної програми Пола Бродвея з 

проблематики сталого розвитку та екологічної економіки. В рамках школи 

освітніх інновацій науково-педагогічні працівники відвідали лекцію Брюса 

Літла «Загальні тенденції сучасності, які можуть впливати на освіту» 

(19.09.2019 р.). 

На факультеті романо-германських мов у 2019 році працювало 9 іноземців 

(США, Польща, Канада, Франція, Німеччина). Вони здійснювали волонтерську 

діяльність та асистували на заняттях з практики англійської, німецької, 

французької, польської мов, проводили позааудиторні заходи, брали участь у 

конференціях, проводили міжнародні іспити. 10 викладачів та 36 здобувачів 

вищої освіти брали участь в програмах обміну чи стажуваннях за кордоном 

(Німеччина, США, Франція). 
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На факультеті політико-інформаційних технологій лекції (частина) 

навчального курсу «The Comparative Study of Democratization: Transition Politics 

in V4 countries and Ukraine» («Порівняльне дослідження демократії: 

транзитивна політика в країнах Вишеградської четвірки та в Україні») для 

студентів спеціальності «Політологія» читали Мілош Брунклік (викладач 

Інституту політичних наук Карлового університету в Празі (Чехія)) та Томаш 

Стемпнєвський  (завідувач кафедри Східних студій факультету соціальних 

наук Люблінського католицького університету ім. Івана Павла II (Люблін, 

Польща)).  

За програмою Erasmus+ у 2019 році для студентів спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проводив лекції професор 

кафедри наукової інформації Університету Казимира Великого в Бидґощі 

Здіслав Ґемболись. 

Академічна доброчесність. Найвищий рівень унікальності робіт – на 

гуманітарному факультеті та факультеті романо-германських мов (13%). 

Найнижчі рівні – в Інституті права ім.І. Малиновського та на економічному 

факультеті. 

Наукові керівники активно працюють над збільшенням рівня унікальності 

кваліфікаційних робіт, зокрема щороку оновлюють перелік тем відповідно до 

змін у науковій парадигмі; проводять індивідуальні консультації зі студентами 

щодо академічної доброчесності, змушують здобувачів допрацьовувати роботи 

з низьким рівнем унікальности й повторно перевіряти їх на плагіат. На 

гуманітарному факультеті під час занять із дисциплін «Організація науково-

дослідної роботи», «Академічне письмо» активно долучають студентство до 

прочитання Кодексу академічної доброчесності НаУОА й обговорення 

нормативно-правових актів, що регулюють академічну доброчесність (зокрема, 

ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про авторське право й суміжні права») тощо. 

Однією з основних причин нижчого рівня унікальності магістерських робіт 

є недостатньо правильне оформлення студентами цитувань наукової 

літератури. Для пропагування академічної доброчесності на економічному 

факультеті було проведено навчально-методичний семінар по написанню 

кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра (лютий 2019 р.). 

З метою підвищення рівня унікальності наукових робіт студентів була 

сформована нова концепція навчальної практики. Це забезпечить покращення 

формування навичок студентів щодо здійснення наукової діяльності шляхом 

поступового, покрокового ознайомлення студентів із основами здійснення 

монографічного аналізу. 

На факультеті політико-інформаційного менеджменту систематично 

проводяться семінари та конференції на тему академічної доброчесності для 

усіх спеціальностей факультету.  

Системи забезпечення освітнього процесу. 

1. Введений новий корпус, з новим обладнанням, меблями, 

інфраструктурою для осіб з особливими потребами. 

2. Вдосконалено навчально-методичне забезпечення (робочі навчальні 

програми дисциплін, програми та наскрізні програми практик), методичні 
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вказівки до виконання наукових робіт та проходження практик (8), активно 

зросла кількість дисциплін в системі ІС Moodle. 

3. Здійснений ремонт гуртожитків. 

4. Удосконалено інформацію про освітні програми та згідно вимог 

законодавства на веб-сайті університету. 

Система управління якістю. 

1. Вдосконалено нормативну базу забезпечення якості освіти в НаУОА. 

2. Актуалізовано концепцію освітньої діяльності НаУОА. 

3. Унесено зміни до положень, що регулюють освітній процес в університеті 

(7), введено нові (1). 

4. Пройдено наглядовий аудит системи управління якістю НаУОА за 

вимогами ISO 9001:2015. міжнародною компанією Bureau Veritas Certification 

Holding SAS – UK Branch (30.09.2019-1.10.2019 року). 

5. Проведено 41 внутрішній аудит (було задіяно 17 акредитованих аудиторів 

системи управління якості ISO 9001:2015). 

6. Визначено роль гарантів та груп забезпечень в системі забезпечення 

якості. 

7. Перенесено відповідальність за навчання на заочній формі навчання та 

аспірантурі на рівень кафедр. 

Викликами на 2020 рік для системи внутрішнього забезпечення якості є 

проходження 8 акредитацій спеціальностей. 

Можливості поліпшення якості вищої освіти в НаУОА у 2020 році: 

1. Вдосконалити механізм вибору здобувачами вибіркових дисциплін. 

2. Проведення опитування стосовно якості освітніх програм у цілому та 

рівня їх задоволеності наповненням навчальних планів, моніторингу 

середовища. Більшою мірою враховувати результати студентських опитувань 

під час розподілу навчального навантаження. 

3. Активізувати залучення роботодавців та випускників до покращення 

освітніх послуг НаУОА. 

4. Посилити контроль завкафедр за оновленням навчально-методичного 

забезпечення, покращення програмного забезпечення (на спеціальностях, які це 

потребують). 

5. Активізувати роботу щодо розширення функціювання електронного 

документообігу в університеті. 

6. Поширення онлайн курсів, відеолекцій, розроблених викладачами; 

проведення коротких майстер-класів з базових предметів, зростання читання 

дисциплін англійською мовою. 

7. Науковим керівникам посилити відповідальність за перевірку робіт на 

антиплагіат.  

Визначені цілі НаУОА у сфері якості на 2020 рік: 

1. Посилити мотиваційний потенціал персоналу НаУОА. 

2. Інтегрувати новітні цифрові технології в освітній, науковий, 

управлінський процеси.   

3. Оптимізувати внутрішні та зовнішні комунікації Університету. 
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Наукова діяльність та науково-дослідна робота 

 

Науково-дослідна робота університету відображає пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки в Україні, а саме: фундаментальні дослідження 

найважливіших проблем економічних, суспільних і гуманітарних наук; нові 

комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. Провідні напрями 

наукової роботи: 

 формування і підготовка науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації; 

 виконання планової науково-дослідної роботи; 

 виконання держбюджетних тем, що фінансуються Міністерством 

освіти і науки України; 

 підготовка викладачами наукових публікацій за результатами 

проведених досліджень та розробка науково-методичного забезпечення 

навчального процесу;  

 наукова робота з молодими вченими; 

 науково-дослідна робота студентів, підготовка студентів до 

Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; робота з обдарованою студентською 

молоддю; 

 проведення міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних 

науково-практичних і науково-теоретичних конференцій, семінарів, 

конкурсів на базі університету та участь викладачів у конференціях різного 

рівня поза університетом; 

 наукова співпраця з провідними науково-дослідними установами 

НАН України, НАПН України, вищими навчальними закладами України; 

 міжнародна наукова співпраця кафедр, наукове співробітництво із 

зарубіжними організаціями, участь у міжнародних грантах.  

У Національному університеті «Острозька академія» діють такі підрозділи:  

 Наукова бібліотека 

 Музей історії НаУОА 

 Юридична клініка «Pro bono» 

лабораторії:  

1. Науково-практична лабораторія «Студія стратегічних комунікацій»  

2. Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування 

іншомовної комунікативної компетенції» 

3. Науково-практична лабораторія журналістської майстерності  

4. Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»  

5. Наукова лабораторія «Діалектичні студії на теренах Рівненщини» 

6. Лабораторія гендерних досліджень 

7. Наукова лабораторія «Релігійна журналістика»  

8. Науково-дослідна лабораторія досліджень впливу чинників на стійкий 

розвиток та безпеку систем 

9. Науково-дослідна лабораторія з вивчення проблем сучасного 

муніципалізму 
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10. Науково-дослідна лабораторія документів та почерку 

11. Наукова лабораторія дослідження міжнародних відносин у Центрально-

східній Європі Х – ХХІ ст. 

12. Науково-дослідна лабораторія християнської етики, християнської 

психології та християнської педагогіки 

наукові центри: 

1. Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та 

політичної спадщини академіка І. Малиновського 

2. Науковий центр «Інститут практичної психології та психотерапії» 

3. Центр досліджень проблем національної безпеки 

4. Центр канадознавства  

5. Центр політичних досліджень 

6. Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського 

здоров’я», 

7. Науково-дослідний центр LinguaPark 

8. Центр досліджень історії Волині 

9. Центр європейських досліджень 

10. Інформаційний центр Європейського союзу 

11. Центр соціальних досліджень 

12. Центр ісламознавчих досліджень 

13. Центр юдаїки 

14. Центр вивчення спадщини князів Острозьких 

15. Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори» ім. 

проф. Любомира Винара 

16. Науково-дослідний центр «Інститут глобальних стратегій управління» 

17. Навчально-науковий центр заочно-дистанційного навчання 

Науково-дослідні роботи,  які фінансуються із загального фонду 

державного бюджету та Міністерства освіти і науки України та спеціального 

фонду, виконуються в Національному університеті «Острозька академія» з 2008 

року. 

У 2019 році реалізовувались такі науково-дослідні роботи, що 

фінансувались з держбюджету: 

1) Назва науково-дослідної роботи: Проблема інтеграції мусульманських 

громад в український соціум в умовах сучасних суспільно-політичних 

трансформацій.  

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк Петро 

Михайлович. 

Номер держреєстрації: 0117U000656. 

Категорія роботи: фундаментальна. 

Фактичний обсяг фінансування у 2019 р. – 211,520 грн. 

У 2019 році виконувався третій етап НДР, на якому завершено комплексне 

дослідження. Вироблено чіткі рекомендації до проблеми буття ісламу в 

сучасному українському суспільстві, проаналізовано специфіку поточних 

релігійних, культурних і суспільних процесів у мусульманських громадах, які 

зіткнулися з викликом військово-політичної кризи. Розроблено практичні 
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рекомендації щодо інтеграції мусульманських громад в український соціум. 

Підготовлено аналітичні звіти у формі монографій, статей, що популяризують 

дослідження. 

Упродовж 2019 року науковці взяли участь у 9 наукових конференціях і 

семінарах, зокрема й за кордоном (Польща, Туреччина, Німеччина). 

 

2) Назва науково-дослідної роботи: Метапізнання в умовах індивідуально-

психологічної та соціально-ситуативної детермінації.  

Номер держреєстрації: 0117U000683. 

Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор 

Пасічник Ігор Демидович. 

Категорія роботи: фундаментальна (код 2201040)   

Фактичний обсяг фінансування: 2019 р. – 261,180 грн.  

Упродовж 2019 р. узагальнено та систематизовано наукові результати 

щодо метапізнання у розрізі індивідуально-психологічних та соціально-

ситуативних чинників: 

- розкрито феноменологію функціонування мета пізнання в умовах 

стресогенної ситуації: особливостей взаємовідношення імовірності за діяння 

метакогнітивних стратегій моніторингу та контролю із інтенсивністю 

стресогенного чинника, умов мета когнітивної регуляції емоційного стану у 

стресовій ситуації; 

- розроблено теоретико-методологічну базу експериментального вивчення мета 

пізнання у розрізі індивідуально-психологічних, соціальних та ситуативних 

чинників; 

- уточнено понятійний та термінологічний апарат. 

 

Таблиця 12 

Обсяг фінансування за д/б НДР і НР (тис. грн.) 
Рік Фундаментальні 

дослідження 

Наукові роботи 

молодих учених 

Прикладні дослідження 

2017 630,902 грн. 248,198 грн. 0,0 грн. 

Усього: 879,100 грн. 

2018 472,700 грн. 148,551 грн. 0,0 грн. 

Усього: 621,251 грн. 

2019 472,700 грн. 0,0 грн. 0,0 грн. 

Усього: 472,700 грн. 

 

Таблиця 13 

Залучені кошти НаУОА на наукову діяльність у 2019 році: 

165 721 грн. 
№  

з/п 

Підрозділ Сума залучених 

коштів, грн. 

1. Науково-практична лабораторія "Сучасні технології формування 

іншомовної комунікативної компетенції" 
16 263 
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 НЦ «Інститут практичної психології та психотерапії» 4 327 

4. Інститут глобальних стратегій управління 15 000 

5. Інститут діаспори 41 040 

 Шевчук, Лебедюк  12 000 

6. Шевчук Д. М.  5 800 

7. ННІП ім. І.Малиновського 10 900 

8. Економічний факультет 34 703 

9. Факультет романо-германських мов 6 264 

10. Кафедра міжнародної мовної комунікації 560 

11. Кафедра англійської філології 5704 

12. Факультет політико-інформаційного менеджменту 14 280 

13. Кафедра психології та педагогіки 14 280 

14. Кафедра політології та національної безпеки  

15. Кафедра документознавства та інформаційної діяльності  

16. Кафедра громадського здоров’я  

17. Гуманітарний факультет 2 200 

18. Кафедра української мови і літератури  

19. Кафедра культурології та філософії 2 200 

20. Кафедра релігієзнавства  

21. Факультет міжнародних відносин 2 944 

22. Студентське братство факультету 909 

23 Кафедра історії імені М. П. Ковальського  

24 Кафедра країнознавства 2 035 

 Всього 165 721 

 

Викладачі університету у звітний період працювали над такими 

кафедральними і міжкафедральними темами (25), що мають номер державної 

реєстрації:  
 

Гуманітарний факультет (5) 

Тема, 

№ держреєстрації,  термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

Обсяг 

фінансування 

Науковий результат 

Новітні медіа – інструмент 

формування громадянського 

суспільства, 

0115U002275 

03.2015 – 03.2020 

Годунок Зоряна 

Валентинівна 

40000 грн. Публікації наукових 

статей, авторських 

досліджень тощо 

Лексико-стилістичні 

параметри української мови і 

мовлення в семантичному і 

комунікативному вимірі, 

0119U101111 

04.2019 – 04.2023 

Хом'як Іван 

Миколайович 

0 грн. Публікації наукових 

статей, авторських 

досліджень тощо 

Релігійні фактори в 

контексті суспільних та 

світоглядних трансформацій, 

0116V001989 

09.2016-09.2020 

Стоколос Надія 

Георгіївна 

10000 грн. Публікації наукових 

статей, авторських 

досліджень тощо 

Культура в горизонті сталих 

та плинних ідентичностей 

Зайцев М. О. 10000 грн. Публікації наукових 

статей, авторських 
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0113U002432 

01.2016 –01.2021 

досліджень тощо 

Проблематика ідентичності, 

пам'яті й етосу в українській 

літературі, 0119U103385 

11.2019 – 11.2023 

Кочерга Світлана 

Олексіївна, 

Пухонська Оксана 

Ярославівна 

0 грн. Публікації наукових 

статей, авторських 

досліджень тощо 

 

Економічний факультет (3) 

Тема,  

№ держреєстрації,  

термін виконання 

Науковий 

керівник 

Обсяг 

фінансування  

Науковий результат 

кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 

«Математичне та 

комп’ютерне 

моделювання 

природних, 

техногенних, 

економічних 

процесів та 

розробка 

інформаційних 

систем», 

0119U001222, 

03.2019-03.2023 рр. 

Доктор 

технічних наук, 

професор 

Власюк 

Анатолій 

Павлович 

- Публікації у зарубіжних та 

вітчизняних наукових журналах, які 

входять до переліку міжнародних 

науко метричних баз. (15): 

1 наукова стаття у Web of Science; 

1 наукова стаття у Index Copernicus; 

2 публікації  в інших виданнях; 

11 публікацій студентів. 

 

кафедра фінансів, обліку і аудиту 

«Забезпечення 

сталого розвитку 

фінансової системи 

України в умовах 

глобалізації», 

0102U005190,  

2015-2020 рр. 

Доктор 

економічних 

наук., проф. 

Мамонтова 

Н. А. 

- Публікації у зарубіжних та 

вітчизняних наукових журналах, які 

входять до переліку міжнародних 

науко метричних баз. (15): 

1 наукова стаття у Web of Science; 

1 наукова стаття у Index Copernicus; 

2 публікації  в інших виданнях; 

11 публікацій студентів. 

кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу 

«Науково-

методологічні 

та організаційні 

засади формування 

конкурентоспромож

ності національної 

економіки 

в ринкових умовах», 

0102U005190. 

Термін виконання 

закінчився у червні 

2019 року. 

Доктор 

економічних 

наук, доцент 

Козак Людмила 

Василівна 

 

– Публікації кафедри економічної 

теорії, менеджменту і маркетингу 

(15): 

1 наукова стаття у Web of Science; 

1 наукова стаття у Index Copernicus; 

2 публікації  в інших виданнях; 

11 публікацій студентів. 

 

 

Факультет політико-інформаційного менеджменту (5) 

Тема,  

№ держреєстрації,  

термін виконання 

Науковий 

керівник 

Обсяг 

фінансування  

Науковий результат 

Метапізнання в проф. Пасічник - Захищено 3  магістерських роботи. 

https://www.oa.edu.ua/ua/departments/economics/econ_finance
https://www.oa.edu.ua/ua/departments/economics/econ_theory
http://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/#collapseTwo
http://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/#collapseTwo
http://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/#collapseTwo
http://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/#collapseTwo
http://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/#collapseTwo
http://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/#collapseTwo
http://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/#collapseTwo
http://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/#collapseTwo
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умовах 

індивідуально-

психологічної та 

соціально-

ситуативної 

детермінації, 

державний 

реєстраційний 

номер 

0117U000683  

І.Д.  

Кафедра 

психології та 

педагогіки 

Лабораторія 

когнітивної 

психології 

 

Теоретико-

експериментальне 

дослідження 

особистості 

українського 

інтелігента, 

державний 

реєстраційний 

номер 0115U002774  

 

доц. 

Матласевич 

О.В.  

Кафедра 

психології та 

педагогіки 

- Захищено 1 кандидатську 

дисертацію  (Педоренко В.М.)  

Захищено 4  магістерських роботи. 

«Соціально-

гігієнічний 

моніторинг та 

оцінка ризиків в 

контексті розбудови 

системи 

громадського 

здоров’я України» 

(0117U007510); 

затверджено та 

зареєстровано 

6.12.2017р., термін 

2018-2020рр.) 

доц. Гущук І.В. -  Впровадження наукових напрацювань 

на науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах, підготовка 

статей і тез. Запроваджено навчальну 

дисципліну «Соціально-гігієнічний 

моніторинг» для студентів 

спеціальності «Громадське здоров’я» в 

рамках теми дослідження. 

Політичні 

трансформації в 

Україні: 

теоретичний та 

емпіричний аналіз 

(0119U103085) 

Мацієвський 

Ю.В. 

- Індивідуальні та колективні 

монографії, статті у вітчизняних та 

міжнародних наукометричних 

виданнях, проведення конференцій, 

круглих столів та ін. наукових заходів 

Теоретико-

методологічні 

аспекти розуміння 

текстів культури  

державний 

реєстраційний 

номер РК 

0109U001581 

доц. Бондарчук 

Я.В. 

- Підготовка наукових статей до 

фахових видань та видань у 

наукометричних базах. 

Робота науково-практичної лабораторії 

«Студія стратегічних комунікацій» та 

наукового гуртку «Гендер та ми». 

Участь доц. Охріменко Г.В. у 

міжнародній конференції в м. Бидгощ 

(Польша). 

Підготовка науково-практичних 

конференцій: «Бібліотечна справа у 

сучасних інформаційно-

комунікативних процесах: тенденції та 

перспективи» (спільно з науковою 
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бібліотекою НаУОА) та «Нова 

інформаційна ситуація та альтернативи 

розвитку ЗМК» (спільно з кафедрою 

журналістики) 

 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського (5) 

Тема,  

№ держреєстрації,  термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

Обсяг 

фінансування  

Науковий результат 

«Проблеми 

здійснення особистих 

немайнових та 

майнових прав» 

(номер державної 

реєстрації: 

0116U003797) 

квітень 2016 р. по 

квітень 2020 р. 

Р.А. 

Лідовець  

50 тис. грн 

(недержбюджет) 

Наукові публікації 

«Історія теорії та 

практики 

вітчизняного та 

зарубіжного 

конституціоналізму» 

(номер державної 

реєстрації:0119U1221) 

березень 2019 р. по 

березень 2023 р. 

С.І. Іщук  25 тис. грн 

(недержбюджет) 

Наукові публікації 

Забезпечення 

справедливого 

правосуддя, захисту 

прав та законних 

інтересів особи в 

судочинстві, 

зарубіжний досвід 

0119U001223 

03.19-03.23 

В. О. 

Попелюшко  

10 тис. грн 

(недержбюджет) 

В межах даної теми  

подано до захисту 

дисертаційне 

дослідження 

“Перевірка доказів у 

кримінальному 

процесі України” на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

юридичних наук.  

Суд, прокуратура, 

адвокатура в правовій 

системі України: 

теоретичні та 

практичні аспекти 

0119U001224 

03.19-03.23 

В. О. 

Попелюшко  

10 тис. грн 

(недержбюджет) 

Наукові публікації 

Актуальні проблеми 

кримінального та 

кримінально-

виконавчого права: 

генеза, тенденції 

розвитку, зв'язки з 

іншими галузями 

права, наука, якість 

кримінального закону 

В. О. 

Попелюшко  

10 тис. грн 

(недержбюджет) 

В межах даної теми 

видано монографію 

Колос М. І. 

Українське 

кримінальне право: 

походження, 

розвиток і 

сучасність: 

монографія / М. І. 
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0119U001225 

03.19-03.23 

Колос. - Київ: ВД 

“Освіта України”, 

2019. - 836 с. 

 

Факультет романо-германських мов (4) 

Тема,  

№ держреєстрації,  

термін виконання 

Науковий 

керівник 

Обсяг 

фінансування  

Науковий результат 

Лексичні і 

фразеологічні 

аспекти дискурсу”, 

зареєстрована 

Українським 

інститутом 

науково-технічної й 

економічної 

інформації, 

державний 

реєстраційний 

номер 

0116U005587; 

(05.2016 – 05.2020) 

А.О. Худолій  30 тис. грн. Видано:  

Студентські наукові записки 

Національного університету 

“Острозька академія”. Серія 

“Філологічна”, збірник наукових 

праць, випуск 12. 

Опубліковано: 

Scopus: 1 стаття 

Index Copernicus: 1 стаття 

Фахові видання: 2 статті 

Проведено: 

Всеукраїнську науково-

практичну студентську 

конференцію "Лінгвокультурні 

аспекти комунікації" 

“The Peculiarities of 

Business English for 

Non-language 

Specialities of 

Higher Educational 

Establishments” 

0116U005532; 

(10.2016 – 10.2020) 

Г.В. 

Крайчинська  

30 тис. грн. Видано: 

Збірник наукових тез English for 

specific purposes.  

Навчальний посібник “English 

for the Humanities” 

Опубліковано: 

Scopus: 3 статті 

Index Copernicus: 1 стаття 

Проведено: Інтернет-

конференцію “English for specific 

purposes”.  

Сучасні технології 

викладання 

англійської мови та 

інтерпретації 

текстів світової 

літератури. 

0116U003796; 

(04.2016 – 

04.2020) 

В.М. 

Жуковський,  

О.Ю. Костюк  

30 тис. грн. Організовано та проведено II-й 

етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з англійської мови  

Опубліковано: 

Index Copernicus: 1 стаття 
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«Прикладні 

лінгвістичні 

дослідження в 

умовах 

міжкультурної 

комунікації» 

державний 

реєстраційний 

номер 

0116U003900; 

(2016 – 2020) 

І.В. Ковальчук     

  

30 тис. грн. Видано: 

Наукові записки Національного 

університету "Острозька 

академія". Серія "Філологія" університету «Острозька академія»,  2019. – Випуск: 5 (73),  Випуск: 6 (74), Випуск 7 

Опубліковано: 

Index Copernicus: 1 стаття 

Проведено: 

1. IІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Прикладні лінгвістичні 

дослідження  в умовах міжкультурної комунікації»  

2. Міжнародна науково-

практична заочна конференція 

„Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти 

комунікації” 

 

Факультет міжнародних відносин (3) 

Тема,  

№ держреєстрації,  

термін виконання 

Науковий 

керівник 

Обсяг 

фінансуван

ня  

Науковий результат 

Тенденції 

розвитку 

міжнародних 

відносин у 

євроатлантичному 

регіоні в XXI ст.,  

№ державної 

реєстрації 

0116U005530 

Термін 

виконання:  

10. 2016 - 12. 2020  

Т. В. Cидорук  20 тис. грн. Завершено виконання двох 

дисертаційних досліджень 

(Середюк Н., Близняк О.), 

виконують 4 дисертаційні 

дослідження. Опубліковано 5 

статей у наукових фахових 

виданнях України та інших 

держав за темою. Кафедра 

організувала і провела 2 круглих 

столи за темою. 

«Інтеграційні та 

інкорпораційні 

процеси в 

Центрально-

Східній та 

Південно-Східній 

Європі у ХVІ – 

ХХІ ст.» 

(0116U005531) 

Термін 

виконання: 

10.2016-10.2021  

С.О. Рудько немає   4 публікації у фахових виданнях 

2 публікації тез виступів на 

конференціях 

1 монографія 

2 студентські збірники наукових 

праць 

1 збірник тез виступів на ІХ 

всеукраїнській науково-

практичній конференції 

студентів та молодих учених 

«Міжнародні відносини і туризм: 

сучасність та ретроспектива» 
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Актуальні 

проблеми 

української історії 

та історіографії 

модерної доби,  № 

державної 

реєстрації 

0117U001305, 

Термін 

виконання:  

11.2016 - 12.2020  

В.В. 

Трофимович  

5 тис. грн. Виконують 11 дисертацій на 

здобуття наукових ступенів 

кандидата наук/доктора 

філософії. Опубліковано 5 статей 

у виданнях, що включені до бази 

Scopus та WoS, 11 статей у 

наукових фахових виданнях 

України та інших держав. 

 

Упродовж 2019 н. р. на базі Національного університету «Острозька 

академія»  було проведено 30 наукових заходів, зокрема: 22 конференції, у т. ч.: 

міжнародних - 12,  всеукраїнських - 10, з них інтернет-конференцій – 3; 

регіональних – 2; круглих столів, наукових семінарів – 6; олімпіади – 3.  

У 2019 році на базі Національного університету «Острозька академія» було 

проведено ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

Міжнародні відносини (Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії) та зі спеціальності Філологія (Германські мови та 

літератури. Англійська мова і література).   

 

Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури 

Науковці Національного університету «Острозька академія» щорічно 

публікують монографії, підручники, навчальні посібники. 

Таблиця 14 

Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури 
 Вид публікації 2019 

1 

(25) 

Монографії  12 

Членство у колективних монографіях 6 

закордонні  7 

2 Підручники  1 

3 Навчальні посібники 5 

4 Наукові збірники 17 

5 Методичні рекомендації, вказівки 7 

6 Наукові публікації   

 Scopus 24 

Web of Science 9 

Index Copernicus 47 

Фахові видання 33 

Інші статті, тези конференцій  

Інші закордонні видання  

 

Таблиця 15 

Список наукових праць, опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science): 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), 
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перша-остання 

сторінки 

роботи 

Статті 

Index Copernicus (47) 

1 Fylypchuk S. Special spheres of the 

ugcc charitable activity 

in the light of 

confessional media: 

religious analysis 

Схід. Аналітично-

інформаційний журнал 

№ 6 (158). – С. 

92 – 98 

2 Альошина О.  Функціонування 

ремісничої школи при 

Кам’янецькому 

православному 

братстві Подільської 

губернії у ХІХ ст.  

Науковий журнал 

«Молодий вчений» 

Випуск №2 (66) 

лютий. – С.376-

380 

3 Альошина О.  Освітня діяльність 

Кам’янецького 

православного 

братства у другій 

половині ХІХ ст.  

Evropsky filozoficky a 

historicky diskurz 

Том 4. – 

Випуск 4. – С. 

12-17.  

4 Вісич О.А. Структура метадрами 

Людмили Коваленко 

«Героїня помирає 

в першому акті» 

Закарпатські філологічні 

студії 

Вип. 7. Т.  

С. 112–116. 

5 Вісич О.А. Жанрово-стильова 

диспозиція мета драми 

Наукові записки 

Національного 

університету «Острозька 

академія». Серія 

«Філологія» 

2019. Вип. 5 

(73). С. 317–

321. 

6 Вісич О.А. Театральний дискурс 

як основа 

метадраматизму в 

п’єсах Володимира 

Винниченка 

Вчені записки 

Таврійського 

національного 

університету імені 

В.І. Вернадського. Серія 

«Філологія. Соціальні 

комунікації» 

Т. 30 (69), № 1. 

Т.2. С. 26-31. 

7 Кочерга С. О. Епістолярний травелог 

Валер’яна Поліщука 

Наукові записки 

Національного 

університету «Острозька 

академія». Серія 

«Філологія» 

Вип. 4 (72). 

С. 183-187 

8 Пухонська О. Я. Травматична пам’ять в 

об’єктиві 

посттоталітарної 

літератури 

BIBLIOTEKARZ 

PODLASKI  

2019/1 (XLII), 

S. 97-113 

9 Филипчук С. В. Відповідь 

християнських 

конфесій сучасної 

України на гендерний 

дискурс  

Evropský filozofický a 

historický diskurz 

№1. – С. 129 – 

134 

10 Филипчук С. В. Протиабортна позиція Гілея №145. – С. 160 
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християнських 

конфесій сучасної 

України як вектор 

гендерного дискурсу  

– 164 

11 Якуніна К.І. Засади міжцерковних і 

міжконфесійних 

відносин у контексті 

діяльності Руської 

православної церкви у 

Волинській та 

Рівненській областях у 

1944-1953 рр. 

Волинський 

Благовісник: 

богословсько-

історичний науковий 

журнал Волинської 

Православної 

Богословської Академії 

Православної Церкви 

України 

№7. – C. 177-

187 

12 Янковська Ж.  Національно-

концептний простір у 

романі П. Мирного 

«Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?: 

паралельне 

прочитання (топос 

«Дім») 

STUDIA UKRAINICA 

POSNANIENSIA 

Zeszyt VІІ. 

S. 175-185 

13 О. Близняк  Роль Німеччини в 

дискусіях щодо 

посилення східної 

політики ЄС за 

участі країн «нової 

Європи» 

Evropský politický a 

právní diskurz 

2019.– 

Svazek 6. – 

3. vydání. ‑ 

S. 11-20. 

14 І. Г.Шишкін Концепції 

польсько-чеської 

федерації у 

польській 

політичній думці 

(1939-1943 рр.). 

Гілея: науковий 

вісник 

2019. Вип. 142. 

С. 193-198. 

 

15 Данилюк Н.М. Моделі ділової гри 

підприємств – 

учасників 

маркетингового 

каналу 

Науково-виробничий 

журнал “Держава та 

регіони”. Серія: 

Економіка та 

підприємництво 

2019. № 

2(107). С. 

195-200 

16 Данилюк Н.М. Теоретико-ігрові 

моделі взаємодії 

виробника і 

посередника в 

каналі товароруху 

Наукові записки 

Національного 

університету 

“Острозька 

академія”. Серія 

“Економіка” : 

науковий журнал 

2019. № 

12(40). С. 

207-212 

17 Кривицька О. Р.  Концептуалізація 

управлінського обліку 

компаній зі 

страхування життя.  

Проблеми економіки. 2019. №2(40). 

С. 157-163 

18 Кривицька О. Р.  Оцінка діяльності 

компаній зі 

страхування життя з 

застосуванням 

Бізнес інформ 2019. №5. С. 

162-168 
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кореляційного аналізу. 

19 Кривицька О. Р.  Система контролю 

діяльності компаній зі 

страхування життя як 

інформаційний ресурс. 

Проблеми економіки 2019. №1. С. 

191-198 

20 Кривицька О. Р.  Статистичний аналіз 

витрат компаній зі 

страхування життя. 

Наукові записки 

Національного 

університету «Острозька 

академія». Сер. 

Економіка 

2019. Вип. 

12(40). С. 181–

187 

21 Шулик Ю. В., 

Мороз Е. Г. 

Залежність рівня 

життя населення в 

Україні від політичних 

циклів.  

Наукові записки 

Національного 

університету «Острозька 

академія». 

Серія  

«Економіка»  :  

науковий  

журнал.  

Острог  :  Вид-

во НаУОА,  

березень  2019. 

No 12(40). С. 

157–163./ 

22 Дем’янчук О. І. Критерії забезпечення 

збалансованого 

розвитку 

адміністративно-

територіальних 

одиниць. 

Проблеми економіки. 2019. №1 (39). 

C. 164–169. 

23 Onyshko,  S.,  

Demianchuk, O. 

Decentralization in 

Ukraine and the 

countries of Central and 

Eastern Europe. 

European journal of 

economics and 

management. 

2019. Volume 5. 

Issue 4. 2019. 

рр. 37-46. 

24 Дем’янчук О. І. Економічні критерії у 

забезпеченні реалізації 

збалансованого 

розвитку 

адміністративно-

територіальних 

одиниць України. 

Наукові записки 

Національного 

університету «Острозька 

академія». Сер. 

Економіка 

2019. № 14(42). 

С. 67–83. 

25 Дем’янчук О. І. Економічна оцінка 

фінансового 

потенціалу 

адміністративно-

територіальних 

одиниць і його 

диспропорції. 

Держава та регіони. 2019 р. № 4 

(109). С. 163-

171. 

26 Козак Л. В. Напрями розвитку 

стратегічного 

партнерства 

підприємств АПК 

України 

Наукові записки 

Національного 

університету «Острозька 

академія». Серія 

«Економіка» : науковий 

журнал. Острог : Вид-во 

НаУОА, червень 2019. 

№ 13(41). С. 

21–26. 

27 Аверкина М. Ф.  

 

Стійкість міської 

агломерації в 

забезпеченні 

Бізнес Інформ. – 

(Науковий журнал, 

наукометричне видання, 

2019. – №3. - 

C. 108–113 

https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/2208/1982
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регіонального 

розвитку   

Index Copernicus). 

https://www.business-

inform.net/annotated-

atalogue/?year=2019&abs

tract=2019_03_0 

28 Averkyna M. F.  

 

Reverse logistic system 

for maintenance urban 

sustainable 

development 

Modern engineering and 

innovative technologies                     

(Index Copernicus). 

(June 6-

 7, Germany). – 

2019. – Issue 8. 

– Part. 3. P. 25– 

29 

29 Гущук І.В. Проблемні питання 

при поводженні з 

медичними відходами 

в Україні  

Вісник соціальної 

гігієни та організації 

охорони здоров’я 

України.- №3(81) 2019.- 

Київ-Тернопіль, 2019- 

С. 44-50         

30 Гущук І.В. Досвід моніторування 

стану забруднення 

атмосферного повітря 

в Рівненській області 

у період 2007-2017рр.   

«Довкілля та здоров`я», 

№4 (93) 2019р. - Київ, 

2019 

С.57-60. 

31 Lebediuk W. 

 

Fluid Party Systems in 

Post-Communist 

Countries, 1992−2019 

Rocznik Instytutu Europy 

Środkowo-Wschodniej 

17 (2019) Zeszyt 

1. - s. 89-104 

32 Мацієвский Ю. В.  Внутрішній конфлікт 

чи прихована агресія: 

академічна дискусія і 

експертні оцінки війни 

на Донбасі 

Політичне життя №2.  

С. 55-68. 

 

33 Балашова О. Політичні партії 

України: 

стабілізуючий чи 

дестабілізуючий 

чинник у забезпеченні 

національної безпеки 

держави? 

Вісник 

Маріупольського 

державного 

університету 

Серія: Історія. 

Політологія: збірник 

наукових праць 

Головний редактор 

чл.-кор. НАПН 

України, д.політ.н., 

проф. К.В. Балабанов 

Вип 25, ст. 63-

75. 

 

34 Бондар В.Д. Наукова новизна як 

методологічна 

характеристика 

дослідження: сутність 

та підходи до 

розуміння поняття 

Молодий вчений №4 (68). 

http://molodyvc

heny.in.ua/ua/ar

chive/68/ 

35 Бондарчук Я.В. Символіко-семантичне 

навантаження образу 

птаха як відображення 

релігійно-

світоглядних уявлень 

у мистецтві палеоліту 

«Наукові записки 

НаУКМА. Історія і 

теорія культури» 

Том 2., 2019. 

С. 53-63 

ISSN 2617-8907 

36 Бондарчук Я.В. Вплив релігійно-

світоглядних чинників 

Вісник ХДАДМ. Історія 

мистецтва 

№2 

С.38-45. 
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на організацію 

ростору в будівлях 

найдавніших поселень 

Близького Сходу XI-

VII тисячоліть до н.е. 

37 Бондарчук Я.В. Найдавніші 

зображення пар 

тварин, людей і 

териантропів 33-31 

тисячоліття до нової 

ери 

Наукові записки ТНПУ 

ім. В. Гнатюка. Серія: 

Мистецтвознавство 

№ 1 (вип.40) 

С.221-228. 

38 Максимчук О.  Правова форма 

економічного 

стимулювання 

раціонального 

використання та 

охорони земель: 

поняття та види 

Вісник Південного 

регіонального центру 

Національної 

академії правових 

наук України  

№19 (2019) 

С. 80-87 

39 Скарбарчук О. Г. Майновий стан 

юридичної особи 

як елемент 

доказування у 

вирішенні питання 

про розстрочення 

штрафу ів порядку 

ч.3 ст. 96-7 КК 

Кримінального 

кодексу України  

 

Підприємництво, 

господарство і право. 
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17. Handzilevska H., Shturkhetskyy S., Plyska Y., Klimuk V. PROBLEMS OF ACHIEVING P

ROFESSIONAL SUCCESS OF TEACHERS AND JOURNALISTS DURING REFORMS IN U

KRAINE // Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar 

edukacyjny.   Wpływ reform na poziomie zawodowym i stan psychiczny nauczycieli na Ukrainie 

18. Атаманенко А. (Редактор): Листування Михайла Грушевського, Т.7: Листування 

Михайла Грушевського з Олександром Барвінським / Упоряд. В. Тельвак, М. Дядюк; 

 ред. І. Гирич, А. Атаманенко. Львів; Київ; Нью-Йорк; Острог, 2019. 208 с. 

19. Атаманенко А. (Редактор): Барвінський О. Спомини з мого життя, Т.3 / Упор. А. 

Шацька; ред. Г. Бурлака, А. Атаманенко. Нью-Йорк; Київ; Острог, 2019. 728 с. 

 

Колективні монографії 
20. Бондарчук Я. В., Бондарчук В. О. (2019). Храм Святого Федора Острозького. Львів : 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-100-1/280-297
https://doi.org/10.36059/978-966-397-100-1/280-297
https://doi.org/10.36059/978-966-397-138-4/135-153
https://doi.org/10.36059/978-966-397-138-4/135-153
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Видавництво Святого Володимира. 110 с. 

21. Власюк А.П., Жуковська Н.А., Жуковський В.В. Математичне моделювання 

перенесення солей при фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтах. 

Рівне: НУВГП, 2019.   269 с. 

22. Людина і культура / за ред. Д. Шевчука. Острог: Видавництво національного 

університету «Острозька академія», 2019, 224 с. 

23. Якубович М. М, Ісмагілов С. В. Іслам у східній Європі. Традиція поміркованості. К.: 

Український центр ісламознавчих досліджень, 2019. – 134 с. 

24. Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку / За ред.: І. 

Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін.. - Острог : Вид-во НаУОА. - 2019. - С. 696-697 

25. Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. 

Енциклопедичне видання / За ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. Вид. 3-тє, 

доп. і переобл. – Острог: Видавництво НаУОА, 2019. – 622 с.; іл. (94 статті авторства НПП 

НаУОА) 

Навчальні посібники 
1. Хом'як І. М. Опорний матеріал із методики викладання української мови: навчально-

методичний посібник / І. М. Хом'як. — Остріг : Видавництво Національного університету 

"Острозька академія", 2019. — 112 с. 

2. Контррозвідувальний режим в Україні: / М. С. Романов. – Острог: Національний 

університет «Острозька академія», 2018. – 291 с. Для студентів факультету політико-

інформаційного менеджменту спеціальності «національна безпека» Національного 

університету «Острозька академія». 

3. Навчальний посібник “Нариси воєнно-політичної історії України”. Острог, 2020. 570 с. (у 

друці) 

4. English for the Humanities: навчальний посібник/Автор(и): Юр’єва О. Ю. Острог : Вид-во 

НаУ ОА, 2019. 

5. Цип’ящук М.Б. Невідкладна правнича допомога: юридичний порадник / 

В.С. Ковальський, В.А. Єлов, М.Б. Цип’ящук, О.І. Клименко.–  Юрінком Iнтер, 2019. – 300 

с.  

 

Підручники 
1. Новоселецький М.Ю., Нечипорук Б.Д., Новоселецький О.М. Вибрані питання фізики 

– Видавництво LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019.- 272 с. 

 

Методичні рекомендації, вказівки 
1. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із сучасної української мови / укл. 

В. В. Максимчук. Острог: Вид-во НаУОА, 2019. 64 с. 

2. Методичні поради з "Української мови (за професійним спрямуванням)" /автор-

укладач І.М.Хом’як. Остріг: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 

2019. 56 с. 

3. Костюченко О. М., Годунок З. В., Шулик Р. Т. Навчальні і виробнича практики з 

журналістики : методичні рекомендації. Острог, 2019. 

4. Шулик Р. Т., Костюченко О. М., Годунок З. В. Методика планування, реалізації та 

документування студентських недійних проєктів : методичні рекомендації. Острог, 2019. 

5. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт, 

кваліфікація –бакалавр з національної безпеки, галузь знань 25 «Воєнні науки,  

національна безпека, безпека, державного кордону, форма навчання: денна, заочна 

6. Шишкін І. Г. Всесвітня історія: опорний конспект лекцій. Острог, 2019. 132 с. 

7.  «Методичні рекомендації по написанню наукових робіт з напрямку “ФІЛОЛОГІЯ”» 

Укладачі проф. Худолій А.О., доц. Ковальчук І.В., доц. Коцюк Л.М. 

 

Наукові збірники  
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1. Якубович М., Щепанский В. Арабская философская традиция: основные вехи и идеи 

// Национальная философия. Ред. Али Аббасов, Абульгасан Аббасов. Баку: 

Azerbaycan Nesriyyati. 2019. - C. 246-258. 

2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Психологія» : науковий журнал Острог : Вид-во НаУОА, червень 2019.  — No 8 

3. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Психологія» : науковий журнал Острог : Вид-во НаУОА,серпень 2019.  — No 9 

4. Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : 

збірник матеріалів IІI міжнародної науково-практичної конференції / 14 червня 2019 

р., м. Острог / Упорядн.: Дорогих С.О., Доронін І.М., Довгань О.Д., Лебединська О.В., 

Пилипчук В.Г. 

5. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія» серія «Економіка»» № 12 (40),Острог, Вид-во Національного університету 

«Острозька академія» 2019. 

6. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія» серія «Економіка»» № 13 (41),Острог, Вид-во Національного університету 

«Острозька академія» 2019. 

7. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія» серія «Економіка»» № 14(42),Острог, Вид-во Національного університету 

«Острозька академія» 2019. 

8. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія» серія «Економіка»» № 15(43),Острог, Вид-во Національного університету 

«Острозька академія» 2019 (готується до друку). 

9. Збірник матеріалів конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи 

розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 

жовтня 2019 р. /  ред. кол. : Д. М. Шевчук, Л. В. Козак, О. І. Дем'янчук та ін. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. 308 с. 

10. Збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної 

онлайн-конференції молодих учених та студентів, м. Острог, 28 березня 2019 р. 

Острог Вид-во Національного університету «Острозька академія» 2019. 

11. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Цифрові інформаційно-

комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики” – Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2019. – 56 с. 

12. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки.  

Острог, 2019. Випуск 28. 

13. English for Specific Purposes: збірник наукових тез / Ред. кол.: Д. М. Шевчук, І. В. 

Ковальчук,   Г. В. Крайчинська. Острог : Видавництво  Національного 

університету «Острозька академія», 2019. – Випуск 6. – 132 с.  

14. Наукові  записки Національного університету  "Острозька академія". Серія 

"Філологія" Острог: Вид. Національного  університету «Острозька академія», 2019. – 

Випуск: 5 (73) 

15. Наукові  записки Національного університету  "Острозька академія". Серія 

"Філологія" Острог: Вид. Національного  університету «Острозька академія», 2019. – 

Випуск: 6 (74) 

16. Наукові  записки Національного університету  "Острозька академія". Серія 

"Філологія" Острог: Вид. Національного  університету «Острозька академія», 2019. – 

Випуск: 7   

17. Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія 

“Філологічна”, збірник наукових праць, випуск 12. 

 

Словники 

Статті в енциклопедії 

1. Перевірка доказів / В. О. Попелюшко // Велика українська юридична енциклопедія. У 
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20-ти томах. Т.19. Кримінальний процес. - Харків: Право, 2019 (подано до друку) 

2. Провадження в суді присяжних / В. О. Попелюшко // Велика українська юридична 

енциклопедія. У 20-ти томах. Т.19. Кримінальний процес. - Харків: Право, 2019 

(подано до друку) 

3. Засада невтручання у приватне життя / В. О. Попелюшко // Велика українська 

юридична енциклопедія. У 20-ти томах. Т.19. Кримінальний процес. - Харків: Право, 

2019 (подано до друку) 

4. Підсудність / В. О. Попелюшко // Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти 

томах. Т.19. Кримінальний процес. - Харків: Право, 2019 (подано до друку) 

5. Кримінально-процесуальні відносини / В. О. Попелюшко // Велика українська 

юридична енциклопедія. У 20-ти томах. Т.19. Кримінальний процес. - Харків: Право, 

2019 (подано до друку) 

 

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, молодих учених        

Студентська наукова робота – один із головних пріоритетів розвитку 

Національного університету «Острозька академія». З часу відродження 

університету в 1994 році було докладено чимало зусиль, що сприяли появі 

студентського осередку, який допомагав би реалізовувати науковий потенціал. 

У 1997 році в межах «Братства спудеїв», основи студентського самоврядування 

в Острозькій академії, утворено студентське наукове товариство «Академік», 

членами якого можуть бути студенти й випускники Університету. 

Підсумком наукової роботи студентів є щорічна наукова викладацько-

студентська  конференція «Дні науки», де презентуються розробки на актуальні 

теми, пов’язані з історією, економікою, юриспруденцією, політологією, 

філософією, порушуються проблемні питання у галузі української та іноземної 

філології. Так, під час роботи ХХІІІ наукової викладацько-студентської 

конференції «Дні науки» працювало 44 секції, відбулися постерні сесії, 

презентації.  

У звітному році видано такі студентські наукові збірники:   
1. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Соціально-політичні науки». Острог, 2019. Вип. 12. 208 с. 

2. Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. 

: П. Степанець, О. Близняк та ін. Острог : Видавництво Національного 

університету «Острозька академія», 2019. Вип.4. – 364 с. 

3. Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». 

Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. 

Вип. 5. 132 с. 

4. Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. Вип. 6. 254 с.  

5. Terra Incognita : студентський науковий журнал / Ред. кол.: Мартинюк Н., Немирська 

К., Мартинюк О., Лагода О. та ін. Острог : Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2019. Вип. 4 : Присвячено пам’яті професора Миколи 

Павловича Ковальського (до 90-річчя з дня народження). 136 с. 

6. Видано збірник Студентські наукові записки Національного університету “Острозька 

академія”. Серія “Філологічна”, збірник наукових праць, випуск 12. 

7. Геопоетичні студії: Geopoetical Studies. Студентський науковий альманах / Ред. 

Семерин Х. Д. – Острог, вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2019. – 160 с.  

8. Студентські наукові записки. Серія "Релігієзнавство". - Острог. Видавництво 

Національного університету "Острозька академія", 2019.- Вип.6. - 78 с.   
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За матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених було видано  збірники:  

1. Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, національна 

безпека, громадське здоров’я, документознавство та інформаційна діяльність. 

Матеріали VІІI міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та 

молодих учених (м. Острог, 16 травня 2019 року). Острог, 2019. 112 с. 

2. Ad fontes : збірник тез доповідей студентських наукових читань, 17 квітня 2019 р., 

м. Острог / Ред. кол.: Мартинюк Н., Немирська К., Годжал С. та ін. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. Вип. ІІ. 44 с. 

3. Ad fontes : збірник тез доповідей студентських наукових читань, 01 листопада 2019 р., 

м. Острог / ред. кол.: Мартинюк Н. (гол.), Поліщук І., Ющук Т. та ін. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. Вип. ІІI–IV. 

100 с. 

 

Чимало статей студенти друкують у вітчизняних і закордонних фахових 

виданнях. За 2019 рік було опубліковано 379 наукових статей, частина з яких 

була написана у співавторстві з викладачами та науковцями з інших 

університетів (55); 3 студентські статті опубліковано за кордоном. 

Важливим показником стану роботи з талановитою молоддю є участь 

студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. У 2019 році її 

переможцями стали 6 студентів НУ «Острозька академія» (Наказ МОН України 

від 05. 08. 2018 р. № 1060): 
1. Абашия Діана Міріанівна (3 місце, Германські мови і літератури. Англійська мова і 

література) 

2. Бойко Олег Олегович (3 місце, Англійська мова і література) 

3. Додь Ірина Миколаївна (3 місце, Страхова справа) 

4. Мазур Юлія Валеріївна (2 місце, Германські мови і літератури. Англійська мова і 

література) 

5. Мирончук Валерій Федорович (2 місце, Міжнародні відносини) 

6. Стригуль Альона Сергіївна (1 місце, Міжнародні відносини) 

 

 У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук 6 студентів отримали 

дипломи переможців (Наказ МОН України від 05. 08. 2019 р. № 1059): 
1. Артюх Олена Миколаївна (диплом ІІІ ступеня у галузі «Транспортні системи») 

2. Горбач Аліна Сергіївна (диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Педагогічна та вікова 

психологія»),  

3. Мартинюк Назар Анатолійович (диплом І ступеня, зі спеціальності «Історія та 

археологія»), 

4. Мирончук Валерій Федорович (диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»), 

5. Фурман Вікторія Юріївна (диплом І ступеня зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»), 

6. Хазанюк Анастасія Михайлівна (диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Облік і 

податкування») 

  

Таблиця 15 

Студенти-переможці регіональних та галузевих конкурсів, змагань, 

олімпіад  

2019 навчальному році 



 
 

62 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

студента 

Факультет, інститут, 

курс, напрям 

підготовки 

(спеціальність) 

Назва заходу Місце 

Панасюк  

Богдана Андріївна 

Факультет політико-

інформаційного 

менеджменту,  

1 курс,  

Громадське здоров’я 

ІІІ (завершальний етап) 

IX Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка у 

2018-2019 н. р. 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

Кравчук О., 

Шикалюк І. 

Національна 

Олімпіада 

юридичних клінік із 

консультування 

клієнтів 2019 

23-24 лютого 2019 2 місце 

Білоконь Ірина VІІI Міжнародний 

конкурс для 

студентської 

та учнівської молоді 

«Визвольна боротьба 

у творчості Уласа 

Самчука» 

10 лютого 2019 р. 2 місце 

Марценюк Тетяна 

Вікторівна 

Х Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та 

студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

(обласний етап, 

філологічна 

спеціальність) 

30.11.2019 1 місце  

Лаврінець Анна 

Володимирівна 

Х Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та 

студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

(обласний етап, 

нефілологічна 

спеціальність) 

30.11.2019 1 місце  

Немикіна Віолета 

Анатоліївна 

ХХ Міжнародний 

конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 

(обласний етап, 

філологічна 

спеціальність) 

07.12.2019 1 місце 

Бойко Наталія 

Анатоліївна 

ХХ Міжнародний 

конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 

(обласний етап, 

нефілологічна 

спеціальність) 

07.12.2019 1 місце 
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Таблиця 16 

Результати наукової діяльності в НаУОА протягом 2017-2019 років 
  2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Кількість захищених докторських 

дисертацій 

2 2 5 

Кількість захищених кандидатських 

дисертацій 

3 3 3 

Студенти-переможці ІІ туру всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

6 5 6 

Студенти-переможці всеукраїнської 

студентської олімпіади 

7 18 6 

Студенти-переможці регіональних та 

галузевих конкурсів, змагань, олімпіад 

14 7 1 

Кількість публікацій у виданнях, що 

включені до Scopus/Web of science 

17 28 24 

Кількість публікацій у виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних 

баз даних 

33 116 80 

Кількість публікацій у інших виданнях 324 208 240 

Участь у наукових заходах (конференції, 

круглі столи, семінари і т.д.) 

215 196 205 

Монографії 11 21 25 

Підготовка та видання підручників 5 0 1 

Підготовка та видання навчальних 

посібників 

4 4 5 

Підготовка навчально-методичних видань 6 8 7 

 

Докторські дисертації захищено: 

1. Петрушкевич Марія Стефанівна, кафедра культурології та філософії 

2. Вісич Олександра Андріївна, кафедра української мови та літератури 

3. Пухонська Оксана Ярославівна, кафедра української мови та літератури 

4. Кривицька Ольга Романівна, кафедра фінансів, обліку та аудиту 

5. Колос Михайло Іванович, кафедра правосуддя та кримінально-правових 

дисциплін 

 

 

Кандидатські дисертації захищено: 

1. Каламаж Вікторія Олегівна, кафедра міжнародних відносин 

2. Матвійчук Наталія Володимирівна, кафедра міжнародних відносин 

3. Шабаровський Богдан Володимирович, Інститут права 

ім.І.Малиновського 

 

 

Виховна робота 

Метою університетського виховання є формування та розвиток 

високоосвіченої, гармонійно розвиненої, національно-свідомої, патріотично 

налаштованої, високоморальної особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб 

життя, фізичний та духовний розвиток. Задля досягнення цієї мети в 
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університеті створена розгалужена система виховної та позааудиторної роботи, 

яка охоплює багатоманітність напрямків: громадянсько-патріотичне та 

національне виховання; духовно-моральне та естетичне виховання на засадах 

християнських цінностей; формування здорового способу життя, подолання 

негативних явищ у молодіжному середовищі; формування корпоративної 

культури викладачів та студентів ОА, виховання патріотичних почуттів до 

Альма-матер, дотримання і розвиток академічних традицій; правове виховання; 

екологічне виховання, спрямоване на формування ціннісного ставлення до 

навколишнього середовища; формування професійної самосвідомості студентів;  

профорієнтаційна робота тощо. 

Організаційно виховну та позааудиторну роботу здійснюють декілька 

структурних підрозділів: відділ з організації виховної роботи студентів; 

спортивний клуб; інформаційно-рекламний відділ; музей історії Острозької 

академії (включає мистецьку галерею, експозицію сакрального мистецтва, 

колекцію стародруків); майстерня практичного психолога тощо. 

Безпосередньо виховну роботу на факультетах організовують заступники 

деканів з навчально-виховної роботи та куратори академічних груп. Крім того 

виховна робота здійснюється у тісній співпраці з органами студентського 

самоврядування університету – Братством спудеїв НАУОА та студентськими 

радами факультетів.  

В університеті використовуються різноманітні методи масової, групової, 

індивідуальної форм виховної роботи, що реалізовують систему напрямків 

виховання.  

У сучасних умовах найбільш актуальною є проблема патріотичного та 

громадянського виховання студентів, а також формування системи загальних та 

фахових компетентностей з метою імплементації положень Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», що стосуються забезпечення якості освітнього 

процесу. Гостро актуалізувалися проблеми внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій, необхідність популяризації принципів Кодексу академічної 

доброчесності серед студентів та викладачів, формування корпоративної 

культури. 

Найбільш помітні заходи у 2019 році 

Заходи з підготовки та відзначення 25-річчя від дня заснування 

Національного університету «Острозька академія»: 

1. Святкування 25-річчя НаУОА внесено до переліку святкових дат, 

що затверджений Постановою Верховної ради України «Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році» від 18 грудня 2018 року; 

2. Подали на перезатвердження новий склад Наглядової ради НаУОА; 

3. Підготовлено, погоджено у встановленому порядку та подано до 

розгляду відповідних державних органів влади та місцевого самоврядування 

(Президент України, Кабінет міністрів України, Міністерство освіти і науки 

України, Рівненська облдержадміністрація, управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації, Рівненська облрада) 31 пакет документів на 

нагородження членів нашого колективу державними нагородами, почесними 

грамотами та подяками з нагоди 25-річчя НаУОА. З них позитивно розглянуто 
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21 подання,   вручено нагороди 15 працівникам (6 Подяк МОН надійшли 

16.12.2019). Грамоти і подяки від НаУОА вручено 81 особі - працівникам і 

студентам НаУОА, відзначено нагородами НаУОА будівельників нового 

навчального корпусу. 

4. Виграли і реалізували грант за підтримки Українського 

культурного фонду на суму 1млн.458 тис.грн.:  

- 17-19 травня відбулася презентація ЗВО в Києві «Ренесанс Острозької 

академії в європейському контексті. 25 років відновлення»; 

- з 5 по 16 серпня відбувався двотижневий художній пленер, результатом 

якого стало відкриття виставки художніх робіт у арт-кластері нового корпусу 

НаУОА; 

- створено Арт-кластер НаУОА та гліптотеку Міртали Пелипенко; 

- реалізовано проект «Ренесанс образів»; 

- видано оновлений фотоальбом до 25-річчя Острозької академії та художні 

листівки; 

- видано енциклопедію «Острозька академія»; 

- відзнято промо-ролик про Острозьку академію; 

- створено експо-виставку, присвячену історії відродження ОА; 

- оновлено сувенірну продукцію НаУОА; 

-  Інформацію про проект розміщено на таких інформаційних ресурсах:  

Всеукранська газета День,  Укрінформ, Голос України, РівнеПост, 

Zaxid.media, Україна молода, ШоТам, ЧаРівне, 7Днів, Рівненські новини, 

РитмТВ, UA:Суспільне(Рівне) тощо; 

- підготовлено розгорнуту публікацію до 25-річчя в газеті «Урядовий 

кур»єр»; 

- підготовлено театралізоване дійство від студентів ОА; 

- реалізовано низку концертних ювілейних програм. 

Також було проведено інформаційну кампанію на радіостанціях ХітФМ, 

Радіо Максимум, Радіо Релакс (близько 500 повторів інформаційного 

ролику). 

Була створена сторінка в соціальній мережі Фейсбук, яку станом на 

17.12 вподобало 641 особа.  

5. Реалізовано проект «Ті, що відроджували ОА» (Микола Грищук, 

Роман Василишин, Василь Берташ, Василь Руденко, Микола Жулинський, 

Віктор Ющенко, Олег Ляшко, Лариса Івшина, Микола Шершун, зустрічі на 

факультетах з першими викладачами) 

6. Проведено святковий молебень і зустріч з Предстоятелем ПЦУ 

блаженнійшим Епіфанієм митрополитом Київським і всієї України; 

7. Встановлено рекорд до Книги рекордів Гіннеса, що стосується 

прочитання найдовшої лекції з археології. 

8. 18 жовтня відбулося святкування ювілейного Дня університету, 

під час якого було нагороджено викладачів (8 – грамотами, 11 - подяками), 

студентів (21 студент – грамоти, 10 – подяки) і співробітників (27 – грамотами, 

3 – подяки, 1 – премія ім. М.Галецького) університету грамотами й подяками. 

Також за підтримки УКФ відбувся святковий концерт державної заслуженої 
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хорової капели України «Трембіта», а також музична програма «Історія 

солдата» – театральний твір Ігоря Стравінського, на чолі із диригентом-

постановником Сергієм Хоровцем та режисером-постановником Анастасією 

Гнатюк.  

9. 30 жовтня відбувся Культурно-мистецький форум за підтримки 

Українського культурного фонду за участі головного редактора газети «День» 

Лариси Івшиної, де було презентовано проморолик, присвячений історії 

навчального закладу, презентовано нове видання ювілейного фотоальбому та 

енциклопедичного видання «Острозька академія: історія та сучасність 

культурно-освітнього осередку». Була представлена концертна програма 

творчої майстерні Мирослави Которович камерного ансамблю «АртеХатта», 

під час якої прозвучали твори Вівальді, Бортнянського та Березовського. 

10.  28 листопада проведено урочисте відкриття нового навчального 

корпусу за участі заступника міністра освіти і науки України Петра 

Коржевського, народного депутата Ольги Коваль, голів Рівненської 

облдержадміністрації та облради,  протектора НаУОА Романа Василишина, 

голови обласної федерації профспілок Рівненщини Миколи Шершуна, мера 

міста Острога Олександра Шикера. Під час урочистостей ректор університету 

Ігор Пасічник нагородив відзнакою академії — медаллю «Василь-Костянтин 

Острозький» помічника ректора з адміністративно-господарської діяльності 

Наталію Мельничук, генерального підрядника ТзОВ «Інвестиційно-будівельна 

компанія «Регіон» Андрія Берташа та генерального проєктувальника ПАТ 

«РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ» Мирослава Чабака. Інженер технічного нагляду 

будівництва Василь Нічик та виконроб ТЗОВ «Інвестиційно-будівельна 

компанія «Регіон» Андрій Каленюк були відзначені медаллю «Костянтин 

Острозький». Подяки за значний особистий внесок у будівництво навчального 

корпусу отримали приватний підприємець Роман Циркалюк та будівельник 

Олександр Король.  

Заступник Міністра освіти і науки України Петро Коржевський із нагоди 

25-річчя відродження Острозької академії урочисто вручив доценту кафедри 

англійської мови та літератури Світлані Новоселецькій орден княгині Ольги ІІІ 

ступеня. Завідувач кафедри української мови і літератури, професор, Академік 

Академії наук вищої школи України Іван Хом'як отримав почесне звання 

«Заслужений працівник освіти України». Крім цього, низку викладачів і 

співробітників вишу нагородили грамотами Рівненської ОДА, Рівненської 

обласної ради, управління освіти і науки Рівненської ОДА. 

11.  Музей історії реалізував низку заходів: 

- Виставка, присвячена до 90-ї річниці з дня народження Миколи Павловича 

Ковальського (центральний корпус НаУОА) 

- Виставка «25 років нової історії», присвячена відродженій Острозькій академії 

(центральний корпус НаУОА) 

Проєкти: 

- Укомплектовано  відеоархів із записами, що здійснювались протягом усіх 

років діяльності НаУОА.  
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- Створено цифровий фотоархів, віднайдено і передано до музею унікальні 

фотоплівки (214 шт.), на яких зафіксовано життя острозької академії від 1995 

до 2001 рр. 3211 кадрів  оцифровано, описано, каталогізовано. 

Акції: 

- «25 років 25 кроків» - алея QR-кодів. Розміщено інформацію про 

найважливіші події з кожного року діяльності Острозької академії. Акція 

організована до 12 квітня - дня підписання Указу Президента Л. Кравчука про 

заснування Острозького вищого колегіуму. 

- Створено сайт archive.ostroh.com.ua, де розміщено фото за 25 років 

відродження академії (сайт перебуває в процесі оновлення) 

- Ніч в музеї 2019 тематично була присвячена історії відродженої академії. 

Акцію відвідало 450 осіб.  

Інші найбільш резонансні заходи: 

1. Міжнародний проект «Острог Forum 2019» в роботі якого взяли участь 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у супроводі Міністра освіти 

і науки України Лілії Гриневич, представників державної влади Рівненської 

області та міста Острога (1 березня).  

2. Встановлено два рекорди до Книги рекордів України: 

Під час фестивалю різдяних піснеспівів було встановлення рекорду 

України у категорії “Масові заходи” за найширше представлення 

християнських релігійних конфесій України та світських творчих колективів у 

прославленні Новонародженого Ісуса Христа (дев'ятий рекорд України, 

встановлений НаУОА) (26 січня); 

Десятий ювілейний рекорд України у категорії “Масові заходи” було 

встановлено під час Дипломатичного форуму. Уперше на платформі ЗВО 

одночасно зустрілися представники дипломатичного корпусу та співробітники 

іноземних дипломатичних і консульських установ, що представляли 17 країн 

світу (3 лютого).  

3. Візит Президента України Володимира Зеленського (10 вересня) 

Заходи в межах плану виховної роботи НаУОА: 

1. Урочисті церемонії посвяти першокурсників в студенти Острозької 

академії - «Інавгурація-2019» (вересень) та випуску магістрів «Конвокація-

2019» (лютий), що мають чітке національно-патріотичне та духовно-моральне 

спрямування; 

2. Щорічний конкурс краси та інтелекту «Гальшка року-2019»( березень);  

3. «Рекреація-2019» - спортивно-мистецьке свято, що підсумовує 

спортивні здобутки студентів за рік (червень).  

4.  Конкурс мистецьких команд гуртожитків «Гуртом-2019» (жовтень); 

8. «Візитівка-2019» - щорічний конкурс команд першокурсників 

(листопад). 

Зустрічі з громадськими та державними діячами, політиками, народними 

депутатами, експертами, дипломатами, діячами культури тощо. Інформація 

щодо зустрічей висвітлюється на офіційному сайті НаУОА: 

1 березня – міністр освіти та науки України Лілія Гриневич та прем’єр-міністр 

Володимир Гройсман 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/01-03-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/01-03-01
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26 березня - український кримськотатарський політик, заступник голови 

Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз 

8 квітня - народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Наталія 

Кацер-Бучковська 

9 квітня – український співак Назар Хасан 

10 квітня – представник глобального молодіжного проекту«U-Report» Світозар 

Ніцполь та фронтмен поп-гурту «Антитіла» Тарас Тополя 

12 квітня - предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Епіфаній 

13-14 квітня - американський волонтер, бакалавр в галузі соціології та 

кримінального правосуддя, магістр державного управління Джеффрі Гленн 

16 квітня - Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах 

Ганна Гопко 

16 квітня - український політик та дипломат, перший Надзвичайний і 

Повноважний Посол України в Російській Федерації (1992 р.) Володимир 

Крижанівський 

16 квітня - відомий український поет, перекладач та літературознавець Остап 

Сливинський 

10 травня – 3-тій президент України Віктор Ющенко 

21 травня – найшвидший піаніст світу Любомир Мельник 

31 травня - скрипаль Кирило Стеценко 

05 червня - директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, доктор 

філологічних наук, голова Наглядової ради НаУОА Микола Жулинський 

21 червня - фронтмен гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук 

10 вересня - президент України Володимир Зеленський 

16 вересня - професор університету Лойола-Мерімаунт уЛос-Анджелесі, 

архімандрит Кирило Говорун 

25 вересня – народний депутат  України 8 скликання Олег Ляшко 

01 жовтня - відомий український письменник, публіцист та перекладач Андрій 

Бондар 

10 жовтня - керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти Михайло Винницький і член Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти Олександр Длугопольський 

12 жовтня - український публіцист, письменник і журналіст Віталій Портников 

24 жовтня - українські письменники - Брати Дмитро та Віталій Капранови  

30 жовтня - головна редакторка щоденної всеукраїнської газети «День» Лариса 

Івшина 

12 листопада  -  головний редактор сайту “Історична правда” - Вахтанг Кіпіані 

5 грудня - Екс-віце-спікерка Верховної Ради України Оксана Сироїд. 

21 грудня - заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний 

 Відзначення державних свят, ювілейних, пам’ятних дат, що носять 

національно-патріотичне спрямування. Для прикладу: 

- заходи до Дня української писемності та мови (9 листопада): виставка «Історія 

української мови в контексті історії Острозької академії»; акція для студентів та 

викладачів Острозької академії, під час яких поширювали роздруковані тексти 

із правильним слововживанням та перевіряли знання з державної 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/26-03-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/26-03-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/08-04-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/08-04-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/09-04-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-04-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-04-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/12-04-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/14-04-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/14-04-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-04-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-04-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-04-04
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-04-04
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-04-04
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-04-05
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-04-05
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-05-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-05-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/02-06-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/05-06-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/05-06-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-06-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-09-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-09-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/16-09-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/25-09-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/25-09-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/25-09-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/01-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/01-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-10-03
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-10-03
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/10-10-03
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/12-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/24-10-03
https://www.youtube.com/watch?v=oDVOMs3RZ6M
https://www.youtube.com/watch?v=oDVOMs3RZ6M
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/12-11-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/05-12-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2019/21-12-01
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мови; відкрита лекція на тему: «Новий український правопис: що потрібно 

знати?», лектор кандидат педагогічних наук Зоя Столяр; мовний квест «Ну що 

б здавалося слова...» та показ українського фільму «Гіркі жнива»; духовно-

літературна акція на тему: «Від преподобного Нестора Літописця до Ліни 

Костенко і далі у майбутнє». Традиційно студенти, викладачі та працівники 

Острозької академії 8 листопада взяли участь у 19-тому Всеукраїнському 

радіодиктанті національної єдності.  

- вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів. Упродовж тижня викладачі на 

початку занять обговорювали дану тему разом зі студентами. Як джерела 

використовували свідчення, документи та фотокартки з часів 1932-1933 років, 

які описували масштаби трагедії. У пам’ять про Голодомори 1932-33 рр. в холі 

університету оформлено фотовиставку, за матеріалами американського центру 

досліджень, та символічну інсталяцію. Акція «Запали свічку». 

- до Дня Гідності та Свободи в Національному університеті «Острозька 

академія» 21 листопада відбувся показ фільму «Невидимий батальйон». 

Організаторами цього заходу стали студенти Острозької академії. Цей фільм є 

першою українською документальною стрічкою про жінок на війні.  

Виступи відомих митців, виконавців, майстрів художнього слова тощо. 

Інформація висвітлена на офіційному сайті наУОА. 

Основні перспективи на 2020 рік: розробка комунікативної стратегії та 

брендбуку НаУОА, розробка положення про тьюторство, перезавантаження 

роботи «Школи освітніх інновацій», активізація просвітницької роботи з 

утвердження принципів академічної доброчесності, уведення практики 

менторства з боку випускників НаУОА. 

 

Міжнародні зв’язки 

За період з січня по грудень 2019 року у Національному університеті 

«Острозька академія» активно проводилася діяльність, спрямована на розвиток 

міжнародних відносин з зарубіжними навчальними та науково-дослідними 

закладами, іноземними освітніми організаціями та фундаціями. У 2019 році 

університетом підписано 8 угод про співпрацю з закордонними партнерами. 

Острозька академія є членом Європейської Асоціації Університетів, 

Консорціуму українських університетів та Варшавського університету, 

Східноєвропейської мережі університетів, Міжнародного консорціуму 

університетів та ін. 

Викладачі, працівники та студенти Національного університету 

«Острозька академія» беруть активну участь у міжнародній науковій 

діяльності. У період з січня по грудень 2019 р. 188 студентів та викладачів 

НУОА проходили стажування та навчальні практики у зарубіжних організаціях 

та установах, у т.ч. 41 викладач і співробітник Національного університету 

«Острозька академія» перебував в ділових зарубіжних відрядженнях (брали 

участь у наукових конференціях, симпозіумах, стажуваннях, навчанні, у 

виконанні спільних наукових досліджень, читанні лекцій за кордоном).  

Таблиця 17 
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Кількість закордонних відряджень викладачів, працівників та 

студентів Національного університету «Острозька академія» у 2019 р. 
№ Країна 2019 

1.  Польща  31 

2.  Литва 2 

3.  Іспанія 1 

4.  Франція 1 

5.  Німеччина 95 

6.  Марокко 1 

7.  Естонія 2 

8.  США 2 

9.  Греція 2 

10.  Португалія 4 

11.  Чехія 1 

12.  Словаччина 1 

13.  Литва 12 

14.  Грузія 3 

15.  Швеція 1 

16.  КНР 1 

17.  Болгарія 28 

 Всього: 188 

 

У 2019 році 17 іноземних лекторів і науковців взяли участь у навчальному 

процесі Національного університету «Острозька академія» та прочитали для 

студентів НУОА факультативні курси на волонтерських засадах. Усього у 2018 

році академію відвідало 76 іноземних гостей з Болгарії, Литви, США, КНД, 

Канади, Португалії, Туреччини, Південної Кореї, Франції, Великобританії 

тощо. 

В рамках угоди про академічну співпрацю з Варшавським університетом 

вдало реалізується спільна магістерська програма з видачею дипломів обох 

сторін з напрямку «Східні студії», а також з напрямку «Міжнародні відносини». 

Розпочату реалізацію спільної магістерської програми з видачею дипломів обох 

сторін з напрямку «TESL» у рамках угоди про академічну співпрацю з 

Нортамбрійським університетом, Великобританія. 

У рамках угоди про співробітництво в галузі освіти між Міністерством 

освіти і науки України і Міністерства освіти КНР в першому півріччі 2019 р. на 

базі Національного університету «Острозька академія» студентами 

продовжувалося вивчення курсу китайської мови під керівництвом викладача 

Шеньянського університету провінції Ао Лан. З наступного навчального 

семестру 2019-2020 навчального року курси буде продовжено під керівництвом 

нового викладача з КНР Міаоміао Ванґ. 

Станом на грудень 2019 року у Національному університеті «Острозька 

академія» навчаються 10 іноземних студентів на заочному відділенні та денній 

формі навчання (Азербайджан, Нігерія, Республіка Польща, Російська 

Федерація, Турецька Республіка, ФРН, Республіка Білорусь, КНР).  

У 2019 році Національний університет «Острозька академія» брав участь у 

наступних міжнародних рейтингах провідних ВНЗ світу: 

- QS Quaquarelli World University Rankings; 
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- Thomson Reuters University ranking (Times Higher Education); 

- U-Multirank; 

- Round University Ranking – Clarivate Analytics ; 

- GreenMetrics; 

- Webometrics та ін. 

НУОА посів 2 місце серед українських ЗВО у рейтингу RUR Teaching 

Ranking та 5 місце за показниками Research Ranking. Університет увійшов до 

першої четвірки українських університетів у Times Higher Education University 

Impact Rankings 2019. Окрім цього, НУОА займає 8 позицію серед українських 

вузів відповідно до рейтингу GreenMetrics. 

Значним здобутком у цьому році стала активна реалізація Угоди про 

співпрацю з коледжем Назарет в м. Рочестер (США). У 2017 році до цього 

коледжу на чотиримісячне навчання на конкурсній основі було обрано студента 

гуманітарного факультету Дмитра Байду, у 2018 році – студентку факультету 

романо-германських мов Катерину Басюк, а у 2019 році у Рочестері навчалася 

студентка гуманітарного факультету Анна Гриньків. Програма академічних 

обмінів триватиме ще два роки з можливою пролонгацією угоди. Активно діє 

також програма семестрових академічних обмінів між НУОА та Поморською 

академією у Слупську, Польща. У 2019 році у програмі взяло участь 18 

студентів з різних факультетів НУОА. 

Спільні наукові дослідження факультетів НаУОА: 

Факультет ПІМ – Католицький університет ім. Яна Павла ІІ у Любліні, 

Стокгольмський університет, Болонський університет, Державна вища 

професійна школа у Замості, Сілезький університет, Варшавський університет, 

Академія ім. Якуба з Парадижу у Гожуві Вєлькьпольському, Вільнюський 

університет, Прешувський університет, Сухумський державний університет, 

Університет Тарту, Університет Масарика у Брно, Карловий університет у 

Празі, Університет ім. Матея Бела у Банській Бистриці та ін. 

Факультетом виграно гранти Вишеградського фонду та Програми ім. Жана 

Моне.  

Економічний факультет – Люблінська політехніка, Ліверпульський 

університет, Університет Міньо у Бразі, Школа Бізнесу Мічиганського 

університету, Поліський державний університет, Білоруський національний 

технічний університет, Вища Школа Бізнесу і Підприємництва у Островці 

Свєнтокшиському, Університет Латвії у Ризі та ін. 

Факультет міжнародних відносин – Університет Марії Кюрі-Склодовської, 

Варшавський університет, Католицький університет ім. Яна Павла ІІ у Любліні, 

Поморська академія у Слупську, Державна Вища Професійна Школа ім. Якуба 

з Парадижу у Гожуві Вєлькопольському, Торонтський університет та ін. 

Факультет романо-германських мов - Університет Рену, Університет Парі 

Дідро, Університет Монпельє, Університет ім. Яна Кохановського у Кєльце, 

Інститут Сервантеса, Мюнхенський університет перекладознавства, 

Варшавський університет, Ягелонський університет, Академія ім. Яна Длугоша 

у Ченстохові, Жешувський університет та ін. 
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Гуманітарний факультет – Ягелонський університет, Мединський 

університет, Університет Ататюрка у Туреччині, Університет ім. Яна 

Кохановського у м. Кєльце, Університет Зеленої Гури, Варшавський 

університет, Лаббокський університет, Католицький університет ім. Яна Павла 

ІІ у Любліні, Університет Марії Кюрі-Склодовської, Академія інституцій і 

культур у Греції, Стамбульську товариство науки і культури, Протестантський 

теологічний університет у Лейдені та ін. 

Факультетом виграно гранти Вишеградського фонду та Програми ім. Жана 

Моне. 

Інститут права ім. І. Малиновського – Томський університет, Університет ім. 

А. Міцкевича у Познані, Варшавський університет, Печський університет, 

Університет Турку, Стамбульський цивілізаційний університет, Інститут 

правознавства у Мінську, Ташкентський Державний юридичний університет, 

Казахстансько-Американський вільний університет, Бєлградський університет  

та ін. 

Участь НУОА у міжнародних грантових проектах у 2019 р. 

1) У 2019 році ВМЗ НУОА оформлено 11 грантових заявок та подано до 

Європейської комісії за посередництвом університетів країн ЄС (Республіки 

Польща, Литовської Республіки, Португалії, Румунії, Іспанії) у рамках 

програми Еразмус+. Назва проекту – «Програма академічної мобільності». 

програма передбачає стажування і викладання наших викладачів за кордоном, 

семестрове навчання наших студентів за кордоном, а також відповідне 

навчання, викладання і стажування іноземців у НУОА. 

2) У травні 2019 року ВМЗ НУОА спільно з Клайпедським державним 

університетом прикладних наук (Литовська Республіка) оформлено грантову 

заявку та подано до Міністерства молоді та спорту України. Назва проекту – 

«Спорт як життєве кредо європейської молоді України та Литовської 

Республіки». Сума фінансування у рамках заявки – 189954,00 грн. Проект 

відібраний і реалізований у вересні-жовтні 2019 року. 

3)  У 2019 році спільно з Клайпедським університетом прикладних наук 

продовжено проект «Давайте збудуємо міст», подано заявку на проведення 

другої частини проекту до Міністерства закордонних справ Литовської 

Республіки. Проект виграно і реалізовано спільний студентський культурно-

освітній обмінний проект. Сума фінансування – 190 тис. грн. Проект 

реалізований у вересні 2019 року. 

4) У 2019 році НУОА став учасником консорціуму університетів-

переможців проекту «WARN – Академічна протидія гібридним загрозам». 

Проект триватиме у період 15.11.2019 р. – 14.11.2022 р. Грантонадавачем 

проекту виступає ЕАСЕА. 

 

Бібліотечно-інформаційне забезпечення освітнього процесу  
 

У Національному університеті «Острозька академія» функціонує потужна 

система бібліотечно-інформаційного забезпечення, що включає Наукову 

бібліотеку, ресурсні центри факультетів, навчально-наукового інституту права 
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ім. І. Малиновського, Інституту дослідження української діаспори та методичні 

кабінети при кафедрах. 

До бібліотечної системи входять 2 абонементи для видачі літератури, 2 

читальні зали та загалом обслуговується понад 6000 користувачів: студенти, 

аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький склад, навчально-

допоміжний персонал, зовнішні читачі та інші. 

Упродовж 2019 року Наукова бібліотека здійснила повний перехід на нову 

автоматизовану бібліотечну систему з відкритим кодом koha. Як і попередня 

система УФД, АБІС koha разом із власною розробкою системою LitPro 

дозволяє автоматизувати основні бібліотечні процеси. Так, автоматизація 

функцій з комплектування та обліку фондів реалізована через модулі 

«Надходження» та «Звіти», формування, поповнення та корекція баз даних 

через модуль «Каталогізація», замовлення та видача літератури – через модуль 

«Обіг», робота з читачами – через модуль «Відвідувачі», з періодикою – через 

модуль «Серіальні видання», управління та масові операції – через модулі  

«Інструменти» та «Керування Коха». Взаємодія читачів із системою та 

бібліотекарями реалізована через модуль «OPAC». Створення та коригування 

списків рекомендованої викладачами літератури до навчальних курсів 

відбувається у системі LitPro. Можливості системи дозволяють кафедрам та 

факультетам  слідкувати за рівнем забезпеченості навчальних курсів 

бібліотечними ресурсами, надсилати запити щодо передплачених періодичних 

видань, автоматично генерувати актуальні звіти по забезпеченості літературою. 

Використовуючи спектр функцій системи LitPro, усі користувачі бібліотеки 

(студенти, викладачі, науковці) можуть отримати динамічну інформацію про 

наявності базової, іншої рекомендованої літератури та її розміщення, а також 

мають можливість здійснювати доступ до оцифрованих повнотекстових копій 

навчальної та методичної літератури. Упровадження АБІС koha також дало 

можливість відмовитися від карткових каталогів на користь електронних, 

виявити недоліки та помилки, пов’язані із використанням попередньої системи, 

що в свою чергу вимагає кропіткої роботи бібліотекарів у наступні роки. Аналіз 

використання системи LitPro дозволив показати, що механізм взаємодії 

бібліотекарів із викладачами через лаборантів кафедр можна спростити, 

використавши прямий зв’язок системи LitPro із робочими програмами 

навчальних дисциплін. Для цього у плані стратегічного розвитку університету 

запланована розробка системи «Силабус», яка не лише дозволить уніфікувати, 

оптимізувати, централізувати створення, оновлення, перевірку, компонування 

робочих програм навчальних дисциплін, а й в автоматизованому режимі 

передати дані системі LitPro, про зміни списків рекомендованої літератури, 

зміну назв існуючих дисциплін, появу нових чи закриття старих.   

Комп’ютеризовані робочі місця у Науковій бібліотеці надають можливість 

доступу до інтернету та локальної мережі як бібліотеки, так і університету. 

Загалом в локальній мережі знаходиться 332 комп’ютери, 30 із яких розміщено 

в читальних залах бібліотеки. Читачі мають змогу також користуватися 

власними ПК чи мобільними пристроями з безкоштовним доступом до мережі 

інтернет через бездротовий зв'язок (Wi-Fi).  
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Фонд бібліотеки універсальний за змістом та укомплектований із книг 

(підручники, посібники, монографії, довідники), періодичних видань та 

навчально-методичної літератури. Станом на кінець 2019 року фонди 

бібліотеки було поповнено понад 2547 тисячами книг та журналів та понад 220 

електронними документами. Загальний бібліотечний фонд нараховує близько 

550 тис. примірників, із яких близько 48 % – навчальна література, 43 % – 

наукові видання, 9 % – художня література, 0,3 % – рідкісні та особливо цінні 

книги та документи. 

За покликанням https://lib.oa.edu.ua/ можна знайти вичерпну інформацію 

про режим та правила роботи бібліотеки, книжкові фонди та їх структуру, нові 

надходження, дані про приватні колекції, праці викладачів та новинки 

видавництва Острозької академії. На сайті Наукової бібліотеки також 

розміщено добірку статистичних даних, навчальних та наукових ресурсів у 

вільному доступі. Через інтернет-сторінку університетської бібліотеки можна 

отримати доступ до передплачених ресурсів та ресурсів у тестовому чи 

вільному доступі: журналу The Economist, інформаційно-аналітичних ресурсів 

POLPRED, системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН, 

ресурсів наукометричних платформ Scopus та Web of Science. В електронному 

каталозі Наукової бібліотеки загалом налічується понад 192 тис. описів. 

Фахівці Наукової бібліотеки систематично працюють над наповненням 

електронного бібліографічного покажчика праць науковців університету 

«Наука Острозької академії» (https://lib.oa.edu.ua/funds/science-oa/), та ставлять 

за мету зібрати електронні версії всіх повнотекстових матеріалів досліджень, 

що велися нашими науковцями з часу відродження Острозької академії.  

Завдяки участі Наукової бібліотеки Національного університету 

“Острозька академія” у проекті «Електронна бібліотека України: створення 

Центрів знань в університетах України» читачам бібліотеки у 2019 році була 

надана можливість отримати тестовий доступ до світових інформаційних 

ресурсів, зокрема: LIBRARIA, Statista, Times Higher Education, Academic Search 

Premier, Business Source Premier, Regional Business News, Master FILE Premier, 

Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, 

Newspaper Source, Education Resource Information Center (ERIC), GreenFile, 

LISTA, Library, Information Science &amp; Technology Abstracts™, Teacher 

Reference Center, European Views of the Americas: 1493-1750.  

Наукова бібліотека НаУОА має відділ інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення. У сферу його компетенції входить розробка, 

впровадження та інформаційний супровід програмних продуктів, призначених 

для автоматизації основних процесів діяльності університету. Так, завдяки 

зусиллям працівників відділу у співпраці з інформаційно-технічним центром, 

Наукова бібліотека змогла стати консолідуючим осередком, який дозволив 

об’єднати практично усі інформаційні сервіси НаУОА в єдине інтегроване 

інформаційне середовище. Таке об’єднання стало можливим, у першу чергу, 

завдяки використанню можливостей проєкту «Google Aps for Education». Наразі 

професорсько-викладацький склад, усі студенти та працівники мать облікові 

записи у домені oa.edu.ua, що дозволило реалізувати не лише ефективну 

https://lib.oa.edu.ua/
https://lib.oa.edu.ua/funds/science-oa/
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співпрацю завдяки використанню хмарних сервісів Google, а й використати 

систему єдиної відкритої автентифікації для доступу до усіх сервісів Острозької 

академії. 

Облікові записи у домені oa.edu.ua дозволяють авторизуватися та 

працювати у таких інформаційних сервісах: 

1. Навчальна платформа Moodle (moodle.oa.edu.ua) — об’єктно-орієнтоване 

середовище дистанційного навчання. ІС Moodle використовується не лише 

для дистанційного навчання, а й для забезпечення денної та заочної форм 

навчання. За допомогою цього середовища кожен викладач має можливість 

створити свою власну навчальну дисципліну. Найчастіше в НаУОА 

використовують такі можливості Moodle: 

 розміщення навчальних матеріалів, програм, конспектів лекцій, 

планів практичних, семінарських, інструктивних відео-фрагментів, відео-

лекцій із власного каналу YouTube, аудіо-контенту, посилань на цікаві 

ресурси тощо; 

 здійснення комунікації між викладачем та студентами за 

допомогою таких видів активності як форуми, чати, обмін короткими 

повідомленнями, тощо; 

 реалізація таких видів активності як спільне створення глосаріїв, 

вікі, баз даних; 

 контроль знань студентів за допомогою проведення тестувань з 

автоматичним оцінюванням спроб;  

 контроль виконання довгострокових завдань, реферативних та 

наукових робіт, наукових есе з можливістю встановлення термінів подання і 

автоматичною фіксацією часу подання таких робіт; 

 автоматична перевірка поданих робіт на унікальність із 

використанням університетської бази наукових робіт та індексом інтернет 

інтегрованим модулем «Unicheck»; 

 ведення журналу оцінювання, доступного для перегляду студентам, 

при цьому, кожен студент має можливість переглядати лише свій власний 

рейтинг та розглядати зауваження та коментарі, що стосуються саме його 

робіт. 

2. Не менш популярною є власна розробка ІС «LitPro» (litpro.oa.edu.ua) – 

система управління методичним забезпеченням та літературою. Основним 

завдання цієї системи є створення та коригування списків рекомендованої 

викладачами літератури до навчальних дисциплін. Можливості системи для 

кафедр: 

 контроль рівня забезпеченості навчальних дисциплін бібліотечними 

ресурсами з боку кафедр;  

 внесення рекомендованої викладачами літератури по навчальних 

дисциплінах; 

 надсилання запитів з приводу замовлення необхідної літератури у 

відділ комплектування; 

 автоматичне генерування актуальних звітів по забезпеченості 

літературою.  

https://moodle.oa.edu.ua/
https://litpro.oa.edu.ua/
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Можливості для користувачів бібліотеки (студентів, викладачів, науковців): 

 отримання динамічної інформації про наявну базову, іншу 

рекомендовану літературу та її розміщення; 

 доступ до оцифрованих чи електронних повнотекстових копій 

навчальної, методичної літератури та періодики. 

4. Система «LitPro2» (litpro2.oa.edu.ua), що є також власною розробкою і 

доповненням ІС «LitPro», призначена для розміщення повнотекстових 

електронних версій підручників та методичних посібників з обмеженим 

доступом (доступ надається власникам корпоративного облікового запису у 

домені oa.edu.ua). 

5. ІС «QA» – quality analysis (qa.oa.edu.ua). Власна розробка призначена для 

відображення профілю науково-педагогічного працівника, здійснення 

самодекларування та самоатестації професорсько-викладацького складу, 

рейтингування викладачів, кафедр, факультетів університету, автоматичної 

генерації звітів про навчально-методичну, наукову, організаційну роботу. Цього 

року система була доповнена модулем, який дозволив в електронному вигляді 

вести індивідуальний план викладача; 

6. Чергова власна розробка ІС «Деканат» (dekanat.oa.edu.ua), яка стала 

основою масштабної Системи менеджменту освітніх процесів. На кінець 2019 

року у ній реалізовані такі можливості: 

 Робота з групами: створення академічних груп на основі контактів 

домену oa.edu.ua; розбиття груп на підгрупи; створення нетипових груп; 

створення потоків; наповнення груп студентами. 

 Внесення у довідник навчальних предметів та їх редагування. 

 Формування/редагування аудиторного фонду: формування переліку 

аудиторій для кожного факультету; формування міжфакультетного 

аудиторного фонду; можливість вказання кількості місць в аудиторії, 

наявності мультимедійного обладнання/телевізора, можливість визначення 

аудиторії як комп’ютерної аудиторії. 

 Внесення навчального робочого плану (відповідальність лаборантів 

випускових кафедр/завідувачів випускових кафедр). 

 Створення навчального навантаження: створення зовнішніх та 

внутрішніх заявок (зовнішні заявки спочатку розглядаються кафедрами, які 

забезпечують читання дисциплін, після чого мають бути 

затверджені/відкориговані/надіслані на доопрацювання навчально-

методичною частиною; внутрішні заявки – реалізуються силами своєї 

кафедри й призначені для можливості затвердження/коригування/ 

надсилання на доопрацювання навчально-методичною частиною); 

формування навантаження відбувається автоматично після схвалення 

заявок. 

 Можливості виставлення розкладу: одночасне виставлення усіма 

методистами факультетів; використанням функції Drag&Drop; виставлення 

пар на декілька тижнів наперед; швидке виставлення обраної пари кілька 

разів на тиждень; контроль збігу: по аудиторіях, викладачах, студентах; 

https://litpro2.oa.edu.ua/
https://qa.oa.edu.ua/
https://dekanat.oa.edu.ua/
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перегляд вільних аудиторій (загальні, що залишилися, по факультетах, зі 

спец. обладнанням, комп’ютерних аудиторій);  

 Генерація і роздрук розкладу: на факультет по курсах чи по 

спеціальностях; викладачам кафедри. 

 Можливість виставлення розкладу для студентів, які одночасно 

навчаються на декількох спеціальностях, у тому числі на заочній формі 

навчання. 

7. ІС «Розклад» rozklad.oa.edu.ua (власна розробка). Призначення: 

 Автоматичне відображення персонального розкладу на поточний 

тиждень викладачу/студенту, який увійшов у систему під своїм 

корпоративним обліковим записом; відображення розкладу на мобільних 

пристроях. Власне цей пункт і є основним функціоналом системи 

«Розклад», хоча він також доступний і у системах «Деканат» та «Викладач». 

 Нова, реалізована у 2019 році, функція – доступ до оцінювання 

якості викладання навчальних дисциплін викладачами. У студента є 

можливість оцінити якість читання курсів, які вони прослухали. 

8. ІС «Feedback» – «Зворотній зв’язок» feedback.oa.edu.ua/ (власна 

розробка). Призначення:  

 Здійснює збір та опрацювання результатів оцінювання якості 

читання навчальних дисциплін викладачами. 

 Надає інтерфейс менеджменту результатів оцінювання за вибраний 

навчальний рік по вибраному викладачеві. 

 Надає готові дані оцінювання якості викладання викладачів у 

систему QA. 

9. ІС «Викладач» teacher.oa.edu.ua (власна розробка). Призначення: 

 Автоматичне відображення персонального розкладу на поточний 

тиждень викладачу, який увійшов у систему під своїм корпоративним 

обліковим записом; 

 Нова, реалізована у 2019 році, функція – доступ до результатів 

оцінювання якості викладання навчальних дисциплін, які читалися 

викладачем, студентами. 

10. Науковий блог НаУОА (naub.oa.edu.ua) – призначений для публікації 

студентських та викладацьких наукових статей та тез; 

11. Доступ до колекцій класичної музики, що підібрана для вивчення курсу 

за вибором «Історія музичного мистецтва» (lib.oa.edu.ua/funds/music/public – у 

публічному доступі; wit.oa.edu.ua – у обмеженому доступі через корпоративний 

обліковий запис); 

12. Корпоративне хмарне сховище та сервіси (Google пошта, диск, 

документи, календар, групи, класи, тощо). 

Системи, що не вимагають автентифікації у домені oa.edu.ua: 

1. Цифровий архів (eprints.oa.edu.ua), станом на грудень 2019 року 

нараховує понад 6860 елементів, індексується іноземними 

наукометричними базами. У цифровому архіві у вільному доступу 

розміщуються наукові та методичні публікації науково-педагогічних 

працівників нашого ЗВО, а також публікації наукових збірників академії. 

https://rozklad.oa.edu.ua/
http://feedback.oa.edu.ua/
https://teacher.oa.edu.ua/
http://www.naub.oa.edu.ua/
about:blank
http://wit.oa.edu.ua/
http://www.eprints.oa.edu.ua/
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2. Електронний архів дисертацій та кваліфікаційних робіт (theses.oa.edu.ua/). 

3. Платформа OJS (Open Journal System – https://journals.oa.edu.ua/) 

використовується для публікації електронних версій наукових журналів:  

 Науковий журнал «Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія» серія «Філософія»; 

 Науковий журнал «Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія» серія «Економіка»; 

 Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія»; 

 Наукові записки Національного університету "Острозька академія". 

Серія «Філологія»; 

 Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, 

Історичні науки; 

 Сучасне ісламознавство; 

4. Платформа OCS (Open Conference System – https://conf.oa.edu.ua/) – 

використовується для автоматизованого планування, організації та проведення 

електронних конференцій. Упродовж 2019 року на базі платформи було 

проведено такі конференції: 

 V науково-практична онлайн  конференція «Бібліотечна справа у 

сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та 

перспективи»; 

 VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»; 

 ХVІI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах глобалізації». 

 

 

 

Фінансово-економічна діяльність за 2019 рік 

У 2019 році фінансування університету здійснюється за такими 

бюджетними програмами: 

2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівня 

акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики; 

2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, 

виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів 

вищими навчальними закладами  та науковими установами, підготовка 

наукових кадрів, фінансова підтримка об’єктів, що становлять національне 

надбання; 

2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам)вищих 

навчальних закладів; 

3401070 Здійснення заходів державної політики з питань молоді та 

державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій; 

2201210 Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої 

освіти. 

https://theses.oa.edu.ua/
https://journals.oa.edu.ua/
https://conf.oa.edu.ua/
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Загальний обсяг  фінансування Національного університету «Острозька 

академія» за бюджетною програмою 2201160 (освіта) у 2019 році відповідно 

до кошторису доходів та видатків зі внесеними змінами складає 84478,7 

тис.грн. (що більше порівняно з 2018 на 45 відсотків), в тому числі 

фінансування із загального фонду – 46626,5  тис.грн та із спеціального фонду – 

36852,2 тис.грн. (в тому числі залишки на початку 2019 року 8294,1 тис.грн.). 

За рахунок  коштів загального фонду університет виплачує заробітну плату 

працівникам, здійснює належні соціальні виплати студентам з числа сиріт, 

здійснює оплату комунальних послуг та виплату стипендії аспірантам та 

докторантам, також капітальні видатки на будівництво нового навчального 

корпусу та реконструкцію гуртожитку. Загальна сума видатків загального 

фонду за 11  місяців  2019 року становить 41549,7 тис.грн., в тому числі: на 

заробітну плату з нарахуваннями 29968,9 тис.грн., на соціальні виплати 

студентам з числа сиріт  – 518,5 тис. грн., на оплату комунальних послуг – 

1157,7 тис.грн., на виплату стипендії аспірантам та докторантам – 1502,9 

тис.грн., на видатки по будівництву нового навчального корпусу 7281,3 

тис.грн., на реконструкцію гуртожитку – 984,1 тис.грн. 

За 11 місяців 2019 року на рахунки спеціального фонду НаУОА надійшло 

коштів в сумі  34841,5  тис.грн, (що на 19,0 відсотків більше ніж за аналогічний 

період 2018 року),  в тому числі від оплати за навчання та освітні послуги 

26472,9 тис.грн., від плати за проживання у гуртожитку 5619,3 тис.грн., від 

плати за оренду 246,7 тис.грн., від інших надходжень 5,4 тис.грн, від 

розміщення на депозитному рахунку тимчасово вільних коштів та інших 

власних надходжень 2497,2 тис.грн. 

За рахунок  коштів спеціального фонду університет підтримує в 

належному санітарно-технічному стані будівлі навчальних корпусів і 

гуртожитків, модернізує та збільшує комп’ютерну мережу, поповнює 

лабораторну базу, здійснює оплату комунальних послуг та інших 

господарських видатків. Загальна сума видатків спеціального фонду за 11  

місяців  2019 року становить 30745,3 тис.грн., в тому числі: на заробітну плату 

з нарахуваннями 21604,4 тис.грн., на придбання обладнання, комп’ютерної 

техніки та поповнення бібліотечного фонду 844,0 тис. грн., оплату комунальних 

послуг – 2797,7 тис.грн., придбання предметів, матеріалів – 2727,2 тис.грн., на 

оплата послуг (крім комунальних) – 1757,3 тис.грн., на відрядження – 91,6 

тис.грн., на виплату матеріальної допомоги та премій студентам – 141,7 

тис.грн., на інші видатки – 781,4 тис.грн. 

У 2019 році забезпечено виконання кошторису по доходах і видатках за 

бюджетною програмою 2201160 та станом на 1.12.2018 року відсутня 

заборгованість з виплат стипендії, заробітної плати та оплати комунальних 

послуг. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 

бюджетною програмою 2201040 (наука)  у 2019  році відповідно до 

кошторису доходів та видатків із врахуванням внесених змін   складає  1339,7  

тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду 472,7 тис.грн, за рахунок 

спеціального фонду 867,0 тис.грн. Видатки по загальному фонду передбачені на 
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проведення двох фундаментальних досліджень на суму  472,7  тис.грн. За 

рахунок коштів спеціального фонду у 2019 році реалізовуються два грантових 

проекти. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 

бюджетною програмою 2201190 (академічна стипендія) у 2019  році 

відповідно до кошторису доходів та видатків  складає 6663,6 тис.грн.   За 11 

місяців 2019 року на виплату академічних стипендій студентам Національного 

університету «Острозька академія» використано коштів в сумі 5656,8 тис.грн. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 

бюджетною програмою 3401070 (грант Міністерства молоді та спорту 

України) у 2019  році відповідно до кошторису доходів та видатків  складає 

190,0 тис.грн.   За 11 місяців 2019 року на реалізацію проекту «Спорт як 

життєве кредо для європейської молоді України та Литовської республіки» 

використано коштів в сумі 183,1 тис.грн. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 

бюджетною програмою 2201210 (пільгове кредитування) у 2019  році 

відповідно до кошторису доходів та видатків  із врахуванням внесених змін 

складає 784,5 тис.грн.   Відповідно до поданих заяв укладаються договори на 

пільгове кредитування на оплату освітніх послуг 14 студентам університету. 

Станом на 01 листопада 2019 року в університеті  проводиться повна 

інвентаризація основних засобів і матеріальних цінностей, грошових коштів, 

грошових документів та розрахунків із дебіторами і кредиторами. 
 

Адміністративно-господарська діяльність 

      Головним завданням АГЧ є утримання існуючої матеріально-технічної бази 

в нормальному експлуатаційному стані та створення необхідних умов для 

забезпечення навчальної й наукової діяльності студентів і співробітників 

університету. На балансі НаУ «ОА» обліковується 56 споруд загальною 

площею 39 648,47 кв.м, та земельною ділянкою 25,8 га. Експлуатувалось 6 

навчальних корпусів загальною площею біля 10000 м2, 10 гуртожитків площею 

біля 11000 м2, наукова бібліотека, культурно-мистецький центр, 

спорткомплекс, котеджне містечко. Враховуючи постійно зростаючі тарифи на 

комунальні послуги, університет здійснював комплекс заходів з 

енергозбереження. За власні кошти в навчальних корпусах і гуртожитках 

встановлено енергоспоживаючі світильники та лампи, замінювали вікна на 

енергозберігаючі, проводилось утеплення стін, перекриття. Силами  

працівників АГЧ проводився значний обсяг ремонтних робіт, заходів з 

благоустрою території і студентських скверів.  Виконано поточний ремонт, а 

саме: фарбування покрівлі храму, утеплення фасаду 1-го навчального корпусу, 

поточний ремонт  стель в житлових кімнатах гуртожитку №4, капітальний 

ремонт  квартири по вул. Татарська, 128а, а також проведено поточний ремонт 

всіх гуртожитків та приміщень університету. 

 У 2019 році завершено будівництво нового навчального корпусу, 

адміністративного корпусу, котельні та трансформаторної підстанції, загальною 

площею 10922,1 кв.м на 1700 учбових місць.  Будівництво нового навчального 



 
 

81 

корпусу, яке тривало з 2007-2019 р., це втілення принципів екологічності 

шляхом використання нових природозберігаючих будматеріалів, утеплювачів, 

сучасних енергозберігаючих технологій а також застосування легких сталевих 

каркасів з ефективними огороджуючими конструкціями, металопластику, 

полімерів (монтаж притяжної та витяжної вентиляції з рекуперацією повітря, 

монтаж антикригової системи, теплозберігаючі матеріали та енергозберігаючі 

прилади, утеплення тощо), що дало можливість зробити споруду максимально 

тепло- та енергоефективною. 

 Будівництво корпусу це втілення проекту урбанізації підземного 

простору із збереженням історичної спадщини. Окрім цього було передбачено 

що в  Національному університеті «Острозька академія»  необхідно 

запровадити  доступність  навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та 

інших груп населення ( МГН ), враховуючи вимоги та нормативи Державних 

будівельних норм України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки та споруди. Заклади 

освіти», ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і 

громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами слуху та 

зору» та інші нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення 

доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. Виконано наступні ознаки доступності об’єктів 

НаУ «Острозька академія» та безпеки пересування для МГН: безбар’єрне 

пересування по прилеглій території, наявність визначених місць (10% від заг. 

кіл-сті) для паркування автомобілів осіб з особливими потребами позначених 

знаками прийнятими в міжнародній практиці; доступний заїзд у приміщення – 

наявний пандус, що забезпечує підйом осіб на рівень входу у будівлю 

головного корпусу, безперешкодний вхід в монастирський, 

старомонастирський корпуси та храм  до рівня 1-го пов. що не потребують 

пандуса, доступ спрощують відсутність порогів; наявні санвузли для МГН; 

навпроти входів наявні інформаційні мнемосхеми та таблички  з піктограмами. 

На пішохідні шляхи (тротуари) не виступають кущі, інші зелені насадження та 

не звисають гілки дерев, вивіски, територія освітлюється вуличними ліхтарями, 

тротуари шириною не менше 1,50м, на прилеглій території, в усіх місцях 

перетину пішохідних шляхів/тротуарів з проїздами  існуючі проходи по усій 

ширині тротуару, без бордюр, з плавними ухилами не більше 1:12  та інше. На 

територіях та в будівлях присутня візуальна інформація про розташування 

пристосованих для людей з особливими потребами місць та послуг.  

 У новому навчальному корпусі передбачене безпроблемне пересування 

по прилеглій території, наявні місця для паркування автомобілів осіб з 

особливими потребами найближче до входу у приміщення, доступний заїзд у 

приміщення пандусом, відсутні пороги, передбачені широкі двері, вільні 

доступи до приміщень. Окрім цього,  навчальний корпус забезпечений 

інформаційними мнемосхемами з мовою Брайля. Перед вхідною групою та 

сходинковими маршами розміщено тактильні таблички. По всіх коридорах 

доступність проводиться по відповідних тактильних індикаторах у вигляді смуг 

із резини жовтого кольору до будь-якого приміщення відповідно до 

інформаційної таблиці. На першій та останній сходинці тактильна 
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попереджувальна полоса. На перилах наклейка з шрифтом Брайля з 

позначенням відповідного поверху приміщення. У навчальному корпусі 

змонтовано 3 ліфта, із них 2- пасажирських і 1 вантажопасажирський ( 

розміром 2,1х1,4 ). Кнопки керування ліфтами знаходяться на висоті Н=0,9 м. 

Вантажопасажирський ліфт оснащений інформаційним гучномовцем. На 

кожному поверсі передбачено окремі чоловічі та жіночі адаптовані туалети для 

осіб з особливими потребами з поручнями відповідно до будівельних норм. 

Умивальники встановлено на висоту Н=0,8 м з додатковими поручнями.  

 Отже, враховуючи вищенаведене, Національний університет «Острозька 

академія»  забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з 

особливими потребами та інших маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої 

інфраструктури відповідно до встановлених норм. 

 На сьогодні в НаУОА функціонує 10 гуртожитків. Загальна кількість 

мешканців гуртожитків становить 1064 студента. Переважна більшість 

студентів, які навчаються у нашому закладі  – з інших міст. Середовище 

студентського гуртожитку, безумовно, сприяє успішній соціальній адаптації 

майбутнього спеціаліста. Основні вимоги щодо організації життєдіяльності у 

студентських гуртожитках університету відображені у «Положенні та правилах 

проживання у студентських гуртожитках». З метою створення необхідних 

соціально-побутових умов для проживання, підготовки до занять, відпочинку, 

змістовного дозвілля та творчого розвитку студентів  на сьогоднішній день 

функціонує 2 студентських містечка, спортивно-культурний центр, їдальня, 

кафе, майновий комплекс  (стадіон, корти).  

 Для обслуговування такої бази  існує експлуатаційно-технічний відділ в 

наявності якого є автопарк. Для експлуатації транспорту проведено технічний 

огляд автобусів ( Богдан, Мерседес), виконано ремонт автомобіля Заз таврія. 

виконано ремонтні роботи автомобіля ЗІЛ, встановлено  щітку для прибирання 

території закладу на трактор DW 244AN, а також проведено заміну гідро-

розподілювача Р. -80. 

 Величезна увага приділяється охороні праці та протипожежній безпеці 

університету. І тому проведено навчання та перевірка знань з питань охорони 

праці з усіма керівниками підрозділів, проведено навчання з охорони праці та 

пожежної безпеки працівників, що працюють на роботах з підвищеною 

небезпекою, проведена перевірка технічного стану верстатного обладнання, 

механізмів столярної та слюсарної майстерень, проведена перевірка стану 

контурів заземлення, опору ізоляції електрообладнання на об’єктах 

університету, проведена перевірка технічного стану ручного 

електроінструменту, драбин по всіх підрозділах університету, проведений 

медичний огляд для працівників, що працюють на роботах з підвищеною 

небезпеко, усі підрозділи університету забезпечені медичними аптечками, на 

всіх об’єктах університету проведена перевірка утримання шляхів евакуації, 

сходових кліток, аварійних виходів, перезаключена угода з Експертно-

технічним центром «Держпраці», замінені світильники аварійного освітлення 

на усіх об’єктах університету. 
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 Навчальні корпуси, гуртожитки в повній мірі забезпечені 

вогнегасниками, закуплені нові вогнегасники на заміну списаним. 

 Виготовлені та вивішені схеми евакуації працівників в адміністративному 

корпусі та в новому навчальному корпусі. 

 Пожежні крани на всіх об’єктах перевірені на укомплектованість та на 

подачу води., проведена перевірка технічного стану пожежних гідрантів. Три 

особи пройшли навчання з правил пожежної безпеки в навчально-методичному 

центрі. Засідання комісії з питань ТЕБ та НС проводились відповідно до плану 

на 2019 рік. За звітний період проведено 6 засідань комісії, на яких 

розглядались 6 питань цивільного захисту студентів та працівників академії. 

 У звітному періоді проведено 1 командно-штабне навчання «Дії органів 

управління при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру». На 

навчання залучались: керівний склад університету та об’єктові формування. 

 Під час проведення навчання було відпрацьоване питання щодо евакуації 

студентів та працівників при виникненні надзвичайної ситуації. 

 У травні 2019 році в університеті проведений День цивільного захисту. 

Тренування з формуваннями університету проводились щоквартально. 

Проведена інвентаризація засобів індивідуального захисту. 

 На обліку в університеті існує 1 захисна споруда місткістю 650 чол. В 

2019 році проведений поточний ремонт захисної споруди, уточнена 

документація на ПРУ та створена ланка з обслуговування захисної споруди. 

Частина персоналу та студентів укривається в пристосованому підвальному 

приміщенні місткістю 250 чол. 

Особовий склад університету забезпечений засобами індивідуального захисту 

на 100%. В наявності є 2000 протигазів ГП-5 та 2000 респіраторів «Росток-

2ПК». У 2017 році проведена перевірка  протигазів на придатність. 

Проведено уточнення розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху 

на газовій котельній університету. 

Призначено склад формувань цивільного захисту. Всього створено 6 

формувань загальною чисельністю 25 чол. Особовий склад забезпечений 

засобами індивідуального захисту та необхідним майном (інвентарем). 

Тренування особового складу проводиться регулярно, згідно графіку. 

Висновок: формування цивільного захисту університету готові до дій у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих НС 

затверджена номенклатура об’єктового резерву. В університеті створений 

мінімальний резерв матеріально-технічних засобів для ліквідації надзвичайних 

ситуації об’єктивного рівня. 

Усі підрозділи університету забезпечені засобами пожежогасіння в 

повному обсязі. В навчальних корпусах, науковій бібліотеці, в гуртожитках 

університету встановлена протипожежна сигналізація. На території закладу 

існує пожежна водойма та 6 пожежних гідрантів.   

АГЧ також займається державними  закупівлями робіт та послуг, 

проводить підготовку та оприлюдненням річного плану закупівель та додатку 

до річного плану закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу. Проводить 
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засідання тендерного комітету. У 2019 році закуплено послуги з : постачання  

природного газу  для адмінприміщень – 655 078 ,99  грн., постачання 

природного газу для гуртожитків  –1 876 538 ,17 грн., розподіл природного газу 

– 302 835,20 грн., послуги з водопостачання адмінприміщень  та гуртожитків – 

236 750,74 грн., послуги з водовідведення адмінприміщень та гуртожитків  – 

402 928,04  грн., закуплено електричної енергії для адмінприміщення та 

гуртожитків  – 818 533,43 грн. Окрім цього відповідно до вимог за 2019 р. 

закуплено ряд матеріалів та послуг згідно додатку №1. 

 

Додаток №1 
Здійснення закупівель товарів та послуг для потреб Національного університету «Острозька 

академія»: 

1. Комп’ютери – 198284,20 грн. 

2.  Пальне – 197920,20 грн 

3. Друкована продукція з елементами захисту – 39530,20 грн. 
4. Комп’ютерне обладнання -198284,20 грн. 

5. Друковані книги -  18967 грн. 

6. Аптечки для гуртожитків НаУ ОА -3773,07 
7. Запасні частини до транспортних засобів – 35 796,50 

8. Офісне устаткування та приладдя – 38776,30 грн. 

9. Конструкційні матеріали – 111 986,50 грн. 

10. Електричні побутові прилади -87 612 грн. 
11. Вітальні листівки – 1340 грн. 

12. Газети – 11258,89 

Меблі для гуртожитків НаУ ОА -16000 грн. 
13. Вироби для ванної кімнати та кухні – 199664,60 грн. 

14. Насоси та компресори -2056 грн. 

15. Товари для господарства – 164 807,40 грн. 
16. Замки, ключі та петлі – 1746 грн. 

17. Косарки -8400 грн. 

18. Частини для сільськогосподарської техніки – 3190 грн. 

19. Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінг та супутні вироби -2880 грн. 
20. Продукція для чищення - 10502 грн. 

21. Столярні вироби 14051,91 грн. 

22. Світильники та освітлювальна арматура – 18285,10 грн. 
23. Фарби – 39708,53 грн. 

24. Вентиляційне обладнання – 1865 грн. 

25. Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки – 107 344,80 грн. 
26. Кабелі та супутня продукція – 10729 грн. 

27. Вироби з дроту – 1133,58 грн. 

28. Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами – 10173 грн. 

29. Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники – 13768,67 грн. 
30. Клеї – 2981 грн. 

31. Електрична апаратура для комутування та захисту – 20827,74 грн. 

32. Марки – 4969,50 грн. 
33. Частини до світильників та освітлювального обладнання – 8184,08 грн. 

34. Елементи електричних схем – 6969,44 грн. 

35. Офісні меблі – 5197 грн. 

36. Кріпильні деталі – 7305,98 грн. 
37. Спеціальний робочий одяг – 17674 грн. 

38. Поліетиленові мішки та пакети для сміття – 15120,60 грн. 

39. Бланки – 3700 грн. 
40. Абразивні вироби – 1384 грн. 

41. Знаряддя – 4317,34 грн. 

42. Мікрофони та гучномовці – 2224 грн. 
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43. Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі – 33 000 грн. 

44. Аксесуари до робочого одягу – 1103,76 грн. 
45. Конструкції та їх частини  4904 грн. 

46. Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники – 16953 грн. 

47. Лічильні машини – 3897 грн. 

48. Мікроскопи – 3596 грн. 
49. Інструменти музичні та частини до них – 5749 грн. 

50. Скульптури – 99000 грн. 

51. Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва -  15850 , 
52 грн. 

52. Будівельні товари – 16894,60 грн. 

53. Добрива різні – 550 грн. 
54. Мастильні засоби -4615,30 грн. 

55. Обладнання для газових мереж – 3450 грн. 

56. Осушувачі повітря – 35740 грн. 

57. Гумові  вироби – 1125 грн. 
58. Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі – 24500 грн. 

59. Арматура трубопровідна: крани, вентелі,  клапани та подібні пристрої – 6221,58 грн. 

60. Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і 
контрольних приладів – 31143,05 грн. 

61. Страхові послуги – 61184 грн. 

62. Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва – 83 511 грн. 
63.  Послуги з професійної підготовки спеціалістів – 4187,13 грн. 

64. Послуги пов’язані з програмним забезпеченням – 7210 грн. 

65. Бухгалтерські та аудиторські послуги – 17782,67 грн. 

66. Рекламні та маркетингові послуги – 44320 грн. 
67. Послуги у сфері освіти для молоді – 2000 грн. 

68. Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів – 8119 грн. 

69. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту – 3309 грн. 
70. Послуги їдалень -  20592 грн. 

71. Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки – 47109,63 грн. 

72. Послуги телефонного зв’язку та передачі даних – 5662,20 грн. 

73. Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів – 4400 грн. 
74. Інженерні послуги різні – 3653,30 грн. 

75. Послуги з ремонту та технічного обслуговування систем центрального опалення – 3100 грн. 

76. Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень 6000,75 
77.  Видавничі послуги – 85247,21 грн. 

78. Послуги, пов’язані з базами  даних – 7491,48 грн. 

79. Послуги фотографів та супутні послуги – 4200 грн. 
80. Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв’язку і передачі даних – 2943,25 грн. 

81. Послуги пов’язані з друком – 3092 грн. 

82. Послуги з технічного огляду та випробувань – 75536,65 грн. 

83. Послуги з технічних випробувань – 53036 грн. 
84. Архітектурні, інженерні та планувальні послуги – 15510 грн. 

85. Встановлення електричних систем опалення та іншого побутового електричного обладнання - 

49 742,23 грн. 
86. Прокат пасажирських транс транспортних засобів із водієм – 5000 грн. 

87. Друкарські послуги – 3120 грн. 

88. Послуги у сфері виробництва кіно- та відеопродукції – 3700 грн. 
89. Послуги з розміщення у готелях – 13392 грн. 

90. Поточні ремонти в аудиторіях та гуртожитках НаУОА – 274203,09 грн. 

91.  Аудиторські послуги щодо перевірки витрат за статтями Фінансового звіту по грантовому 

договору – 17 782,67 грн. 
92.  Жалюзі – 9449,45 грн. 

93. Періодичні видання на 2020 рік – 107 014,76  грн. 
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Дотримання законодавства у сфері діяльності закладу вищої 

освіти 

 

За 2019 рік у Національному університеті «Острозька академія» відбулася 1 

перевірка: 

1. Перевірка управління контрольно-перевірочної роботи головного 

Управління Пенсійного фонду України в Рівненській області з метою 

додержання вимог чинного законодавства України у сфері 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Перевірка 

проведена головним спеціалістом відділу контрольно-перевірочної роботи 

Зіньковою І.А., посвідчення № 110 від 30.03.2018, направлення №2198/09 від 

04.07.2019. Тривалість перевірки – з  05.07.2019 по 05.07.2019.  

За результатами перевірки не було виявлено порушень Національним 

університетом «Острозька академія» вимог чинного законодавства України. 

На виконання покладених на Юридичний  відділ Національного 

університету «Острозька академія» обов’язків, функцій та завдань Юридичний 

відділ НаУОА здійснював роботу у таких напрямах діяльності НаУОА: 

1. Організація та ведення претензійної та позовної роботи НаУОА; 

2. Документальне оформлення об’єктів нерухомого майна, що 

перебуває на балансі ЗВО та земельних ділянок, які перебувають у постійному 

користуванні ЗВО; 

3. Організація договірної роботи, підготовка типових договорів, 

укладення та погодження договорів НаУОА; 

4. Нормотворча робота, подання пропозицій щодо вирішення 

правових питань, пов’язаних з діяльністю НаУОА; 

5. Правове забезпечення вступної кампанії, робота із вступниками та 

студентами пільгових категорій; 

6. Поточна робота (надання юридичних консультацій, відповідей на 

запити та листи, проведення юридичної експертизи та погодження проектів 

наказів, рішень, розпоряджень, внутрішніх нормативних документів НаУОА, 

інших документів, підготовлених структурними підрозділами НаУОА, 

здійснення їх правової оцінки на предмет законності). 

7. Представництво інтересів НаУОА, юридичний супровід робочих та 

колегіальних органів НаУОА. 

І. Робота з боржниками ЗВО: 

Загалом з січня 2019  року по грудень 2019 року було надіслано близько 80 

претензій до боржників НаУОА на загальну суму 212 490, 00 грн. За 

результатами претензійної роботи понад 90% боржників повністю сплатили 

наявну у них суму заборгованості перед НаУОА.  

На кінець 2019 року всі борги за освітні послуги на денній формі є 

опрацьованими, примусово стягуються органами Державної виконавчої служби 

або оплачуються частинами відповідно до умов договорів реструктуризації 

боргу за надання освітніх послуг. 
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Функціонує автоматизована база обліку боргів та боржників заочної та 

денної форми навчання, яка включає усі факультети/інститут за усіма 

спеціальностями у спільному доступі юридичного відділу, бухгалтерської 

служби, деканатів, керівників структурних підрозділів. 

У 2019 році запроваджено електронні журнали реєстрації претензій та 

процесуальних документів з метою покращення роботи з боржниками та 

контролю за ефективністю проведеної роботи. 

ІІ. Робота з об’єктами нерухомого майна та земельними ділянками: 

Юридичним відділом у 2019 році було оформлено припинення права 

постійного користування на 10 земельних ділянок на яких знаходяться об’єкти 

приватної власності громадян. Також протягом 2019 року Юридичним відділом 

здійснювалася робота щодо отримання витягів із Державного земельного 

кадастру України та витягів про нормативно-грошову оцінку земельних 

ділянок, що знаходяться на праві постійного користування НаУОА. 

У 2019 році було отримано довіреність Міністерства освіти і науки 

України для проведення  державної реєстрації об’єктів нерухомого майна, які 

перебувають на праві господарського відання за НаУОА. Відповідно до вимог 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», доручення 

Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 № 1552/6/1-09 та наказу 

Міністерства освіти та науки України від 25.09.2019 №1236 «Щодо надання 

щоквартальної звітності про використання державного майна», з метою обліку, 

контролю за ефективним використанням і збереженням об‘єктів державного 

майна Управлінням з питань державного майна та підприємств Юридичним 

відділом було проаналізовано та подано  інформацію про використання 

державного майна. 

ІІІ.      Договірна робота: 

Відповідно до  Положення про договірну роботу в Національному 

університеті «Острозька академія» юридичний відділ здійснює правову оцінку 

та експертизу договорів, які укладаються НаУОА: 

- Проводить перевірку на наявність всіх істотних умов з врахуванням 

особливості конкретного виду договору; 

- Відповідність умов договору чинному законодавству України; 

- Повідомляє про можливі ризики виходячи з положень договору; 

- Візує проект договору у випадку позитивної юридичної оцінки договору. 

Юридичний відділ відповідає за відповідність договорів та додаткових 

угод вимогам чинного законодавства та судовій практиці. 

Контроль за дотриманням цього Положення структурними підрозділами 

НаУОА покладається на юридичний відділ НаУОА. 

 Юридичним відділом було переглянуто форми типових договорів 

НаУОА: про надання освітніх послуг, про найм житла в гуртожитку, про 

послуги тимчасового проживання, про практику студентів, про співпрацю та 

інших та внесено їх до інформаційно-аналітичної системи управління 

фінансовими ресурсами МОНУ. Також юридичним відділом було розроблено 

форму договору про надання пільгового державного кредиту для здобуття 

вищої освіти. Ведеться онлайн Журнал обліку договірної роботи Національного 
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університету «Острозька академія» (далі – Журнал). У журналі договори 

реєструються за різними категоріями окремо. Запровадження та ведення даного 

журналу в НаУОА забезпечує функціонування єдиної автоматизованої бази 

обліку та реєстрації всіх Договорів. 

 Журнал ведеться спільно з іншими підрозділами на відповідних аркушах: 

1. Бухгалтерія та юридичний відділ ведуть спільний облік та 

реєстрацію загальних (господарських та цивільно-правових) договорів; 

2. Бухгалтерією та Центром заочно-дистанційного навчання введеться 

облік та реєстрація освітніх договорів (про підготовку бакалавра, про 

підготовку магістра, про надання додаткових освітніх послуг вільним 

слухачам); 

3. Відділом міжнародних зв’язків  ведеться облік та реєстрація 

договорів про співробітництво з іноземними партнерами. 

4. Юридичним відділом ведеться облік та реєстрація договорів про 

співпрацю з вітчизняними партнерами. 

 Із введенням в дію Положення про порядок договірної роботи в НаУОА 

було запроваджено єдиний підхід до визначення реєстраційних номерів для 

договорів, за якими можна ідентифікувати яким структурним підрозділом було 

зареєстровано конкретний договір та визначити місце його зберігання. 

 Автоматизація договірної роботи зміцнила координацію структурних 

підрозділів НаУОА у сфері договірної роботи щодо чіткого розмежування 

обов’язків структурних підрозділів щодо реєстрації, обліку, зберігання та 

супроводу договорів НаУОА. 

 Журнал забезпечує оперативний пошук конкретних договорів, зокрема, 

відомості внесені в Журнал дають можливість встановити реєстраційний номер 

договору, предмет договору, сторін за договором, ціну договору, строк дії 

договору та структурний підрозділ, який відповідає за зберігання та супровід 

договору. 

У 2019 році було запроваджено онлайн реєстр додаткових договорів про 

заміну сторони в договорах про надання освітніх послуг, що дало змогу 

оперативно реагувати на зміну платників за відповідними договорами. 

 За 2019 рік було розроблено та зареєстровано: 

1. Понад 400 загальних договорів; 

2. Близько 200 договорів про надання освітніх послуг на заочній 

формі навчання; 

3. Понад 420 договорів про надання освітніх послуг на денній формі; 

4. 12 договорів про міжнародне співробітництво; 

5. 26 договорів про співпрацю з вітчизняними партнерами. 

У порівнянні з 2018 та 2017 роками відносно незмінною залишилася 

кількість загальних договорів та договорів про співпрацю з іноземними 

партнерами, а збільшилася кількість договорів про надання освітніх послуг як 

на денній, так і на заочній формі, договорів про співпрацю з вітчизняними 

партнерами (рис. 9).  
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Рис.9.Кількість укладених договорів НаУОА 2017-2019 рр. 

 ІV. Нормотворча робота: 

 У 2019 році Юридичним відділом було проведено правову експертизу та 

внесено зміни до Положень НаУОА, приведено внутрішні нормативні правові 

акти у відповідність до вимог чинного законодавства та стандартів системи 

управління якістю. З цією метою частину Положень НаУОА було визнано 

такими, що втратили чинність, було акумульовано та систематизовано діючі 

Положення ЗВО, удосконалено онлайн Реєстр Положень Національного 

університету «Острозька академія» (далі – Реєстр). У 2019 році було 

розроблено та внесено до реєстру 30 внутрішніх нормативно-правових актів.  

Загалом у реєстрі міститься понад 130 внутрішніх нормативно-правових актів, 

які регулюють окремі напрямки діяльності ЗВО та визначають правове 

регулювання діяльності структурних підрозділів НаУОА згідно з затвердженою 

структурою та Стратегією. 

У період 2017-2019 років було розроблено та прийнято низку внутрішніх 

нормативно-правових актів, сфера регулювання яких всебічно охопила 

організацію освітнього процесу (в тому числі зарахування, оцінювання, 

відрахування здобувачів вищої освіти, виплату стипендій), кадрове 

забезпечення, наукову роботу, систему управління якістю, діяльність 

структурних підрозділів (рис. 10).  

Важливими умовами ефективності застосування внутрішніх нормативно-

правових актів є їх відповідність чинному законодавству України та 

спрямованість на регулювання конкретних правовідносин. Дотримання 

вказаних умов всебічно і комплексно забезпечується Юридичним відділом 

НаУОА. 

 
Рис.10. Кількість внутрішніх нормативно-правових актів НаУОА  

2017-2019 рр. 
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V. Правове забезпечення вступної кампанії: 

 Під час вступної кампанії на Юридичний відділ покладається функція 

роз’яснення Умов вступу та Правил прийому абітурієнтів до закладів вищої 

освіти та безпосереднє посвідчення юридичної відповідності поданих 

абітурієнтами документів, які є підставою для встановлення певних пільг при 

вступі. 

 Зокрема, протягом вступної кампанії 2019 року Юридичним відділом 

було зареєстровано 33 абітурієнти, які віднесені до пільгових категорій 

вступників, які вступали на денну форму та 11 вступників, які вступали на 

заочну форму навчання. Здебільшого серед вступників НаУОА, які вступали 

цього року були такі категорії пільговиків як: діти учасників бойових дій, 

учасники бойових дій, діти з інвалідністю тощо (Таблиця 17). 

Таблиця 17 

Пільгові категорії абітурієнтів НаУОА 2019 р. 

Назва пільгової категорії 
Кількість 

абітурієнтів 

Діти учасників бойових дій 17 

Учасники бойових дій 11 

Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування 9 

Діти з інвалідністю віком до 18 років 5 

Діти шахтарів, які є особами з інвалідністю 1-2 груп 1 

Діти з багатодітних сімей (п’ятеро дітей) 1 

Протягом вступної кампанії Юридичний відділ НаУОА систематично 

здійснював консультування стосовно Умов вступу та правил прийому, в тому 

числі щодо пільг членам Приймальної комісії та безпосередньо вступникам та 

їх батькам.  

 VІ. Поточна робота: 

 На Юридичний відділ НаУОА покладається поточна робота, здійснення 

якої забезпечує юридичний супровід Національного університету «Острозька 

академія», зокрема: 

1. Правовий супровід діяльності інших структурних підрозділів, перевірок 

НаУОА за різними напрямками діяльності; 

2. Надання юридичних консультацій працівникам НаУОА з питань 

освітньої, господарської та інших видів діяльності НаУОА; 

3. Відповіді на офіційні листи органів державної влади, на запити про 

доступ до публічної інформації, на звернення громадян тощо. 

4. Юридична експертиза договорів та інших документів, які надсилаються 

іншими суб’єктами договірних відносин; 

5. Приведення до виконання наказів Міністра освіти і науки України, які 

стосуються питань підвідомчих Юридичному відділу НаУОА. 

6. Інші види діяльності, які потребують юридичного аналізу 

У 2019 році Юридичним відділом було здійснено юридичний супровід 

проведення виборів ректора НаУОА, зокрема було здійснено аналіз 
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відповідного законодавства, розроблено необхідні внутрішні нормативно-

правові акти, надавалися консультації членам Організаційного комітету з 

проведення виборів ректора, Виборчої комісії з проведення виборів ректора. 

За 2019 рік Юридичним відділом НаУОА було підготовлено близько 50 

відповідей на офіційні листи/запити/звернення, погоджено більше ніж 480 

договорів, які були укладені  НаУОА з іншими суб’єктами договірних відносин, 

а також щоденно надавались усні юридичні консультації. Також було надано 

близько 10 письмових консультацій, забезпечується правовий супровід 

призначення стипендій студентам НаУОА та роботи стипендійної комісії. 
 

Антикорупційна діяльність 

Національним університетом «Острозька академія» на виконання Закону 

України «Про запобігання корупції» наказом Ректора від 29 листопада 2019 

року № 165-К/07 призначено професіонала з антикорупційної діяльності.  

Відповідно до Типового положення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 розроблено та 

затверджено посадову інструкцію професіонала з антикорупційної діяльності.  

Розроблено та затверджено план заходів щодо дотримання 

законодавства з питань запобігання і протидії корупції у Національному 

університеті «Острозька академія» на 2020 рік. 

Створено Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу 

виконання Антикорупційної програми Національного університету «Острозька 

академія», розпочато роботу з оцінки корупційних ризиків у Національному 

університеті «Острозька академія» згідно методології оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718 

/29848, затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та 

моніторингу виконання антикорупційної програми у Національному 

університеті «Острозька академія». 

Для можливості подання інформації про факти корупції з боку 

посадових осіб, працівників та контрагентів Національного університету 

«Острозька академія» облаштовано «Скриньку довіри» в Національному 

університеті «Острозька академія», яка опломбована та розміщена у коридорі 

центрального корпусу НаУОА за адресою м. Острог, вул. Семінарська 2 та 

електронної «Скриньки довіри» на сайті: https://www.oa.edu.ua/ з 

повідомленням про корупцію, що мають містити одну або декілька ознак 

порушення посадовими особами, працівниками або контрагентами НаУОА 

вимог Закону «Про запобігання корупції». 

Згідно зі статтею 53 Закону України « Про запобігання корупції» 

розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, 

здійснені працівником без зазначення авторства (анонімно). Анонімне 

повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає 

розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, 

містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

https://www.oa.edu.ua/
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Інші письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані 

автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, 

відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення 

громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають. 

Надана інформація використовуватиметься як джерело для прийняття 

рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог Закону. 
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