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Загальна характеристика навчального закладу 

 

Загальна інформація про вищий навчальний заклад 

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. 

     НаУОА має 53 міжнародних угоди про співпрацю з університетами та 

науковими установами Білорусі, Болгарії, Великобританії, Греції, Грузії, 

Ізраїлю, Іспанії, Індії, Італії, Казахстану, КНР, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, 

Португалії, Словаччини, США, Туреччини, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції. 

В рамках угоди про академічну співпрацю з Варшавським університетом 

вдало реалізується спільна магістерська програма з виданням дипломів обох 

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

відносини». Діє спільна навчальна програма з виданям подвійних дипломів 

бакалавра політології (разом з польськими партнерами Державним 

університетом імені Шимона Шимоновіца і Вищою школою міжнародних 

відносин та суспільної комунікації). Розпочато підготовку спільної 

магістерської програми з видачею дипломів обох сторін з напрямку «TESL» у 

рамках угоди про академічну співпрацю з Нортамбрійським університетом, 

Великобританія. 

У 2020 році Національний університет «Острозька академія» брав участь у 

наступних міжнародних рейтингах провідних ЗВО світу: 

     Національний університет «Острозька академія» посів десяту сходинку 

серед українських класичних університетів у міжнародному рейтингу uniRank. 

     За результатами рейтингу британського видання Times Higher Education, що 

оцінює вплив університетів на соціальний та економічний развиток (University 

Impact Rankings 2020), Національний університет «Острозька академія» посів 

друге місце серед 10 українських університетів, що представлені у 

цьогорічному рейтингу, покращивши свою позицію порівняно з попереднім 

роком. 

     За результатами загальносвітового рейтингу World University Ranking, який 

здійснює рейтингове агентство RUR,  Національний університет «Острозька 

академія» посів 4 місце серед 9-ти українських університетів і 676 позицію у 

світі, піднявшись на 7 позицій порівняно з попереднім роком. За рейтингом 

щодо якості викладання (Teaching Ranking) наш університет впевнено 

тримається на 2-му місці на рівні країни, посівши при цьому 413 сходинку на 

світовому рівні, також піднявшись на 18 позицій порівняно з 2019 роком. За 

цим видом рейтингу Острозька академія вже 5 років поспіль входить в Мідну 

лігу (Copper League), група університетів (401-500), які можна вважати 

https://www.4icu.org/ua/
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елітними, оскільки вони знаходяться в топ 2-2,5% світових університетів. За 

рейтингом щодо якості досліджень (Research Ranking) наш університет посів 5 

місце в Україні та 744  позицію в світі (вище на 18 позицій порівняно з 2019 

роком).  

     Національний університет «Острозька академія» увійшов в десятку 

найкращих українських університетів у сфері екологічної стійкості за 

результатами UI GreenMetric World University Ranking 2020 року. З 17 

українських університетів, що представлені у цьогорічному рейтингу, 

Острозька академія посіла 6 місце. За результатами цьогорічного рейтингу 

Острозька академія посіла 569 сходинку в світі, значно покращивши свій 

результат порівняно з попереднім роком, коли університет зайняв 675 

позицію в рейтингу UI GreenMetric 2019. 

У 2014 році університет занесений до Книги рекордів Гіннеса у номінації 

«Найдовший поетичний марафон» за проведення безперервного 456 годинного 

марафону читання «Кобзаря» до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. 

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 2020 році повторно пройдено наглядовий аудит системи управління 

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

Veritas Certification Holding SAS – UK Branch. 

 

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. 
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Член експертно ради МОН з питань проведення експертизи дисертацій з 

психологічних наук (Наказ МОН від 27 січня 2014 р №78). Член Наукової ради 

МОН секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту».(Наказ 

МОН від 20 червня 2019 р. № 859) 
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Кадрове забезпечення діяльності  

Національного університету «Острозька академія» у 2020 році  

 

В університеті станом на 31.12.2020 р. працює 414 осіб (387 – за основним 

місцем роботи, 27 — за сумісництвом), із них: 

- науково-педагогічних працівників працювало протягом 2019-2020 

навчального року – 194 особи, з них 170 осіб — за основним місцем роботи, 24 

— за сумісництвом, 

- докторів наук, професорів – 50 осіб, за основним місцем роботи — 42 

особи, за сумісництвом — 8 осіб; 

 Кандидатів наук, доцентів–100 осіб, за основним місцем роботи —90 

осіб, за сумісництвом — 10 осіб; 

 керівники підрозділів — 18 осіб; 

- адміністративний, навчально-допоміжний персонал — 121 особа; 

 обслуговуючий персонал – 100 осіб (рис.1). 

 

 

Рис.1.Структура працівників Національного університету  "Острозька 

академія" за основним місцем роботи за 2020 рік,% 

 

Розглянувши рисунок 2, можна проаналізувати кількісний та якісний 

склад науково-педагогічного персоналу за основним місцем роботи, протягом 

2020 року становить: викладачі, які мають науковий ступінь доктора наук, 

вчене звання професора - 24,7%,  науковий ступінь кандидата наук, вчене 

звання доцента – 53%, у загальному з науковими ступенями та вченими 

званнями 77,7% викладачів. В сукупності основну частку науково-

педагогічного персоналу Національного університету «Острозька академія» 

складають викладачі із вченими званнями та\або науковими ступенями. 

Частка викладачів без науково ступеня (22,3%) включає аспірантів та 

викладачів-практиків. 
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Рис.2. Структура якісного складу науково-педагогічного персоналу 

Національного університету  "Острозька академія"  за 2020 рік, % 

 

Таблиця 1 

Динаміка показників професорсько-викладацького складу 

Національного університету “Острозька академія” 2016-2020 рр. 

№п/н Професорсько-викладацький склад 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020р. 

1. Загальна чисельність науково-

педагогічних працівників, всього осіб, 

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

           викладачів без наукових     ступенів 

207 

 

40 

130 

46 

204 

 

44 

116 

53 

196 

 

47 

113 

30 

206 

 

43 

115 

48 

194 

 

50 

100 

44 

2. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за основним місцем роботи, 

всього осіб, 

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

           викладачів без наукових     ступенів 

175 

 

 

26 

113 

36 

176 

 

 

31 

102 

43 

169 

 

 

34 

103 

32 

176 

 

 

35 

102 

39 

170 

 

 

42 

90 

38 

3. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за сумісництвом, всього осіб, 

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

           викладачів без наукових     ступенів 

36 

 

14 

17 

1 

33 

 

13 

14 

1 

27 

 

10 

10 

7 

27 

 

8 

13 

6 

24 

 

8 

10 

6 

У таблиці 1 зазначена динаміка показників професорсько-викладацького 

складу Національного університету «Острозька академія» протягом 2016-2020 

років. Аналізуючи досліджуваний період, простежується тенденція до 

збільшення докторів наук, професорів. Про це свідчить показник наявності 

докторів наук, професорів за основним місцем роботи у 2016 році — 26 осіб 

(14,6%) та у 2020 році — 42 особи (24,7%). 

Розглянемо детальніше динаміку загальної чисельності науково-педагогічних 

працівників Національного університету «Острозька академія» на рисунку 3. 
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Рис.3. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників 

Національного університету  "Острозька академія"  за 2016-2020 роки, осіб 

Протягом досліджуваного періоду загальна чисельність науково-

педагогічних працівників мала нестабільну тенденцію. Так, у 2020 році 

відбулось зменшення загальної чисельності працівників за основним місцем 

роботи на 6 осіб за рахунок оптимізації навчального процесу та зменшення 

чисельності викладачів без наукового ступеня. В той час як докторів наук, 

професорів чисельність збільшилась на 7 осіб, хоча протягом досліджуваного 

періоду показник чисельності викладачів кандидатів наук, доцентів змінювався 

за рахунок сумісників та викладачів за основним місцем роботи, які захистили 

дисертації на звання доктора наук. 

 Розглянемо динаміку чисельності науково-педагогічних працівників за 

основним місцем роботи на Рисунку 4. 

 

Рис.4.Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників 

за основним місцем роботи Національного університету  "Острозька академія" 

за 2016-2020 роки, осіб 
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Проаналізувавши рисунок 4, можемо зробити висновок, що чисельність 

працівників за основним місцем роботи в Національному університеті 

«Острозька академія» протягом досліджуваного періоду змінювалася. Так, у 

2019 році відбулось зростання на 10 осіб за рахунок збільшення викладачів без 

наукового ступеня, а у 2020 році зменшення викладачів на 12 осіб за рахунок 

зменшення викладачів без наукових ступенів та незначного зменшення 

кандидатів наук. Тенденція чисельності кандидатів наук, доцентів була 

стабільною протягом останніх трьох років з незначними змінами. Доктори наук, 

професори протягом 2016-2020 року мали тенденцію до зростання від 26 осіб 

до 42 осіб, що є позитивним.  

Проаналізуємо динаміку загальної чисельності науково-педагогічних 

працівників за сумісництвом (рис.5). 

Показник залучення викладачів із сторонніх організацій з кожним роком 

зменшувався (2016 рік - 17,4% у порівнянні із 2020 роком – 12,4%). Так у 2016 

році за сумісництвом працювало 17,4% викладачів від загальної чисельності 

науково-педагогічних працівників, у 2017 році- 16,2%, у 2018 році — 13,8%., у 

2019 році – 13,1%, у 2020 році – 12,4%. 

 
 

Рис.5.Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників 

за сумісництвом Національного університету  "Острозька академія"  за 2016-

2020 роки, осіб 

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників за сумісництвом 

зменшувалась протягом досліджуваного періоду від 36 осіб до 24 осіб за 

рахунок зменшення викладачів з вченими званнями та науковими ступенями та 

збільшенням викладачів-практиків.  

На рисунку 6 зображено результати проведеної вибірки вікового складу 

науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи: до 35 років ( 50 

осіб) – 29,4 %; від 35 до 45 років (62 особи) – 36,5 %; від 45 до 55 років (20 осіб) 

– 11,8%; від 55 років та більше (38 осіб) – 22,4%. 
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Рис. 6. Структура науково-педагогічних працівників за віком 

Національного університету  "Острозька академія" у 2020 році,% 

 Проаналізувавши вікові показники професорсько-викладацького складу 

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

до 45 років які складають 65,9% (29,4% - віком до 35 років та 36,5% - віком до 

45 років). Середній вік докторів наук 53 роки (10 докторів наук, професорів 

пенсійного віку), середній вік кандидатів наук 37 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 підвищення кваліфікації 

та стажування науково-педагогічних працівників на 2020 рік було заплановано 

28 викладачам проходження підвищення кваліфікації (стажування) у 2020 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 2020 рік, про підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників. Проведений аналіз свідчив, що   

у 2020 році 37 викладачів університету пройшли підвищення кваліфікації за 

різними видами, зокрема частина 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 12 осіб:   

 Гандзілевська Г.Б. - присуджено вчене звання професора;  

 Максимчук В.В., Тимейчук І.М.- присуджено вчене звання доцента; 
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  Балашов Е.М., Дем’янчук О.І., Гущук І.В.,Матласевич О.В., Смирнов А.І. 

- захистили дисертації на науковий ступінь доктора наук;  

 Шляхова О.А., Галецький С.М.,Годжал С.С., Ткачук О.В., Данилюк Н.М. 

- захистили дисертації на науковий ступінь кандидата наук.  

Основними освітніми та науковими центрами стажування викладачів 

університету у 2020 році: Донецький національний університет ім.Василя 

Стуса, Університет суспільних наук (UNS) у м.Лодзь у співпраці з Фундацією 

Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), Військовий 

медичний інститут у м. Варшава, клініка психіатрії, бойового стресу та 

психотравматології, Federal Association of Citizen Media /The Federal Republic of 

Germany/ (від програми підвищення кваліфікації "Академія з прав людини для 

викладачів та викладачок журналістики", Київський національний університет 

імена Тараса Шевченка, Київський університет права НАН України,  Інститут 

держави і права ім. В.М.Кормилецького НАН України, Київська аудиторська 

фірма "Інсайт", Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, 

Національна академія Служби безпеки України, Житомирський державний 

університет ім. Івана Франка. 

   Загалом в університеті забезпечується підвищення кваліфікації та 

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

років.  

  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 2020 році на конкурсній основі 

продовжено контракти та укладено на новий термін із 61 науково-

педагогічними працівниками.   

     У 2020 році було прийнято за основним місцем роботи науково-

педагогічних працівників 7 осіб та звільнено 12 осіб. Із звільнених науково-

педагогічних працівників 

 у зв’язку із закінченням строку трудового договору – 4 особи; 

 за власним бажанням – 8 осіб. 

 З числа адміністративного, навчально-допоміжного та обслуговуючого 

персоналу з січня 2020 р. по грудень 2020 р. було прийнято 33особи, звільнено -

23 особи, з них: 

 у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору –2 осіб (сезонні 

працівники); 

 за власним бажанням – 3 особи; 

 за угодою сторін – 19 осіб. 

Серед наукових та науково-педагогічних працівників університету 

працює: 

 2 академіка АН Вищої школиУкраїни; 
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 25 Відмінників освіти України; 

 2 Заслужених діячів науки і техніки України; 

 12 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 Орден Ярослава Мудрого ІV та  V ступенів; 

 2 Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня; 

 1 Орден Кирила та Мефодія; 

 1 член-кореспондент Академії педагогічних наук України 

 1 член-кореспондент Академії правових наук України. 

У 2020 році 18  працівників були нагороджені грамотами, подяками 

державних органів: 

Відзначені у 2020 році працівники університету Почесними грамотами 

Управління освіти і науки, Рівненської обласної державної адміністрації:  

 Зубенко І.Р., доцент кафедри економіко-математичного моделювання та 

інформаційних технологій, 

  Галецька Т.І., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та 

маркетингу,  

 Балацька О.Р., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін,  

 Новоселецький О.М., доцент кафедри економіко-математичного 

моделювання та інформаційних технологій, 

 Карповець Х.М., викладач кафедри української мови і літератури, 

 Пухонська О.Я., доцент кафедри журналістики, 

 Вісич О.А., професор, завідувач кафедри української мови і літератури, 

 Рабчук І.Ю., викладач кафедри української мови і  літератури, 

 Іванчук Н.В., доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту, 

 Голоюх Л.В., методист вищої категорії навчально-методичного відділу, 

 Нечипорук М.В., викладач кафедри політології та національної безпеки, 

 Горбач І.В., лаборант інформаційно-рекламного відділу. 

Нагороджені Почесними грамотами Рівненської обласної ради: 

 Трофимович В.В., професор кафедри історії, 

 Мацієвський Ю.В., професор кафедри політології та національної безпеки  

Також отримали Почесні грамоти обласної державної адміністрації: 

  Столяр З.В. - старший викладач кафедри української мови і літератури, 

Боржецька Н.Л. - старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін. 

Нагороджений Грамотою офісу Президента України  

 Жуковський В.М. - професор кафедри англійської мови та літератури. 

Відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України  
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 Шевчук Д.М., проректор з науково-педагогічної роботи.  

З нагоди святкування Дня університету 23 працівники нагороджені 

Грамотами Національного університет «Острозька академія» за вагомі 

досягнення у науковій та педагогічній праці, професійну майстерність та участь 

у громадському житті університету; 10 працівникам оголошено Подяки 

Національного університету «Острозька академія» за сумлінне виконання 

посадових обов’язків та успіхи у праці. Документів на винесення доган до 

відділу кадрів не надходило, тобто у 2020 році суттєвих порушень трудової 

дисципліни не зафіксовано. 

Відповідно до цілей відділу кадрів Національного університету «Острозька 

академія» у сфері якості на 2020 рік, заплановано: 

- удосконалення стимулювання роботи працівників через зростання 

матеріального та морального заохочення не менше 5% від працюючих осіб; 

- впровадження блоку інформаційно-аналітичної системи управління 

фінансовими ресурсами МОНУ. 

- кількість науково-педагогічних та наукових працівників, що мають 

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

2020 році. 

Відповідно до поставлених цілей у 2020 році,13% 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. Станом на грудень 2020 року в Національному 

університеті «Острозька академія» працює 16 осіб за основним місцем роботи з 

почесними званнями, ще рекомендовано до нагородження 4 претенденти. 

 

 

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 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
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справа 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. Психологія креативності та інновацій 

15. 061 Журналістика Журналістика 

16. 071 Облік і аудит Облік і оподаткування 

17. 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

18. 081 Право Право 

19. 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 

20.  229 Громадське здоров'я Громадське здоров'я 

21. 256 Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення та видами 

діяльності)  

Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення та видами 

діяльності)  

22. 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Країнознавство 

23. Міжнародні відносини 

 

 

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 
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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. 

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 

5.  Соціальні та 

поведінкові науки 

Психологія / Психологія 

Психологія / Психологія креативності та інновацій 

Політологія / Політологія 

Економіка / Економічна кібернетика 

Економіка / Цифровий маркетинг 
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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 2635 

осіб, із них на денній формі навчання – 2233, на заочній – 402 осіб. 

У 2020 році в університеті завершили відповідний цикл навчання 780 

студентів. За денною формою – 609 студентів (із них 443 бакалаври, 166 

магістрів) та заочною – 171 студент (із них 67 бакалаврів, 104 магістри. 

 

 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

 

     Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через докторантуру 

та аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення та оновлення 

інтелектуального потенціалу Національного університету «Острозька 

академія», Рівненського регіону й України в цілому. У Національному 

університеті «Острозька академія» ця робота ведеться за 10 спеціальностями 

через аспірантуру та 3 спеціальностями через докторантуру.  

У 2020р. в НаУОА здійснили набір в аспірантуру для підготовки 

здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі 

спеціальностей: 

032 Історія та археологія  

031 Релігієзнавство  

033 Філософія  

035 Філологія  

052 Політологія  

053 Психологія  

081 Право  

073 Менеджмент  

113 Прикладна математика 

 

Докторантуру зі спеціальностей: 

031 Релігієзнавство 

032 Історія та археологія  

053 Психологія  
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У 2020 р. через аспірантуру було підготовлено 17 чол., з них 16 за 

державним замовленням (5 аспірантів стаціонарної форми навчання, 11 

аспірантів заочної форми навчання) та 1 заочної форми навчання на умовах 

контракту.  

Станом на 01.12.2020 р. 79 осіб є аспірантами університету (48 чол. 

навчається за державним замовленням, 31 – на умовах контракту) та 6 осіб є 

докторантами.  

 

Виконання плану прийому в аспірантуру та докторантуру за 

держзамовленням 

 
2020 рік 

Кількість  

осіб 

аспірантів 

Кількість  

осіб 

докторантів 

Відсоток 

виконання 

держзамовлення 

13 3 100  

 

Для підвищення якісного складу вступників до аспірантури було 

розроблено та вжито низку заходів, а саме: 

- виключення випадків зарахування до аспірантури осіб, які мають 

задовільні оцінки в дипломі, та осіб, що склали вступний іспит зі 

спеціальності на «задовільно»; 

- виключені випадки надання рекомендацій усім бажаючим; 

- підвищено вимоги до керівників аспірантами. 

Підсумки підготовки кадрів через аспірантуру щорічно розглядаються на 

засіданнях відповідних кафедр та вченою радою університету з аналізом 

роботи кожного аспіранта. Результати цієї діяльності мають позитивний 

результат і призвели до поліпшення якісного складу аспірантів.  

У 2020 р. було зараховано до аспірантури НаУОА 24 особи, з них за 

державним замовленням – 13, на умовах контракту – 11, до докторантури 3 

особи за державним замовленням. 

 

Якісний склад вступників до аспірантури 

 
Якісні показники 2020 

мають червоні дипломи 9 
переможці всеукраїнських 

олімпіад та конкурсів 
1 

мають публікації 10 
мають стаж роботи 21 

 

У 2020 році у НаУОА продовжили діяти спеціалізовані вчені ради по 

захисту докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового 

ступеня: 

- доктора (кандидата) історичних наук та філософських наук за 

спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні, філософські науки) Д 
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48.125.01. Голова спеціалізованої ради доктор філософських наук, професор 

Кралюк П. М.;  

- доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія Д 48.125.03. Голова спеціалізованої ради 

доктор психологічних наук, професор Каламаж Р.В.;  

-  кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України 

К.48.125.02. Голова спеціалізованої ради доктор історичних наук, професор 

Трофимович В.В. 

Викладачами та аспірантами університету за 2020 рік було захищено 8 

кандидатських дисертації та 5 докторських.  

 

Протягом звітного періоду вченою радою університету викладачам НаУОА 

було присвоєно вчене звання доцента – 7 чол. (Максимчук В.В., Зубенко І.Р., 

Шулик Ю.В., Нікітчук У.І., Тимейчук І.М., Костюченко О.М., Годунок З.В.) , 

професора – 2 чол. (Гандзілевська Г.Б., Дробуш І.В.) 

 

Цілі на 2021 р. 

 

1. Залучення до підготовки доктора філософії найбільш обдарованих студентів 

зі спеціальності 035 Філологія (іноземні мови) з подальшим 

працевлаштуванням в НаУОА. 

2. Збільшення кількості випускників аспірантури, що завершили написання 

дисертації вчасно. 

3. Започаткувати інфодні для аспірантів з питань навчання, наукової діяльності 

та академічної доброчесності. 
 

 

 

Прийом на навчання до 

Національного університету «Острозька академія»  

у 2020 році та підготовку до вступу у 2021 році 

 

Прийом на навчання до університету у 2020 році здійснювався відповідно 

до  Правил прийому на навчання до Національного університету «Острозька 

академія» в 2020 році, схвалених вченою радою НаУОА (протокол 6 від 19.12. 

2019 року) та затверджених наказом ректора № 119 від 20.12.2019 року) (зі 

змінами та доповненнями до Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році, внесеними 

рішенням вченої ради НаУОА від 28.05.2020 року, протокол № 13, 

затвердженими наказом ректора № 62 від 01.06.2020 року та внесеними 

рішенням вченої ради НаУОА від 27.08.2020 року, протокол № 1, 

затвердженими наказом ректора № 88 від 31.08.2020 року), розроблених 

відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
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11.11.2019 року №1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

02.12.2019 року за № 1192/34163 (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 2020 році до НаУОА було подано 2797 заяв, з них до конкурсу 

допущено – 2666 заяв, що на 194 заяви менше, ніж у 2019 році. Однак, 

враховуючи пріоритетність заяв, у 2020 році на рівні 2019 року до НаУОА мали 

б надійти 2042 заяви, а Приймальна комісія опрацювала та допустила до участі 

в конкурсі на 624 заяви більше планового показника.  

Загальний конкурс по університету в цілому у 2019 році був 3,3 заяви на 1 

місце ліцензованого обсягу. У 2020 році – 2,8 заяви. Причини:  зменшення 

терміну подання заяв з 13 днів під час Вступної кампанії 2019 року до 10 днів у 

2020 році; зменшення пріоритетів з 7 до 5; зменшення кількості абітурієнтів, які 

зареєструвалися на ЗНО; зниження успішності абітурієнтів через дистанційне 

навчання та пандемію. 

Доцільно зауважити, що пріоритетність заяв в цілому по університету у 

2020 році зросла:  

   І пріоритет: у 2019 році – 366 заяв, у 2020 році – 421 заява; (+ 55) 

   ІІ пріоритет: у 2019 році – 286 заяв, у 2020 році – 292 заяви; (+ 6) 

   ІІІ пріоритет: у 2019 році – 310 заяв, у 2020 році – 295 заяв. (- 15). 

Найпопулярніші спеціальності НаУОА під час Вступної кампанії 2020 за 

кількістю поданих заяв відображено у таблиці 5. 

Таблиця 5 

Найпопулярніші спеціальності НаУОА під час Вступної кампанії 2020 

 

№ Код Спеціальність 

1 081 Право 

2 035.041 

Філологія: германські мови та літератури( переклад включно), 

перша - англійська 

3 291 Міжнародні відносини 

4 053 Психологія 

5 032 Історія та археологія 

6 

 

122 Комп'ютерні науки  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

7 256 Національна безпека 

8 061 Журналістика 

9 035.01 Філологія: українська мова та література 

10 051 Економіка 

 

Подане у таблиці 5 ранжування найпопулярніших спеціальностей НаУОА 

за кількістю поданих заяв відповідає ситуації на ринку освітніх послуг України 

(рис.7). 
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Рис.7. Рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв до ЗВО України 

під час Вступної кампанії 2020. 
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У 2020 році на перший (бакалаврський) рівень денної форми здобуття вищої освіти було зараховано 516 студентів. 

Детальніше динаміку кількості зарахованих студентів на 1 курс денної форми бакалаврату за 2015-2020 роки подано у таблиці 

6. 

Таблиця 6 

Динаміка кількості вступників, зарахованих НаУОА на 1 курс першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття 

вищої освіти за 2015-2020 роки 

 
Факультети (Інститут), Спеціальності / Роки, форма 

здобуття освіти 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 

081 «Право» 20 45 23 72 30 71 22 52 26 68 29 76 105 

Відсоткове співвідношення 30,8 69,2 24,2 75,8 29,7 70,3 29,7 70,3 27,7 72,3 27,6 72,4 

Всього 65 95 101 74 94 105 

Факультет романо-германських мов 

035 Філологія 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська» 
26 25 30 32 31 35 22 68 45 55 

46 54 100 

Відсоткове співвідношення 51,0 49,0 48,4 51,6 47,0 53,0 24,4 75,6 45,0 55,0 46,0 54,0 

Всього 51 62 66 90 100 100 

Гуманітарний факультет 

033 «Філософія» ОПП «Практична філософія. 

Консалтинг та коучинг» 
10 1 9 4 2 2 1 2 3 0 

    2 0 2 

034 «Культурологія» 6 2 10 10 4 5 6 9 2 11 3 2 5 

035.01 «Українська мова та література» ОПП 

«Українська мова та література» 
22 2 25 4 29 6 16 11 15 11 

17 4 21 

ОПП «Літературна творчість» -  3 1 4 

ОПП «Українська мова та література з 

поглибленим вивченням англійської мови» 
- 

- 1 1 
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061 «Журналістика» 11 12 5 15 4 8 10 12 13 10 9 11 20 

Всього по спеціальностях 49 17 49 33 39 21 33 34 33 32 34 19  

Відсоткове співвідношення 74,2 25,8 59,8 40,2 65,0 35,0 49,3 50,7 50,8 49,2 64,2 35,8 

Всього 66 82 60 67 65 53 

Факультет міжнародних відносин 

032 «Історія та археологія» 12 2 12 10 15 15 10 17 11 15  10 5 15 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» ОПП «Міжнародні відносини» 
11 12 10 14 6 17 6 26 7 33 

5 32 37 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» ОПП «Країнознавство» 
6 12 7 18 6 17 1 20 3 7 

3 10 13 

Всього по спеціальностях 29 26 29 42 27 49 17 63 21 55 18 47  

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

Всього 55 71 76 80 76 65 

Економічний факультет 

051 «Економіка», ОПП «Економічна кібернетика» 14 9 16 6 11 11 13 10 8 12 14 11 25 

ОПП «Цифровий маркетинг» - - 3 3 

071 «Облік і оподаткування» 7 8 10 6 12 4 6 5 4 5 1 2 3 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 25 16 29 12 11 4 5 9 10 5     9 4 13 

122 «Комп’ютерні науки»  - 5 19 10 15 11 35 46 

Всього по спеціальностях 46 33 55 24 34 19 29 43 32 37 35 55  

Відсоткове співвідношення 58,2 41,8 69,6 30,4 64,2 35,8 40,3 59,7 46,4 53,6 38,9 61,1 

Всього 79 79 53 72 69 90 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

013 «Початкова освіта»   - - 6 5 4 9 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 6 5 8 11 9 6 9 9 12 6     11 6 17 

052 «Політологія» 11 2 10 17 4 13 4 4 4 11 2 7 9 

053 «Психологія» 10 15 11 32 10 22 5 6 7 13 5 17 22 

ОПП «Психологія креативності та інновацій» - 6 6 

229 «Громадське здоров'я»  - -  -  -  2 18 1 1 2 8 3 7 10 

256 «Національна безпека (за окремими сферами 

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

 

- 

 

30 

 

30 
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Всього по спеціальностях 27 22 29 60 25 99 19 47 25 74 26 77  

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

Всього 49 89 124 66 99 103 

Національний університет «Острозька академія» 

Всього по університету 197 168 215 263 186 294 142 307 182 321 188 328  

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

Всього 365 478 480 449 503 516 

Щодо динаміки кількості вступників, зарахованих НаУОА на 1 курс першого (бакалаврського) рівня освіти за 2015-

2020 роки, то в цілому по університету кількість студентів зросла від 365 в 2015 році до 516 у 2020 році. Частка студентів, які 

навчаються за кошти державного бюджету, зменшилася з 54 % у 2015 році до 36,4 % у 2020 році. Відповідно зріс відсоток 

студентів, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 46 % у 2015 році до 63,6 % у 2020 році. 

Відповідно до таблиці 6 у 2020 році до НаУОА на перший (бакалаврський) рівень освіти вступило на 6 осіб більше на 

бюджет та на 7 осіб більше на контракт порівняно із 2019 роком. Загалом на 13 осіб більше. 

Зовнішніми обмежуючими факторами повних 

наборів за деякими спеціальностями НаУОА, так як 

і інших ЗВО України у 2020 році були зменшення 

кількості випускників шкіл, які бажали здобувати 

вищу освіту, та зменшення рівня їхньої успішності 

щодо результатів складання ЗНО. Так, 13,19 % — 

абітурієнтів не подолали поріг з історії України, 

12,71 % — з математики, 10,15 % — з хімії, 8,32 % 

— з української мови та літератури, 7,7 %  — з 

фізики, 7,35 % — з англійської мови, 5,56 % — з 

географії, 5,51 % — з біології. 
Рис. 8. Географія вступників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми у 2020 році  

 

 Що стосується географії вступників у 2020 році, то відповідно до рис. 8 до університету вступили представники 21 

області України та один переселенець-УБД з АР Крим.
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Крім цього, уваги заслуговує те, що якість вступників НаУОА за 2014-

2020 роки зросла, про що свідчать дані таблиці 7.  

                                                                                                            Таблиця 7 

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 2020 

170–200 52,5 53,2 45,5 56,0 46,2 54,3 67,6 

150–169 32,7 31,9 29,2 27,7 36,5 32,4 17,4 

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

100–119 0,4 0,2 2,3 0,2 0,4 0 0,3 

 

Зокрема під час Вступної кампанії 2020 року 67,6 % вступників мали 

конкурсний бал від 170 до 200 балів, 17,4 % — від 150 до 169 балів, 14,7 % — 

від 120 до 149 балів, 0,3 % — від 100 до 119 балів.  

Зросла також порівняно із 2019 роком кількість зарахованих студентів із 

конкурсним балом 200 від 4 до 10 осіб. Так, у 2020 році з конкурсним балом 

200 було зараховано 6 студентів на спеціальність 035.041 «Германські мови та 

літератури  (переклад включно), перша – англійська», по одному студенту на 

спеціальності: 034 «Культурологія», 061 «Журналістика», 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ОПП «Країнознавство» 

та ОПП «Міжнародні відносини». 

Максимальний обсяг державного замовлення НаУОА у 2020 році 

становив 244 місця, що на 9 місць менше ніж у 2019 році – 253 місця.  

Доведений обсяг державного замовлення у 2020 році 204 місця, що на 

18 місць більше, ніж у 2019 році – 186 місць. Зростання зумовлене збільшенням 

кількості вступників пільгових категорій, зокрема квоти-1. 

У 2020 році за першою хвилею на бюджет зараховано 188 осіб, що на 22 

особи більше, ніж у 2019 році (166 осіб). 

Відмов від бюджетних місць у 2020 році – 16 осіб, що на 4 менше, ніж у 

2019 році (20 осіб).  

Шляхом самостійного перерозподілу на бюджет у 2020 році НаУОА 

переведено 11 контрактників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

денної форми навчання, що на 3 більше, ніж у 2019 році (8 осіб) та відповідно 

до рішення 5 та 6 Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з 

відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів 18 студентам було змінено джерело фінансування з «за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб» на «за державним 

замовленням», що на 10 більше, ніж у 2019 році (8 осіб). 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». 
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Кількість вступників, зарахованих НаУОА на 1 (скорочений термін навчання) та старші курси першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форми здобуття вищої освіти під час першої хвилі Вступної кампанії 2020 

відображено у таблиці 8. 

Таблиця 8 

Кількість вступників, зарахованих НаУОА на 1 (скорочений термін навчання) та старші курси першого (бакалаврського) 

рівня денної та заочної форми здобуття вищої освіти під час Вступної кампанії 2020 

 
Факультети (Інститут), Спеціальності / Роки, форма 

здобуття освіти 
 

1 курс 1 курс 

(скорочений 

термін 

навчання) на 

основі МС 

2 курс 3 курс Всього 

Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

081 «Право» 3  1  8 3  3 9 

035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» 

6    4   0 4 

032 «Історія та археологія»    1    1  

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» ОПП «Міжнародні відносини» 

    2    2 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»       1  1 

122 «Комп’ютерні науки»      1  1  

053 «Психологія» 4   1 7   1 7 

229 «Громадське здоров'я»   8 1 2   1 10 

256 «Національна безпека» 8         

Всього 21 0 9 3 23 4 1 7 54 
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Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти 

здійснювався на 14 спеціальностей та 15 освітньо-професійних програм 

 

Щодо вступників другого (магістерського)  рівня вищої освіти, то під час Вступної кампанії 2020 на бюджет 

зараховано 62 студенти, що на  43  особи менше, ніж у 2019 році (105 студентів), що зумовлено тенденціями на 

загальнодержавному рівні, а на контракт – 115 осіб, що на  44 більше, ніж у 2019 році (71 особа) (детальніше у таблиці 9). 

Таблиця 9 

 Динаміка кількості вступників, зарахованих НаУОА на 1 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти денної 

та заочної форм за 2018-2020 роки 

 
Спеціальності / Факультети 

(Інститут)  

Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти 

Ліцензований 

обсяг 

денна форма 

здобуття освіти 

2018 2019 2020 2019-

2018 

2020-

2019 

2019 2020 2020-

2019 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о
н

т
р
ак

т 

Б
ю

д
ж

ет
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о
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р
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т 
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о
н
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р
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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 

Контракт 

 Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 

081 «Право» 70 18 52 18 21 14 44 0 -31 -4 23 8 8 0 

Всього 70 70 39 58 -31 19 8 8 0 

 Факультет романо-германських мов 

035 Філологія 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» 

40 24 2 11 10 8 6 -13 8 -3 -4 13 17 + 4 

Всього 70 26 21 14 -5 -7 13 17 4 

 Гуманітарний факультет 

035 Філологія 035.01 «Українська 

мова та література» 

15 15 0 9   3 7 3 -6 3 -2 0 2 0 -2 

034 «Культурологія» 15 6 0 2 0 2 4 -4 0 0 4 0 4 4 
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061 «Журналістика» 25 3 10 6 5 1 4 3 -5 -5 -1 0 -  

031 «Релігієзнавство» 20 10 0 8 0 1 1 -2 0 -7 1 0 1 1 

Всього 75 44 33 23 -11 -10 2 5 3 

 Факультет міжнародних відносин 

291 ОПП «Міжнародні відносини» 15 8 7 4 9 2 13 -4 2 -2 4 5 10 5 

291 ОПП «Країнознавство» 15 7 6 4 6 1 8 -3 0 -3 2 0 -  

032 «Історія та археологія» 25 12 5 6 0 4 10 -6 -5 -2 10 0 3 3 

Всього 55 45 29 38 -16 9 5 13 8 

 Економічний факультет 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

25 14 11 11 9 8 11 -3 -2 -3 2 10 9 -1 

071 «Облік і оподаткування» 20 2 8 4 4 2 1 2 -4 -2 -3 3 2 -1 

051 «Економіка» 10 4 4 8 2 4 1 4 -2 -4 -1 - -  

Всього 55 43 38 27 -5 -10 13 11 -2 

 Факультет політико-інформаційного менеджменту 

053 «Психологія» 20 9 1 5 1 4 1 -4 0 -1 0 7 2 -5 

052 «Політологія» 15 7 0 6 0 1 6 -1 0 -5 6 1 3 2 

029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

10 4 7 3 1 3 2 -1 -6 0 1 2 1 -1 

Всього  45 28 16 17 -12 1 10 6 -4 

 Національний університет «Острозька академія» 

Всього по університету 340 143 113 105 71 62 115 -38 -42 -43 44 51 60 + 9 

256 176 177 -80 +1 

 

            Відповідно до рішення 6 Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів 11 контрактникам другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання 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.
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           Станом на 1 листопада 2020 року інформація про результати прийому у 

2020 році до НаУОА у розрізі рівнів освіти представлена у таблицях 10 та 11 

відповідно. 

Таблиця 10 

Інформація  про результати  прийому у 2020 році до Національного 

університету «Острозька академія» 
(за освітнім ступенем «бакалавр») 

 

 

№ 

з/

п 

 

Назва 

показника 

Зараховано (осіб) 

За кошти 

держбюджет

у 
 

За кошти 

фізичних 
та 

   юридични
х 

   осіб 

1. Ліцензований обсяг прийому, всього: 244 1111 

 для денної форми навчання 244 686 

для заочної форми навчання - 425 

2. Доведено максимальний обсяг

 державного замовлення, всього: 

204 - 

 для денної форми навчання 204 - 

для заочної форми навчання - - 

3. % виконання максимального обсягу

 державного замовлення 

106,4 0 

 денної форми навчання 106,4 0 

 заочної форми навчання 0 0 

4. Зараховано абітурієнтів, всього: 217 390 

 на денну форму навчання 217 306 

 на заочну форму навчання 0 84 

5. Із загальної кількості зарахованих: 217 390 

 випускників загальноосвітніх навчальних закладів на 
основі ПЗСО 

 
216 

 
330 

 випускників закладів за ОКР «молодший спеціаліст» 1 24 

6. Із загальної кількості зарахованих:   

6.1. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа; 

4 1 

6.2. осіб з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком 

до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною 
спеціальністю; 

6 0 

6.3. осіб, за Законом України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”; 

1 0 

6.4. дітей, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких 

загинули під час участі в антитерористичній операції, 

захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення 
антитерористичної операції; 

0 0 

6.5. дітей учасників бойових дій на території інших держав, 

які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок 

0 0 
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поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 

також внаслідок захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на території інших держав під час цих дій 
та конфліктів; 

6.6. осіб, у яких один з батьків (усиновлювачів) був 

військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом 

безвісно відсутньою особою при виконанні ним 
обов’язків військової служби; 

0 0 

6.7. осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно 
до Закону України “Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб”; 

3 0 

6.8. осіб, у яких один із батьків (усиновлювачів) був 

поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно 

відсутньою особою під час виконання ним службових 
обов’язків. 

0 0 

 

Таким, чином, найбільший конкурс та набір за освітнім ступенем 

«бакалавр» був на спеціальності:  035.041 «Філологія: германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська», 081 «Право», 122 

«Комп'ютерні науки», 256 «Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення та видами діяльності)» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії».  Найменший - 033 «Філософія», 034 

«Культурологія», 071 «Облік і оподаткування». 

Таблиця 11 

Інформація про результати прийому у 2020 році до Національного 

університету «Острозька академія» 
(за освітнім ступенем «магістр») 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва 

показника 

Зараховано (осіб) 

За кошти 

держбюджету 

За кошти 

фізичних 
та 

   юридичних 

   осіб 

1. Ліцензований обсяг прийому, всього: 68 482 

 для денної форми навчання 68 272 

для заочної форми навчання 0 210 

2. Доведено обсяг державного замовлення, всього: 62 - 

 для денної форми навчання 62 - 

для заочної форми навчання - - 

3. % виконання обсягу державного (регіонального) 

замовлення 

117,7 - 

 денної форми навчання 117,7 - 

заочної форми навчання - - 

4. Зараховано абітурієнтів, всього: 73 180 

 на денну форму навчання 73 110 

на заочну форму навчання - 70 

5. Із загальної кількості зарахованих: 73 180 

 випускників ЗВО на основі бакалавра 73 164 
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випускників ЗВО на основі спеціаліста, магістра - 16 

 

 

Найбільший конкурс та набір за освітнім ступенем «магістр» був на 

спеціальності:   081 «Право»,  291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»,  072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» та  035.041 «Філологія: германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська». Найменший – 031 «Релігієзнавство» та 071 

«Облік і оподаткування». 

Щодо підготовки до вступу у 2021 році, то здійснюється робота над 

формуванням наказу про затвердження складу Приймальної комісії НаУОА на 

2021 рік, готуються до розгляду ректоратом та затвердження Вченою радою 

НаУОА Положення про приймальну комісію НаУОА та Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька 

академія» в 2021 році. 

 

 

Профорієнтаційна робота 

 

За 2020 рік ректоратом, професорсько-викладацьким складом, 

працівниками та студентами НаУОА було реалізовано понад 100 

різноформатних заходів відповідно до планів профорієнтаційної роботи 

університету, факультетів/інституту, плану роботи приймальної комісії 

НаУОА: 

 

1. Профорієнтаційні заходи, проведені для абітурієнтів  університету 

у 2020 році відображено у таблиці 12. Слід зазначити, що наведений перелік 

профорієнтаційних заходів не є вичерпним, а включає найважливіші з них, які 

спрямовувалися як на абітурієнтів першого (бакалаврського), так і на 

вступників другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм 

навчання. Інформація про ці та інші заходи активно поширювалася 

представниками усіх факультетів/інституту та адміністрації НаУОА у 

соціальних мережах. 

2. Курси підготовки абітурієнтів до вступу до закладів вищої 

освіти, шляхом підготовки до ЗНО з предметів «Математика» (ст. викл. 

Данилюк Н.М.), «Українська мова та література» (викл. Рабчук І.Ю.), 

«Англійська мова» (викл. Єсіпова К.В., Москвич В.Ю.), «Історія України» (ст. 

викл. Матвійчук Н.В.). 

У січні – травні 2020 року навчання проходило 12 слухачів-учнів 9-11 

класів з Рівненської, Хмельницької, Волинської та Житомирської областей. 

У жовтні – грудні 2020 року – 12 слухачів-учнів закладів загальної 

середньої освіти Рівненської, Волинської, Черкаської, Закарпатської та 

Хмельницької областей. 

3. Дні відкритих дверей проведено у онлайн-форматі: 
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19 березня 2020 року до заходу у застосунку Google Meet долучилося 

дистанційно 196 учасників у розрізі факультетів та інституту. 

5 листопада 2020 року учасниками дистанційного Дня відкритих дверей у 

застосунку Google Meet стало 72 учні з Рівненської, Волинської, 

Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Київської та Черкаської 

областей. 

4. Розширення загальноуніверситетської бази закладів загальної 

середньої освіти та закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації 

Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької та інших областей 

України. 

5. Залучення до профорієнтаційної роботи випускників університету 

у розрізі спеціальностей та освітньо-професійних програм, особливо тих, які 

виступають у статусі не лише випускників, а й потенційних роботодавців. 
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Таблиця 12 

Профорієнтаційні заходи НаУОА, проведені працівниками, студентами та випускниками університету у 2020 році 
 

Дата проведення Назва заходу Учасники від НаУОА Цільова аудиторія Кількість 

учасників 

заходу 

Відповідальні за 

організацію заходу від 

НаУОА 

10.01.2020 Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з англійської мови 

для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України 

кафедра англійської мови та 

літератури факультету 

романо-германських мов 

учні 11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів України 

49 Юр'єва О.Ю.,  

 Костюк О. Ю. 

15.01.2020 Зустріч з викладачами економічного факультету НаУОА 

щодо особливостей Вступної кампанії 2020 

викладачі економічного 

факультету НаУОА 

викладачі та працівники 

економічного факультету 

НаУОА 

10  Харчук Ю.Ю., 

Недзведовська О.Є. 

07.02.2020 Індивідуальний день відкритих дверей  Хеленюк А. А., Горбач І. В. абітурієнтка Надія з м. 

Києва (батьки та сестра) 

4 Горбач І.В. 

20.01.-08.05.2020 Всеукраїнська учнівська інтернет-олімпіада з 

української мови і літератури-2020 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/11-05-01 

кафедра української мови і 

літератури НаУОА 

учні 11 класів закладів 

загальної середньої освіти 

України 

174 Максимчук В. В., 

Рабчук І. Ю. 

01.02.-01.03.2020; 

04.05.2020 

Всеукраїнський творчий конкурс. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/11-05-01 

 

кафедра української мови і 

літератури НаУОА 

учні 9–11-х класів ЗЗСО і 

професійної (професійно-

технічної) освіти України  

72 Карповець Х. М. 

03.02.20-17.02. 20 Профорієнтаційна робота студентів І курсу факультету 

романо-германських під час проходження мовної 

практики 

 

кафедра англійської мови та 

літератури факультету 

романо-германських мов 

учні-7-11 класів закладів 

середньої освіти 

400  Юр'єва О.Ю.,  

Костюк О. Ю.,  

Дідик Л. І. 

18.02.2020 Семінар-практикум для керівників ЗЗСО Острозького 

району на тему: «Позитивний імідж закладу освіти в 

умовах Нової української школи». 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/18-02-01 

Харчук Ю.Ю. керівники ЗЗСО 

Острозького району 

27  Харчук Ю.Ю. 

24.02-23.04.2020 Всеукраїнська олімпіада з культурології кафедра культурології та 

філософії НаУОА 

учні 9–11-х класів, студенти 

коледжів, професійно-

технічних училищ і ЗВО 

України 

22 Німець О. П. 

09.12.2019-

25.02.2020 

Всеукраїнський конкурс філософських проєктів кафедра культурології та 

філософії НаУОА 

учні 9–11-х класів ЗЗСО і 

професійної (професійно-

технічної) освіти України 

43 Якуніна К. І. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/11-05-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/11-05-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/18-02-01
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06.03.2020 Науково-практичний тренінг «Професійне вигорання: 

ресурси відновлення».  

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/06-03-01 

Гандзілевська Г.Б., Харчук 

Ю. Ю. 

педагоги НВК «Оженинська 

ЗОШ І – ІІІ ст. №2 – ДНЗ 

(дитячий садок)» 

12 

 

 

 

Харчук Ю.Ю. 

02.04.2020 Вебінар «Вступ до Острозької академії 2020» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/31-03-01 

Каламаж Р.В., Шевчук Д.М., 

Лебедюк В.М., Харчук 

Ю.Ю., Горбач І.В. 

абітурієнти НаУОА 2020 47 Харчук Ю. Ю., Горбач 

І. В. 

14.04.2020 Вебінар «Вступ на магістратуру спеціальності 081 

«Право» 

Лотиш Т., Харчук Ю. бакалаври 2020 40 Лотиш Т., Горбач І. 

22.04.2020 Вебінар «Гуманітарний факультет: особливості навчання 

і життя» 

Карповець М. В., Рабчук І. 

Ю., Горбач І. В., 

самоврядування 

абітурієнти НаУОА 2020 22 Карповець М. В., 

Харчук Ю. Ю. 

22.04.2020 Вебінар «Економічний факультет: вступ, дозвілля, 

спеціальності, унікальність» 

Козак Л. В., Харчук Ю. Ю. абітурієнти НаУОА 2020 18 Козак Л. В., Харчук Ю. 

Ю., Горбач І. В. 

27.04.2020 

Вебінар «Від мрій до дії. Знайомство з факультетом 

політико-інформаційного менеджменту» 

Лебедюк В. М., завідуючі 

кафедр, студентське 

самоврядування 

абітурієнти НаУОА 2020 10 Лебедюк В. М., Горбач 

І.В. 

28.04.2020 

Вебінар «Знайомство з факультетом міжнародних 

відносин» 

Атаманенко А., Новак Б, 

завідуючі кафедр, 

студентське самоврядування 

абітурієнти НаУОА 2020 10 Новак Б., Горбач І.В. 

29.04.2020 

Година питань відповідей з Юлією Харчук та Іванною 

Горбач 

Харчук Ю., Горбач І. абітурієнти НаУОА 2020 40 Харчук Ю. Ю., Горбач 

І. В. 

29.04.2020 

Вебінар «День відкритих дверей ННІП ім. І. 

Малиновського 

Іщук С. І., завідуючі кафедр, 

студентське самоврядування 

абітурієнти НаУОА 2020 15 Іщук С.І., Горбач І. 

05.05.2020 Онлайн проєкт «Скринька психологічної самодопомоги 

для абітурієнтів і не тільки» 
https://www.youtube.com/watch?v=4IFe4UJ4JTA&t=1401s 

Каламаж Р.В., Гандзілевська 

Г.Б., Штурхецький С.В. 

абітурієнти, студенти 

НаУОА 

1 випуск -249 

переглядів на 
Ютуб; 2 

випуск - 124 

перегляди 

Каламаж Р.В., 

Нечипорук М.В. 
(монтаж відео) 

06.05.2020 Всеукраїнська інтернет-олімпіада з історії України для 

школярів  

https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-
olimpiada-z-istorii-ukrainy/?fbclid=IwAR0g-

np9vKrAtOBDQmp1eiMxz86pkr7J8ffKitLwGpmCu_Gc14

5-cqkErlo 

Кафедра історії ім. М. П. 

Ковальського 

учні ЗОШ 10-11 класів 21  Новак Б. 

07.05.2020 Вебінар «Вступ для пільгових категорій вступників» Харчук Ю., Лотиш Т. абітурієнти НаУОА 2020 25 Харчук Ю., Горбач І. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/06-03-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/31-03-01
https://www.youtube.com/watch?v=4IFe4UJ4JTA&t=1401s
https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-olimpiada-z-istorii-ukrainy/?fbclid=IwAR0g-np9vKrAtOBDQmp1eiMxz86pkr7J8ffKitLwGpmCu_Gc145-cqkErlo
https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-olimpiada-z-istorii-ukrainy/?fbclid=IwAR0g-np9vKrAtOBDQmp1eiMxz86pkr7J8ffKitLwGpmCu_Gc145-cqkErlo
https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-olimpiada-z-istorii-ukrainy/?fbclid=IwAR0g-np9vKrAtOBDQmp1eiMxz86pkr7J8ffKitLwGpmCu_Gc145-cqkErlo
https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-olimpiada-z-istorii-ukrainy/?fbclid=IwAR0g-np9vKrAtOBDQmp1eiMxz86pkr7J8ffKitLwGpmCu_Gc145-cqkErlo
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08.05.2020 

Онлайн-підбиття підсумків Всеукраїнського творчого 

конкурсу-2020, Всеукраїнської учнівської інтернет-

олімпіади з української мови і літератури-2020; майстер-

клас «Як правильно вживати слова?» 

Максимчук В. В., Карповець 

Х. М., Рабчук І. Ю. 

абітурієнти НаУОА 2020 30 Максимчук В. В., 

Карповець Х. М., 

Рабчук І. Ю. 

13.05.2020 Вебінар «Як зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ?» Горбач І. В., Харчук Ю.Ю. бакалаври 2020 100 Горбач І. 

14.05.2020 

Онлайн-зустріч «Економіці 25! Зв’язок поколінь» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/14-05-03 

Дем’янчук О.І., 

викладачі, студенти, 

випускники  

абітурієнти економічного 

факультету 

2020 

56 Дем’янчук О.І. 

 

19.05.2020 

Роман Шеремета про експерименти в економіці для 

Відкритого університету Острозької академії 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/19-05-01 

Козак Л.В. студенти, викладачі та 

абітурієнти економічного 

факультету 

73 Козак Л.В. 

19.05.2020 Всеукраїнська інтернет-олімпіада з міжнародних 
відносин для школярів 

https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-

olimpiada-z-mizhnarodnykh-vidnosyn-dlia-shkoliariv-

2/?fbclid=IwAR1vrq9DAeY8KlHJKUdVeCU9mkw8ph0Dk

9Pd9LzodwF30_x2UWcHg41u-lM 

кафедра міжнародних 
відносин 

учні ЗОШ 10-11 класів 27  Сидорук Т. В., 
Матвійчук Н. В. 

21.05.2020 

Онлайн-зустріч зі студентами 4 курсів гуманітарного 

факультету 

Карповець М. В., Мініч Л. 

С., Максимчук В. В., Рабчук 
І. Ю. 

бакалаври 2020 55 Карповець М. В. 

21.05.2020 Вебінар в ZOOM «Знайомство зі спеціальністю «Історія 

та археологія» та факультетом міжнародних відносин 

НаУОА 

 

Кафедра історії ім. М. П. 

Ковальського 

учні 10-11 класів 

Рівненського обласного 

наукового ліцею-інтернату 

ІІ-ІІІ ступенів» 

40  Атаманенко А. Є., 

Трофимович В. В., 

Марчук В. С., Новак Б. 

С. 

30.05.2020 Економічний конкурс на марафон ПДМ 
серед учнів та студентів ЗЗСО, ЗПО, коледжів 

Харчук Ю.Ю., 
Недзведовська О.Є. 

Абітурієнти 2020 57 Недзведовська О.Є. 

03.06.2020 Година питань відповідей з Юлією Харчук Харчук Ю., Горбач І. абітурієнти НаУОА 2020 40 Горбач І.В. 

05.06.2020 

Онлайн-лекція випускника економічного факультету 

Івана Стецюка, асоційованого професора факультету 

фінансів Університету Квебек, м. Монреаль (Канада) в 

рамках проєкту Відкритий університет Острозької 

академії на тему: «Why Study Business?» 

Дем’янчук О.І, 

Козак Л.В. 

 

студенти, викладачі та 

абітурієнти економічного 

факультету 

68 Дем’янчук О.І., 

Шевчук Д.М. 

10.06.2020 

Онлайн-лекція Юрія Вітренка про реформування 

«Нафтогазу України» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/10-06-01 

Козак Л.В. студенти, викладачі та 

абітурієнти економічного 

факультету 

82 Козак Л.В. 

https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-olimpiada-z-mizhnarodnykh-vidnosyn-dlia-shkoliariv-2/?fbclid=IwAR1vrq9DAeY8KlHJKUdVeCU9mkw8ph0Dk9Pd9LzodwF30_x2UWcHg41u-lM
https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-olimpiada-z-mizhnarodnykh-vidnosyn-dlia-shkoliariv-2/?fbclid=IwAR1vrq9DAeY8KlHJKUdVeCU9mkw8ph0Dk9Pd9LzodwF30_x2UWcHg41u-lM
https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-olimpiada-z-mizhnarodnykh-vidnosyn-dlia-shkoliariv-2/?fbclid=IwAR1vrq9DAeY8KlHJKUdVeCU9mkw8ph0Dk9Pd9LzodwF30_x2UWcHg41u-lM
https://events.oa.edu.ua/events/vseukrainska-internet-olimpiada-z-mizhnarodnykh-vidnosyn-dlia-shkoliariv-2/?fbclid=IwAR1vrq9DAeY8KlHJKUdVeCU9mkw8ph0Dk9Pd9LzodwF30_x2UWcHg41u-lM
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/10-06-01
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11.06.2020 Підписання Меморандуму про співпрацю між НаУОА та 

оперативним командуванням «Захід» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/11-06-01 

Пасічник І.Д., 

Каламаж Р.В., 

Харчук Ю.Ю., 

Нечипорук М.В., 

Лотиш Т.В. 

військовослужбовці, УБД та 

їхні діти – потенційні 

вступники 2020 

9 Харчук Ю.Ю. 

11.06.2020 Онлайн-лекція Вікторії Файчук, випускниці 

економічного факультету, доцентки коледжу ім. Густава 
Адольфа Мінесота (США) в рамках проєкту Відкритий 

університет Острозької академії на тему: «Applying 

behavioral economics to improve our everyday decisions 

about health, wealth, and happiness».  

Дем’янчук О.І, 

Козак Л.В. 
 

студенти, викладачі та 

абітурієнти економічного 
факультету 

59 Дем’янчук О.І., 

Шевчук Д.М. 

14.06.2020 

Онлайн-лекція Олександра Талавери, випускника 

економічного факультету, професора Бірмінгемського 
університету у рамках  проєкту Відкритий університет 

Острозької академії на тему: «Дистанційне навчання в 

умовах карантину: кейс 

Бірмінґемського університету». 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/14-06-01 

Дем’янчук О.І, 

Шевчук Д.М. 

студенти, викладачі та 

абітурієнти економічного 
факультету 

84 Дем’янчук О.І., 

Шевчук Д.М. 

25.06.2020  Відео-презентація «Enter the National University of Ostroh 

Academy» 
https://www.youtube.com/watch?v=G94Btnxywy0&feature

=emb_logo 

Відділ міжнародних 

зв’язків, інформаційно-
рекламний відділ 

Іноземні абітурієнти 1 324 

перегляди 

Балашов Е. М. 

25.06.2020  Створення онлайн-аплікації для іноземних абітурієнтів 

на сайті НаУОА 

Відділ міжнародних зв’язків Іноземні абітурієнти 15 заповнень Балашов Е. М. 

15.07.2020  Підписання договору про співпрацю з комплектування 

слухачами та студентами з ТОВ «ААФ УКРАЇНА» 

Відділ міжнародних зв’язків Іноземні абітурієнти - Балашов Е. М. 

17.07.2020 Онлайн-зустріч для вступників 2020 «Ми гарантуємо 

якісну консультаційну допомогу та підтримку для 

кожного абітурієнта…»  
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/17-07-07 

Харчук Ю.Ю., 

Горбач І.В. 

вступники 2020 понад  

200 

Харчук Ю.Ю., 

Горбач І.В. 

17.08.2020  Підписання договору про співпрацю з комплектування 

слухачами та студентами з ФОП Калічак Тетяною 

Станіславівною 

Відділ міжнародних зв’язків Іноземні абітурієнти - Балашов Е. М. 

20.08.2020  Створено групу відділу міжнародних зв’язків в Facebook 

та профіль в Instagram 

Відділ міжнародних зв’язків Іноземні та українські 

абітурієнти 

63 учасники 

та 120 

підписників 

Балашов Е.М. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/11-06-01
https://www.youtube.com/watch?v=G94Btnxywy0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G94Btnxywy0&feature=emb_logo
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Лютий-грудень 

2020 English Speaking Club Роман Гонта студенти, абітурієнти 20 

Сімак К.В., Ковальчук 

І.В. 

05.09.2020 Зустріч учасників Канада-Світ-Молодь 2005-2006 р Костюк О.Ю. 

студенти, викладачі, 

абітурієнти 15 Костюк О.Ю. 

08.09.2020 

Онлайн-святкування Міжнародного дня грамотності: гра 

«Перший мільйон» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/12-09-01 

Максимчук В. В., студрада 

ГФ вступники-2021, студенти 56 Максимчук В. В. 

17.09.2020 

Відеоматеріал «Початок додаткової сесії вступної 

кампанії 2020» 
https://www.youtube.com/watch?v=yh4vO2uEmxs&feature

=emb_logo 

Харчук Ю.Ю., Горбач І.В., 
Нечипорук М.В., Краснопір 

А.Б. вступники 2020 

546 

переглядів Харчук Ю.Ю. 

17.09.2020 

Відеоматеріал «В Острозькій академії розпочинають 

роботу з абітурієнтами 2021» 

https://www.youtube.com/watch?v=vZ7TatRInjQ&feature=

emb_logo 

Харчук Ю.Ю., Горбач І.В., 

Нечипорук М.В., Краснопір 

А.Б. вступники 2021 

306 

переглядів 

Харчук Ю.Ю., Горбач 

І.В. 

18.09.2020 

IV Міжнародна науково-практична конференція 

«ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ» 

студенти спеціальності 

«Національна безпека» студенти, абітурієнти-2021 77 

Романов М. С., 

Жовтенко Т. Г. 

18.09.2020 

 

 

 

Зустріч викладачів та студентів факультету з керівницею 

Кембриджського авторизованого екзаменаційного 

центру «Cambridge Club» Надією Приступою. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/19-09-01 

Ковальчук І. В., Костюк О. 

Ю., Ломінська Н. В., Сімак 

К. В., Юр'єва О. Ю. 

викладачі, студенти, 

абітурієнти 25 

Ломінська Н. В., 

Ковальчук І. В. 

24-25.09.2020 

 

 

Науково-практичний онлайн-семінар «Імплементація 
законодавчих змін у сфері управління публічними 

фінансами в Україні» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/25-09-02 

Дем’янчук О.І. 

Шулик Ю.В. 
Столяр З. В. 

Балацька О.Р. 

Харчук Ю.Ю. 

працівники Головного 

управління Державної 
казначейської служби 

України в Рівненській 

області 

32 

 Козак Л. В. 

25.09.2020 

Презентація книги «Прикладна акмеологія для тих, хто 

прагне успіху» 

Гандзілевська Г., 

Штурхецький С. 

студенти, батьки 

абітурієнтів 43 

Гандзілевська Г. Б., 

Шутрхецький С. 

Постійно  

Комунікація з абітурієнтами по телефону щодо 

особливостей Вступної кампанії 2021 Харчук Ю.Ю., Горбач І.В. 

вступники 2021 та їхні 

батьки 52 Харчук Ю.Ю. 

Постійно  
Пости в соціальних мережах щодо особливостей 

проведення Вступної кампанії 2021 Харчук Ю.Ю., Горбач І.В. 
вступники 2021 та їхні 

батьки 20 Харчук Ю.Ю. 

01.10.2020 Онлайн-лекція на тему «Університет третього віку» 

студенти спеціальності 

«Початкова освіта» та 

«Психологія» 

студенти, батьки 

абітурієнтів 23 Гандзілевська Г. Б. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/12-09-01
https://www.youtube.com/watch?v=yh4vO2uEmxs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yh4vO2uEmxs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vZ7TatRInjQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vZ7TatRInjQ&feature=emb_logo
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/19-09-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/25-09-02
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10.11.2020 

Онлайн-зустріч з директоркою зі зв’язків з 

громадськістю Оленою Жулинською Круглик Н. Б. 

студенти та абітурієнти 

спеціальності 

«Журналістика» 8 кафедра журналістики 

08-10.10.2020 

Національний форум «Поводження з відходами в 

Україні: законодавство, економіка, технологія» Гущук І. В., Брезицька Д. М. 

викладачі, студенти, батьки 

абітурієнтів 34 

Гущук І. В., Брезицька 

Д. М. 

09.10.2020 VII Регіональний фестиваль ораторського мистецтва 

студенти спеціальності 

«документознавство та 

інформаційна діяльність», 

«Політологія», 

«Журналістика» студенти, абітурієнти-2021 64 

Студенти спеціальності 

«Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа», Маслова Ю. 

П. 

15.10.2020 

Онлайн-дискусія про книгу М. Смотрицького «Апологія 

паломництва до східних країв»: цивілізаційні пошуки 

української інтелектуальної еліти 

Шевчук Д. М.,  

Кралюк П. М., Назарук В. 

М. 

студенти, випускники, 

абітурієнти-2021 57 Шевчук Д. М. 

27.10.2020 
 

Онлайн-зустріч із Кариною Поповою про роботу 
телевізійника Круглик Н. Б. 

студенти та абітурієнти 

спеціальності 
«Журналістика» 21 кафедра журналістики 

02.11.2020 

 

 

 
 

Розробка та погодження на ректораті НаУОА Дорожньої 

карти профорієнтаційної роботи НаУОА в 2020-2021 н. 

р. 

у контексті посиленого використання бізнес-процесу 

Циклу Демінга та з врахуванням результатів 

Внутрішнього моніторингу ефективності різних форм 
профорієнтаційної роботи університету. Харчук Ю.Ю. 

ректорат НаУОА та всі 

суб'єкти профорієнтаційної 
роботи 25 Харчук Ю.Ю. 

03.11.2020 

 

 

 

Дискусійна платформа №1: "Попит і пропозиція на 

висококваліфікованих бухгалтерів, економістів, 

податківців та аудиторів на ринку праці України в 

контексті глобалізації" 

 https://drive.google.com/file/d/1J_KN-

dbpeKaqGd5c9JCmC0HmHFy90fNH/view 

Студенти, викладачі, 

випускники  

 

 

студенти та абітурієнти  

економічного факультету 

 

 

45 

 

 

 

Харчук Ю.Ю. 

 

 

 

04-05.11.2020 

 

Дні Кар'єри ЄС 2020 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/04-11-01 

 

Інформаційний центр ЄС в 

НаУОА 

студенти, випускники, 

абітурієнти-2021 Понад 200 

Балашова О.В. 

Балашов Е.М. 

Каламаж Р.В. 

Харчук Ю.Ю. 

05.11.2020 

 

 

 

Дистанційний день відкритих дверей 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/05-11-03 

 

 

Пасічник І. Д., Харчук 

Ю.Ю., Горбач І.В., 

Атаманенко А. Є., 

Карповець М. В., Рабчук І. абітурієнти 2021 Понад 100 

Горбач І. В., Харчук Ю. 

Ю. 

https://drive.google.com/file/d/1J_KN-dbpeKaqGd5c9JCmC0HmHFy90fNH/view
https://drive.google.com/file/d/1J_KN-dbpeKaqGd5c9JCmC0HmHFy90fNH/view
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/04-11-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/05-11-03
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Ю., Новак Б. С., Пилипенко 

О. О., Боржецька Н. Л., 

Шершньова О. В., Козак Л. 

В., Недзведовська О. Є., 

Олієвська О., Нечипорук 

М.В., Краснопір А.Б. 

5.11.2020 

 

Онлайн-зустріч з Олександрою Буринською, головною 

редакторкою журналу «Cosmopolitan» Круглик Н. Б. 

студенти та абітурієнти 
спеціальності 

«Журналістика» 15 кафедра журналістики 

09.11.2020 

 

 

Дебати між студентами першого курсу спеціальностей 

«Політологія» та «Національна безпека» 

 

студенти спеціальностей 

«Політологія» та 

«Національна безпека» 

студенти, абітурієнти-2021 

 

53 

 

 

Кардаш С. Ю., 

Завадська О. Р. 

 

12-13.11.2020 

 

Онлайн-зустрічі із випускницями спеціальності 061 

«Журналістика» Наталією Середюк та Катериною 

Даценко 

Круглик Н. Б. 

 

студенти та абітурієнти 

спеціальності 

«Журналістика» 

33 

 кафедра журналістики 

12.11.2020  Зустріч з представником Times Higher Education World 

University Rankings щодо участі НаУОА в рейтингу та 

інтернаціоналізації університету, складовою якої є 

наявність іноземних студентів 

Відділ міжнародних зв’язків - 5 учасників 

зустрічі 

Балашов Е.М. 

18.11.2020 

 

Відеосюжет «День відкритих дверей 2020» 

https://www.youtube.com/watch?v=vL7QAauXB7Q&featur

e=emb_logo 

Пасічник І.Д., Харчук 

Ю.Ю., Нечипорук М.В., 

Краснопір А.Б., Фещук А.В. 

вступники 2021 

 

 

228 

переглядів 

 

Харчук Ю.Ю. 

 

 

Постійно 

 

 

 

 
 

Комунікація з начальниками/представниками обласних, 

районних, міських відділів/управлінь освіти, 

директорами та завучами, вчителями ЗЗСО та ЗВО І-ІІ 

рівнів акредитації, керівниками та працівниками центрів 

зайнятості щодо проведення профорієнтаційних заходів 

викладачами та студентами НаУОА в офлайн та онлайн 
форматах 

Харчук Ю.Ю. 

 

 

 

 
 

начальники/представники 

обласних, районних, міських 

відділів/управлінь освіти, 

директори та завучі, вчителі 

ЗЗСО та ЗВО І-ІІ рівнів 

акредитації, керівники та 

працівники центрів 
зайнятості 

57 

 

 

 

 
 

Харчук Ю.Ю. 

 

 

 

 
 

17.11.2020 

 

 

Флешмоби до Міжнародного дня студента у соціальних 

мережах  «Я - студент Острозької академії», «Я – історія 

ОА», «Мій шлях в ОА», «Нас поєднала ОА», «Твій вибір 

для вступу 2021 ОА» тощо 

студенти, випускники та 

викладачі університету 

студенти,  викладачі, 

випускники, абітурієнти-

2021 понад  250 

Каламаж Р.В. 

Нечипорук М.В. 

Матер’ян Е.М. 

Харчук Ю.Ю. 

Горбач І.В. 

17.11.2020 Explaining «online education» to the very first student. Colleen Prince студенти, абітурієнти 54 

Colleen Prince, 

Белявська О. О. 

https://www.youtube.com/watch?v=vL7QAauXB7Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vL7QAauXB7Q&feature=emb_logo
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18.11.2020 Erasmus+ 

Orest Matsiyevsky i 

Anastasiia Bokhoniuk студенти, абітурієнти 42 Михайло Вігула 

 

18.11.2020 

 

 

Робоча нарада-зустріч з представниками Оперативного 

командування «Захід» щодо подальших напрямів 

співпраці у рамках реалізації підписаного Меморандуму 

від 11 червня 2020 року 

Пасічник І.Д., Харчук 

Ю.Ю., Романов М.С. 

представники ОК «Захід», 

студенти НаУОА 8 Харчук Ю.Ю. 

Постійно 

Організація та координування роботи волонтерів 

студентського профорієнтаційного корпусу НаУОА 

(робота у соціальних мережах у розрізі понад 12 різних 

рубрик, профорієнтаційні онлайн-зустрічі, вебінари 

тощо) Горбач І.В. 

волонтери корпусу, 

абітурієнти 43 Горбач І.В. 

03.11.2020 

 

 

 

Дискусійна платформа №2: «Попит і пропозиція на 

висококваліфікованих бухгалтерів, економістів, 

податківців та аудиторів на ринку праці України в 

контексті глобалізації» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/20-11-01 

Студенти, викладачі, 

випускники  

 

 

студенти та абітурієнти  

економічного факультету 
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Харчук Ю.Ю. 

 

 

 

23.10-28.11.2020 

 

Всеукраїнський конкурс філософського есе 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/29-11-01 

 

викладачі кафедри 

культурології та філософії 

учні 9-11 класів ЗНЗ 

України, студенти коледжів 56 Німець О. П. 

Вересень – 

листопад 2020 Panorama. Club Prancophone Colleen Prince 

викладачі, студенти, 

абітурієнти 17 

Colleen Prince, Білецька 

С. М., 

Мамчур А.С. 

01.12.2020-

30.06.2021 рр. 

Організація та забезпечення функціонування 

підготовчих курси для іноземців. 

Відділ міжнародних 

зв’язків, декани 

Іноземні абітурієнти 14 іноземних 

абітурієнтів 

Балашов Е.М. 

Постійно Профорієнтаційна робота з іноземними абітурієнтами 

(листування, надання інформації про НаУОА)  

Відділ міжнародних зв’язків Іноземні абітурієнти - Балашов Е.М. 

Постійно Організаційна, документальна, візова робота з 

іноземними студентами 

Відділ міжнародних зв’язків Іноземні абітурієнти - Балашов Е.М. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/20-11-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/29-11-01
https://www.facebook.com/groups/560136480861005/user/100005377860356/?__cft__%5b0%5d=AZXwSlJ2Txscik5yZeoHAs5NGbDyCtaPc6q2hA6l7yeqGqKDiJ4sqitxi9lxsRSx-fiYLq1s9nbh7Zyqm-cFdsk8HfMNbDLxn-GXM5kt-U4R_Z9sBufjqaUgpb2c8nsaUGx8pCjuLRIxryhb2zJ3AicoGl2x6bqm1u0e5H082oeQg_5GL9WTcj-JFP7y684PaGE&__tn__=-UC%2CP-R
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6. Робота Консультаційного центру Приймальної комісії НаУОА під 

час Вступної кампанії 2020. У центрі під керівництвом Горбач І.В. та 

координуванням Харчук Ю.Ю. консультування для вступників 2020 

здійснювали 11 кращих волонтерів. Порівняльну статистику роботи Центру під 

час Вступних кампаній 2019 та 2020 років представлено у таблиці 13: 

Таблиця 13 

Порівняльна статистика роботи Консультаційного центру для 

абітурієнтів Приймальної комісії Національного університету «Острозька 

академія» під час Вступних кампаній 2019 та 2020 років 

 

Вступна 

кампанія  

Кількість проконсультованих осіб 

По телефону 

Онлайн на 

сайті 

НаУОА 

Онлайн в 

соціальних 

мережах 

В Центрі Всього 

 2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

+/- 2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

+/- 2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

+/- 2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

+/- 2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

+/- 

Всього 524 754 

23

0 

111

5 660 

-

45

5 259 302 43 

27

5 

28

7 12 

217

3 

200

3 

-

17

0 

 

Відповідно до даних таблиці 13 консультації по телефону у 2020 році 

було надано для 37,6 % вступників, онлайн на сайті НаУОА для абітурієнтів – 

33,0 %,  у соціальних мережах – 15,1 % та очно в центрі – лише 14,3 %. Така 

структура шляхів комунікації зумовлена карантинними обмеженнями.  

Однак, доцільно зауважити, що найбільшим попитом серед абітурієнтів і 

особливо їхніх батьків під час Вступної кампанії 2020 користувалося 

консультування по телефону, що підтверджується зростанням кількості таких 

консультацій на 230 звернень порівняно із 2019 роком.  

Крім цього, не зважаючи на те, що кількість наданих консультацій у 2020 

році була меншою на 170 звернень порівняно із Вступною кампанією 2019 

року, це не мало негативного впливу на кількість зарахованих студентів, а 

вкотре підтвердило правильне спрямування роботи приймальної комісії 

університету щодо якісної комунікації з потенційними вступниками шляхом 

пояснення Правил прийому на навчання до Національного університету 

«Острозька академія» від моменту їх затвердження до реалізації успішного 

вступу на омріяну спеціальність кожного абітурієнта. 

 

7. Профорієнтаційна робота у соціальних мережах. 

Динаміку активності профорієнтаційної роботи ректорату, професорсько-

викладацького складу, студентів та працівників НаУОА у соціальних мережах з 

15 лютого 2019 року до 5 грудня 2020 року представлено у таблиці 14. 

За досліджуваний період кількість сторінок та їх учасників/підписників у 

2020 році зросла. Станом на 5 грудня 2020 року найбільша активність 

спостерігалася у Facebook 24300 учасників (за рахунок великої кількості 
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сторінок та тривалості їх ведення). Однак, перспективними шляхами 

комунікації з абітурієнтами, беручи до уваги їхні вподобання щодо соціальних 

мереж, залишаються Instagram – 9732 учасники та Telegram – 2649 учасників. 

Тому під час комунікації із вступниками 2021 особливу увагу необхідно 

звертати на таргетування якісної аудиторії у таких мережах як Instagram та 

Telegram. Крім цього, слід вивчити специфіку та впровадити спілкування з 

абітурієнтами у Twitter та TikTok. 
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Таблиця 14 

Динаміка активності профорієнтаційної роботи ректорату, професорсько-викладацького складу, студентів та працівників 

НаУОА у соціальних мережах з 15 лютого 2019 року до 5 грудня 2020 року 
 

 

 

 

Назва соціальної мережі 

 

 

 

 

Покликання 

 

 

 

 

Адміністратор 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 у

ч
а

сн
и
к
ів

 

(1
5
.0

2
.2

0
1
9
) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 у

ч
а

сн
и
к
ів

 

(0
7
.1

2
.2

0
1
9
) 

П
р
и
р
іс

т
 у

ч
а

сн
и
к
ів

 з
 

1
5
.0

2
.2

0
1
9
 д

о
 0

7
.1

2
.2

0
1
9
 

(+
/-

) 
К

іл
ь
к
іс

т
ь
 у

ч
а

сн
и
к
ів

 

(0
5
.1

2
.2

0
2
0
) 

П
р
и
р
іс

т
 у

ч
а

сн
и
к
ів

 з
 

0
7
.1

2
.2

0
1
9
 д

о
 0

5
.1

2
.2

0
2
0
 

(+
/-

) 

Facebook 

Сторінка Національний університет 

«Острозька академія» 

https://www.facebook.com/oa.edu.ua Нечипорук М. В. 7 225 8 425 1 200 9 987 1 562 

Група Національний університет Острозька 

академія 

https://www.facebook.com/groups/nauo

a/ 

Іващук Михайло 3572 3723 151 4562 839 

Абітурієнт ОА https://www.facebook.com/vstupoa Іванна Горбач 547 675 128 770 95 

Факультет романо-германських мов НаУОА https://www.facebook.com/groups/activ

ecreative; 

https://www.instagram.com/rgl.oa/ 

Ковальчук І. В., 

Белявська О. О., Костюк 

О. Ю., Коцюк Л. М. 

701 728 27 813 85 

Інститут права / Правничий факультет НаУ 

«Острозька академія» 

https://www.facebook.com/groups/4452

91655875877 

Іщук С. І., Боржецька Н. 

Л. 

726 959 233 1150 191 

Факультет міжнародних відносин НаУ ОА https://www.facebook.com/ir.nauoa Новак Б. С. 224 251 27 387 136 

Наукове товариство студентів і аспірантів 

імені Олександра Оглоблина 

https://www.facebook.com/ohloblyn.hist

ory.oa 

Назар Мартинюк, Надія 

Симоненко 

181 214 33 261 47 

Кафедра країнознавства Національного 

університету «Острозька академія» 

https://www.facebook.com/krainoznavst

vo.oa 

Кафедра країнознавства  135 183 48 359 176 

Факультет політико-інформаційного 

менеджменту НаУОА 

https://www.facebook.com/FakultetPIM Тимощук Є. А. 563 750 187 1292 542 
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Громадське Здоров'я (сторінка) https://www.facebook.com/profile.php?i

d=100024260407882 

Гущук І. Р. 417 519 102 519 0 

Гуманітарний факультет НаУОА https://www.facebook.com/groups/3283

55880704061 

Шкрабій М., Карповець 

М.В., Шевчук Д.М. 

526 600 74 687 87 

Економічний факультет НаУОА https://www.facebook.com/groups/econ

omicsoa 

Недзведовська О.Є. 771 827 56 910 83 

Культурологія в НаУОА https://www.facebook.com/%D0%9A%

D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%

D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-

%D0%B2-

%D0%9D%D0%B0%D0%A3%D0%9E

%D0%90-124995411523833 

Німець О. П. 118 180 62 214 34 

Українська філологія в НаУОА https://www.facebook.com/groups/1546

321785470648 

Карповець Х. М. 71 109 38 180 71 

Філософія в НаУОА https://www.facebook.com/%D0%A4%

D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%

D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F-

%D0%B2-

%D0%9D%D0%B0%D0%A3%D0%9E

%D0%90-114792216977225 

Іванюк І. І. - - - 86 86 

Школа журналістики і комунікацій НаУОА https://www.facebook.com/OA.JCschoo

l 

Шулик Р. Т. - - - 698 698 

Музей історії НаУОА https://www.facebook.com/MuseumOf

OstrohAcademy 

Хеленюк А.А. - 1137 1137 1425 288 

Всього 15 

777 

19 

280 

 3503  24 

300 

 5020  

Instagram 

@ostrohacademy1576 https://www.instagram.com/ostrohacade

my1576/ 

Михайло Іващук 1268 2478 1210 2988 510 

@bs.oa https://www.instagram.com/bs.oa/ Медійний підрозділ 

Братства спудеїв 

917 1411 494 1598 187 
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@_rgl_official https://www.instagram.com/rgl.oa/ Студентська рада РГМ 384 534 150 622 88 

@economics_oa https://www.instagram.com/economics_

oa/ 

Студентська рада ЕФ 398 506 108 577 71 

@e_volunteam https://www.instagram.com/e_voluntea

m/ 

Студентська рада ЕФ 57 128 71 115 -13 

@ir_nauoa https://www.instagram.com/ir_nauoa/ Кафедра країнознавства 260 506 246 532 26 

@oa.pimsocial https://www.instagram.com/oa.pimsocia

l/ 

Студентська рада ПІМу 397 835 438 2592 1757 

@humanities.oa https://www.instagram.com/humanities.

oa/ 

студентська рада ГФ 287 379 92 544 165 

@cultural_studies.ostroh https://www.instagram.com/cultural_stu

dies.ostroh/ 

студенти-волонтери 

кафедри культурології та 

філософії 

- - - 164 164 

Всього 3968 6777 2809 9732 2955  

Telegram 

Національний університет «Острозька 

академія» https://t.me/ostroh_academy Нечипорук М.В. - 743 743 903 160 

ПІМперія https://t.me/PIMperia Студентська рада ПІМу 149 231 82 321 90 

Спудейчики ОА (група) https://t.me/spudeichyk_OA Горбач Іванна 74 140 66 100 -40 

Братство спудеїв https://t.me/bs_oa Медійний підрозділ 

Братства спудеїв 

- 431 431 590 159 

Абітурієнт ОА https://t.me/admissionoa2020 Горбач Іванна - 74 74 213 139 

Факультет МВ t.me/ir_nauoa Студрада факультету МВ - - - 233 233 

Економічний факультет НаУОА https://t.me/economics_oa Студентська рада ЕФ, 

Недзведовська О.Є. 
- 102 102 157 55 

Гуманітарний факультет|Острозька академія https://t.me/humanities_oa Студентська рада ГФ - - - 132 132 

Всього 223 1721 1498  2649 928 

 

https://t.me/ostroh_academy
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8. Моніторинги: 

8.1. Моніторинг професійної орієнтації абітурієнтів НаУОА 2020 

(березень-квітень 2020 року, 43 учасники). Відповіді на найважливіші питання 

в контексті покращення профорієнтаційної роботи НаУОА у 2021 році такі: 

 

 
8.2. Моніторинг переваг та недоліків профорієнтаційної роботи 

НаУОА, порівняно з іншими ЗВО на ринку освітніх послуг України (травень-

грудень 2020 року).  

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони НаУОА щодо здійснення 

профорієнтаційної роботи, слід зауважити, що університет, використовує 

оптимальну структуру каналів комунікації з потенційними вступниками. Однак, 

щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи, то увагу слід звернути на 

розробку та ефективне впровадження інтерактивного профорієнтаційного тесту 

для абітурієнтів на сайті vstup.oa.edu.ua. 

 

8.3. Внутрішній моніторинг ефективності різних форм 

профорієнтаційної роботи НаУОА 

Моніторинг проводився з 25 вересня до 15 жовтня 2020 року включно. В 

опитуванні взяло участь 297 респондентів – студентів першого курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з 18 областей України, зокрема: 

Рівненської – 140 осіб, Хмельницької – 56 осіб, Волинської – 40 осіб, 

Тернопільської – 15 осіб, Львівської – 9 осіб, Житомирської – 8 осіб, 
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Вінницької – 6 осіб, Черкаської – 4 особи, по 3 особи з Донецької, 

Дніпропетровської та Луганської областей, по 2 особи з Київської, Сумської, 

Полтавської областей та по 1 особі з Івано-Франківської, Закарпатської, 

Чернігівської й Кіровоградської областей. Детальніше у звіті про результати 

внутрішнього моніторингу ефективності різних форм профорієнтаційної роботи 

Національного університету «Острозька академія». 

Відповіді респондентів на найважливіші питання у контексті 

вдосконалення профорієнтаційної роботи НаУОА у 2021 році були такими: 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Найважливішим критерієм для абітурієнтів під час вибору ЗВО для 

вступу 2020 став критерій «Відсутність корупції» - 230 осіб (77,4 %). На 

другому місці «Висококваліфікований професорсько-викладацький склад» - 189 

осіб (63,6 %), на третьому – «Репутація та бренд закладу» - 188 осіб (63,3 %). В 

індивідуальних відповідях додатково зазначали: доступність ціни за навчання; 

хороше ставлення викладачів до студентів; цінності, які формує та підтримує 

академія; економічно вигідне студентське життя у м. Острог; порівняння 

академії з Хогвартсом. 
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а 
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и університетів зважало лише 105 опитаних осіб (35,5%), що вказує на те, що 

більшість абітурієнтів ставляться до рейтингів критично та скептично. Зокрема 

в індивідуальних відповідях зазначено рейтинги: ТОП-200 Україна (НаУОА на 

93 місці із 200), Консолідований рейтинг вишів України 2020 року (73 місце із 

241), «Scopus» (151 місце з 176), «Бал ЗНО на контракт» (НаУОА на 36 місці із 

200) тощо. 
 

Найбільше першокурсників дізналися про університет від студентів та 

випускників, 182 особи (61,3%) обрали відповідь «Порадили 

студенти/випускники». На другому місці – «Моніторили інформацію про 

університет в Інтернеті» - 155 особи (52,2%), а на третьому – «З соціальних 

мереж» – 99 осіб (33,3 %).  В індивідуальних відповідях респонденти зазначили 

таке: навчалися батьки; порадили батьки; розказали друзі; брали участь в 

олімпіадах та школі універсального журналіста; брали участь у літній школі у 

червні 2019 року; були учасниками форуму ZNO.UA; проживають в Острозі або 

неподалік. 

 

9. Викладачами та студентами всіх факультетів та інституту права 

НаУОА розроблено 34 майстер-класи, уроки, лекції, презентації книг для 

учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти та студентів закладів 

вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Рівненської й суміжних областей. За 2020 

рік проведено близько 50 заходів як на базі університету, так і за його межами.  
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10.  Спільно із учасниками студентського профорієнтаційного 

волонтерського корпусу НаУОА 19 жовтня 2020 року створено аватар 

абітурієнта 2021. 
 

Тому, виходячи з зазначеного вище перспективними напрямами 

проведення профорієнтаційної роботи Національного університету 

«Острозька академія» у 2021 році є: 

1) збільшення бази абітурієнтів за рахунок розробки інтерактивного 

профорієнтаційного тесту «Спеціальність моєї мрії» на сайті vstup.oa.edu.ua 

спільно з волонтерами ITHUB Laboratory; 

2) подальше створення і поширення нових рубрик та якісного 

відеоконтенту (з гарантами ОПП із залученням випускників та роботодавців) 

для абітурієнтів у соціальних мережах та ефективна робота з наявними; 

3) популяризація сторінок для абітурієнтів на різних Інтернет-

ресурсах для збільшення якісної аудиторії; 

4) організація індивідуальних, загальноуніверситетських днів 

відкритих дверей та днів відкритих дверей факультетів/інституту; 

5) проведення майстер-класів, бінарних уроків, лекцій для учнів 

закладів загальної середньої освіти та ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Рівненської та 

суміжних областей; 

6) збільшення кількості слухачів підготовчих курсів як за рахунок 

українських, так й іноземних абітурієнтів;  

7) організація та проведення офлайн та онлайн зустрічей, вебінарів, 

тренінгів з абітурієнтами та їх батьками щодо особливостей Вступної кампанії 

2021. 

 

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; 
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 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 наукові 

підрозділи:  

 Наукова бібліотека (А. Коцюк) 

 Музей історії НаУОА (А. Хеленюк) 

 Юридична клініка «Pro bono» (М. Цип’ящук) 

 НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора 

Любомира Винара» (А. Атаманенко): 

Перспективи розвитку НДЦ «Інститут досліджень української діаспори 

імені професора Любомира Винара»: 
продовжити та розширити наукові контакти з українськими 

закордонними науковими установами та представниками діаспори з метою 

реалізації наукових та видавничих проєктів; 
написання наукових статей до видань у Scopus, Web of Science; 
уведення до наукового обігу документальних, епістолярних та мемуарних 

джерел з історії української еміграції;  
заснування міждисциплінарного гуманітарного журналу з 

діаспорознавчої тематики, метою якого буде репрезентація наукових досягнень, 

популяризація спадщини закордонних українців, висвітлення життєвого 

досвіду та сценаріїв успіху представників української еміграції; 
продовження видань серії колективних монографій «Розсіяні по світах»; 
продовження науково-організаційної роботи з метою налагодження 

наукової комунікації: проведення наукових конференцій, симпозіумів, круглих 

столів, присвячених проблемам дослідження української діаспори з метою 

апробації та популяризації цієї тематики як в теоретичній, так і в практичній 

площині (ІХ міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми 

дослідження»); 
популяризація тематики діаспоріани та просування власного сайту 

https://idud.oa.edu.ua.  
 Науково-дослідна лабораторія дослідження документів та 

почерку (С. Гонгало). Перспективи розвитку наукового підрозділу в 2021 році: 

на основі договорів про співпрацю між Київським Науково-дослідним 

інститутом судових експертиз та Рівненським Науково-дослідним експертно-

криміналістичним центром МВС України продовжити спільні дослідження за 

наступними темами: 
- техніко-криміналістична експертиза документів: традиційні методи 

та інноваційні підходи;  

https://idud.oa.edu.ua/
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- сучасні можливості вирішення діагностичних питань у судовому 

почеркознавстві. 
 Проводити заходи спрямовані на залучення коштів шляхом проведення 

тренінгів, майстер-класів та надання консультативної допомоги зацікавленим 

особам з питань судової експертизи документів та почерку.  

     НДЦ «Екології людини та охорони громадського здоров`я» (І. 

Гущук). Перспективи розвитку наукового підрозділу в 2021 році: 

     покращення матеріально-технічної бази НДЦ;  
     підготовка спільних проектів з вітчизняними та зарубіжними 

партнерами з отримання фінансової підтримки діяльності НДЦ у відповідності 

до визначених мети та основних завдань. 
 Сучасні технології формування іншомовної комунікативної 

компетенції (І. Ковальчук). Перспективи розвитку наукового підрозділу в 2021 

році: 

     збільшення кількості наукових заходів (конференцій, семінарів, 

вебінарів, конгресів, симпозіумів тощо) та публікацій викладачів у виданнях, 

що входять до науково-метричних баз даних: Scopus, Web of Science; 

     збільшення кількості цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних Scopus, Web of Science. 

 Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, 

громадської та політичної спадщини акад. І. Малиновського 

(В. Попелюшко). Перспективи розвитку наукового підрозділу в 2021 році: 

     продовжити роботу, спрямовану дослідження т а популяризацією 

наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини акад. І. 

Малиновського; 
     провести ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію 

"МАЛИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ", 22 травня 2021 року, м. Острог. 
 Центр європейських досліджень (Т. Сидорук). Перспективи 

розвитку наукового підрозділу в 2021 році: 

     аналітичні та наукові дослідження у сфері європейських студій; 

     організація обговорень, створення комунікаційних майданчиків (круглі 

столи, конференції); 

     навчання (лекції, семінари); 

     залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів та студентів НаУОА до виконання науково-дослідних 

робіт та проведення заходів Центру. 

 Науковий центр «Інститут практичної психології та 

психотерапії» (М. Шугай) 

Перспективи розвитку наукового підрозділу в 2021 році: 
психологічна допомога особистості в кризових ситуаціях (протягом навч. 

року проведення індивідуальних консультацій психологами та 

психотерапевтами НЦ); 
проведення наукових досліджень з когнітивної, загальної та вікової 

психології (науковий супровід студентів у проведені експериментальних 
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досліджень та у здійсненні наукової діяльності загалом) (протягом навчального 

року); 

Продовження функціонування науково-дослідного гуртка з когнітивної 

психології та формування основних цілей, задач та перспектив розвитку 

(протягом 2020-2021  рр.); 
Відповідальна – Ткачук О. В. 
розробка та  проведення  навчально-тренінгових програм  «Практична 

психологія» (Шугай М.А., Нікітчук У.І., Гандзілевська Г.Б., Прокопенко А.В.), 

навчально-терапевтичної групи "Основи психосоматики" (Гільман А.Ю., 

Кулеша Н.П.), навчально-тренінгового семінару «Символдрама» (Шестопал 

І.А.)  
 Центр досліджень історії Волині (М. Близняк) 

Перспективи розвитку наукового підрозділу в 2021 році: 
проведення наукових конференцій, видання «Наукових записок», 

стажування, захисти докторських та кандидатських дисертацій. 
 «Школа політичної аналітики «ПОЛІС»» (В.Лебедюк) 
Перспективи розвитку «Школи політичної аналітики «Поліс»»: 

розвивати Школу політичної аналітики «Поліс» в напрямку залучення 

коштів від потенційних донорів; 
підготовки аналітичних матеріалів та стажуванні студентів.  
 Центру політичних досліджень (Ю. Мацієвський) 
Перспективи розвитку Центру політичних досліджень:  
організація і проведення наукових заходів, присвячених аналізу 

політичного процесу в Україні. 
проведення публічних заходів експертами Центру в НаУОА, Україні та за 

кордоном.  
участь експертів Центру у міжнародних проєктах з метою проведення 

індивідуальних і колективних досліджень. 
 Центр досліджень проблем національної безпеки. Керівник (Т. 

Жовтенко) 
Перспективи розвитку Центру досліджень проблем національної безпеки: 

впровадження проекту «Академічна протидія гібридним загрозам - 

WARN» спільно з ОК «Захід» (розробка і читання відповідних курсів лекцій 

для офіцерів ОК); 
налагодження співпраці і партнерських взаємин з іншими безпековими 

аналітичними центрами України.  
 Науковий центр «Саногенна педагогіка та психологія» (Г. 

Гандзілевська) 
Перспективи розвитку наукового підрозділу в 2021 році: 
 відкриття та обладнання Наукової Лабораторії кібербезпеки 

Національного університету «Острозька академія» як наукового центру 

дослідження процесів інфодемії та поширення відео-контенту;  

 активізувати функціонування онлайн ресурсного центру (сторінка у ФБ 

«Саногенна педагогіка та психологія в Острозькій Академії»). 
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 Центру соціальних досліджень (Н. Малиновська) 
Перспективи розвитку наукового підрозділу в 2021 році: 

проведення дослідницької та аналітичної роботи; 
налагодження співпраці з партнерськими організаціями. 

Викладачі університету у звітний період працювали над такими 

кафедральними і міжкафедральними темами (17):  

Таблиця 16 

Кафедральні та між кафедральні теми наукових досліджень 
Гуманітарний факультет (3) 

Тема, 

№ держреєстрації, 

термін виконання, 

обсяг 

фінансування 

Науковий 

керівник 

Науковий результат 

Культура в 

горизонті сталих та 

плинних 

ідентичностей 

0113U002432 

01.2016 – 01.2021 

10 000 грн 

Зайцев М.О. Публікації статей, тез доповідей.  

Участь викладачів кафедри у всеукраїнських на 

міжнародних наукових конференціях в Україні та за 

кордоном.  

Робота тематичної секції на конференції в рамках Днів 

науки університету.  

Захист курсових та магістерських робіт. 

XIІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми 

культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу 

культур» (14 травня 2020 р.) 

Лексико-стилістичні 

параметри 

української мови і 

мовлення в 

семантичному і 

комунікативному 

вимірі, 

0119U101111 

04.2019 — 04.2023 

 

0 грн. 

Хом'як І.М. Публікації статей, тез доповідей.  

Участь викладачів кафедри у всеукраїнських на 

міжнародних наукових конференціях в Україні та за 

кордоном.  

Робота тематичної секції на конференції в рамках Днів 

науки університету.  

Захист курсових та магістерських робіт. 

Міжнародна наукова інтернет-конференція Лексико-

граматична система української мови в комунікативному 

вимірі: збірник матеріалів, м. Острог, 12–13 березня 2020 

року 

Проблематика 

ідентичності, 

пам'яті й етосу в 

українській 

літературі, 

0119U103385 

11.2019 – 11.2023 

0 грн. 

Кочерга С.О. 

Пухонська 

О.Я. 

Публікації статей, тез доповідей.  
Участь викладачів кафедри у всеукраїнських на 

міжнародних наукових конференціях в Україні та за 

кордоном.  

Робота тематичної секції на конференції в рамках Днів 

науки університету.  

Захист курсових та магістерських робіт.  
Проведено ІІ літературознавчий магістерський семінар 

«Посттоталітарна пам’ять в сучасній українській 

літературі» (18.11.2020).  

Науковий альманах «Геопоетичні студії: Geopoetical 

Studies». Острог. 2020. 

 

Економічний факультет (3) 

Тема,  Науковий Науковий результат 
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№ держреєстрації, 

термін виконання, 

обсяг 

фінансування 

керівник 

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. 

 Власюк А.П. Публікації у зарубіжних та вітчизняних наукових 

журналах, які входять до переліку міжнародних науко 

метричних баз. (12): 

7 наукових статей у SCOPUS; 

5 наукових статей у Index Copernicus; 

29 публікацій студентів. 

кафедра фінансів, обліку і аудиту 

«Забезпечення 

сталого розвитку 

фінансової системи 

України в умовах 

глобалізації», 

0102U005190,  

2015-2020 рр. 

 Мамонтова 

Н.А. 

Публікації у зарубіжних та вітчизняних наукових 

журналах, які входять до переліку міжнародних науко 

метричних баз. (3): 

2 наукові статті у SCOPUS; 

1 наукова стаття у Index Copernicus; 

2 публікації в інших виданнях; 

47 публікацій студентів. 

кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу 

«Теоретико-

методологічні та 

практичні аспекти 

підвищення якості 

системи управління 

підприємствами та 

організаціями», 

подано заявку на 

перезатвердження 

до НТІ України 

Козак Л.В. Публікації у зарубіжних та вітчизняних наукових 

журналах, які входять до переліку міжнародних науко 

метричних баз. (4): 

1 наукова стаття у SCOPUS; 

1 наукова стаття у WoS; 

2 публікації в інших виданнях; 

30 публікацій студентів. 

 

Факультет політико-інформаційного менеджменту (3) 

Назва теми Науковий 

керівник 
Науковий результат 

«Соціально-

гігієнічний 

моніторинг та 

оцінка ризиків в 

контексті розбудови 

системи 

громадського 

здоров’я України»  

№0117U007510 

Гущук І. В. 
 

-монографій (або розділів монографії): 

1. Hushchuk I. REFORM OF THE PUBLIC HEALTHCARE 

SYSTEM IN UKRAINE: PROBLEMS AND 

PERSPECTIVES /Ihor Hushchuk, Iryna Tymeichuk, Vitaliy 

Hushchuk// Association agreement: from partnership to 

cooperation (collective monograph); еdited by Maryna Dei, 

Olha Rudenko.– Hamilton, Ontario: Accent Graphics 

Communications & Publishing, 2018. – 276 р.  (P.206-210). 

ISBN 978-1-77192-389-7 
2. Розбудова системи громадського здоров’я в контексті 

доктрини «Україна 2030». Україна 2030. Консолідація 
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мислення – консолідація дій. К., СПД В. Павленко, 2018. 

160 с. 
3. Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері 

охорони здоров`я: монографія / [кол. авт; за заг. Ред. 

М.М.Білинської, Н.О.Васюк, О.Д.Фірсової]. – Київ: 

НАДУ, 2018. – 416 с. (підрозділ 3.4 ст.268-287) ISBN  978-

966-619-386-8 

4. Gushchuk I. Program Ukrainy w zakresie gospodarki 

odpadami w kontekscie integracji europejskiej. Ochrona 

srodowiska i zrownowazony rozwoj. Wybrane strategiczne i 

praktyczne aspekty dzialan w regione Europy Srodkowej i 

Wschodniej. 2019. Р. 29–37.   
5. Barashkov N., Bosak M.P., Kulesha N.P., Paientko V. Erbe 

der europäischen wissenschaft: medizin, chemie, biologie, 

ökologie, landwirtschaft. Buch 1. Teil 4. 2020. С. 168.  

https://www.sworld.com.ua/index.php/symposia/symposia-

ge/imprint-books/simp-ge-aug-2020 
-навч. посібник: 

1. Біологічна безпека та біологічний захист держави як 

складові національної безпеки України: навчальний 

посібник / І. В. Гущук, Я. М. Гончарук, М. В. Величко, М. 

С. Романов. Острог: Національний університет «Острозька 

академія», 2020. 214 с. 

Політичні 

трансформації в 

Україні: 

теоретичний та 

емпіричний аналіз, 

номер державної 

реєстрації  

№0119U103085. 

Мацієвськ

ий Ю.В. 
Публікація статей: 
1. Мацієвський Ю.В. Змішані цінності і суспільні 

обмеження: чому запит на «сильну руку» не призведе до 

авторитаризму в Україні. Соціологія. Теорія, методи, 

маркетинг. № 4. 2020. 
2. Мацієвський Ю. Від партій-субститутів до справжніх 

партій: чи можливо це в Україні? // Політичні партії і 

вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за 

результатами IV міжнародної наукової конференції 

«Політичні партії і вибори: українські та світові практики» 

Львів, 2020. Вип. 4. С. 282-286 
3. Лебедюк В. Динаміка партійної конкуренції в Україні: 

порівняльний аналіз результатів виборів на регіональному 

та національному рівнях // Політичні партії і вибори: 

українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами 

четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні 

партії і вибори: українські та світові практики». Львів, 

2020. Вип. 4. С. 57-68. 

4. Кашинський О. Популізм як стратегія перемоги партії 

«Слуга народу» на виборах до Верховної Ради 2019 року. 

// Політичні партії і вибори: українські та світові 

практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої 

міжнародної наукової конференції «Політичні партії і 

вибори: українські та світові практики». Львів, 2020. Вип. 

4. С. 90-97. 
5. Балашова О. Націоналізації партійної системи України: 

вимірювання, динаміка і тренди. // Політичні партії і 

вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за 

https://www.sworld.com.ua/index.php/symposia/symposia-ge/imprint-books/simp-ge-aug-2020
https://www.sworld.com.ua/index.php/symposia/symposia-ge/imprint-books/simp-ge-aug-2020
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результатами четвертої міжнародної наукової конференції 

«Політичні партії і вибори: українські та світові 

практики». Львів, 2020. Вип. 4. С. 308-315. 

Організація конференцій, круглих столів, презентацій: 
1. ХХV наукова викладацько-студентська конференція «Дні 

науки». 11-15.05.2020 р. НаУОА. Секції: «Політичний 

процес в Україні під час війни і кризи» (Мацієвський 

Ю.В.); «Методологічні проблеми дослідження політичних 

інститутів та процесів» (Лебедюк В.М.); «Особливості 

гібридної війни Російської Федерації проти України» 

(Романов М.С.). 

2. Презентація аналітичної доповіді: «Мирний процес на 

Донбасі: труднощі імплементації Паризьких угод (від 9 

грудня 2019 року) і виклики для України». НаУОА, 

5.03.2020. (Мозоль М.Л., Мацієвський Ю.В.) 

3. Круглі столи: «Підсумки першого року президентства 

Володимира Зеленського». НаУОА, 13.05.2020 

(Мацієвський Ю.В., Мозоль МЛ.) «Підсумки місцевих 

виборів в Україні». НаУОА, 26.11.2020. (Лебедюк В.М., 

Мозоль М.Л., Мацієвський Ю.В.) 
Участь у всеукраїнських наукових заходах: 

1. Семінар «Freedom is our religion». Фонд Конрада 

Аденауера (Харків). Тема лекції "Шанси авторитаризму в 

Україні". 6.11.2020  

2. Науковий форум «Революція Гідності: на шляху до 

історії». Панельна дискусія «Анатомія революцій: спільне, 

відмінне, контраверсійне». Національний меморіальний 

комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції 

Гідності. м. Київ. 19.11.2020. 

Участь у закордонних наукових заходах: 
1. Мацієвський Ю.В. Ukrainian Regional Elections: post-

Maidan decentralisation, Zelensky’s second year and new 

dynamics in Ukrainian politics. Інститут Російських та 

Євразійських досліджень університету Упсали (Швеція). 

Тема виступу: «Dynamics of the Ukrainian political system». 

3.11.2020. 
2. Мацієвський Ю.В. Презентації наукової доповіді: 

«Questioning Authoritarian Congruence: Why 

Authoritarianism has Weak Chances in Ukraine». Polish 

Institute of Advanced Studies (PIASt), Польща, 15.12.2020. 
3. Lebediuk Witalij. Zmiany instytucjonalne i stabilność 

polityczna w krajach postkomunistycznych (1990–2020) // 

International Conference on Global and Regional Challenges, 

The John Paul II Catholic University of Lublin (21 grudnia 

2020 r. 

Теоретико-

методологічні 

аспекти розуміння 

текстів культури  
державний 

реєстраційний номер 

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». 
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№ РК 0109U001581 

 

Тема,  

№ держреєстрації, 

термін виконання, 

обсяг фінансування 

Науковий 

керівник 

Науковий результат 

Забезпечення 

справедливого 

правосуддя, захисту 

прав та законних 

інтересів особи в 

судочинстві; 

зарубіжний досвід 

0119 U 001223 

03.2019-03.2023 

 

Попелюшко 

В.О. 

1. Попелюшко В. О. Велика юридична 

енциклопедія. т. 19 «Кримінальний процес» 

(співавтор). (Подано до друку). 

2. Попелюшко В. О. Коментар Кримінального 

процесуального кодексу України (гл.гл. 9, 18, 

розд. VIII). (Подано до друку). 

3. Балацька О. Р.  Доступ до правосуддя як 

загальна засада кримінального провадження. 

Підприємництво, господарство і право. 2020. № 8. 

С. 262 – 268. 

4. Боржецька Н. Л. Остаточність рішень слідчого, 

прокурора та слідчого судді про закриття 

кримінального провадження Матеріали VIIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Малиновські читання», м. Острог, 22 травня 2020 

22 травня 2020 С.82-84 

5. Гонгало С.Й. Рукописне письмо: можливості 

експертного дослідження та приховані проблеми // 

Теорія і практика судової експертизи і 

криміналістики: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Київ, 27 

лютого 2020 року). Київ-Маріуполь, 2020. 22 

травня 2020 С. 78-81. 

6. Гонгало С.Й.  Використання положень 

графології у судовому почеркознавстві Актуальні 

питання судової експертології, криміналістики та 

кримінального процесу: мат. міжн. наук.-

практ.конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / за заг. ред. 

О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор; уклад. О.І. Жеребко, 

А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. - К.: КНДІСЕ 

Мінюста України, 2019. - 22 травня 2020 С. 136-

139. 

7. Попелюшко В. О. Іоаннікій Малиновський про 

походження «русских» як етносу (нації) // 

Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Малиновські читання», м. Острог, 22 

травня 2020 22 травня 2020 С. 132-134 

8. Скарбарчук О.Г.  Межі доказування: 

визначення поняття на основі алгоритмічного 

підходу. Кримінальний процес і криміналістика: 

виклики часу Збірник статей за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального 

процесу і криміналістики Львівського 

національного університету ім. Івана Франка (24 
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січня 2020 року, м. Львів) / орг.ком В.Т. Нор, Н.Р. 

Бобечко, І.І. Когутич [та ін]. Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 

2020 22 травня 2020 С.111-116 

 

Суд, прокуратура, 

адвокатура в 

правовій системі 

України: теоретичні 

та практичні аспекти 

0119 U 001224 

03.2019-03.2023 

 

Попелюшко 

В.О. 
 Попелюшко В. О. Виплата винагороди Вісник 

академії адвокатури №2/2020 

 Попелюшко В. О. Люди, видоки, мужі, послухи 

у древньому судовому процесі України. Часопис 

Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Право». 2020. №1(21) URL: 

https://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20pvospu.pdf 

 Попелюшко В. О.. Цивільний позов у 

кримінальному провадженні: практичний аспект. 

Часопис Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Право». 2020. № 2(22) : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n2/20pvoppa.pdf. 

 Колос М. І. Руська держава: конститутивні 

основи природного формування та критика 

посягань на її історичну і правову сутність. 

Часопис Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Право». 2020. № 2(22) : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n2/20kmiips.pdf. 

 

Актуальні проблеми 

кримінального та 

кримінально-

виконавчого права: 

ґенеза, тенденції 

розвитку, зв’язки з 

іншими галузями 

права, наука, якість 

кримінального 

закону 

0119 U 001225 

03.2019-03.2023 

 

Попелюшко 

В.О. 
 Skarbarchuk O.H. Crime Commited on Behalf of 

Legal Entity: Fact in Issue Features // Danish Scientific 

Journal. - Nr 27/1 (2019).  p.13-16 

 Матвійчук М. А. І. Малиновський про смертну 

кару в Московській державі та Російській імперії 

FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN 

THE MODERN WORLD.- Boston, USA.- 21-23 

жовтня 2020.- С. 424-435. Boston, USA.- 21-23 

жовтня 2020.- С. 424-435. 

 Матвійчук М. А. Смертна кара в Московській 

державі та Російській імперії в працях І. 

Малиновського: кримінально-виконавчий аспект 

Прикарпатський юридичний вісник №4/2020  

 Матвійчук М. А. Іоаннікій Малиновський про 

заслання: кримінально-виконавчий аспект Держава 

та регіони. Серія: Право № 4/2020.  

 Матвійчук М. А.  Погляди І. Малиновського на 

заслання Міжнародна науково-практична 

конференція «Цінність права як найефективнішого 

регулятора суспільних відносин». – Харків. – 2-3 

жовтня 2020 р. – С. 9-102.  2-3 жовтня 2020 р. – С. 

98-102. 

 Матвійчук М. А. І. Малиновський про 

зародження кримінально-виконавчого права 

Міжнародна науково-практична конференція 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n2/20pvoppa.pdf
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"Актуальні проблеми юридичної науки та практики 

в XXI столітті", 16-17 жовтня 2020 р. - м. Рівне. 16-

17 жовтня 2020 р. - м. Рівне. 

“Проблеми 

здійснення 

особистих 

немайнових та 

майнових прав” 

(номер державної 

реєстрації: 

0116U003797) 

квітень 2016 р. по 

квітень 2020 р., на 

даний час тема 

подана на 

перереєстрацію 

Лідовець Р. А.  

 

 Sukhanova D., Tsurkanu S., Ennan R., Balatska O. 

and Strelbitska L. ECtHR practice of resolving disputes 

on royalty taxation for the use of copyright objects 

Journal of Advanced Research in Law and Economics 

2019/ Vol. 10 no 7 p. 2113-2121 

 Sukhanova, D., Tsurkanu, S., Ennan, R., Balatska, 

O., and Strelbitska, L. ECtHR practice of resolving 

disputes on royalty taxation for the use of copyright 

objects. Journal of Advanced Research in Law and 

Economics 2019., Vol. 10, no. 7. (Scopus, Q2) 

 Olha Balatska, Tetiana Blashchuk, Yaroslava 

Orlovska. Student`s right for safe living and studying 

environment in pandemic conditions. Youth Voice 

Journal ISBN 978-1-911634-21-8. (Scopus, Q2) 

подано, прийнято на рецензування Publication date: 

January 2021. 

 Блащук Т.В.   Право на медичну допомогу в 

умовах пандемії  COVID-19: постановка проблеми 

Підприємництво, господарство і право.  № 11. 2020. 

 Балацька О. Р., Мартинюк Т. О..  Новели 

сімейного законодавства щодо захисту прав дитини 

на належне утримання Часопис Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Право». 

2020. № 1 (21) 

 Блащук Т.В.      Процедура банкрутства 

фізичної особи як засіб звільнення від  кредитного 

боргу Всеукраїнська науково-практичній 

конференція «Сучасні проблеми правотворення в 

Україні»  8 квітня 2020 р. м. Рівне 

 Блащук Т.В.     Співвідношення права фізичної 

особи на життя та на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля Матеріали VIII Міжнародної науково-

практичної конференції «Малиновські читання» м. 

Острог, 24 квітня 2020 року. 

 Блащук Т.В.  Особливості переходу права 

власності на земельну ділянку при спадкуванні 

житлового будинку, що на ній розміщений 

Матеріали ХХІV наукової викладацько-студентської 

конференції  м. Острог, 11 – 15 травня 2020 р 

 Блащук Т.В.   Відповідальність у договорах про 

онлайн кредитування в період карантину по COVID-

19 Матеріали VІ- ї Міжнародної науково-практичної 

конференції «ІТ-ПРАВО: ПРОБЛЕМИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ» м. Львів, 

27 листопада 2020 року 

 Балацька О. Р.  Актуальні питання 

розмежування трудового договору та договору 
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цивільно-правового характеру. Матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Малиновські читання» Острог 24 квітня 2020 

року). Острог, 2020. С. 69 – 71 

“Історія теорії та 

практики 

вітчизняного та 

зарубіжного 

конституціоналізму” 

(номер державної 

реєстрації: 

0119U001221) 

березень 2019 р. по 

березень 2023 р. 

 

Іщук С. І. 1. Іщук С. І. Громадянське суспільство в Україні: 

сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: 

монографія: у 3 Т.\ Зазаг ред. Ю.С. Шемшученка, О. 

В. Скрипнюка/Т.2: Доктринальний вимір галузевих 

засад функціонування громадянського суспільства в 

Україні. Київ: Юридична думка, 2019. 588 с. 

(співавтор) (підрозділ 2.3. Правові засади 

функціонування громадянського суспільства в 

економічній сфері) 

2. Іщук С. І. Конституціоналізм та основи 

демократії: теоретико-правовий вимір: монографія в 

2 част. част. 2 / за ред. В. Б. Ковальчука. Львів, 2020. 

238 с. (співавтор) (підрозділи 1.3, 2.3, 2.4.) 

3. Кралюк П. М. Петро Конашевич-Сагайдачний – 

творець української нації?. - Харків: Фоліо, 2019 - 

208 с. 

4. Консультування споживачів фінансових 

послуг: міфи, алгоритми та історії. Практики 

юридичних клінік України; авторський колектив; 

відп. ред. Марія Цип'ящук. - Київ: Асоціація 

юридичних клінік України, 2020 – 46 с. 

5. Kraliuk, Petro; Bogdanovskiy, Igor; and Yakunina, 

Kateryna (2020) "Religious Organizations under 

Quarantine: Ukrainian Realities," Occasional Papers on 

Religion in Eastern Europe: Vol. 40 : Iss. 7 , Article 5. 

(WoS) https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/

iss7/5/, 

6. Drobush I., Olkina, O., Vodopian,T,  But, I 

Сonstitutional guarantee of the right to judicial 

protection in disputes concerning the invalidity of  a 

will as grounds for the acquisition of property rights in 

Ukraine Amazonia Investiga. Vol.8 Num.22/Septiembre 

– octubre 2019. 766 – 772. Retrieved from 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/artic

le/view/831 

7. Drobush I., Sydorov,Y., Hulievska, H. Agrarian 

business and human rights: international and national 

level Amazonia Investiga. Vol  9. No 25. 2020403.-410. 

Retrieved from 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/artic

le/view/1086 

 

 

Факультет романо-германських мов (4) 

 

https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss7/5/
https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss7/5/
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/831
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/831
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/831
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1086
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1086
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1086
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Тема, № 

держреєстрації, термін 

виконання, обсяг 

фінансування 

Науковий 

керівник 

Науковий результат 

«The peculiarities of 

Business English for non 

language specialities of 

higher educational 

establishments» 

(«Особливості 

професійної англійської 

для немовних 

спеціальностей вищих 

навчальних закладів») 

(державний 

реєстраційний номер 

0116U005532) 

Крайчинська 

Г.В. 

  

Видано: 

Збірник наукових тез English for specific purposes. 

Опубліковано: 

Scopus: 3 статті 

Проведено: Інтернет-конференцію 

“English for specific purposes” 15 травня 2020 р. 

  

Сучасні технології 

викладання англійської 

мови та інтерпретації 

текстів світової 

літератури 

(0120U103937) 

25 тис. грн. 

 Костюк 

О.Ю. 

Публікації викладачів у фахових, міжнародних 

виданнях, у Scopus, WoS; адаптація та 

удосконалення навчального процесу до змішаного 

навчання. 

Опубліковано: 
Scopus: 1 стаття 

Index Copernicus: 2 статті 

Проведено: 

1. Науково-практичну конференцію з міжнародною 

участю «Нова українська школа: досвід. Проблеми. 

Перспективи», яка відбулась 12 листопада 2020 року. 

Організатор: проф. Жуковський В.М 

2. Науково-практичну конференцію з міжнародною 

участю «Біблія у сучасному глобалізаційному світі» ( 

до всесвітнього року Біблії-2020), яка відбулась 26 

листопада 2020 року. Організатор: проф. 

Жуковський В.М. 

“Лексичні і 

фразеологічні аспекти 

дискурсу”, 

зареєстрована 

Українським інститутом 

науково-технічної й 

економічної інформації, 

державний 

реєстраційний номер 

0116U005587 

Худолій 

А.О. 
Опубліковано: 
Index Copernicus: 2 статті 

Фахові видання: 1 стаття 

Проведено:  

Науково-практичну студентську конференцію 

“Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації” 

Організатор: проф Худолій А. О., доц. Ковальчук І. 

В. 

“Прикладні лінгвістичні 

дослідження в умовах 

міжкультурної 

Ковальчук 

І.В. 
Видано: 
1. Ковальчук І. В. Наукові записки Національного 

університету "Острозька академія". Серія 
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комунікації 

Державний 

реєстраційний номер: 

0120U105118 

"Філологія" Острог: Вид.  Національного 

університету «Острозька академія», 2020. – Випуск: 

9 (77) 

2. Ковальчук І. В. Наукові записки Національного 

університету "Острозька академія". Серія 

"Філологія" Острог: Вид.  Національного 

університету «Острозька академія», 2020. – Випуск: 

10 (78) 

3. Ковальчук І. В. Збірник матеріалів конференції 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 

комунікації», листопад 2020 р. 

Проведено: 
1.   Міжнародну науково-практичну  конференцію 

“Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 

міжкультурної комунікації” 10 квітня 2020 р. 

Організатор: доц. Ковальчук І. В. 

2.   Міжнародну науково-практичну  конференцію 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 

комунікації» 26 листопада 2020 року. 

Організатор: доц. Ковальчук І. В. 

Опубліковано: 

Scopus: 1 стаття 

Index Copernicus: 2стаття 

Фахові видання: 2 стаття 

Інші видання: 2 статті 

 

Факультет міжнародних відносин (3) 

 

Тема, № 

держреєстрації, термін 

виконання, обсяг 

фінансування 

Науковий 

керівник 

Науковий результат 

«Актуальні проблеми 

української історії та 

історіографії модерної 

доби» 

Центр досліджень історії 

Волині 

 

Близняк М.Б.  Публікації наукових статей, монографій, 

підручників, навчальних посібників, фахових 

наукових збірників («Наукові записки»), участь у 

наукових конференціях, захисти кандидатських і 

докторських дисертацій 

«Інтеграційні та 

інкорпораційні процеси 

в Центрально-Східній та 

Південно-Східній 

Європі у ХVІ – ХХІ ст.» 

(0116U005531) 10.2016-

10.2021 рр.  

Фінансування не 

передбачене. 

 Рудько С.О. 3 фахові статті, 

1 нефахова стаття 

2 тези виступів на конференції 

1 навчальний посібник, 

 

«Тенденції розвитку 

міжнародних відносин у 

Сидорук Т.В. Завершено виконання 5 дисертаційних досліджень 

(Середюк Н., Близняк О., Жигайло В., Степанець 
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євроатлантичному 

регіоні в XXI ст.», 

(державний 

реєстраційний номер 

0116U005530), 20 тис. 

грн. 

 

 

П., Балашова О.), передбачається їх захист у 2021 

році.  

Виконуються 3 дисертаційних дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

Кукалець О. Є. «Публічна дипломатія КНР в Європі 

(2012-2021 рр.)», науковий керівник – проф. Т. В. 

Сидорук; 

Нечипорук М. В. «Кібербезпека США наприкінці 

ХХ – початку ХХІ ст.: зовнішньополітичний 

вимір», науковий керівник – проф. А. О. Худолій; 

Ярмоленко В. В. «Зовнішня політика держав 

Центральної Азії в контексті регіональної безпеки в 

постбіполярний період (на прикладі Казахстану, 

Узбекистану та Туркменістану)», науковий керівник 

– проф. А. Є. Атаманенко. 

Підготовлено 15 публікацій співробітників кафедри 

за темою. 

 

 

Упродовж 2020 н. р. на базі Національного університету «Острозька 

академія»  було проведено такі наукові заходи: 7 міжнародних конференцій,  10 

всеукраїнських, 4 інтернет-конференції, 2 регіональних, 6 круглих столів, 4 

наукових семінари, літня школа “Східні студії” з Варшавським університетом.   

 

Наукові публікації науково-педагогічних працівників 
 

Список наукових праць, опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science), а також: у фахових 

виданнях, інші статті, тези конференцій, в інших закордонних виданнях:  

Таблиця 17 

Публікації викладачів у виданнях, індексованих Scopus (22) 
 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер, рік 

1 Янковська Ж., 

Рарицький О., 

Марчук Л. 

Відображення архетипного 

образу землі у новелах Василя 

Ткачука (за збіркою «Сині 

чічки») 

SLAVICA 

SLOVACA. 

Bratislava 

(Scopus Q3) 

Ročník 55. № 2.  

2020 

2 Sydoruk T., 

Stepanets P., 

Tymeichuk I. 

Nord Stream 2 as a Threat to 

National Interests of Poland and 

Ukraine. 

Studia Politica. 

Romanian Political 

Science Review. 

Vol. XIX, no. 3&4, 

2020 (pp. 468-490) 

(Scopus). 

3 Strelbytska 

Lilia,  

Strelbytskyi 

Mykola, 

Shemchuk 

Viktor, Rizak 

Mykhailo, 

Features of civil liability of police 

officers for damage caused under 

the influence of force majeure 

Cuestiones 

Políticas (Scopus) 

DOI: 

https://cutt.ly/fhktV

va 

 

 

Vol.38, 2020,  

P. 371-382 

https://cutt.ly/fhktVva
https://cutt.ly/fhktVva
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Kulhavets 

Khrystyna 

4 
Stattin, H., & 

Korol, L.  

Is love politically blind? The 

role that a romantic partner plays 

for young adults’ socio-political 

interest. 

Journal of Youth 

Studies. 

doi:10.1080/1367

6261.2020.174230

1 

(2020). 

5 
Korol. & Stattin, 

H. 

Why do ethnically harassed 

adolescents engage in violent 

behaviors? The role of violent 

peers. 

Jornal of Early 

Adolescence. 

  

Doi: 

10.1177/02724316

20961458(2020). 

  

6 
Svetlana V. 

Novoseletska, 

Natalia V. 

Shapran and 

Tatiana I. 

Musiichuk 

Conceptual and linguistic 

worldview in modern linguistics . 

The Asian 

International 

Journal of Life 

Sciences 

  

22(2): 287-300 

(2020) 

  

7 
Архангельська 

А.М. 

Собака как «нечистое» 

животное в традиционной 

народной культуре и языке.  

Slavica Slovaca, 55 No 1, pp. 110-122. 

(Scopus), 2020  

8 Galetska Т., 

Topishko N., 

Topishko I., 

Danyliuk N., 

Kmytiuk T. 

Implementation of the Nash 

Model in the Interaction of 

Enterprises 

International 

Journal of 

Scientific & 

Technology 

Research 

(IJSTR)  

Volume 9 - 

Issue 3, 2020, 

Pp. 3219-3223. 

9 Vlasyuk, A., 

Zhukovskyy, 

V., 

Zhukovska, 

N.,Rajab,H. 

One-dimensional Modeling of 

Contaminant Migration in 

Unsaturated Porous Media 

with Dispersed Catalyst 

Particles 

Proceedings - 

2nd 

International 

Conference on 

Mathematics 

and Computers 

in Science and 

Engineering,  

MACISE 2020, 

2020, стр.197-

201, 9195611 

10 Vlasyuk, A., 

Zhukovska, 

N., 

Zhukovskyy, 

V., Hesham, 

R. 

Mathematical modelling of 

spatial deformation process of 

soil massif with free surface 

Advances in 

Intelligent 

Systems and 

Computing,  

Volume 1080 

AISC, 2020, 

pp. 107-120. 

11 Vlasyuk, 

A.P., 

Zhukovska, 

Mathematic and computer 

modeling of cohesion effect 

forces on spatial deformation 

Mathematical 

Modeling and 

Computing,  

Volume 7(1), 

pp. 2020,  

196-205. 
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N.A., 

Zhukovskyy, 

V.V. 

processes of soil massif 

12 Vlasyuk,A. 

Zhukovskyy, 

V., 

Zhukovska, 

N., Pinchuk, 

O., Rajab,H. 

Mathematical modeling of 

heat, mass and moisture 

transfer in catalytic porous 

media 

WSEAS 

Transactions on 

Applied and 

Theoretical 

Mechanics,  

Volume 15, 

2020, 

pp. 52-59. 

13 Vlasyuk, A., 

Kuzlo, M., 

Zhukovska, 

N., 

Zhukovskyy, 

V., Tarasyuk, 

N. 

Modeling of Soil Basis of 

Headed Hydrotechnical 

Structure's Deformations 

under Action of Filtration 

Water Flow 

2020 10th 

International 

Conference on 

Advanced 

Computer 

Information 

Technologies,  

ACIT 2020 - 

Proceedings, 

art. no. 

9208937, pp. 

18-22. 

14 Vlasyuk, A., 

Zhukovskyy, 

V., 

Zhukovska, 

N., Shatnyi, 

S. 

Parallel Computing 

optimization of Two- 

Dimensional Mathematical 

Modeling of Contaminant 

Migration in Catalytic Porous 

Media 

2020 10th 

International 

Conference on 

Advanced 

Computer 

Information 

Technologies,  

ACIT 2020 - 

Proceedings, 

art. no. 

9208878, pp. 

23-28. 

15 Averkyna M. Implementation of 

Descriptive Similarity for 

Decision Making in Smart 

Cities. 

 In: Stephanidis 

C. et al. (eds) 

HCI 

International 

2020 – Late 

Breaking 

Papers: 

Interaction, 

Knowledge and 

Social Media.  

HCII 2020. 

Lecture Notes 

in Computer 

Science, vol 

12427. 

Springer, 

Cham. 

https://doi.org/1

0.1007/978-3-

030-60152-2_2 

(Q2). 

16 Kneysler, O., 

Andrusiv, U., 

Spasiv, N., 

Marynchak, 

L., 

Kryvytska, O. 

Construction of Economic 

Models of Ensuring Ukraine's 

Energy Resources Economy 

2020 10th 

International 

Conference on 

Advanced 

Computer 

Information 

Technologies,  

ACIT 2020 - 

Proceedings, 

art. no. 

9208813, pp. 

651-656. 

17 Sukhanova D., 

Tsurkanu S., 

Ennan R., 

Balatska O. and 

Strelbitska L. 

ECtHR practice of resolving 

disputes on royalty taxation for 

the use of copyright objects 

Journal of Advanced Research in Law and Economics 

 

 2019/ Vol. 10 no 7 

p. 2113-2121 

18 Sukhanova, D., 

Tsurkanu, S., 

ECtHR practice of resolving 

disputes on royalty taxation for 

Research in Law 

and Economics 

2019., Vol. 10, no. 

7. (Scopus, Q2) 
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Ennan, R., 

Balatska, O., and 

Strelbitska, L. 

the use of copyright objects. 

Journal of Advanced 

19  Olha Balatska, 

Tetiana 

Blashchuk, 

Yaroslava 

Orlovska. 

Student`s right for safe living and 

studying environment in 

pandemic conditions  

Youth Voice 

Journal 

ISBN 978-1-

911634-21-8. 

(Scopus, Q2) 

подано, прийнято 

на рецензування 

Publication date: 

January 2021 

20 Skarbarchuk 

O.H. 

Crime Commited on Behalf of 

Legal Entity: Fact in Issue 

Features //  

 

Danish Scientific 

Journal. - Nr 27/1 

(2019). 

 p.13-16 

21 Pasichnyk I. D. 

Tkachuk O. V. 

 Individual-psychological features of 

a teacher as a factor of students’ 

retrospective judgments about the 

studied 

International Journal 

of Psychosocial 

Rehabilitation 

(Scopus Q4) 

Volume 24. Issue 8. 

London, 2020. P. 

6823-6836 

22 Tkachuk O. V. Features of the educational process as 

factors of illusion of knowledge of 

students. 

Technium Social 

Sciences Journal 

Volume 8. 
Constanta, 2020, 
P. 318-328. 
 

 

Таблиця 18 

Публікації викладачів у виданнях, індексованих Web of Science (9) 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер, рік 

1 Яремчук В. Чи була 

«грушевськіана» в 

українській 

радянській 

історіографії? 

Український 

історичний 

журнал. 

2020. № 2. С. 152 

- 168. 

2 Антонюк Я., 

Трофимович В.В. 

Підпілля ОУН та 

УПА в умовах 

«фронтового періоду» 

(1943-1944 рр.) 

Український 

історичний 

журнал. 

2020. №3. С. 27-

39. 

3 Handzilevska Н., 

Shturkhetskyy S., 

Balashov E., 

Kostiuchenko O., 

Shulyk R. 

Barriers and resources 
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9(77). С. 106–

110. [Index 

Copernicus, 

Ulrich's 

Periodicals 

Directory] 

43 Попелюшко В. О. Люди, видоки, мужі, 

послухи у древньому 

судовому процесі 

України.  

Часопис 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Право». 

 2020. №1(21) 

URL: 

https://lj.oa.edu.ua/

articles/2020/n1/20

pvospu.pdf 

 

44 Попелюшко В. О. Виплата винагороди Вісник академії 

адвокатури 

№2/2020 (подано 

до друку) 

45 Матвійчук М. А. Смертна кара в 

Московській державі та 

Російській імперії в 

працях І. Малиновського: 

кримінально-виконавчий 

аспект 

Прикарпатський 

юридичний вісник 

№4/2020 (подано 

до друку) 

 

46 Матвійчук М. А. Іоаннікій Малиновський Держава та № 4/2020. (подано 
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про заслання: 

кримінально-виконавчий 

аспект 

регіони. Серія: 

Право 

до друку) 

 

47 Блащук Т.В.   Право на медичну 

допомогу в умовах 

пандемії  COVID-19: 

постановка проблеми 

Підприємництво, 

господарство і 

право. 

 № 11. 2020. 

48 Балацька О. Р., 

Мартинюк Т. О..  

Новели сімейного 

законодавства щодо 

захисту прав дитини на 

належне утримання 

Часопис 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Право». 

2020. № 1 (21); 

49 Балацька О. Р.  Доступ до правосуддя як 

загальна засада 

кримінального 

провадження. 

Підприємництво, 

господарство і 

право. 

2020. № 8. С. 262 

– 268. 

50 Цісар О. В., 

Кралюк П. М.  

Трактат Інокентія Гізеля 

«Мир з Богом людині» як 

пам’ятка релігійно-

етичної думки України. 

Мультиверсум. 

Філософський 

альманах. 

2020. Вип. 1 (171). 

Т. 1. С.  176-190. 

 

51 Обач, Я., Шугай, М. Соціальне схвалення як 

чинник ілюзії знання при 

вирішенні проблемних 

завдань учнями старших 

класів. 

λόгoσ https://ojs.ukrlogos.
in.ua/index.php/26
63-
4139/article/view/3
082 

52 Бондарчук Я.В. Формування антиномічної 

концепції Бога в філософії 

та мистецтві християн I – 

IV ст.  

ORCID: https://orcid.org/ 

0000-0002-6638-4399 

Вісник 
Національної 
академії 
керівних кадрів 
культури і 
мистецтв : наук. 
журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ 
(EBSCO; 
International 
Impact Factor 
Services) 
Фахове. 
Категорія «Б» 

№ 3, 2020 
С.46-54 

53 Каламаж Р.В., 

Ільницький В.О. 

Рефлексивний стиль як 

метакогнітивний чинник 

формування політичної 

компетентності,  

Психологічний 
часопис. 

2020. - № 2. - С. 93-
104. 

54 Балашов Е.М., 

Каламаж В.О. 

Діагностика рефлексивних 

умінь студентів на 

метакогнітивному рівні. 

Науковий 
вісник 
Херсонського 
державного 
університету. 
Серія 
"Психологічні 
науки" 

2020. Вип. 2. С. 95-
103.   

55. Нікітчук У. І.,  Вимірювання Нау червень 2020. No 
11. С. 197–202. 
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Костриба О. В., 

Павловська В. В. 

трудоголізму студентів: 

досвід розроблення 

опитувальника  

 

кові записки 
Національного 
університету «
Острозька 
академія». 
Серія 
«Психологія» : 
науковий 
журнал. Острог 
: Вид-во 
НаУОА, 

(фахове видання)   

56. Нікітчук У., Стасюк 

В., Любомирський 

В., Артерчук К. 

Досвід застосування 

дизайн-мислення для 

покращення емоційного 

благополуччя студентів.  

 

Вісник ХНПУ 
імені Г. 
Сковороди 
«Психологія» 

прийнято, підпис 
до друку 21 
грудня 2020 
(фахове видання)   

57. Нікітчук У. Психометричні властивості 

української версії 

опитувальника депресії А. 

Бека (BDI-I) на 

студентській вибірці.  

 

Психологічний 
часопис  

Прийнято до друку 
грудень 2020 
(фахове видання)   

 

Таблиця 20 

Публікації викладачів в інших вітчизняних виданнях (30) 
 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер, рік 

1 Кочерга С. Пограниччя як текст: 

ретроспекція сучасної 

романістики. 

Геопоетичні 

студії. 

2020. Вип. 5. С. 5-

10. 

2 Кочерга С.  

Марчук С. 

Ліричний травелог у 

контексті літератури 

діаспори. 

Актуальні 

проблеми 

літературозанвчої 

термінології. 

Науковий збірник. 

2020. Вип. 3. С. 

76–81. 

3 Хом’як І.М. Грамотне усне мовлення – 

вправне письмо 

(інтерв’ю). 

Українська мова 

та література: 

газета для 

вчителів 

української мови 

та літератури.  

№1. 2020 

4 Хом’як І.М. Атрибутивна функція 

мови. 

Дивослово № 9. 2020 

5 Янковська Ж. Фольклорні інтенції 

вибраної лірики Івана 

Франка 

«Поезії дивнії 

чари». 

Франкознавчі та 

інші студії. 

Збірник наукових 

праць. 

Львів 

2020 
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6 Янковська Ж. Наукові історико-

методологічні основи 

вивчення фольклоризму 

української літературної 

прози першої половини 

ХІХ століття 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка. 

Філологічні науки 

Камʼянець-

Подільський 

 

(Index 

Copernicus) 

Випуск 52 

2020 

7 Янковська Ж. Регіональні аспекти 

української прози доби 

романтизму 

Література та 

культура Полісся. 

Ніжин 

 

(Index 

Copernicus) 

Випуск 98. Серія 

«Філологічні 

науки», № 14. 

2020 

8 Янковська Ж. Основні вербально-

візуальні семантичні 

локуси української 

літературної прози доби 

романтизму 

Українське 

літературознавств

о. 

Львів 

№85 

2020 

9 Близняк М. Б. (у 

співавторстві з А. 

Є. Атаманенко, В. 

В.Трофимовичем) 

Кафедра історії ім. проф. 

М. Ковальського. 

Острозька 

академія: історія 

та сучасність 

культурно-

освітнього 

осередку. 

Енциклопедичне 

видання / За ред. 

І. Пасічника, П. 

Кралюка, Д. 

Шевчука та ін. 

Вид. 3-є, доп. і 

переробл. 

Острог: Вид-во 

Острозька 

академія, 2019. 

С. 654 – 657 

10 Смирнов А. І. Українізація Холмсько-

Підляської єпархії в 

1940–1944 роках. 

Українське 

православ’я в 

еклезіологічному, 

політичному та 

культурному 

вимірах. 

Київ, 2020. С. 73-

83. 

11 Яремчук В. [Рец. на кн.:] Лазурко Л. 

М. «Польська історична 

періодика у Східній 

Галичині XIX – початку 

XX ст.: типологія, 

ідеологія, проблематика». 

Актуальнi 

питання 

гуманiтарних 

наук. 

2020. Вип. 30. Т.1. 

С. 275 – 276 

12 Атаманенко А. Є. Публічна дипломатія 

українців Болгарії  

Драгоманівські 

студії 

2020. — С. 165–

175 

13 Балашова О.В. Модель трикутника 

Нагаями як інструмент 

аналізу конкурентної 

«Вісник 

Львівського 

університету. 

№ 28, 2020,  

С. 98-110. 
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конфігурації партійної 

системи України  

Серія 

філософськополіт

ологічні студії»  

14 Кулеша Н.П. 
 

Посттравматичний 

стресовий розлад: 

технології кваліфікації 

та подолання 

 

"PTSD: modern 

vision, 

experience, 

treatments" («ПТ

СР: сучасне 

бачення, досвід, 

подолання») 

 

1, №1, 2020 

 

15 Гільман А.Ю Терапевтичний випадок: 

короткострокова 

психологічна допомога 

при тривожному стані 

клієнта з вираженими 

психосоматичними 

скаргами 

 

Науковий 

журнал 

«Актуальні 

проблеми 

сучасної 

медицини: 

Вісник 

Української 

медичної 

стоматологічної 

академії 

 

2020.  

С. 218-222 

16 Hilman A.Yu Promotion of health through 

the prism of sanogenic 

thinking formation in 

youth/ 

Вісник 

соціальної  

гігієни та 

охорони здоро’я 

України.  м. 

Київ 

 

2020.  

С. 5-9 

17 Брезицька Д.М., 

Гущук І.В., Гільман 

А.Ю., Кулеша Н.П., 
Станкевич В.В., 

Сафонов Р.В., 

Хоронжевська І.С. 

Гігієнічна оцінка стану 

поводження з відходами у 

Рівненській області / у 

2012-2018 роках 

Довкілля та здоров’я.  

м. Київ 

2020. Вип. 2 (95). 

С.59-63. 

18 М.В.Лях 
А.П.Романюк 

В.О. Мельнічук, 

І.В. Гущук,  Д.М. 
Брезицька 

Термографічна оцінка 

розповсюдженості 

патології молочних залоз  

Взгляд в 

будущее.  

Вып.17, Т.1 Одеса 

: КУПРИЕНКО, 

2020, С.110-116. 

19 Гущук І. В., 

Анчишкін А. І., 

Волощук О. В. 

Стратегічні напрями 

розбудови системи 

охорони громадського 

здоров’я України. 

Довкілля та 

здоров’я. 

2020. №3(96).  

С. 4–9 

20 Гандзілевська Г., 

Балашов Е., 

Онипчук А. 

Роль сценарних установок 

у досягненні 

психологічного 

благополуччя науково-

педагогічних працівників 

ЗВО у акмеперіоді. 

Психологічний 

часопис 

Вип. 6. 2020, 

Березень, 3. № 2. 

С. 9–18. 

21 Гандзілевська Г., Акмеологізація Вісник Вип. 1 (54). Київ: 
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Балашов Е., 

Колесник О. 
предаставників 

української інтелігенції у 

контексті самопрезентації 

та самомоніторингу 

Національного 

університету 

оброни України: 

зб. наук. 

пр./ Нац. ун-т 

оборони України 

ім. Івана 

Черняхівського ; 

редкол.: В. І. 

Осьодло (голов. 

ред.) [та ін.] 

НУОУ, 2020. 

С.66-72 

22 Гандзілевська Г., 
Онипчук А. 

Детермінанти життєвих 

сценаріїв науково-

педагогічних працівників 

ЗВО в розрізі їхнього 

акмерозвитку 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Психологія».: 

науковий 

журнал. 

Острог: Вид-во 

НаУОА, червень 

2020 №11 С.156-

161 

23 Гандзілевська Г., 
Костюшко І. 

Педагогічна рефлексія 

учителів початкової 

школи крізь призму 

критичного мислення 

Вісник 

Національного 

університету 

оброни України: 

зб. наук. 

пр./ Нац. ун-т 

оборони України 

ім. Івана 

Черняхівського ; 

редкол.: В. І. 

Осьодло (голов. 

ред.) [та ін.]. 

Вип. 3 (56). Київ: 

НУОУ, 2020. 

С.14-20 

24 Кралюк П.  
 

Микола Міхновський: із 

мрією про самостійну 

Україну. 

Українське 

державотворення 

Альманах. 

Ужгород, 2020. 

Вип. 3. С. 39-43. 

25 Кралюк П.  Містичний Улас Самчук. Погорина Рівне, 2020. № 32. 

С. 116-117. 

 

26 Рибачок І.О.  Українські діти-біженці в 

Західній Німеччині після 

Другої світової війни 

 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». 

Історичні науки. 

Острог 

2020, Вип.31 

27 Охріменко Ганна Якість інформації як 

сучасна відповідальність 

аналітичної культури 

організації: міжнародний 

досвід для України 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Україна та 

цінності Європи: 

2020 
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культура, 

політика, освіта» 

(м. Острог, 5 

червня 2020 року). 

28 Шершньова Олена Інтернет-портали як 

інструменти формування 

європейської ідентичності 

Матеріали 

Міжнародної 

наукової 

конференції 

«Україна та 

цінності Європи: 

культура, 

політика, освіта» 

(Острог, 5 червня 

2020 р.) 

2020 

29 Бондар В.Д. 

Якуніна К.І. 

Патріотизм як 

інтерсуб’єктивне явище: 

соціально-філософський 

дискурс 

DOI: 

https://doi.org/10.32839/23

04-5809/2020-9-85-32 

Молодий вчений. 

Філософські 

науки. Херсон. 

№ 9 (85), 

вересень, 2020. 

С. 148-152. 

30 Бондарчук Я.В. Антиномічне осмислення 

Бога в єдності 

трансцендентного та 

іманентного начал у 

провідних релігійно-

філософських системах і 

мистецтві др. пол. І 

тисячоліття до н.е. – 

початку н.е. 

DOI: https://doi.org/10.376

27/2311-9489-18-2020-

2.132-146 

Культурологічна 

думка: Київ: 

Інститут 

культурології 

Національної 

академії мистецтв 

України 

(Google Scholar) 

Том 18 (2), 2020 

С. 132-146 

 

Таблиця 21 

Публікації викладачів в інших закордонних виданнях (27) 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер, рік 

1 Янковська Ж. Осяжність образу 

Дому в новелах 

Григора 

Тютюнника 

Х Internationale virtuelle 

Konferenz der Ukrainistik 

"Dialog der Sprachen – Dialog 

der Kulturen. Die Ukraine aus 

globaler Sicht" Reihe: 

Internationale virtuelle 

Konferenz der Ukrainistik. Bd. 

2019. Herausgegeben von Olena 

Novikova und Ulrich Schweier. 

Verlag readbox unipress. 

München 

2020 

https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.132-146
https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.132-146
https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.132-146
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2 Янковська Ж. Поема Т. Шевченка 

«Наймичка» та 

його однойменна 

повість: до 

порівняльних 

студій Івана 

Франка 

STUDIA UKRAINICA 

POSNANIENSIA. 

Posnań 

(Index Copernicus) 

Zeszyt VІІІ/1 

2020 

3 Kheleniuk А.,  

Plyska Y.  

Ostroh Academy: th

e history and traditio

n  

Przegląd Historyczno-

Oświatowy.  

2020. Вип. 1-2. С. 

 20-40  

4 Атаманенко А. Атаманенко А. 

Зарубежная 

украинистика: 

периодизация, 

структура и 

перспективы 

развития  

Народы и культуры 

славянского мира Восточной 

Европы в исторической 

ретроспективе (Беларусь, 

Украина, Россия, Польша) : 

сборник научных статей 

2020. — С. 314–

320. 

5 Balashova O. Political parties, 

nationalization of 

the electorate and 

challenges for the 

national security of 

Ukraine. 

Zagrożenia  bezpieczeństwa w 

procesach globalizacji. 

Zagrożenia polityczne, red. H. 

Chałupczak, K. Marzęda – 

Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł 

2020,  

p. 27-39 

 

6 Малиновська 

Н.  

Виклики ґендерної 

політики в умовах 

гібридної війни 

проти України   

Zagrożenia bezpieczeństwa w 

procesach globalizacji, 

Zagrożenia polityczne, Lulin – 

Zamość: Uczelnia Państwowa 

im. Szymona Szymonowica w 

Zamościu Wydawnictwo 

Officina Simonidis 

2020,  

С. 455-478. 

7 Малиновська 

Н.  

 

Ґендерні студії у 

системі 

(не)формальної 

освіти під час 

гібридної війни 

проти України 

Europa Środkowo – Wschodnia 

w procesie transformacji i 

integracji. Wymiar edukacyjny. 

– Zamość: Uczelnia Państwowa 

im. Szymona Szymonowica w 

Zamościu Wydawnictwo 

Officina Simonidis 

2020,  

C. 326-341 

8 Natalia 

Malynowska 

Równe prawa 

krymskich tatarek 

Przeglądu Tatarski 2020, №1,  

S. 26-29 

9 Khmiliar О., 

Krasnov 

V.,Piankivska 
L., 

Handzilevska 

H.,Osodlo V.   

Servicemen in the 

Phantom Pain 

«Captivity»: 

Associative-

Narrative  Analysis 

of the Problem  

PSYCHIATRY 

PSYCHOTHERAP

Y and Clinical 

Psychology 

International Scientific Journal. 

PSIHIATRIJA, 

PSIHOTERAPIJA I 

KLINICHESKAJA 

PSIHOLOGIJA, 

2020. Volume 11. 

Number 3. P.632-

643 
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10 Галецький С. 

М. 

Особливості 

професійної 

комунікації 

майбутнього 

викладача 

іноземних мов. 

 

Abstracts of I International 

Scientific and Practical 

Conference 

«Fundamental and applied 

research in the modern world», 

Boston, USA, BoScience 

Publisher 

2020, С. 131-136 

  

 

11 
Худолій А.О. 

 

Кібербезпека: 

сучасні виклики 

перед Україною 

ActaDe Historia & Politica: 

Saeculum XXI 

 

18.05.2020. URL:  
https://ahpsxxi.org/in

dex.php/journal/issue

/ view/1 

12 
Архангельська 

А.М. 

Cловотвірна 

фемінізація 

українського 

жіночого лексикону 

і явище варіантност 

-  

 

Slavistična revija 2020 

13 
Архангельська 

А.М. 

 Трансформації

стійких висловів з 

-компонентами

власними іменами в 

 сучасному

 українському

медійному дискурсі 

Наукові записки 

Національного університету 

"Острозька академія". Серія 

"Філологія" Острог: Вид.  

Національного університету 

«Острозька академія», 2020. – 

Випуск: 9 (77). 

 

14 Топішко І. 

І., Галецька 

Т. І., 

Топішко Н. 

П. 

Формування 

нової моделі 

соціально-

економічного 

розвитку 

України – 

головна умова 

переходу її до 

збалансованого, 

інноваційного 

розвитку 

Тези доповідей ІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасна наука: проблеми 

та інновації» (Abstracts of IІ 

International Scientific and 

Practical Conference 

«MODERN SCIENCE: 

PROBLEMS AND 

INNOVATIONS»), 

Стокгольм, Швеція 

 

2020. 

С. 883-888. 

15 Галецька Т. 

І. 

Стан 

співробітництва 

між Україною і 

Німеччиною у 

рамках політики 

сприяння 

розвитку 

Тези доповідей ІХ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Динаміка розвитку 

світової науки» (Abstracts 

of IX International Scientific 

and Practical Conference 

«Dynamics of the 

2020. 

С. 408-418.  

https://ahpsxxi.org/index.php/journal/issue/%20view/1
https://ahpsxxi.org/index.php/journal/issue/%20view/1
https://ahpsxxi.org/index.php/journal/issue/%20view/1
https://ahpsxxi.org/index.php/journal/issue/%20view/1
https://ahpsxxi.org/index.php/journal/issue/%20view/1
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2838663439883088112&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2838663439883088112&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2838663439883088112&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2838663439883088112&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2838663439883088112&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1792811453606775746&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1792811453606775746&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1792811453606775746&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1792811453606775746&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1792811453606775746&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1792811453606775746&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1792811453606775746&btnI=1&hl=uk
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development of world 

science»), Ванкувер, Канада  

 

16 Іванчук Н. 

В.  

Аналіз 

взаємозв'язку 

рентабельності 

та ліквідності 

підприємства 

Corporate Governance: 

Strategies, Processes, 

Technology: IV International 

scientific conference 

(October 23th, 2020. 

Leipzig, Germany). Riga, 

Latvia: “Publishing House 

“Baltija Publishing” 

2020. P. 110-

113. 

17 Матвійчук М. 

А.  

І. Малиновський 

про смертну кару в 

Московській 

державі та 

Російській імперії 

FUNDAMENTAL AND 

APPLIED RESEARCH IN THE 

MODERN WORLD.- Boston, 

USA.- 21-23 жовтня 2020.- С. 

424-435. 

 

Boston, USA.- 21-

23 жовтня 2020.- С. 

424-435. 

 

19 Максимчук О. 

О.  

 

Сутність та правова 

природа плати за 

землю 

Юридичний науковий 

електронний журнал 

№4. 2020. С. 104-109 
http://www.lsej.org.ua

/4_2020/26.pdf Index 

Copernicus 

International 
(Республіка Польща) 

20 Малиновська 

Н.  

 

Ґендерні студії у 

системі 

(не)формальної 

освіти під час 

гібридної війни 

проти України 

Facta Simonidis. – Zamość: 

Uczelnia Państwowa im. 

Szymona Szymonowica w 

Zamościu Wydawnictwo 

Officina Simonidis  

2020. – nr 1(13). – 

S. 275-291. 

21 Бондарчук Я.В. Отображение 

этапов духовной 

эволюции 

человечества в 

космических 

циклах прецессии 

DOI prefix: 

10.31174 

Science and Education a New 

Dimension. Humanities and 

Social Sciences. Budapest 

(Hungary) 

VIII (41), I.:237, 

2020. Sept. 

P.7-11. 

22 Maslova Yuliia, 
Khodachuk 
Yana 

Information and 

communication 

management in 

university (on the 

example of the 

National University 

of Ostroh Academy 

and Silesian 

University in 

Katowice) 

DOI: http://dx.doi.or

g/10.12775/PPS.202

0.06.02.008 

 

Pedagogy and Psychology of 

Sport. Torun (Poland) 

2020; 6 (2) 

P.85-94. 

 

23 Maslova Yuliia, Gender policy in Pedagogy and Psychology of 2020; 6(1) 

http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.008
http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.008
http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.008
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Novak Vadym Ukraine: features of 

legislative practice 

DOI: http://dx.doi.or

g/10.12775/PPS.202

0.06.01.002 

Sport. Torun (Poland) P.18-23. 

24 Maslova Yuliia, 

Savchuk Yullia 

Normative and Legal 

Asрects of a Tourist 

Activity in Ukraine 

DOI: http://dx.doi.or

g/10.12775/PPS.202

0.06.01.001 

Pedagogy and Psychology of 

Sport. Torun (Poland) 

2020; 6 (1) 

P.11-17. 

25 Okhrimenko 

Hanna 

The quality of 

information in the 

system of analytical 

culture of the 

organization: 

international 

experience for 

Ukraine  

Project approach in the didactic 

process of universities - 

international dimension: in 4 

parts. Lodz : PIKTOR Szlaski i 

Sobczak Spółka Jawna 

Part 1. 2020 

P.93-99. 

26 Okhrimenko 

Ganna 

The issue to training 

of specialists for the 

profession 

«Informational, 

library and archival 

Sciences» in 

Ukraine: current 

situation and 

problems 

ORCID  

0000-0001-6739-

9501 

Wokół Paula Ladewiga i jego 

«Katechizmu biblioteki». 

Bydgoszcz (Polska) 

2020, P.106-112. 

27 Ільницький В. 

О., Каламаж Р. 

В. 

Психологічний 

аналіз основних 

тенденцій 

політичної 

ідентичності 

студентів 

Science and Education a New 

Dimension . – 2020. – VIII(89), 

Issue 221, p 49-55. 

2020 

 

Таблиця 22 

Тези конференцій (76) 
№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер, рік 

1 Кочерга С. Іменний код простору в 

поетичному тексті. 

Лексико-граматична 

система української мови 

в комунікативному 

вимірі: збірник матеріалів 

Міжнародної наукової 

інтернет-конференції 

2020 

2 Кочерга С. Епістолографія 

художнього світу Лесі 

Українки-драматурга. 

Матеріали Міжнародної 

наукової конференції 

“Аналіз та інтерпретація 

2020 

http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.002
http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.002
http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.002
http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.001
http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.001
http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.001
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тексту. Драматургія Лесі 

Українки” (Луцьк). 

3 Хом’як І.М.  Українська мова – 

гарантія збереження 

національної 

ідентичности.  

Лексико-граматична 

система української мови 

в комунікативному 

вимірі: збірник матеріалів 

Міжнародної наукової 

інтернет-конференції, 12-

13 березня 2020 року 

2020 

4 Корнійчук 

Л. 

Енергетична безпека 

Чеської Республіки в 

контексті відносин із 

Російською Федерацією  

 

Міжнародна наукова 

інтернет-конференція 

“Криза сучасної системи 

безпеки: у пошуках 

нового міжнародного 

порядку” (25 вересня 2020 

р. ) : матеріали 

міжнародної наукової 

конференції. — Львів : 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

2020. — С. 61–65. 

5 Корнійчук 

Л. 

Проблеми та 

перспективи чесько-

російських відносин на 

сучасному етапі  

Сучасні тенденції в 

історії, соціології, 

політології та філософії : 

матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції (м. Львів, 25–

26 вересня 2020 року) 

2020. — С. 58–61 

6 Сидорук Т. Європейський Союз в 

умовах сучасних 

викликів  

Матеріали Міжнародної 

наукової конференції 

«Україна та цінності 

Європи: культура, 

політика, освіта» (м. 

Острог, 5 червня 2020 

року) 

2020. — С. 5–9. 

 

7 Сидорук Т., 

Павлюк В. 

Тенденції розвитку 

відносин між Україною 

та ЄС у рамках 

Європейської політики 

сусідства та Східного 

партнерства. 

Правові засади 

європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції України: 

досягнення та 

перспективи. Матеріали 

учасників четвертої 

міжнародної науково-

практичної конференції 

20 листопада 2020 р. 

Львів, 2020, С. 14-

18. 

8 V. Kozachuk, 

 І. 

Tymeichuk 

Relations between the 

EU and the Member 

Countries of the 

Cooperation Council for 

the Arab States of the 

Gulf 

Materials of the XXI 

International Scientific 

Practical Conference 

«Current Trends in the 

Development of the Science 

and Practice» (June 15–16, 

2020. — P. 78–79 
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2020, Haifa, Israel)  

9 Стрельбиц

ький М.П 

Сучасний стан та 

перспективи кадрової 

політики в Україні. 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Роль 

юриспруденції у 

формуванні сучасного 

суспільства» 

8 жовтня 2020 р.  

С. 35-42. 

10 Стрельбиц

ький М.П 

Вітчизняні підходи до 

оцінки корупційних 

ризиків для запобігання 

корупції 

Матеріали III-ї 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

НА ВС «Реалізація 

державної 

антикорупційної політики 

в міжнародному вимірі» 

2020,  

С. 164-167. 

11 Стрельбиц

ький М.П 

Мистецтво і наука 

управління 

національною безпекою 

України в умовах 

гібридної війни 

Матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф. 

«Розвиток Української 

держави в умовах 

активізації 

євроінтеграційних 

процесів» 

2020, Вип.10  

С. 92-94. 

12 Мацієвськ

ий Ю.В. 

Від партій-субститутів 

до справжніх партій: чи 

можливо це в Україні?  

Політичні партії і вибори: 

українські та світові 

практики: зб. ст. і тез за 

результатами IV 

міжнародної наукової 

конференції «Політичні 

партії і вибори: українські 

та світові практики», 

 (пам’яті Юрія 

Романовича Шведи) року 

/ за ред. А. Романюка і В. 

Литвина 

2020, Вип.4 

13 Лебедюк 

В.М. 

Динаміка партійної 

конкуренції в Україні: 

порівняльний аналіз 

результатів виборів на 

регіональному та 

національному рівнях / 

Віталій Лебедюк // / 

відп. за випуск 

Анатолій Романюк, 

Віталій Литвин. – Львів 

: ЛНУ імені Івана 

Франка,  

Політичні партії і вибори 

: українські та світові 

практики : зб. ст. і тез за 

результатами наук. конф. 

“Політичні партії і вибори 

: українські та світові 

практики” (пам’яті Юрія 

Романовича Шведи) від 9 

листопада 2019 року  

2020, 

Вип. 4.  

С. 57-67. 

14 Лебедюк 

В.М. 

Оцінювання якості 

публічного управління 

в забезпеченні сталого 

розвитку. 

Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Європейські 

виміри сталого розвитку», 

26 червня 2020. – К.: 

НУХТ. 

2020, 

С. 75-76.  
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15 Балашова 

О.В. 

Націоналізації 

партійної системи 

України: вимірювання, 

динаміка і тренди.  

Політичні партії і вибори: 

українські та світові 

практики: зб. ст. і тез за 

результатами четвертої 

міжнародної наукової 

конференції «Політичні 

партії і 

вибори: українські та 

світові практики». 

2020, 

Вип. 4, 

С. 308-315. 

16 Балашова 

О.В. 

Пастка Фукідіда для 

США та КНР: 

особливості розуміння 

та потенційні ризики 

Китайська цивілізація: 

традиції та сучасність: 

матеріали ХIV міжн. 

наук. конф., 5 листопада 

2020. – Київ: видавничий 

дів «Гельветика». 

2020,  

С. 158-164. 

 

17 Малиновсь

ка Н.   

Особливості політичної 

участі жінок у країнах 

Близького Сходу 

(усний виступ) 

XXV наукова 

викладацько-студентська 

конференція 

Острог: 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія», 2020 

18 Кулеша 

Н.П. 

 
 

Тези доповіді:  

«Когнітивна  

складова  

особистісої безпеки студентів»  

 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасні дослідження 

когнітивної психології 

(CRACP 2020) 

2020 р. 

19 Кулеша 

Н.П. 

 
 

Тези доповіді:  

«Когнітивна  

складова  

особистісої безпеки студентів»  

 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасні дослідження 

когнітивної психології 

(CRACP 2020) 

2020 р. 

20 Гільман 

А.Ю. 
Розвиток невротичної 

симптоматики у 

студентів в умовах 

пандемії 

коронавірусної інфекції 

Covid-19 

XXV наукова 

викладацько-

студентська конференція 

«Дні науки».  

м. Острог  (усний виступ) 

11-15 травня 2020 

21 Гільман 

А.Ю. 
Неефективні копінг-

стратегії як 

перешкоди на шляху 

до одужання 

психосоматичного 

клієнта  

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні дослідження 

когнітивної психології» 

(ICRACP 2020), м. 

Острог 

(усний виступ) 

15 травня 2020 р 

22 Ратінська О. 

М.  
Психологічний аналіз 

казки Г. Х. Андерсена  
«Гидке каченя» крізь 

призму протистояння 

булінгу. Наративна 

психологія: теорія, 

емпірика, практика 

Доповіді ключових 

спікерів І Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (29–30 

листопада 2019 р., м. 

Кривий Ріг). 

Кривий Ріг : Вид. 

Р. А. Козлов, 

2020. – 70 с. 
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23 
Галецький 

С. М. 

Особливості 

лінгвокультурного 

підходу до проблеми 

формування 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх викладачів 

іноземних мов 

засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій. 

Матеріали ХІІ 

Міжнародної науково- 

практичної конференції 

“Dynamics of the 

development of world 

science”, Vancouver, 

Canada, Perfect 

Publishing. 

2020, С. 161-165. 

24 
Галецький 

С. М. 

Структура сучасних 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у 

формуванні 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх викладачів 

іноземних мов. 

Збірник наукових тез 

ENGLISH FOR 

SPECIFIC PURPOSES 

Випуск 7, 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія», 

Острог 2020, С. 

20-26. 

25 
Крайчинська 

Г.В., Бобков 

В. О. 

Глобалізаційні 

процеси як джерело 

поповнення 

словникового складу 

англійської мови 

Збірник наукових тез 

ENGLISH FOR 

SPECIFIC PURPOSES 

Випуск 7, 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія», 

Острог 2020, 

С.76-84 

26 
Єсіпова К. 

В. 

Засоби художнього 

дискурсу у романі 

Люсі Мод Монтгомері 

“ANNE OF 

AVONLEA” («ЕНН ІЗ 

ЕЙВОНЛІ») 

Збірник наукових тез 

ENGLISH FOR 

SPECIFIC PURPOSES 

Випуск 7, 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія», 

Острог 2020, 

С.36-40 

27 
Ревенко Л. 

М. 

Значення метафори в 

репрезентації 

обізнаності в 

англійській мові. 

Збірник наукових тез 

ENGLISH FOR 

SPECIFIC PURPOSES 

Випуск 7, 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька 
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академія», 

Острог 2020, 

С.153-155 

28 
Мусійчук 

Т.І. 

 Expressing indignation Збірник  тез доповідей 

міжнародної  науково- 

практичної конференції 

Філологічні й 

педагогічні студії у 

вітчизняній та 

зарубіжній науці ХХІ 

сторіччя 

Випуск 7, 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія», 

Острог 2020, 

29 
Жуковський 

В. М., 

Тимчук Я. 

Використання 

автентичних ролей як 

засобу  інтенсифікації 

вивчення іноземної 

мови  у закладах вищої 

освіти в контексті 

методу  активізації 

можливостей 

особистості і 

колективу. 

Збірник наукових тез 

ENGLISH FOR 

SPECIFIC PURPOSES 

Випуск 7, 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія», 

Острог 2020, 

С.41-46 

30 
Жуковський 

В. М., Кичан 

А. 

«Вивчення англійської 

мови за допомогою 

прикладних програм 

«Duolingo» та 

«Lingualeo»  

Збірник наукових тез 

ENGLISH FOR 

SPECIFIC PURPOSES 

Випуск 7, 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія», 

Острог 2020,            

C. 52-56. 

31 
Ковальчук 

І.В. 

“Конотативний аспект 

французької 

фразеології на 

позначення поняття 

нерозсудливої, 

простакуватої людини” 

Збірник матеріалів 

конференції 

«Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти 

комунікації», листопад 

2020 р. 

2020 р. 

32 
Мамчур 

А.С.   

Засоби розвитку 

навичок усного 

мовлення на заняттях 

французької мови 

Збірник матеріалів 

конференції 

«Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти 

комунікації» 

2020 р. 

 

33 Топішко 

Н.П., 

Здоров’я населення 

як індикатор стану 

Матеріали ХVІIІ 

Конґресу Світової 

2020.  
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Галецька 

Т.І., 

Топішко 

І.І.   

соціально-

економічної 

системи країни 

Федерації Українських  

Лікарських Товариств 

(СФУЛТ), 1–3 жовтня 

2020 р., м. Львів. 

Львівський 

національний 

медичний університет 

ім. Данила Галицького 

34 Топішко 

Н.П., 

Галецька 

Т.І, 

Топішко 

І.І. 

Маркетинг 

медичних послуг як 

функція 

менеджменту 

медичної установи 

Фінансова система 

країни: тенденції та 

перспективи розвитку 

: матеріали VIІ 

Міжнар. наук.-практ. 

інт.-конф., 30 жовт. 

2020 р. Острог : 

Видавництво  

Національного  

університету 

«Острозька академія» 

2020. С. 229–

232. 

35 Жуковсь

кий В.М.,  

Топішко 

І.І. 

Модель духовно-

морального 

виховання 

особистості для 

забезпечення 

сталого розвитку 

українського 

суспільства 

Виховання духовності 

особистості у 

контексті реалізації 

цілей сталого 

розвитку України : 

збірник матеріалів 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції. Київ, В-

чий дім «Гельветика» 

2020. 

С. 86-90.   

36 Аверкин

а М.Ф., 

Кудрей 

А.Ю., 

Напрями 

регулювання 

міграційних 

процесів в Україні 

 Інтеграція освіти, 

науки та бізнесу в 

сучасному 

середовищі: зимові 

диспути: тези доп. I 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції, 6-7 

лютого 2020 р. – 

Дніпро  

2020. – Т.2. – 

571 с. 196-201 

37 Аверкин

а М. Ф., 

Долгова 

Д. О., 

Технологія 

інформаційної 

діяльності на 

підприємстві 

Сучасні технології 

менеджменту, 

інформаційне, 

фінансове та облікове 

забезпечення розвитку 

економіки в умовах 

євроінтеграції: збірник 

тез доповідей 

учасників 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції, 

2020. 557 с. 

[Укр., рос., 

англ. мови].-

С.492-494 
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м. Черкаси, 16–17 

квітня 2020 року. 

Черкаси : 

хідноєвропейський 

університет економіки 

і менеджменту,  

38 Аверкин

а М. Ф., 

Гунькіна 

Є. В., 

Сучасні 

інформаційні 

технології 

управління  

Сучасні технології 

менеджменту, 

інформаційне, 

фінансове та облікове 

забезпечення розвитку 

економіки в умовах 

євроінтеграції : 

збірник тез доповідей 

учасників 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції, 

м. Черкаси, 16–17 

квітня 2020 року. 

Черкаси : 

Східноєвропейський 

університет економіки 

і менеджменту,  

2020. 557 с. 

[Укр., рос., 

англ. мови]. - 

С.489-494 

39 Аверкин

а М. Ф., 

Артюх О. 

М. 

Школи та принципи 

управління  

Сучасні технології 

менеджменту, 

інформаційне, 

фінансове та облікове 

забезпечення розвитку 

економіки в умовах 

євроінтеграції: збірник 

тез доповідей 

учасників 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції, 

м. Черкаси, 16–17 

квітня 2020 року. 

Черкаси : 

Східноєвропейський 

університет економіки 

і менеджменту, 

2020. 557 с. 

[Укр., рос., 

англ. мови]. 

40 Аверкин

а М.Ф. 

Технології та 

інструменти у 

досягненні соціо-

еколого-економічної 

безпеки міст та 

агломерацій 

Стан та перспективи 

розвитку обліку, 

фінансів та 

підприємництва в 

умовах трансформації 

економіки: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. 

конф.  

18 січня 2020 

р.; м. Київ). 

41 Аверкин «Зелена» Економіка сьогодення: (31 січня 2020 
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а М.Ф. логістизація міст та 

агломерацій: 

зарубіжний досвід й 

напрями 

забезпечення  

актуальні питання та 

інноваційні аспекти: 

матеріали I Міжн. 

наук.-практ. конф. 

р.; Запоріжжя) 

42 Аверкин

а М.Ф., 

Матласев

ич І. Ю. 

Економічна безпека 

міста: проблеми та 

завдання  

Інтеграція освіти, 

науки та бізнесу в 

сучасному 

середовищі: зимові 

диспути: тези доп. I 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції, 6-7 

лютого 2020 р. – 

Дніпро,  

2020. – Т.1. – 

561 с. - С.4-7. 

43 Новоселе

цький О., 

Новоселе

цький 

М., 

Нечипор

ук Б., 

Семещук 

І. 

Висвітлення 

проблем нанонауки 

в освітній сфері  

INTERNATIONAL 

Scientific Conference 

Eastern European 

Conference of 

Management and 

Economics (2;  

2020; 

Ljubljana). - 

С.149-151 

44 Гурко 

Анна 

Вікторів

на, 

Зубенко 

Ігор 

Ростисла

вович 

Електронна валюта: 

сутність та види 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція Сорок 

сьомі економіко-

правові дискусії»./ 

Матеріали 

конференції. 

(27.05.2020)   

Львів: Вид-во: 

МІК Наукова 

спільнота, 

2020р. 

45 Сельвест

рук О. 

О., 

Зубенко 

І. Р. 

Електронний 

магазин та його 

особливості 

Міжнародна науково-

практична 

конференція молодих 

науковців, аспірантів і 

здобувачів вищої 

освіти «Проблеми та 

перспективи розвитку 

сучасної науки» / 

Матеріали 

конференції.  

21-22 травня 

2020 року, 

НУВГП - 

Рівне 

46 Коцюбчи

к К., 

Зубенко 

І. Р. 

Сутність та види 

реклами в 

електронній 

комерції 

Міжнародна науково-

практична 

конференція молодих 

науковців, аспірантів і 

здобувачів вищої 

освіти «Проблеми та 

перспективи розвитку 

сучасної науки» / 

Матеріали 

21-22 травня 

2020 року, 

НУВГП - 

Рівне 
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конференції.  

47 Дуброви

к О.А., 

Зубенко 

І.Р., 

Електронний PR як 

інструмент 

діяльності компанії 

Концептуальні шляхи 

розвитку науки 

(частина І): матеріали 

V Міжнародної 

науково- практичної 

конференції м. Київ,  

14-15 травня 

2020 року. – 

Київ: МЦНіД, 

2020. – 56 с. 

48 Гончаров

а В. О., 

Зубенко 

І.Р., 

Розвиток 

електронної 

комерції в Україні 

XLV Міжнародна 

інтернет — 

конференція, 

«ВЕСНЯНІ НАУКОВІ 

ЗІБРАННЯ — 2020»,  

22 травня 2020 

р., м. Суми, 

49 Юрій 

Коцюк, 

Реалізація 

івентарної книги в 

АБІС koha 

VI Науково-практична 

конференція 

«Бібліотечна справа у 

сучасних 

інформаційно-

комунікативних 

процесах: тенденції та 

перспективи»  

17 листопада - 

2 грудня 2020 

50 Харчук 

Ю.Ю. 

Колаборація 

закладів вищої 

освіти та бізнесу з 

метою забезпечення 

їхньої економічної 

безпеки. 

Інтеграція освіти, 

науки та бізнесу в 

сучасному 

середовищі: зимові 

диспути: тези доп. I 

Міжнародної науково-

практичної 

інтернетконференції,  

6-7 лютого 

2020 р. – 

Дніпро, 2020. 

– Т.3. – С.389-

394 

51 Боржецька 

Н. Л. 

Остаточність рішень 

слідчого, прокурора та 

слідчого судді про 

закриття кримінального 

провадження 

Матеріали VIIІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Малиновські читання», 

м. Острог, 22 травня 2020 

22 травня 2020 

С.82-84 

52 Гонгало 

С.Й. 

Рукописне письмо: 

можливості 

експертного 

дослідження та 

приховані проблеми 

 

Теорія і практика судової 

експертизи і 

криміналістики: 

матеріали ІІІ-ої 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

(м. Київ, 27 лютого 2020 

року). Київ-Маріуполь, 

2020. 

22 травня 2020 

С. 78-81 

 

53 Гонгало 

С.Й.  

Використання 

положень графології у 

судовому 

почеркознавстві 

Актуальні питання 

судової експертології, 

криміналістики та 

кримінального процесу: 

мат. міжн. наук.-

практ.конф. (м. Київ, 

5.11.2019 р.) / за заг. ред. 

О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор; 

уклад. О.І. Жеребко, А.О. 

22 травня 2020 

С. 136-139. 
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Полтавський, О.В. Юдіна. 

- К.: КНДІСЕ Мінюста 

України, 2019. - 

54 Попелюшко 

В. О. 

Іоаннікій 

Малиновський про 

походження «русских» 

як етносу (нації) 

 

Матеріали VIIІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Малиновські читання», 

м. Острог, 22 травня 2020 

22 травня 2020 

С. 132-134 

55 Скарбарчук 

О.Г.  

Межі доказування: 

визначення поняття на 

основі алгоритмічного 

підходу. Кримінальний 

процес і 

криміналістика: 

виклики часу 

Збірник статей за 

матеріалами 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції з 

нагоди 20-ти річчя 

кафедри кримінального 

процесу і криміналістики 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка (24 січня 2020 

року, м. Львів) / орг.ком 

В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, 

І.І. Когутич [та ін]. Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, 2020 

22 травня 2020 

С.111-116 

 

56 
Гонгало 

С. Й.  

Графологія: 

досліджувати чи 

критикувати? 

Криміналістичний 

процес і 

криміналістика: 

виклики часу : збірник 

статей за матеріалами 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції з нагоди 

20-ти річчя кафедри 

кримінального процесу 

і криміналістики 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка (24 січня 

2020 р., м. Львів) 

24 січня 2020 

р., С.288-294 

 

57 
Гонгало 

С. Й.  

Графологія: модна 

тенденція чи вимога 

часу? 

Актуальні проблеми 

право творення в сучасній 

Україні: матеріали X 

Всеукраїнської 

навчально-наукової 

конференції  (м. Рівне, 

Рівненський інститут 

КУП НАНУ 25 травня 

2020 р.). Львів: «ГАЛИЧ-

25 травня 2020 

р.). Львів: 

«ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2020. – 

С. 175-178. 
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ПРЕС», 2020. – С. 175-

178. 

 

58 
Гонгало 

С. Й.  

Графологія як 

перспективний 

метод вирішення 

окремих 

діагностичних 

завдань у судово-

почеркознавчій 

експертизі 

Актуальні питання 

судової експертології, 

криміналістики та 

кримінального процесу: 

мат. міжн. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 19.11.2020 

р.) / за заг. ред. О.Г. 

Рувіна, Н.В. Нестор; 

уклад. О.І. Жеребко, А.О. 

Полтавський, О.В. Юдіна. 

- К.: КНДІСЕ Мінюста 

України, 2020. 

м. Київ, 

19.11.2020 

(подано до 

друку) 

59 Матвійчук 

М. А.  

Погляди І. 

Малиновського на 

заслання 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Цінність права як 

найефективнішого 

регулятора суспільних 

відносин». – Харків. – 2-3 

жовтня 2020 р. – С. 9-102. 

 

2-3 жовтня 2020 р. 

– С. 98-102. 

 

60 Матвійчук 

М. А. 

І. Малиновський про 

зародження 

кримінально-

виконавчого права 

Міжнародна науково-

практична конференція 

"Актуальні проблеми 

юридичної науки та 

практики в XXI столітті", 

16-17 жовтня 2020 р. - м. 

Рівне. 

 

16-17 жовтня 2020 

р. - м. Рівне. 

 

61 Блащук 

Т.В.      

Процедура банкрутства 

фізичної особи як засіб 

звільнення від  

кредитного боргу 

Всеукраїнська науково-

практичній конференція 

«Сучасні проблеми 

правотворення в Україні»  

8 квітня 2020 р. м. 

Рівне 

62 Блащук 

Т.В.     

Співвідношення 

права фізичної особи на 

життя та на безпечне 

для життя і здоров’я 

довкілля 

Матеріали VIII 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Малиновські читання» 

м. Острог, 24 

квітня 2020 року. 

63 Блащук Т.В.  Особливості переходу 

права власності на 

земельну ділянку при 

спадкуванні житлового 

будинку, що на ній 

розміщений 

Матеріали ХХІV наукової 

викладацько-студентської 

конференції  

м. Острог, 11 – 15 

травня 2020 р 

64 Блащук Т.В.   Відповідальність у 

договорах про онлайн 

кредитування в період 

карантину по COVID-

Матеріали VІ- ї 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«ІТ-ПРАВО: ПРОБЛЕМИ 

м. Львів, 

27 листопада 2020 

року 



 
 

94 
 

19 І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ» 

65 Балацька О. 

Р.  

 

Актуальні питання 

розмежування 

трудового договору та 

договору цивільно-

правового характеру. 

Матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Малиновські читання» 

Острог 24 квітня 

2020 року). 

Острог, 2020. С. 

69 – 71 

66 Балацька О. 

Р.  

Доступ до правосуддя 

як загальна засада 

кримінального 

провадження. 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції. 

м. Запоріжжя, 21-

22 серпня 2020 

року. Запорізька 

міська громадська 

організація 

«Істина». С. 67 – 

71. 

67 Максимчук 

О. О.  

До питання про 

економічні стимули у 

сфері земельних 

відносин. 

Матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

"МАЛИНОВСЬКІ 

ЧИТАННЯ" 

22 травня 2020 

року, м. Острог. 

68 Максимчук 

О. О.  

Роль пільг зі сплати 

земельного податку в 

процесі здійснення 

земельної реформи 

Науково-практична 

конференція "Актуальні 

проблеми земельних, 

аграрних та екологічних 

відносин в умовах 

сучасної земельної 

реформи" 

22 травня 2020 

року. м. Харків. С. 

192-195. 

69 Іщук С. І. Окремі концептуальні 

підходи до розуміння 

громадянського 

суспільства 

як політико-правової 

категорії 

Матеріали VIIІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Малиновські читання», 

м. Острог, 22 травня 2020 

22 травня 2020 

С.22-24 

70 Tsypiashchuk 

M.   

 

Restriction and 

Derogation from Human 

Rights Obligations in the 

Light of Covid-19 

Pandemic: World 

Perspective Overview 

Матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Малиновські читання» 

м. Острог, 22 

травня 2020 року. 

Острог : 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія», 2020. 

144 с. - С.26-28 

71 Стрельбіцька 

Л.Я. 
Проблеми залучення 

миротворчого 

контингенту ООН у 

військовому конфлікті 

в Україні 

Матеріали VIIІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Малиновські читання», 

м. Острог, 22 травня 2020 

22 травня 2020 

С. 144-146 

 

72 Костриба О., 

Подвишенни

й О. Д. 

Депресивна поведінка в 

контексті 

нейропсихологічного 

дослідження (на підставі 

праці Діка Свааба «Ми ̶ 

Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
дослідження когнітивної 
психології» 

2020. С. 11-13 

https://qa.oa.edu.ua/user/works/4
https://qa.oa.edu.ua/user/works/4
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це наш мозок»). 

73 Павловська 

В. 

Психологічна 

саморегуляція студентів 

у навчальній діяльності. 

Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
дослідження когнітивної 
психології» 

2020. С. 58-53 

74 Медведєв В. Особливості 

психологічних ресурсів 

реалізації професійного 

сценарію психолога 

Джордана Петерсона 

крізь призму 

психологічного 

вигорання. 

Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
дослідження когнітивної 
психології» 

2020. С. 58-53 

75 Пилипенко 

Є., Ткачук О. 

Відповідальність як 

основа взаємодії 

психолога та клієнта: 

огляд літератури 

Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-
конференції «Вітчизняна 
наука на зламі епох: 
проблеми та 
перспективи розвитку 

2020. С. 23-24 

76 Костриба О., 

Подвишенни

й О. Д. 

Депресивна поведінка в 

контексті 

нейропсихологічного 

дослідження (на підставі 

праці Діка Свааба «Ми ̶ 

це наш мозок»). 

Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
дослідження когнітивної 
психології» 

2020. С. 11-13 

 

Монографії 

1. Антонюк Я., Трофимович В. Життєпис Степана Янішевського – 

«Далекого»: правда драматичних змагань. Монографія. Острог, 2020. 404 

с. 

2. Quo Vadis, Сучасний університете?? за редакцією Дмитра Шевчука, 

Острог: Вид. НаУОА, 2020, 248 c.  

3. Кралюк П. Історія України «без брому». Розвиток державності на 

українських землях. Харків : Фоліо, 2020. 425 с. 

4. Жилюк С., Синодальні архієреї Волині / Сергій Жилюк, Сергій 

Шаправський. — Острог : Вид-во Національного університету 

«Острозька академія», 2020. — 88 с.  

5. Балашов Е. Метакогнітивний моніторинг саморегульованої навчальної 

діяльності студентів : монографія / Едуард Балашов.— Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — 

496 с.   

6. Матласевич О. В. Психологія розвитку педагогічних здібностей у 

контексті культурно- історичної парадигми українських вищих 

навчальних закладів XVI – XVIII століття : монографія / Матласевич О. 

В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 576 с.  
 

Закордонні колективні монографії 

https://drive.google.com/file/d/1TpAVc9dPuYKHijrJOW1DTWF1yH49EzEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TpAVc9dPuYKHijrJOW1DTWF1yH49EzEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TpAVc9dPuYKHijrJOW1DTWF1yH49EzEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDdsLBsh_kX0TBaXP5CUUylYNNxHOFkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDdsLBsh_kX0TBaXP5CUUylYNNxHOFkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDdsLBsh_kX0TBaXP5CUUylYNNxHOFkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDdsLBsh_kX0TBaXP5CUUylYNNxHOFkR/view?usp=sharing
https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/Монографія_Матласевич_ОВ_стор%201-13,%20576.pdf
https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/Монографія_Матласевич_ОВ_стор%201-13,%20576.pdf
https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/Монографія_Матласевич_ОВ_стор%201-13,%20576.pdf
https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/Монографія_Матласевич_ОВ_стор%201-13,%20576.pdf
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1. Yaremchuk V. P. HOW IMPERIAL HISTORIANS BECAME NATIONAL: 

THE EXAMPLE OF ONYKII MALYNOVSKYI. Chronology in the timeline 

of historical knowledge: collective monograph. Lviv, Toruń :  Liha-Pres, 2019. 

Р.135–153. DOI https://doi.org/ 10.36059/978-966-397-138-4/135-153 (один 

із співавторів) 

2. Yaremchuk V. P. CHAPTER 15. POLITICIZATION OF HISTORY: TERMS, 

METHODS, SIGNIFICANCE. Relevant  research  of  historical  sciences :  

collective monograph. Lviv, Toruń: Liha-Pres, 2019. Р.280–297. DOI 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-100-1/280-297 (один із співавторів) 

3. Barashkov N., Bosak M.P., Kulesha N.P., Paientko V. Erbe der europäischen 

wissenschaft: medizin, chemie, biologie, ökologie, landwirtschaft. Buch 1. Teil 

4. 2020. С. 168.  https://www.sworld.com.ua/index.php/symposia/symposia-

ge/imprint-books/simp-ge-aug-2020 

4. Handzilevska H Shturkhetskyy S., Plyska Y., Klimuk V. PROBLEMS OF 

ACHIEVING PROFESSIONAL SUCCESS OF TEACHERS AND 

JOURNALISTS DURING REFORMS IN UKRAINE // Europa Środkowo – 

Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny.  

Redakcja:Henryk Chałupczak, Marek Pietraś. Ewa Pogorzała. Wydanie I. 

Zamość 2020. Str. 343-386 

5. Zubarieva Mariia. The process of advancing the ideas of radical islamism 

through transnational tactics terrorism. Innovations in science: the chellenges 

of our time: monograph. Canada: Accent Graphics 

Communications&Publishing, 2020. P.477-455. 
   

Колективні монографії 

1. Консультування споживачів фінансових послуг: міфи, алгоритми та 

історії. Практики юридичних клінік України; авторський колектив; відп. 

ред. Марія Цип'ящук. - Київ: Асоціація юридичних клінік України, 2020 – 

46 с. 

2. Розсіяні по світах… Колективна монографія / Л. Василів-Базюк, 

Н. Солонська, Л. Дзира та ін. Відп. ред. І.О. Рибачок, А.Є. Атаманенко. 

Острог: Національний університет «Острозька академія», НДЦ «Інститут 

досліджень української діаспори імені професора Любомира 

Винара», 2020. 184 с. 

3. Іщук С. І. Конституціоналізм та основи демократії: теоретико-правовий 

вимір: монографія в 2 част. част. 2 / за ред. В. Б. Ковальчука. Львів, 2020. 

238 с. (співавтор) (підрозділи 1.3, 2.3, 2.4.). 

Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури 

Науково-педагогічні працівники Національного університету «Острозька 

академія» щорічно публікують монографії, підручники, навчальні посібники. 

Навчальні посібники 

1. Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник / 

Атаманенко В., Близняк М., Войтович Л. та ін. Вид. 2-ге, переробл. і 

доповн. Острог, 2020. 568 с. 

https://doi.org/%2010.36059/978-966-397-138-4/135-153
https://doi.org/10.36059/978-966-397-100-1/280-297
https://www.sworld.com.ua/index.php/symposia/symposia-ge/imprint-books/simp-ge-aug-2020
https://www.sworld.com.ua/index.php/symposia/symposia-ge/imprint-books/simp-ge-aug-2020
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2. Рудько С. О. Українське військо у вогні революції 1917-1921 років С.238-

269. Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник / 

Атаманенко В., Близняк М., Войтович Л. та ін. Вид. 2-ге, переробл. і 

доповн. Острог, 2020. 568 с. 

3. Подворна О.Г. Дипломатичний протокол та етикет: навчальний посібник, 

видання 2-е: перероблена та доповнене. Острог, 2020. 115 с. 

4. Конопка Н. О. PR в міжнародних відносинах: навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійної 

програми «Міжнародні відносини» денної та заочної форми навчання. 

Острог. – Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2020. 124 с. 

5. Величко М.В., І.В. Гущук І.В.,Романов М.С. Біологічна безпека та 

біологічний захист держави як складові національної безпеки України: 

навчальний посібник  / М.В. Величко, І.В. Гущук, М.С. Романов. Острог: 

Національний університет «Острозька академія», 2020. 470 с. 

6. Вступ до європейських студій: навчальний посібник / За редакцією 

Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка, Олени Шершньової та Томаша 

Стемпнєвського. Острог: Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2020. 

7. Гандзілевська Г., Штурхецький С. Прикладна акмеологія для тих, хто 

прагне успіху (навчальний посібник для вчителів, журналістів та 

психологів). Острог: Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2020.104с.  

8. Крайчинська Г.В., Лазарович О.М. Навчально-методичний посібник 

"Uсzymy się pisać poprawnie". - Івано-Франківськ - Острог:  

Прикарпатський національний ун. ім. Василя Стефаника - Національний 

університет Острозька академія, 2020. - 110 с. 

9. Сидорук Т. В., Павлюк В. В. Відносини між Україною та Європейським 

Союзом // Вступ до європейських студій : Навчальний посібник, Острог: 

Вид-во НаУОА, 2020. 

10. Course «Europe after Communism: democratic culture and integration». 

Academic year 2019-2020. Didactic materials. / Ed. Vitalii Lebediuk, Dmytro 

Shevchuk, Olena Shershnova. Ostroh 2020. 88 p. 

11. Біологічна безпека та біологічний захист держави як складові 

національної безпеки України : навчальний посібник / І. В. Гущук, Я. М. 

Гончарук, М. В. Величко, М. С. Романов. — Острог : Вид-во НаУОА, 

2020. — 214 с.  

12. Жилюк С., Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства : навчальний 

посібник / Сергій Жилюк, Сергій Шаправський. — Острог : Вид-во 

Національного університету «Острозька академія», 2020. — 128 с. 

13. Кудінов С. Основи терорології : навч. посіб. / Сергій Кудінов, Ігор Рижов, 

Микола Романов — Острог : Вид-во НаУОА,2020. — 200 с. 

https://eprints.oa.edu.ua/8344/1/Europe%20after%20Communism.%20democratic%20culture%20and%20integration.%20Didactic%20Matherials%20(2019-2020).pdf
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14. Акторська майстерність в ігровому театрі магістерської програми 

МЕТАТЕАТР: методичний посібник (перша сесія) / автор і розробник 

канд. мистецтвознавства, режисер О. Ліпцин. Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 82 с. 

15. Режисура ігрового театру магістерської програми МЕТАТЕАТР: 

методичний посібник (перша сесія) / автор і розробник канд. 

мистецтвознавства, режисер О. Ліпцин. Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 66 с. 

16. Біостатистичні методи аналізу інформації. Навчально-методичний 

посібник для самостійної підготовки до практичних занять з навчальних 

дисциплін «Біостатистика», «Науково-доказова практична діяльність у 

громадському здоров’ї» / Укл. Ю. Є. Лях,  В. Г. Гур’янов, М. В. Лях, А. 

М. Войнаровський. Острог: Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2020. с. 

17. Біостатистичні методи аналізу інформації. Навчально-методичний 

посібник для самостійної підготовки до практичних занять з навчальних 

дисциплін «Біостатистика», «Науково-доказова практична діяльність у 

громадському здоров’ї» / Укл. Ю. Є. Лях,  В. Г. Гур’янов, М. В. Лях, А. 

М. Войнаровський. Острог: Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2020. с. 
 

Методичні рекомендації, вказівки 

1. Рудько С., Шишкін І. Методичні рекомендації до написання студентських 

наукових робіт. Острог : Національний університет «Острозька 

академія», 2020. 60 с. 

2. Рудько С. Науково-дослідна практика. Методичні рекомендації. 

Навчально-методичне видання. Острог : Національний університет 

«Острозька академія», 2020. 27 с. 

3. Конопка Н. О. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної 

(дипломної) роботи (для студентів спеціальності 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-

професійної програми «Міжнародні відносини»). Острог. – Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 56 с. 

4. Конопка Н. О. Методичні рекомендації до написання курсової роботи 

(проєкту) (для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійної 

програми «Міжнародні відносини»). Острог. – Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 56 с. 

5. Корнійчук Л. В. Навчально-ознайомча практика зі спеціальності: 

методичні рекомендації (для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії, освітньо-професійної програми 

«Міжнародні відносини» денної та заочної форми навчання. Острог. – 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 28 
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с 

6. Августюк М. М. Методичні рекомендації до зниження мовної 

тривожності в здлбувачів вищоїосвіти підчас вивчення іноземної мови. 

Острог. – Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2020. 112 с. 

7. Методичні рекомендації з організації ознайомчої практики для студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  ОПП «Національна безпека 

(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) / І.В. Шостак. 

Острог, 2020. 36 с. 

8. Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт студентами 

спеціальності "Національна безпека / С.Ю. Кардаш, М.Л. Мозоль. Острог, 

2020 

9. Гандзілевська Г., Тимощук Є. Методичні рекомендації щодо проходження 

педагогічної (ознайомчої) практики здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Початкова освіта 

з поглибленим вивченням англійської мови» Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 40 с.  

10. Гандзілевська Г., Тимощук Є. Методичні рекомендації щодо проходження 

педагогічної практики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня  освітньо-професійної програми «Психологія» Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 40 с. 

11. Інформаційно-методичні рекомендації з адаптації культурних об’єктів до 

потреб людей з інвалідністю/ А. Петрикіна, П. Поліщук, К. Зарічнюк, Т. 

Жимолоснова; за заг. ред. канд. наук з держ. упр. О. Шершньової. Рівне, 

2020. 56 с. 

Наукові записки 

1. Ковальчук І. В. Наукові записки Національного університету "Острозька 

академія". Серія "Філологія" Острог: Вид.  Національного університету 

«Острозька академія», 2020. – Випуск: 9 (77). 330 с. 

2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: 

Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 

10(78). 222 с. 

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

«Історичні науки» / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 30. 

106 с. 

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

«Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, січень 2020. № 10. 

150 с. 

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

«Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. № 11. 

206 с. 

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

«Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2020. № 

https://gud.rv.ua/kulturni-produkty-rivnenshchyny-bez-obmezhen
https://gud.rv.ua/kulturni-produkty-rivnenshchyny-bez-obmezhen
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16(44). 214 с. 

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

«Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. № 

17(45). 140 с. 

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

«Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2020. № 

18(46). 120 с. 

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

«Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. Острог : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 4. 70 с. 

10. English for Specific Purposes: збірник наукових тез / Ред. кол.: Д.М. 

Шевчук, І. В. Ковальчук, Г. В. Крайчинська. Острог : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. Випуск 7. 190 с. 

11. Геопоетичні студії. Науковий альманах. Вип. 5. Феномен місця / 

Ред. Христини Семерин ; авторка ідеї Світлана Кочерга. Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 140 с. 

12. Геопоетичні студії. Електронний академічний журнал. Вип. 1. Феномен 

місця. 44 с. 

 

Матеріали конференцій 
1. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Малиновські читання», м. Острог, 22 травня 2020 року. Острог : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 144 с. 
2. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 19 

березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 306 с. 
3. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації : збірник наукових тез за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 19 

березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 136 с. 
4. Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі: 

збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Острог, 12–

13 березня 2020 року / редкол. І. М. Хом’як (відп. ред.) та ін. Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 74 с. 
5. Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта: матеріали 

Міжнародної наукової конференції. Острог: Видавництво НаУОА, 2020. 128 с. 
6. Ковальчук І. В. Збірник матеріалів конференції «Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації»,  Вид.  Національного університету 

«Острозька академія», 2020. 
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7. Сучасні дослідження когнітивної психології (ICRACP 2020): матеріали  

наук.-практ.конф., м. Острог, 15 травня 2020 р. Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 76 с. 
8. Правове регулювання прав людини у сфері приватного права: матеріали 

круглого столу. Острог: Видавництво Національного університету "Острозька 

академія", 2020. 158 с. 
9. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали 

VIІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 30 жовт. 2020 р. Острог : Видавництво  

Національного  університету «Острозька академія», 2020. 286 с. 

 

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, молодих учених        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Студентська наукова робота – один із головних пріоритетів розвитку 

Національного університету «Острозька академія». 

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 ХХIV наукової викладацько-студентської 

конференції «Дні науки» працювало 40 секцій, 7 круглих столів, відбулися 

постерні сесії, панельні дискусії, презентації, конференції. Загалом у 

конференції “Дні науки” взяли участь 442 студенти, 58 молодих учених. 

 У НаУОА проведені наукові заходи студентів і молодих учених. 

На факультеті міжнародних відносин: Десята Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і 

туризм: сучасність та ретроспектива» (травень 2020 р.); 

На гуманітарному факультеті: 

 Круглий стіл до Дня філософія з нагоди 250 річчя від народження Гегеля 

«Філософія Г. Гегель та сучасність» (26.11.2020, м. Острог) – 2 доповіді 

молодих вчених, 5 доповідей студентів 

 Круглий стіл «Вишивка як форма давньої української писемності» (9 

листопада 2020 р., м. Острог) – 7 доповідей студентів 

  Круглий стіл «Гендерна теорія як наукова методологія» (11.05.2020 р., м. 

Острог) – 4 доповіді студентів 

 Круглий стіл «Церква в умовах карантину: українські реалії» (13.05.2020 

р., м. Острог) – 2 доповідь молодих вчених 

 Засідання секції «Сучасна література: тексти й контексти» у межах 

щорічної наукової студентсько-викладацької конференції «Дні науки» в 

Національному університеті «Острозька академія» (11.05.2020 р.) – 1 доповідь 

молодих вчених, 6 доповідей студентів 

 Засідання секції «Теоретичні проблеми культури» у межах щорічної 

наукової студентсько-викладацької конференції «Дні науки» в Національному 
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університеті «Острозька академія» (12.05.2020 р.) – 4 доповіді молодих вчених, 

4 доповіді студентів 

 Засідання секції «Тенденції розвитку сучасної української журналістики» 

у межах щорічної наукової студентсько-викладацької конференції «Дні науки» 

в Національному університеті «Острозька академія» (12.05.2020 р.) – 6 

доповідей молодих вчених, 10 доповідей студентів 

 Засідання секції «Актуальні питання стилістики, лінгводидактики і 

культури української мови» у межах щорічної наукової студентсько-

викладацької конференції «Дні науки» в Національному університеті 

«Острозька академія» (12.05.2020 р.) – 2 доповіді молодих вчених, 6 доповідей 

студентів 

 Засідання секції «Сучасний український лексикон у семантико-

когнітивному і граматичному вимірі» у межах щорічної наукової студентсько-

викладацької конференції «Дні науки» в Національному університеті 

«Острозька академія» (12.05.2020 р.) – 4 доповіді молодих вчених, 16 доповідей 

студентів 

 Засідання секції «Літературні напрями епохи і творчі шукання 

українських письменників» у межах щорічної наукової студентсько-

викладацької конференції «Дні науки» в Національному університеті 

«Острозька академія» (13.05.2020 р.) – 2 доповіді молодих вчених, 8 доповідей 

студентів 

 Засідання секції «Драматургія у світлі новітніх літературознавчих 

методологій» у межах щорічної наукової студентсько-викладацької конференції 

«Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (13.05.2020 р.) 

– 1 доповідь молодих вчених, 7 доповідей студентів 

 Засідання секції «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних 

трансформацій» у межах щорічної наукової студентсько-викладацької 

конференції «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» 

(13.05.2020 р.) – 1 доповідь молодих вчених, 13 доповідей студентів. 

  

На факультеті політико-інформаційного менеджменту:  

 ІХ міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та 

молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, 

психологія, національна безпека, громадське здоров’я, документознавство та 

інформаційна діяльність» (20 травня 2020 р.). 

 Студентсько-учнівської секції в рамках Днів науки в університеті «Складові 

гібридної війни та протидія їм в Україні». (У рамках проєкту Європейського 

Союзу «WARN – Академічні протидія гібридним загрозами»). 

На факультеті романо-германських мов: 

Засідання круглого столу, присвячене обговоренню сучасних тенденцій в 

лінгвістиці та перекладознавстві  відбулось 27 лютого 2020 року. Взяли участь 

44 студенти факультету романо-германських мов; 
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  Науково-практична конференція “Лінгвосоціокультурні аспекти 

комунікації” відбулась 26 березня 2020 року. Взяли участь 33 студенти 

факультету романо-германських мов. 

На економічному факультеті: 

ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайнконференції молодих учених 

та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в 

умовах глобалізації» (19 березня 2020 р.). 

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  «Фінансова система 

країни: тенденції та перспективи розвитку», заступник декана економічного 

факультету з навчально-наукової роботи, доктор економічних наук, доцент 

Дем’янчук Ольга Іванівна (30 жовтня 2020 р. (153 учасники)). 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського: 

Он-лайн круглий стіл зі студентами на тему: «Застосування трудового 

законодавства та організація робочого процесу в умовах карантину» на 

платформі google.meet (27.03.2020). 

 

У звітному році видано такі студентські наукові збірники і журнали:   

Факультет міжнародних відносин 

1. Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний 

туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2020. Вип. 7. 174 с. 

2. Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний 

туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2020. Вип. 8. 160 с.  

3. Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / 

ред. кол. : П. Степанець, О. Близняк та ін. Острог : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип.5. – 354 с. 

4. Terra Incognita : студентський науковий журнал / ред. кол. : Мартинюк Н. 

(гол.), Поліщук І., Ющук Т. та ін. Острог : Видавництво Національного 

університету «Острозька академія», 2019 – 2020. Вип. 5. 76 с. 

Гуманітарний факультету 

5. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Гуманітарні науки» / [укл. К. І. Якуніна]. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 

Вип. 11. 304 с. 

6. Сучасне ісламознавство: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2020. 

№ 2. 70 с. 

Факультет романо-германських мов 

7. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Філологічна». Збірник наукових праць. Вип. 13. 2020. 

204 с. 

За матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених було видано  

збірники:  

Факультет міжнародних відносин 
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8. Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник 

матеріалів Дев’ятої всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та молодих учених / ред. колегія: О. Фомін, О. Януль, А. 

Заруцька. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2020. Вип. 10. 98 c. 

Економічний факультет 

9. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових тез за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 19 

березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. 

Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2020. - 136 с. 

10. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайнконференції молодих учених та студентів, 19 

березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. 

Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2020. - 306 с.  

 

Видання молодих учених 

 Митці рідного краю: ART-зустрічі : навчально-методичний посібник / 

упоряд. Т.В. Приймак, Н.А. Мартинюк. Острог ; Полонне : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2020. 42 с. 

Чимало статей студенти друкують у вітчизняних і закордонних фахових 

виданнях. За 2020 рік було опубліковано 229 наукових статей, частина з яких 

була написана у співавторстві з викладачами та науковцями з інших 

університетів (20). 

 У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук 6 студентів отримали 

дипломи переможців (Наказ МОН України від 05. 10. 2020 р. № 1220): 

- Захарова Ольга (диплом ІІ ступеня у галузі «Історія і археологія») 

- Федорук Іванна Сергіївна (диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Історія і 

археологія»),  

- Кук Ганна Ігорівна (диплом ІІІ ступеня, зі спеціальності «Германські 

мови (англійська, німецька)»), 

- Шмигельський Юрій Володимирович (диплом ІІ ступеня зі спеціальності 

«Економічна аналітика і статистика»), 

- Драцюк вікторія Володимирівна (диплом ІІІ ступеня зі спеціальності 

«Статистика»), 

- Стригуль Альна Сергіївна (диплом ІІ ступеня зі спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») 

  

Таблиця 23 

Студенти-переможці регіональних та галузевих конкурсів, змагань, 

олімпіад  

2020 навчальному році 
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Прізвище, ім’я та 

по батькові 

студента 

Факультет, інститут, 

курс, напрям 

підготовки 

(спеціальність) 

Назва заходу Місце 

Марценюк  

Тетяна Вікторівна 

Х Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та 

студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

(обласний етап, 

філологічна 

спеціальність) 

Наказ МОН України 

13.05.2020 № 622 

1 місце  

Іващук М. (МЖур-

1), Нікітюк Я. (Ж-

21), Щерба Г. (Ж-

11) 

Онлайн-змагання з 

медіаграмотності 

«ІНФОТОН» 

 

6–8 листопада 2020 р. переможці 

 

 

Докторські дисертації захистили: 

1. Е. Балашов, д. психол. н. 

2. І. Гущук, д. мед. н. 

3. О. Дем’янчук, д. ек. н. 

4. О. Матласевич, д. психол. н. 

5. А. Смирнов, д. іст.н. 

Кандидатські дисертації захистили: 

1. Б. Войтов, к. філос. н. 

2. С. Галецький, к. пед. н. 

3. С. Годжал, к. іст. н. 

4. Н. Данилюк, к. ек. н. 

5. І. Скиба, к. іст. н. 

6. О. Ткачук, к. психол. н. 

7. О. Шляхова, к. філос. н. 

Таблиця 24 

Динаміка показників наукової роботи НаУОА 

за 2018 — 2020 рр. 

Результати наукової діяльності НаУОА  

  2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Кількість захищених докторських дисертацій 2 5 5 

Кількість захищених кандидатських дисертацій 3 4 7 

Студенти-переможці ІІ туру всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

5 6 6 

Студенти-переможці всеукраїнської студентської 

олімпіади 

18 6 Не проводилися 
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Студенти-переможці регіональних та галузевих 

конкурсів, змагань, олімпіад 

7 1 4 

Кількість публікацій у виданнях, що включені до 

Scopus/Web of science 

28 32 31 

(+6 поданих до 

друку) 

Кількість інших публікацій статей (в тому числі 

фахових) 

208 240 190 

Монографії 21 25 14 

Підготовка та видання підручників 0 1 0 

Підготовка та видання навчальних посібників 4 5 17 

Наукові записки 14 12 12 

Підготовка навчально-методичних видань 8 7 11 

 

Таблиця 25 

Динаміка обсягу фінансування за д/б НДР і НР (тис. грн.) за 2017-

2020 роки 
 

Рік Фундаментальні 

дослідження 

Наукові роботи 

молодих учених 

Прикладні дослідження 

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

Усього: 879,100 грн. 

2018 (3 теми) 472,700 грн. 148,551 грн. 0,0 грн. 

Усього: 621,251 грн. 

2019 (2 теми) 472,700 грн. 0,0 грн. 0,0 грн. 

Усього: 472,700 грн. 

2020 (0) 0,0 грн. 0,0 грн. 0,0 грн. 

Усього: 0,0 грн. 

 

Подані на конкурс проєкти 
 

2020  р. МОН України Національний фонд 

досліджень України 

Erasmus+ за 

напрямом Жан 

Моне 

5 проєктів: 

2 — конкурс молодих учених; 

3 — основний конкурс 

2 проєкти 

(не пройшли 

конкурсного відбору) 

1 проєкт 

(не пройшов 

конкурсного відбору) 

2019 р. 5 проєктів: 

1 — конкурс молодих учених; 

4 — основний конкурс 

(не пройшли конкурсного відбору) 
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2018 р. 4 проєкти: 

2 — конкурс молодих учених; 

2 — основний конкурс 

(не пройшли конкурсного відбору) 

  

 

Таблиця 26 

Динаміка залученених коштів НаУОА на наукову діяльність  

 

2018 р.  2019 р. 2020 р. 

635, 335 тис. грн. 634, 1 тис. грн. 426,572 тис. грн. 

(+ прогнозовано в грудні                     

75,200 грн.) 

 

Таблиця 27 

Залучені кошти НаУОА на наукову діяльність у 2020 році: 

426 572 грн. 
 

№  

з/

п 

Підрозділ Сума 

залучених 

коштів, грн. 

2020 

1 Гуманітарний факультет  3 955 

2 Економічний факультет 72 868 

3 Науково-дослідний  Інститут права імені І. Малиновського 20 300 

4 Факультет міжнародних відносин  8 014 

5 Факультет романо-германських мов  39 553 

6 Факультет політико-інформаційного менеджменту 164 275 

7 Інші підрозділи 117 607 

Загальний підсумок 426 572 

 

 

 
 

Виховна робота 

 

Метою виховання в НаУОА 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 університеті створена 

розгалужена система виховної та позааудиторної роботи, яка охоплює 

багатоманітність напрямків: громадянсько-патріотичне та національне 

виховання; духовно-моральне та естетичне виховання; формування принципів 

академічної доброчесності; формування здорового способу життя, подолання 

негативних явищ у молодіжному середовищі; формування корпоративної 

культури викладачів та студентів ОА, виховання патріотичних почуттів до 
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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 роботи зі студентами та випускниками; 

спортивний клуб; інформаційно-рекламний відділ; музей історії Острозької 

академії (включає мистецьку галерею, експозицію сакрального мистецтва, 

колекцію стародруків); практичний психолог тощо. 

Безпосередньо виховну роботу на факультетах організовують заступники 

деканів з виховної роботи та тьютори академічних груп. Крім того виховна 

робота здійснюється у тісній співпраці з органами студентського 

самоврядування університету – Братством спудеїв НАУОА та студентськими 

радами факультетів.  

У 2020 році виховна робота здійснювалася в умовах карантинних заходів та 

обмежень, що вплинуло на форми виховної роботи (зокрема низку заходів 

доводилось проводити виключно онлайн), кількість учасників офлайн-заходів, 

можливість проведення деяких заходів-традицій НаУОА тощо. 

Зокрема Кабінет міністрів України 11 березня запровадив по всій Україні 

карантинні заходи через поширення нового коронавірусу Covid-19. 16 березня 

студенти отримали нові розклади та могли продовжити навчання вже 

дистанційно. Для проведення дистанційних занять академія обрала 

платформу Google Meet, де викладачі успішно читають лекції й проводять 

практичні заняття: студенти можуть ставити питання, коментувати, 

доповнювати та, як і раніше, отримувати свої бали. Активно використовують і 

платформу Мудл. 

Для забезпечення дотримання рекомендацій МОН, МОЗ із урахуванням 

«помаранчевої зони» було прийнято рішення розпочати навчальний рік для 

студентів 2,3,4 курсів з 1 вересня 2020 року за змішаною формою (поєднання 

аудиторної роботи з дистанційними он-лайн лекціями) із дотриманням усіх 

карантинних обмежень для цієї зони (що передбачає контактну роботу 

викладачів в аудиторії). Освітній процес для студентів набору 2020 року 

розпочався з 15 вересня 2020 року. 

У таких умовах найбільш гостро стояла проблема забезпечення 

психологічного супроводу студентів, викладачів та працівників НаУОА під час 

карантину і онлайн-навчання, а також чіткої організації змішаного навчання. 

Заходи з психологічної підтримки викладачів та студентів під час 

дистанційного навчання: 

І. Розроблено нормативні документи та інструкції щодо дій в умовах 

дистанційного та змішаного навчання під час карантину та перебування у 

відповідній санітарно-епідеміологічній зоні:  
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- у березні з початком карантину оперативно розроблено та поширено серед 

студентів і викладачів інструкції про використання інструментів для онлайн-

навчання, складено розклади онлайн-навчання (Шевчук Д.М.); 

- Наказ №84 від 21 серпня 2020 року «Про організацію освітнього процесу та 

протиепідемічні заходи в Національному університеті «Острозька академія» в 

період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)» 

з подальшим внесенням змін відповідно до поточної ситуації (Каламаж Р.В.);  

- розроблено та розіслано для усіх деканатів та структурних підрозділів 

Інструкцію для учасників освітнього процесу НаУОА (відповідно до наказу 

ректора від 21 серпня 2020 р. № 85 «Про організацію освітнього процесу та 

протиепідемічні заходи в Національному університеті «Острозька академія» в 

період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19) 

(Каламаж Р.В.) 

- розроблено Положення про дистанційне навчання в Національному 

університеті «Острозька академія», затверджене наказом ректора № 71 від 

30.06.2020 (Шевчук Д.М.). 

- підготовлено технічно аудиторії для проведення викладачами онлайн-занять. 

ІІ. Проводилось оперативне інформування усіх учасників освітнього 

процесу з використанням соцмереж Telegram, Інстаграм, Фейсбук, а також на 

офіційному сайті створено розділ «Карантин». 

ІІІ. Інститут практичної психології НаУОА (доцент Шугай М.А.) організував 

відкриту групу психологічної підтримки для спільноти НаУОА "Місце зустрічі 

on-line. Разом ресурсніше!". Спілкування на теми за запитом учасників, вправи 

для психологічного розвантаження. Щосереди з 16.00 до 17.30. Попередній 

запис проводили у telegram. 

ІУ. У березні 2020 Острозька академія отримала безкоштовний доступ до 

Coursera for Campus – https://day.kyiv.ua/uk/news/260320-ostrozka-akademiya-otrymala-

bezkoshtovnyy-dostup-do-coursera-campus. 

V. Записали відео «Руханка від Ігоря Пасічника» (2609 переглядів тільки на 

каналі Ютуб), відео «Скарбничка психологічної самодопомоги для 

абітурієнтів і не тільки» (300 переглядів тільки на каналі Ютуб) 

VІ. Проєкт «Відкритий університет Острозької академії» — публічні 

науково-популярні онлайн-лекції для широкої аудиторії на платформі Google 

meet. 

1) 01 квітня - «ПереЖИТИ карантин: місія можлива» прочитала докторка 

психологічних наук, професорка кафедри психології та педагогіки 

Національного університету «Острозька академія» Галина Гандзілевська. 

2) 2 квітня - онлайн-лекція «Трудове законодавство у межах карантину». 

Спікерка – кандидатка юридичних наук, старша викладачка кафедри цивільно-

правових дисциплін Ольга Балацька. 

3) 07 квітня - онлайн-лекція “Епоха постправди: як не втонути в океані 

інформації?”. Лектор - Сергій Штурхецький, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри журналістики НаУОА.  

https://www.oa.edu.ua/publik_information/nakaz_84_21_08_20.PDF
https://www.oa.edu.ua/publik_information/nakaz_84_21_08_20.PDF
https://www.oa.edu.ua/publik_information/nakaz_84_21_08_20.PDF
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4) 14 квітня - онлайн-лекція на тему «Чи існує громадська думка? Або що треба 

знати про соціальні дослідження?». Спікером зустрічі був декан факультету 

політико-інформаційного менеджменту, доцент Віталій Лебедюк.  

5) 28 квітня - онлайн-лекція «Сторітелінг: чому ми любимо чужі історії та їх 

розповідати». Спікерка – кандидатка філологічних наук, старша викладачка 

кафедри журналістики Вікторія Назарук. 

6) 05 травня - онлайн-лекція «Журналістські стандарти: секрети медійної 

кухні». Спікер – кандидат психологічних наук, доцент кафедри журналістики 

НаУОА Олексій Костюченко. 

7) 7 травня - до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні відбулася онлайн-лекція "Ціна перемоги: розвінчування 

міфів". Лектор — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

ім. проф. М. П. Ковальського Володимир Трофимович. Під час зустрічі були 

обговорені маловідомі та дражливі сторінки воєнних випробувань українського 

народу в роки Другої світової війни. 

8)  19 травня - онлайн-лекція «Використання експериментів в економіці: 

сучасні тенденції». Спікер — український економіст, професор Школи 

менеджменту ім. Везерхеда при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США) 

Роман Шеремета, один з найбільш цитованих американських економістів 

українського походження та один з кращих молодих економістів в світі згідно з 

міжнародним індексом економічних досліджень IDEAS/RePec (Research Papers 

in Economics). 

9) 20 травня - онлайн-лекція «Особистий бренд у соцмережах». Модератор – 

керівник Школи універсального журналіста, викладач на кафедрі журналістики 

НаУОА Віталій Голубєв.  

10) 26 травня - онлайн-лекція «Закон про ринок землі: що нам очікувати?». 

Зустріч організована асоціацією політологів НаУОА. Модератор доктор 

філософських наук, професор Дмитро Шевчук. Спікерами зустрічі були декан 

економічного факультету, доктор економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, менеджменту і маркетингу Людмила Козак, політолог, 

аналітик, викладач НаУОА Михайло Мозоль та адвокат, випускник 

НаУОА Павло Нікітюк. 

11) 5 червня - лекція випускника економічного факультету Івана Стецюка, 

асоційованого професора факультету фінансів Університету Квебек, м. 

Монреаль (Канада) "Why Study Business?" 

12) 7 червня - онлайн-презентація книги “Забуті покидьки східного фронту”. 

Лектор - Сергій Плохій, професор Гарвардського університету, провідний 

фахівець з історії Центрально-Східної Європи в світі, автор численних 

монографічних досліджень, що неодноразово нагороджувались як найкращі. 

Модерувала зістріч декан факультету міжнародних відносин, доктор 

історичних наук, професор Алла Атаманенко. 

13) 10 червня - лекція українського економіста та фінансиста, виконавчого 

директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. Спікер розповів про 

реформування НАК «Нафтогаз України» в контексті української євроінтеграції. 
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14) 11червня – лекція про застосування поведінкової економіки для 

покращення наших щоденних рішень щодо здоров'я, багатства та щастя 

«Applying behavioral economics to improve our everyday decisions about health, 

wealth, and happiness» випускниці економічного факультету НаУОА Віти 

Файчук, професорки Коледжу Густава Адольфа Міннесота (США). 

15) 23 жовтня лекція Марії Цип'ящук "Що потрібно знати про місцеві вибори 

2020 напередодні голосування?" 

16) 13 листопада лекція Віталія Туренка "Антична філософія любові: невідоме 

про відоме". 

17) 11 грудня лекція швейцарського економіста Елайджи Морґана присвячена 

гострим проблемам сучасності в умовах пандемії. 

Проект Місія сучасного університету 

1) 3 червня - семінар «Нова модель українських університетів – кому вона 

потрібна та чи готова до цього академічна спільнота?» На зустріч у межах 

дискусійної платформи НаУОА запросили експерта Українського інституту 

майбутнього Миколу Скибу. Модерував семінар проректор з науково-

педагогічної роботи, професор Дмитро Шевчук. 

2) 14 червня - у рамках дискусійної платформи «Місія сучасного університету» 

відбувся онлайн-семінар Олександра Талавери – випускника Острозької 

академії, професора Бірмінгемського університету. Упродовж зустрічі було 

обговорено тему дистанційного навчання в умовах карантину на прикладі 

британського закладу вищої освіти. 

VІІ. Проводили низку семінарів для викладачів НаУОА з метою допомоги 

в адаптації до дистанційного навчання: 

1) 13 квітня -  в рамках навчально-методичного центру «Школа освітніх 

інновацій» відбувся вебінар «Мистецтво онлайн-викладання: популярні 

застосунки й досвід ефективного навчання». Модерувала зустріч кандидатка 

філологічних наук, доцентка Юлія Маслова. Учасники поділилися досвідом 

провадження освітнього процесу в нових умовах: обговорили ефективні методи 

і засоби навчання, специфіку використання інтернет-застосунків на онлайн-

заняттях, а також інші актуальні питання вищої освіти, зумовлені 

запровадженням карантину. Спікери: проректор з навчально-виховної роботи, 

професор Каламаж Р.В., проректор з науково-педагогічної роботи, професор 

Шевчук Д.М., декан факультету політико-інформаційного менеджменту, 

кандидат наук з державного управління, доцент Віталій Лебедюк, викладач 

Катерина Сімак, декан гуманітарного факультету, кандидат філософських наук, 

доцент Максим Карповець, кандидат політичних наук, старша викладачка 

Наталія Малиновська. 

2) 27 квітня - вебінар «Мистецтво онлайн-викладання: популярні застосунки й 

досвід ефективного навчання». Модерувала зустріч кандидатка філологічних 

наук, доцентка Юлія Маслова. Під час зустрічі викладацького складу 

університету було обговорено питання ефективності інтернет-застосунків на 

заняттях, поліпшення освітнього процесу під час карантину, підготовка до 

оцінювання знань студентів на проміжних підсумкових модулях, екзаменах у 
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дистанційному режимі. Спікери: доцент Ганна Охріменко, доцент Юрій Коцюк, 

професор, проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро Шевчук. 

VІІ. Психологічна підтримка студентів, проведена практичним психологом 

НаУОА: адаптаційні тренінги офлайн для першокурсників (вересень-жовтень); 

упроваджено програму "Фітнес для мозку", основним завданням якої є 

допомогти першокурсникам випрацювати власні техніки та способи навчання. 

З огляду на дистанційне навчання група учасників була перенесена у телеграм; 

консультаційна робота за зверненнями студентів (від 6 до 10 осіб впродовж 

тижня); проводиться консультування онлайн.  

На базі НЦ"Саногенної педагогіки та психології" реалізується сертифікатна 

програма "Школа для батьків та вихователів", в котрій мають змогу брати 

участь та розвивати свій потенціал викладачі та майбутні батьки. 

Запроектовано і зараз на стадії реалізації кімната психологічного 

розвантаження. 

Найбільш помітні заходи у 2020 році: 

     1) 15 січня - урочиста церемонія випуску магістрів «Конвокація-2020» 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/15-01-02 

2) 22 лютого удруге на базі НаУОА відбувся Дипломатичний форум, де 

одночасно зустрілися українські та іноземні дипломати, що представляли 17 

країн світу та низку міжнародних організацій (дипломати з Афганістану, 

Болгарії, Бразилії, В’єтнаму, Грузії, Індонезії, Іраку, Киргизії, Конго, Мексики, 

Молдови, Палестини, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Франції та 

України, представники кількох міжнародних організацій, зокрема 

Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 

(УВКБ ООН) в Україні, Продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН в Україні, Генеральний директор проєкту OUTLOOK та організатор 

фестивалю культур народів світу OUTLOOK WORLD CULTURE 

FESTIVAL Дарія Карякіна та інші гості). Організатори – факультет 

міжнародних відносин https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/22-02-01 

     3) 04 березня  - відкриття виставкових проєктів фотографа, журналіста, 

військового репортера Радіо Свобода Андрія Дубчака «Лінія фронту. Рік 2018» 

та «Полинове дитинство» за участю автора та кураторки виставок Інни 

Єрмакової. Організатори – музей історії НаУОА. 

     4) червень - урочиста церемонія випуску бакалаврів «Конвокація-2020» 

була організована в онлайн-режимі на платформі Google Meet із прямою 

трансляцією на офіційному YouTube-каналі Острозької академії. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/29-06-01 

     5) 31 серпня - перша урочиста лекція академічного року 2020-2021 в 

змішаному форматі (транслювали он-лайн) «Від Трипільської культури до 

нано-технологій 3-го тисячоліття» філософа, фундатора Науково-дослідного 

інституту «Nano Sapiens» Ігоря Дідковського. 

     6) 31 серпня - урочисте відкриття Науково-практичного центру 

інноваційних та неінвазивних технологій і профілактичної медицини  в 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/15-01-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/22-02-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/29-06-01
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громадському здоров’ї за участі мецената Острозької академії Ігоря 

Дідковського. 

     7) 14 вересня - урочиста церемонія посвяти першокурсників в студенти 

Острозької академії - «Інавгурація-2020», що має чітке національно-

патріотичне та духовно-моральне спрямування, була організована офлайн із 

врахуванням усіх обмежень до проведення масових заходів;  
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/14-09-01 

     8) Низка адаптаційних заходів для першокурсників уперші дні навчання:  

15 вересня - інавгураційна лекція з використанням технологій онлайн-

навчання «Острозька академія – традиція, що творить майбутнє». Лектор 

кандидат історичних наук, доцент Хеленюк Анастасія Анатоліївна. 

16 вересня - лекція «Організація освітнього процесу НаУОА». Спікери зустрічі 

- проректорка з навчально-виховної роботи, докторка психологічних наук, 

професорка Руслана Каламаж, помічниця ректора зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія 

Шулик та психологиня Вікторія Кондратюк. 

     9) 24 вересня - Міжнародний проєкт «Острог Forum 2020» у НаУОА. 

Зустріч з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим. Під час 

заходу було проаналізовано сучасний стан, статус і перспективи економічного 

розвитку окупованих територій України – Луганської та Донецької областей. 

Ключовим питанням для обговорення була реінтеграція як невід’ємна складова 

всіх стратегічних реформ. На заході також був присутній Голова Рівненської 

обласної державної адміністрації Віталій Коваль. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/24-09-01 

     10) 13 жовтня відбулася акція «Алея вільних людей», приурочена до Дня 

захисника України за сприяння громадської організації «Активна громада». 

Участь в ній взяли представники ректорату, студентської організації «Братство 

спудеїв» та представник ГО. Учасники висадили сакури на території біля 

в’їздної арки Національного університету «Острозька академія». Організатор 

акції студент спеціальності політологія Святослав Попович. 

     11) урочистості до Дня університету у форматі онлайн. Упродовж тижня - 

онлайн-конкурс найкращого привітання альма-матер у соціальних мережах від 

факультетів та студентських груп НаУОА, онлайн-аукціон балів та 

фотоконкурс «Бджілка ОА» від Братства спудеїв. Співробітники Музею історії 

Острозької академії підготували онлайн-виставку «25 років нової історії», у 

якій відтворили хронологію відродження НаУОА та провели у соціальних 

мережах акції «Декодовуємо мистецтво», «25 кроків Острозькою академією».  

22 жовтня відбулася офіційна частина святкування, під час якої відзначили 

найкращих студентів і співробітників НаУОА грамотами та подяками за 

здобутки в громадській, студентській та викладацькій діяльності, а також за 

значний внесок у розвиток університету. Грамотою Офісу Президента України 

нагородили доктора педагогічних наук, професора кафедри англійської мови та 

літератури Василя Жуковського. Почесні грамоти Рівненської обласної ради 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/14-09-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/24-09-01
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вручили доктору історичних наук, професору кафедри історії ім. професора 

М.П.Ковальського Володимиру Трофимовичу і доктору політичних наук, 

професору кафедри політології та національної безпеки Юрію Мацієвському. 

Кандидата філогічних наук, старшого викладача кафедри української мови і 

літератури Зою Столяр та кандидата юридичних наук, старшого викладача 

кримінально-правових дисциплін Наталію Боржецьку нагородили почесними 

грамотами Рівненської обласної державної адміністрації. Крім цього, 11 

співробітників отримали почесні грамоти Управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації, а також вручили грамоти і 

подяки НаУОА. 

Після урочистої частини українська скрипалька, Заслужена артистка 

України Мирослава Которович привітала академічну родину онлайн-

виконанням композиції «Салют д'Амур» Едварда Елгара. 

12) 26-29 жовтня. Тиждень академічної доброчесності, організований за 

активної участі Братства Спудеїв. Студенти гуманітарного факультету 

(Шкрабій Маріанна) долучилися до організації онлайн-олімпіади з 

академічного письма, у якій І місце посіла Естер Матер’ян (ОПП 

«Релігієзнавство»), а ІІ – Тетяна Лісовська (ОПП «Українська мова та 

література»).  

13) Заходи зі сприяння працевлаштуванню студентів, робота з 

випускниками НауОА: 

     - 14 лютого - зустріч із представниками компанії «Soufflet Agro Ukrainе», 

впродовж якої презентували нову можливість для студентів - розробку біснес-

кейсу Farmi; 

     - 13 травня відбулася зустріч випускників НаУОА у форматі онлайн із 

застосуванням платформи Google meet; 

     - 16-17 травня Острозький осередок Ліги студентів АПУ провів онлайн захід 

Ostroh Court 2020, в якому взяли участь у якості спікерів викладачі та 

випускники Інституту права Ольга Балацька, Богдан Шабаровський, Артем 

Філіп'єв, Ігор Савчук. 

     - 23 вересня - онлайн-захід для студентів НаУОА Міжрегіонального 

управління Національного агентства України державної служби з питань 

державної служби у Волинській та Рівненській областях в рамках Дня 

відкритих дверей. Захід відбувався за участі Голови Рівненської обласної 

державної адміністрації Віталія Коваля.  В заході також взяли участь проректор 

НаУОА Руслана Каламаж та декан факультету ПІМ Олена Шершньова. Під час 

зустрічі спудеї дізналися, як можна стати частиною команди державних 

службовців, яких фахівців чекають на державній службі, які переваги роботи 

саме в публічному секторі. Зустріч відбулася в режимі реального часу, що 

дозволило усім охочим долучитися онлайн та почути актуальну інформацію.  

     - 04 листопада - Дні кар’єри ЄС 2020. Відбулася панельна дискусія на тему: 

«Професійний розвиток та європейська інтеграція». Спікерами зустрічі стали 

проректорка з навчально-виховної роботи, докторка психологічних наук, 

професорка Руслана Каламаж, радниця з питань преси та інформації 

https://www.facebook.com/ostrohligauba/?__cft__%5b0%5d=AZUp4xb0DRgek0FERqdgZ5GA2c8wpobTha_uAWsn7JI2UnmU2GeTXkqk8SZwcli84VqdX1RqV03gzWK62gAWOqnKrnHb1OHlPd44W_rqJv_-DAHpt8dEHuUGkffaQhNOkPT2SzsFd_6Yn5KFk9mn37eABaRWDCbIIbErWYkJwiI9Mei489CF0hwj2dcUVtB7FN0&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ostrohligauba/?__cft__%5b0%5d=AZUp4xb0DRgek0FERqdgZ5GA2c8wpobTha_uAWsn7JI2UnmU2GeTXkqk8SZwcli84VqdX1RqV03gzWK62gAWOqnKrnHb1OHlPd44W_rqJv_-DAHpt8dEHuUGkffaQhNOkPT2SzsFd_6Yn5KFk9mn37eABaRWDCbIIbErWYkJwiI9Mei489CF0hwj2dcUVtB7FN0&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ostrohligauba/?__cft__%5b0%5d=AZUp4xb0DRgek0FERqdgZ5GA2c8wpobTha_uAWsn7JI2UnmU2GeTXkqk8SZwcli84VqdX1RqV03gzWK62gAWOqnKrnHb1OHlPd44W_rqJv_-DAHpt8dEHuUGkffaQhNOkPT2SzsFd_6Yn5KFk9mn37eABaRWDCbIIbErWYkJwiI9Mei489CF0hwj2dcUVtB7FN0&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ostrohligauba/?__cft__%5b0%5d=AZUp4xb0DRgek0FERqdgZ5GA2c8wpobTha_uAWsn7JI2UnmU2GeTXkqk8SZwcli84VqdX1RqV03gzWK62gAWOqnKrnHb1OHlPd44W_rqJv_-DAHpt8dEHuUGkffaQhNOkPT2SzsFd_6Yn5KFk9mn37eABaRWDCbIIbErWYkJwiI9Mei489CF0hwj2dcUVtB7FN0&__tn__=kK-y-R
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Представництва ЄС в Україні Вікторія Давидова, менеджер проєкту 

«Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» Денис Черніков, заступниця 

міського голови Острога, випускниця економічного факультет НаУОА Оксана 

Ситницька, віце-президент Рівненської торгово-промислової палати Микола 

Ярощук, фахівець у сфері Government Relations, випускник НаУОА Олег 

Крикавський, підприємниця з досвідом створення бізнесу в ЄС, фінансова 

консультантка, організаторка тренінгів Олена Завадська, помічниця ректора 

НаУОА з освітнього менеджменту, кандидатка економічних наук, випускниця 

НаУОА Юлія Харчук. Модераторкою зустрічі була координаторка 

інформаційного центру ЄС при НаУОА Оксана Балашова. Також була 

проведена низка міні-тренінгів: «Психологічні ресурси резилієнсу у досягненні 

професійного успіху». Спікеркою зустрічі стала докторка психологічних наук, 

професорка кафедри психології та педагогіки НаУОА, директорка НЦ 

«Інститут саногенної педагогіки та психології» Галина Гандзілевська. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/05-11-04; міні-тренінг «Дорога до успіху: 

5*10». Спікерами зустрічі стали засновниця туристичної компанії «Тайстра 

подорожей» та чайної «Тайстра зілля», директорка туристичної агенції 

Piligrim.ua в місті Рівному Наталія Горбачова, керівник та тренер у Фонді 

Сприяння Лідерству «Стандарт», засновник Християнської альтернативної 

школи «Світло» Сергій Терентьєв, керівниця відділу проєктної та 

інвестиційної діяльності виконкому Острозької міської ради, ініціаторка 

створення «Молодіжної ради Острога», одна з координаторок волонтерського 

табору «Будуємо Україну Разом» в Острозі, випускниця НаУОА Ольга 

Стецюк, психотерапевт, тренер, співзасновник психологічної студії «Self», в 

минулому співвласник інформаційного порталу міста Рівне Віталій Гаврилюк, 

підприємниця, співзасновниця кафе «Мила, це я» Оксана Кашевська. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/05-11-02.  

Крім того, активно відбувалися відповідні онлайн-заходи у Фейсбук. 

     15) Відзначення державних свят, ювілейних дат, що носять національно-

патріотичне спрямування, вшанування пам’ятних дат. Для прикладу: 

- 20 лютого на вшанування Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні у студентсько-

викладацькому храмі преподобного Федора Острозького відбулася панахида за 

воїнами Небесної Сотні. Упродовж тижня в головному корпусі університету 

демонстрували виставку «Майдан. Віра в перемогу»,  також фото Сергія 

Харченка, випускника НаУОА, який зафіксував найважчі дні Революції 

Гідності. Головний елемент виставки – панорама Майдану, яка складена зі 130 

світлин героїв Небесної сотні; 

- 6 квітня – онлайн-лекція, присвячена 34-річчю пам'яті трагедії на 

Чорнобильській атомній електростанції. Спікер – кандидат медичних наук, 

доцент, завідувач кафедри громадського здоров’я Ігор Гущук. Запрошеним 

гостем онлайн-зустрічі став очевидець трагічних подій та учасник ліквідації на 

Чорнобильській аварії Олександр Комов; 

- 9 листопада -  заходи до Дня української писемності та мови. Зокрема 

традиційно студенти, викладачі та працівники Острозької академії 8 листопада 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/05-11-04
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/05-11-02
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взяли участь у 20-му ювілейному Всеукраїнському радіодиктанті національної 

єдності; 

- вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів. У пам’ять про Голодомори 1932-

33 рр. в холі університету оформлено фотовиставку, за матеріалами 

американського центру досліджень тощо. 

16) Зустрічі з громадськими та державними діячами, політиками, 

народними депутатами, експертами, дипломатами, діячами культури 

тощо. Інформація щодо зустрічей постійно висвітлюється на офіційному сайті 

НаУОА. Зустрічі відбувалися як в офлайн, так і в онлайн-режимі. Для 

прикладу: 

22 січня - голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та 

інновацій Сергій Бабак зустрівся з ректором НаУОА І.Д.Пасічником та 

обговорив з ним питання реформування вищої освіти в Україні, зокрема на 

Рівненщині; 

20 лютого - голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак 

зустрівся з ректором та студентами університету. Обговорювали, зокрема, 

критерії оцінювання діяльності закладів вищої освіти; 

         2 червня ректор Національного університету "Острозька академія", 

професор Ігор Пасічник узяв участь в зустрічі керівників 25 провідних закладів 

вищої освіти України з Президентим України Володимиром Зеленським. 

Учасники обговорювали питання оптимізації закладів вищої освіти, 

розширення їхньої фінансової автономії, рівень зарплат викладачів та умови, у 

яких навчаються та проживають студенти. 

         21 червня - онлайн-зустріч з представниками НАБУ. Учасники зустрічі 

обговорили основні досягнення антикорупційної реформи в України та роль 

Національного бюро в ній. На усі запитання студентів відповідав Директор 

Львівського територіального управління Тарас Лопушанський. Модерувала 

зустріч головний спеціаліст Львівського територіального управління Мар’яна 

Охримович. 

24 листопада - зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в 

Республіці Болгарія Віталієм Москаленком та радником Посольства України в 

Республіці Болгарія Анною Тертичною. Зустріч була присвячена актуальним 

українсько-болгарським взаєминам та підготовці відзначення у 2021 р. 30-річчя 

відновлення дипломатичних відносин між Україною і Болгарією. 

     30 листопада 2020 – зустріч представників ректорату (в режимі офлайн), а 

також  представників професорсько-викладацького складу та студентів ОПП 

«Національна безпека» (в режимі онлайн) з генерал-майором, заступником 

секретаря РНБО Сергієм Кривоносом, а також головою правління ГО 

«Всеукраїнське об‘єднання «Патріот», співголовою Ради волонтерів 

Міністерства оборони України Ганною Майбородою, керівником адвокатської 

компанії, співавтором Закону «Про Сили спеціальних операцій ЗСУ» та 

Проекту Закону «Про територіальну оборону України» Станіславом 

Бондаренком і головою правління «Рух сприяння територіальній обороні 
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України» Андрієм Гордієнком. Обговорювали, зокрема, питання співпраці 

НаУОА та РНБО у підготовці фахівців сфери найбезщпеки. 

     - 9 грудня. Онлайн презентація та дискусія щодо Резолюції 1325 Ради 

Безпеки ООН, Жінки, Мир, Безпека, від Львівського представництва 

Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі (ОБСЄ) в Україні для студентів РГМ. За результатами зустрічі надійшов 

лист вдячності від голови Львівського офісу СММ ОБСЄ в Україні пана 

Каллініса на ім’я ректора, де відзначено високий рівень володіння англійською 

мовою, рівень запитань та зацікавленість наших студентів. 

Ціла низка інших зустрічей висвітлена на офіційному сайті НаУОА. 

17) Волонтерство, благодійна допомога. Первинна профспілкова 

організація Національного університету «Острозька академія» перерахувала 

фінансову допомогу в розмірі 25 000 грн комунальному некомерційному 

підприємству «Острозька центральна районна лікарня» на придбання засобів 

індивідуального захисту, медикаментів, деззасобів та виробів медичного 

призначення. 

Не відбулися у 2020 році щорічні масові заходи-традиції НаУОА з огладу 

на карантин та обмеження помаранчевої зони: Гальшка-2020, Рекреація-2020, 

Гуртом -2020, Візитівка -2020. 

Методична робота з викладачами, тьюторами 

    1) Школа куратора, Школа освітніх інновацій 

 - 31 січня - засідання навчально-методичного об’єднання «Школа куратора та 

педагогічної майстерності». Проректор з навчально-виховної роботи, професор 

Руслана Каламаж ознайомила викладачів із результатами аналізу ефективності 

роботи кураторів студентських груп за перший семестр. Спікером була 

запрошена Марія Цип’ящук, викладачка Національного університету 

«Острозька академія», координаторка громадської приймальні Української 

Гельсінської спілки з прав людини. Засідання було присвячене темі 

антидискримінаційних практик у контексті академічної доброчесності. 

Упродовж заняття учасники обговорили проблеми стереотипного мислення та 

дискримінації у поведінці викладачів і студентів. Також проаналізували 

способи їх запобігання на прикладі законодавства України та нововведень у 

Кодексі Академічної доброчесності Національного університету «Острозька 

академія»; 

     - 04 лютого - тренінг для викладачів «Перезавантаження плюс. Синергетика 

життя», організований в межах роботи «Школи освітніх інновацій». Тренером 

заходу стала доктор психологічних наук Галина Гандзілевська; 

     - 25 травня - Школа освітніх інновацій, що відбувалася у межах Днів якості в 

Національному університеті «Острозька академія». Говорили про зміни до 

Кодексу академічної доброчесності. Спікерами були доктор психологічних 

наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи НаУОА Руслана 

Каламаж, доктор філософських наук, професор, проректор з педагогічно-

наукової роботи НаУОА Дмитро Шевчук та кандидат економічних наук, 



 
 

118 
 

доцент, помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості 

освіти Юлія Шулик 

     - 27 травня - онлайн-семінар для викладачів та завідувачів кафедр 

«Взаємозвязок навчально-методичного забезпечення». Спікери Руслана 

Каламаж, Леся Голоюх. 

     - 31 серпня стартувала Школі освітніх інновацій (керівник доцент Юлія 

Маслова) відповідно до нового положення. Було проведено відповідні заходи, 

спрямовані на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, зокрема:  

 у травні 2020 р. розроблено та затверджено на засіданні вченої ради 

Положення про Школу освітніх інновацій Національного університету 

«Острозька академія»;  

 на основі проведеного опитування серед науково-педагогічних 

працівників НаУОА, опрацювання чинних нормативних документів щодо 

підвищення кваліфікації та стажування НПП у серпні 2020 р. розроблено та 

затверджено на засіданні вченої ради календарно-тематичний план НМЦ ШОІ 

Національного університету «Острозька академія»;  

 створено та поширено в соціальних мережах промовідео про 

діяльність центру (4178 переглядів, 63 поширення);  

 розроблено й розтиражовано брендбук Навчально-методичного 

центру «Школа освітніх інновацій»; 

 на основі поданих заяв сформовано групу слухачів і слухачок 

центру (30 осіб); 

 створено сторінку в соціальній мережі Facebook для популяризації 

діяльності НМЦ ШОІ (покликання на сторінку: 

https://www.facebook.com/Schoolofeducationalinnovations );_ 

 проведено заняття тематичного модуля «Тьюторство та педагогічна 

майстерність» (30 год., 1 кредит), лектори – проф. Каламаж Р.В., проф. 

Гандзілевська Г. Б, проф. Шевчук Д. М., Голоюх Л. В., Кондратюк В.В.; 

 проведено заняття тематичного модуля «Цифрова грамотність» (30 

год., 1 кредит), лектор – доц. Коцюк Ю. А. ; 

 проведено заняття тематичного модуля «Медіаграмотність та 

інформаційна культура» (30 год., 1 кредит), лекторка – доц. Охріменко Г.В. 

2) Проєкт НаУОА пройшов в конкурсі серед 30 ЗВО України для участі в 

«Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті України» (проєкт 

Британської Ради в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН 

України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і 

науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти). 

Учасники: Шулик Р.Т., Новоселецький О.М., Цип'ящук М.Б., Шевчук Д.М. 

3) Пройдено відбір до проєкту "Ініціатива академічної доброчесності та 

якості освіти", що адмініструється Американськими Радами з міжнародної 

освіти (учасники: Каламаж Р.В., Шулик Ю.В., Михальчук Б.С.), в рамках якого: 

- троє представників ЗВО взяли участь в семінарах (23-27 листопада 2020 

року); 

https://www.facebook.com/Schoolofeducationalinnovations
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- підписано Меморандум про співпрацю між Американськими Радами з 

міжнародної освіти та Національним університетом "Острозька академія". 

Розробка нормативних документів 

У ділянці забезпечення навчально-виховного процесу у 2020 році було 

розроблено такі локальні нормативні акти: 

1. Положення про тьюторство в НаУОА (наказ ректора Національного 

університету «Острозька академія» № 94 від 01.09.20 року)  

2. Положення про про політику та процедури врегулювання конфліктних 

ситуацій у Національному університеті «Острозька академія» (Наказ ректора 

Національного університету «Острозька академія» № 90 від 31 серпня 2020 

року) 

3. Комунікаційна стратегія НаУОА на 2020-2021 роки 

4. Бренд-бук НаУОА 

5. Положення про психологічну службу НаУОА (Наказ ректора 

Національного університету “Острозька академія” № 111 від 02.11.2020 року) 

6. Положення про відділ з організації роботи зі студентами та 

випускниками (Наказ ректора Національного університету “Острозька 

академія” № 112 від 02.11.2020 р.) 

7. Положення про Школу освітніх інновацій наУОА (Наказ ректора 

Національного університету “Острозька академія” № 13 від 03 лютого 2020 

року) 

8. Положення про волонтерську діяльність у НаУОА (Наказ ректора 

Національного університету “Острозька академія” № 12 від 03 лютого 2020 

року) 

9. Положення про студентське самоврядування в гуртожитках ( 

Основні перспективи на 2020 рік: розробка положення про тьютора, 

перезавантаження роботи «Школи освітніх інновацій», активізація 

просвітницької роботи з утвердження принципів академічної доброчесності, 

уведення практики менторства з боку випускників НаУОА. 

10. Подано до Міністерства освіти і науки України документи на затвердження 

нового складу Наглядової ради НаУОА. 

Стипендії для студентів НаУОА 

1) 28 травня 2020 відбулася офіційна церемонія вручення іменних грантів 

та стипендій Фонду ім. Дарії Муцак-Ковальської та Михайла Ковальського 

студентам нашого університету. 10 студентів нашого університету отримали 

грошову винагороду банківським переказом та електронну версію пам’ятного 

сертифікату. Номінантами на стипендію стали ті спудеї академії, які активно 

проявили себе упродовж цього навчального року у різних видах діяльності. 

2) З нагоди 25 річчя з часу першого набору бакалаврів та 20 років з часу 

першого випуску спеціалістів Острозької академії перші випускники заснували 

ґрант, який передбачає повне та часткове покриття річної вартості навчання для 

нинішніх студентів. Умовою отримання ґранту є навчання на 2 або 3 курсі на 

контрактній формі, високий навчальний рейтинг, фінансові труднощі в сім’ї 

студента чи студентки. Крім того, кожний претендент повинен був написати 
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мотиваційний лист, в якому слід було обґрунтувати своє бажання отримати 

ґрант на навчання. За результатами відбору ґрант перших випускників 

відродженої Острозької академії здобули: 

 студентка гуманітарного факультету Марія Каразія на покриття повної 

річної вартості навчання; 

 студентка факультету міжнародних відносин Рута Тимняк на покриття 

повної річної вартості навчання; 

 студент економічного факультету Михайло Демидюк на часткове 

покриття річної вартості навчання; 

 студент факультету романо-германських мов Денис Хромий на часткове 

покриття річної вартості навчання; 

 студент факультету романо-германських мов Микола Холява на часткове 

покриття річної вартості навчання. 

3) Cтудентка магістеріуму з психології Вікторія Мамчур отримала 

стипендію ім. Героїв Небесної сотні в галузі психології. 

Наказ МОН: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-akademichnih-stipendij-imeni-

geroyiv-nebesnoyi-sotni-studentam-ta-kursantam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-20202021-navchalnij-

rik 

     4) Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 1208 від 29.09.2020 

року «Про призначення академічних стипендій Президента України 

студентам закладів вищої освіти на І семестр 2020/2021 навчального року» 

стипендіатами стали четверо студентів Національного університету «Острозька 

академія»:  

     Юлія Ганець — студентка третього курсу спеціальності «Германські мови 

та література»,  

     Юлія Момотюк — студентка четвертого курсу спеціальності 

«Психологія»,  

     Ольга Німець — студентка четвертого курсу спеціальності 

«Культурологія»; 

     Вікторія Фурман — студентка другого курсу (магістерського) рівня 

спеціальності «Міжнародні, суспільні комунікації та регіональні студії». 

     Згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1229 від 06.10.2020 року 

«Про призначення академічної стипендії імені М.С. Грушевського на І 

семестр 2020/2021 навчального року» стипендію призначено студентці третього 

курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Ользі 

Карпук Національного університету «Острозька академія». 

      Згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1231 від 06.10.2020 року 

«Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам 

закладів вищої освіти на І семестр 2020/2021 навчального року» стипендію 

призначено студентці четвертого курсу спеціальності «Право» Національного 

університету «Острозька академія» Христині Пістун. 

Перемоги студентів: 

Цьогоріч в Національному університеті «Острозька академія» 26 

студентів факультету романо-германських мов пройшли тестування на рівень 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-akademichnih-stipendij-imeni-geroyiv-nebesnoyi-sotni-studentam-ta-kursantam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-20202021-navchalnij-rik
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-akademichnih-stipendij-imeni-geroyiv-nebesnoyi-sotni-studentam-ta-kursantam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-20202021-navchalnij-rik
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-akademichnih-stipendij-imeni-geroyiv-nebesnoyi-sotni-studentam-ta-kursantam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-20202021-navchalnij-rik
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володіння англійською мовою від університету Кембридж. Вони отримали 

сертифікати міжнародного зразка, які високо цінуються роботодавцями 

провідних фірм України та за кордоном. За результатами екзамену, 6 студентів 

здобули рівень С2 (компетентний рівень володіння мовою). Це – Магда 

Сулковська, Ілона Феактістова, Ірина Миргородська, Ольга Підгайна, Юлія 

Мазур та Тетяна Марчук. Сертифікати рівня С1 (автономний рівень володіння 

мовою) отримали більш, ніж половина випускників. Кожен із кандидатів 

тестувався за усіма видами діяльності: читання, аудіювання, усне мовлення, 

письмо. Крім цього, студенти складали іспит із використання мови. Таке 

відсоткове співвідношення свідчить про те, що факультет романо-германських 

мов НаУОА забезпечує якісне вивчення англійської мови та підготовку до 

участі у міжнародній сертифікації Cambridge CAE exam. 

Згідно з наказом управління освіти і науки Рівненської РОДА № 205 від 

27.11.2020 року «Про підсумки ІІ етапу обласного огляду-конкурсу на 

кращий студентський гуртожиток та кращий учнівський гуртожиток 

професійно-технічного навчального закладу у 2020 році» гуртожиток 

«Академічний дім» зайняв І місце у категорії «Гуртожиток університету, 

у якому створено найкращі житлово-побутові умови для проживання 

студентів». 

 

Таблиця 28 

Динаміка підписників сторінок НаУОА в соцмережах 

 
Інформаційна 

сторінка/сайт 

Покликання Кількість 

користувачів 

станом 

на15.12.2020 

Динаміка 

з січня 

2020 до 

15.12.2020  

Сторінка 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія» 

https://www.facebook.com/oa

.edu.ua 

10022 1 597 

Група 

Національний 

університет 

Острозька 

академія 

https://www.facebook.com/gr

oups/nauoa/ 

4561 838 

ostrohacademy1576 https://www.instagram.com/os

trohacademy1576/ 

2972 494 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія» https://t.me/ostroh_academy 900 

 

 

 

 

900 

oa.edu.ua 

 

https://www.oa.edu.ua/ 

 187000 

 

12000 

https://t.me/ostroh_academy
https://www.oa.edu.ua/


 
 

122 
 

Канал 

Острозька 

академія 

https://www.youtube.com/use

r/oaedu 

 

1880 

підписників 

375 916 

переглядів 

 

Events.oa.edu.ua 

 

https://events.oa.edu.ua/ 10700 

 

2500 

 

 

 

Серед перспектив на 2021 рік: 

1. Розробка нового положення «Про менторство в НаУОА» 

2. Підготовка документів для відзначення на державному рівні 445-

річчя Острозької академії 

3. Подання кандидатур науково-педагогічних працівників на 

відзначення державними нагородами та почесними званнями з 

нагоди 30-річчя незалежності України 

4. Реалізація проекту сприяння академічній доброчесності в НаУОА 

5. Оновлення концепції виховної діяльності в НаУОА 

6. Створення і обладнання кімнати психологічного розвантаження. 

 

Таблиця 29 

Заходи для популяризації засад академічної доброчесності НаУОА у 2020 

році  
 

№ Назва заходу Період 

виконання, 

кількість 

осіб 

Публічність 

1  Семінар Школи куратора: «Булінг – запобігання 

та 

подолання, практичні 

рекомендації» 

31.01.2020, 

32 особи 

https://www.oa.edu.u

a/ua/info/news/2020/

31-01-01  

2 Ознайомлення здобувачів вищої освіти зі змінами 

до Кодексу академічної доброчесності (8 

зустрічей): 

 

03 березня 

2020 року, 

не менше 

390 осіб; 

31 березня 

2020, 56 

осіб; 

02 квітня 

2020 року, 

31 осіб. 

07, 09 квітня 

2020 року, 

93 особи; 

14, 16 квітня 

https://drive.google.c

om/file/d/1NzZGf6g

GI4DcYiZDM-

2suMlmsFO1znSl/vi

ew  

https://www.youtube.com/user/oaedu
https://www.youtube.com/user/oaedu
https://events.oa.edu.ua/
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/31-01-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/31-01-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/31-01-01
https://drive.google.com/file/d/1NzZGf6gGI4DcYiZDM-2suMlmsFO1znSl/view
https://drive.google.com/file/d/1NzZGf6gGI4DcYiZDM-2suMlmsFO1znSl/view
https://drive.google.com/file/d/1NzZGf6gGI4DcYiZDM-2suMlmsFO1znSl/view
https://drive.google.com/file/d/1NzZGf6gGI4DcYiZDM-2suMlmsFO1znSl/view
https://drive.google.com/file/d/1NzZGf6gGI4DcYiZDM-2suMlmsFO1znSl/view
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2020 року, 

85 осіб; 

15 травня 

березня 

2020, 74 

осіб. 

3 
Засідання Школи освітніх інновацій  про зміни в 

кодексі академічної доброчесності для викладачів 

університету (онлайн). 

25 травня 

2020 

https://www.oa.edu.u

a/ua/info/news/2020/

22-05-02  

https://www.oa.edu.u

a/ua/info/news/2020/

28-05-02  

https://www.oa.edu.u

a/ua/info/news/2020/

28-05-02#gal1-1  

4 Антикорупційна політика та сучасні методи, 

запобігання корупції 

26 травня 

2020 

5 Плагіат у наукових роботах. Правила цитування. 27 травня 

2020 

6 ІІІ Літня школа з академічної доброчесності. 

Семінари на тему: 

Боротьба з плагіатом: досвід Острозької академії. 

Кодекс доброчесності закладу освіти. 

Взаємозв’язок між якістю освіти та ефективністю 

освітнього менеджменту закладів освіти України в 

контексті академічної доброчесності. 

2-3.07.2020  https://www.oa.edu.u

a/ua/info/news/2020/

04-07-01  

7 Семінар “Академічна доброчесність - питання 

плагіату” - в циклі семінарів про інформаційні 

ресурси НаУОА (27 семінарів) 

вересень 

2020  

 

8 Розробка та затвердження Положення про політику 

та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 

у НаУОА 

серпень 

2020 

Положення про 

політику та 

процедури 

врегулювання 

конфліктних 

ситуацій у НаУОА 

9 Інформаційна сторінка на сайті про академічну 

доброчесність 

вересень 

2020 

https://www.oa.edu.u

a/ua/info/upravlinya

_zvo/yakist_osvitnyo

i_diyalnosti/kodeks_

akademichnoj_dobro

chesnosti  

10 Розробка та затвердження Положення про 

запобігання академічному плагіату та порядок 

перевірки робіт у Національному університеті 

«Острозька академія» 

жовтень 

2020 

Положення про 

запобігання 

академічному 

плагіату та порядок 

перевірки робіт у 

Національному 

університеті 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/22-05-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/22-05-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/22-05-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/28-05-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/28-05-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/28-05-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/28-05-02#gal1-1
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/28-05-02#gal1-1
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/28-05-02#gal1-1
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/04-07-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/04-07-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/04-07-01
https://www.oa.edu.ua/doc/polozhenya_polityka_konfliktiv.pdf
https://www.oa.edu.ua/doc/polozhenya_polityka_konfliktiv.pdf
https://www.oa.edu.ua/doc/polozhenya_polityka_konfliktiv.pdf
https://www.oa.edu.ua/doc/polozhenya_polityka_konfliktiv.pdf
https://www.oa.edu.ua/doc/polozhenya_polityka_konfliktiv.pdf
https://www.oa.edu.ua/doc/polozhenya_polityka_konfliktiv.pdf
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/kodeks_akademichnoj_dobrochesnosti
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/kodeks_akademichnoj_dobrochesnosti
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/kodeks_akademichnoj_dobrochesnosti
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/kodeks_akademichnoj_dobrochesnosti
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/kodeks_akademichnoj_dobrochesnosti
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/kodeks_akademichnoj_dobrochesnosti
https://drive.google.com/file/d/1T7gS21B570cdCqw5lGQMaFUWHda1O6MT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7gS21B570cdCqw5lGQMaFUWHda1O6MT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7gS21B570cdCqw5lGQMaFUWHda1O6MT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7gS21B570cdCqw5lGQMaFUWHda1O6MT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7gS21B570cdCqw5lGQMaFUWHda1O6MT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7gS21B570cdCqw5lGQMaFUWHda1O6MT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7gS21B570cdCqw5lGQMaFUWHda1O6MT/view?usp=sharing
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«Острозька 

академія» 

11 Он-лайн семінар “Уникненню плагіату при 

написанні кваліфікаційних робіт” (2 семінари)  

08.10.2020 

20.10.2020 

 

12 

Он-лайн семінар “Академічна доброчесність: межа 

між цитатою і плагіатом” 

20.10.2020 https://www.oa.edu.u

a/ua/info/news/2020/

20-10-01 

13 

Он-лайн семінар «Дотримання принципів 

академічної доброчесності під час написання 

наукових робіт студентами»  

19.11.2020 
 

 

14 Інформаційна кампанія популяризації академічної 

доброчесності: 6 публікацій в соціальних мережах, 

18 stories в Instagram, Іміджеве відео про академічну 

доброчесність, Стікерпак в Telegram, Маска в 

Instagram, Олімпіада з академічного письма, 4 

матеріали на сайт 

з 15.10 по 

30.10.2020 

Telegram 

1. Анонс тижня 

академічної 

доброчесності - 1297 

переглядів 

2. Оголошення про 

стікерпак до тижня 

доброчесності - 861 

перегляд 

Facebook 
1. Анонс тижня 

академічної 

доброчесності - 25 

лайків, 16 поширень 

Instagram (публікації) 

1. Анонс тижня 

академічної 

доброчесності - 299 

лайків, 7 поширень, 

12 збережень 

2. Відео “НаУОА: 

Історія 

доброчесності” - 162 

лайки, 18 поширень, 

10 збережень 

Instagram (Stories)  
1. 9 інформаційних 

історій про заходи - 

середнє охоплення 

1200 глядачів 

2. Вікторина про 

https://drive.google.com/file/d/1T7gS21B570cdCqw5lGQMaFUWHda1O6MT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7gS21B570cdCqw5lGQMaFUWHda1O6MT/view?usp=sharing
https://t.me/ostroh_academy/332
https://t.me/ostroh_academy/332
https://t.me/ostroh_academy/332
https://t.me/ostroh_academy/333
https://t.me/ostroh_academy/333
https://t.me/ostroh_academy/333
https://www.facebook.com/oa.edu.ua/posts/3352458858140937
https://www.facebook.com/oa.edu.ua/posts/3352458858140937
https://www.facebook.com/oa.edu.ua/posts/3352458858140937
https://www.instagram.com/p/CGnUuPMs3-L/?igshid=13nepltezg7ze
https://www.instagram.com/p/CGnUuPMs3-L/?igshid=13nepltezg7ze
https://www.instagram.com/p/CGnUuPMs3-L/?igshid=13nepltezg7ze
https://www.instagram.com/tv/CGzjJfyFQM4/?igshid=1a8zdyik8eage
https://www.instagram.com/tv/CGzjJfyFQM4/?igshid=1a8zdyik8eage
https://www.instagram.com/tv/CGzjJfyFQM4/?igshid=1a8zdyik8eage
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академічну 

доброчесність - 

середнє охоплення 

1200 глядачів, 450 

учасників 

15 Відео про академічну доброчесність в НаУОА 26.10.2020 Відео “НаУОА: Історія 

доброчесності”  

16 Конкурс з академічного письма - Олімпіада з 26.10.2020 

до 

30.10.2020 

 

17 Академічна доброчесність: принципи та процедури 

в НаУОА 

27.10.2020, 

4 пара 

Першокурсникам 

розповіли про 

академічну 

доброчесність 

Академічна 

доброчесність: 

принципи та процедури 

в НаУОА 

18 Комікси про академічну доброчесність з 27.10. до 

30.10 

 

19 Онлайн-зустріч на тему: «Чи може оцінювання бути 

(не)об’єктивним?».  

27.10.2020 Чи може оцінювання 

бути (не)об’єктивним? 

20 Науковий семінар про запобігання плагіату та 

дотримання авторських прав 

28.10.2020, 

4 пара 

Як запобігти плагіату в 

студентських роботах 

21 Навчально-методичний семінар кафедри на тему 

«Перевірка знань в дистанційному режимі: 

інструменти, проблеми, досвід» 

28.10.2020 
 

22 Зустріч зі асоціацією студентів: Успішні практики 

академічної доброчесності в університетах 

29.10.20 Успішні практики 

академічної 

доброчесності в НаУОА 

23 
Онлайн-семінар «Основні засади Кодексу 

академічної доброчесності»  

30.10.2020 

 

 

24 Розгляд питання про дотримання засад академічної 

доброчесності на засіданнях рад 

факультетів/інституту, Братства спудеїв, 

студентських рад факультетів, кафедр.  

 
 

 

 На комісії з питань якості освіти розглянуто 1 заяву щодо порушення 

академічної доброчесності (протокол № 4). 

Відзначаємо активізацію студентського самоврядування у заходах 

популяризації академічної доброчесності, а також зростання співпраці між 

https://www.instagram.com/tv/CGzjJfyFQM4/?igshid=1a8zdyik8eage
https://www.instagram.com/tv/CGzjJfyFQM4/?igshid=1a8zdyik8eage
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/27-10-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/27-10-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/27-10-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/27-10-02
https://www.youtube.com/watch?v=5z0s9TJyML8&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=5z0s9TJyML8&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=5z0s9TJyML8&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=5z0s9TJyML8&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/27-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/27-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/28-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/28-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/29-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/29-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/29-10-01
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підрозділами для популяризації та дотримання норм кодексу академічної 

доброчесності. 

 

 

Міжнародні зв’язки 

 

За період з січня по грудень 2020 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 2020 році 

університетом підписано 8 угод про співпрацю з закордонними партнерами 

(Литва, Польща, Італія, Туреччина). Загалом НаУОА має 53 міжнародних угоди 

про співпрацю з університетами та науковими установами Білорусі, Болгарії, 

Великобританії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Іспанії, Індії, Італії, Казахстану, КНР, 

Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Португалії, Словаччини, США, Туреччини, 

Франції, Хорватії, Чехії, Швеції. 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 2020 р. загалом 109 студентів та 

викладачів НаУОА проходили стажування та навчальні практики у зарубіжних 

організаціях та установах, у т.ч. 9 викладачів і співробітників Національного 

університету «Острозька академія» перебували в ділових зарубіжних 

відрядженнях (брали участь у наукових конференціях, симпозіумах, 

стажуваннях, навчанні, у виконанні спільних наукових досліджень, читанні 

лекцій за кордоном).  

Таблиця 30 

Кількість закордонних відряджень викладачів, працівників та 

студентів Національного університету «Острозька академія» у 2020 р. 

                           
№ Країна 2020 

1.  Німеччина  70 

2.  Польща 31 

3.  Литва 3 

4.  США 3 

5.  Іспанія 1 

6.  Туреччина 1 

  109 

 

У 2020 році 7 іноземних лекторів і науковців взяли участь у навчальному 

процесі Національного університету «Острозька академія» та прочитали для 

студентів НУОА факультативні курси на волонтерських засадах. Усього 

звітному періоді академію відвідало 28 іноземних гостей з Афганістану, 
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Болгарії, Бразилії, В’єтнаму, Грузії, Індонезії, Іраку, Киргизії, Конго, Мексики, 

Молдови, Палестини, Польщі, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Франції 

тощо. 

В рамках угоди про академічну співпрацю з Варшавським університетом 

вдало реалізується спільна магістерська програма з виданням дипломів обох 

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

відносини». Діє спільна навчальна програма з виданям подвійних дипломів 

бакалавра політології (разом з польськими партнерами Державним 

університетом імені Шимона Шимоновіца і Вищою школою міжнародних 

відносин та суспільної комунікації). Розпочато підготовку спільної 

магістерської програми з видачею дипломів обох сторін з напрямку «TESL» у 

рамках угоди про академічну співпрацю з Нортамбрійським університетом, 

Великобританія. 

Станом на грудень 2020 року у Національному університеті «Острозька 

академія» навчаються 8 іноземних студентів на заочному відділенні та денній 

формі навчання (Азербайджан, Нігерія, Республіка Польща, Турецька 

Республіка, ФРН, Союз Коморських Островів). З 1 грудня 2020 р. офіційно 

розпочато функціонування підготовчих курсів для іноземних громадян на базі 

НаУОА, на які зараховано 8 іноземних абітурієнтів (Алжир, Бангладеш, Гана, 

Еквадор, Камерун, Нігерія, Пакистан, Ямайка). Загальна кількість іноземних 

студентів – 16. 

У 2020 році університетом підписано 8 угод про співпрацю з 

закордонними партнерами. Протягом звітного періоду Національний 

університет «Острозька академія» брав участь у наступних міжнародних 

рейтингах провідних ЗВО світу: 

- Times Higher Education University Impact Rankings 2020; 

- GreenMetric World University Rankings; 

- QS (EECA); 

- Round University Ranking (RUR); 

- U-Multirank. 

Цьогоріч Острозька академія потрапила до одного з найвпливовіших 

рейтингів університетів світу Times Higher Education University Impact Rankings 

2020. Серед українських закладів вищої освіти Острозька академія посіла друге 

місце, розділивши його з двома іншими університетами і покращивши свою 

позицію порівняно з попереднім роком, а також за Шкалою цього рейтингу 

«Мир, справедливість та сильні інституції» НаУОА посів 28 сходинку серед 

453-х провідних світових університетів у загальному рейтингу. 

В рейтингу QS (EECA) НаУОА посів сходинку 251-300. В рейтингу RUR 

НаУОА посідає 676-у позиці (4-те місце серед українських університетів), 

зокрема: 

- 413-я позицію з Teaching Ranking, 2-ге місце серед українських 

університетів; 

- 744-а позицію з Research Ranking, 5-те місце серед українських 

університетів. 
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Через пандемію COVID-19 призупинено реалізацію програми 

студентського обміну в рамках Угоди про співпрацю з коледжем Назарет в м. 

Рочестер (США). Активно діє також програма семестрових академічних 

обмінів між НаУОА та Поморською академією у Слупську, Польща. У 2020 

році у програмі взяло участь 19 студентів з різних факультетів НУОА. 

Участь НУОА у міжнародних грантових проектах у 2020 р. 

1) У 2020 році ВМЗ НаУОА 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 НаУОА. 

2) У 2020 році НаУОА став партнером в підготовці 4 грантових заявок в 

рамках Еразмус+ «КА2: Розбудова потенціалу вищої освіти», а саме проєктів 

співпраці «MAVCA – Management by Values and Competence Approach in HEIs», 

«Edu4Smart – Educational Response for Smart Society», «UHCD - University as a 

Hub for Community Development» та «Train-EU». У рамках підготовки цих 

проєктів налагоджено партнерські зв’язки із закладами вищої освіти Литви, 

Молдови, Італії, Туреччини тощо. 

3) У 2020 році підготовлено два проєкти («Порівняльний аналіз навчальних 

програм для курсів національної та цивільної безпеки та змін у законодавстві 

України та Латвії в умовах пандемії», «Концепт «розширеного навчання» в 

університеті «третього віку»: крос-культурний аналіз в українсько-

латвійському контексті») у рамках конкурсу спільних українсько-латвійських 

науково-дослідних проєктів на 2021-2022 рр., оголошеного Міністерством 

освіти і науки України та Державним агентством з розвитку освіти Латвійської 

Республіки. Результати очікуються у грудні 2020 року. 

4) У серпні 2020 року спільно з Клайпедським університетом прикладних 

наук підготовлено проєкт «Українсько-Литовський волонтерський табір “Your 

Help Matters”», подано заявку до Міністерства молоді та спорту України. 

Проєкт отримав високу оцінку та був відібраний для фінансування, однак 

реалізацію скасовано через пандемію COVID-19. 

 

 

Бібліотечно-інформаційне забезпечення  

навчально-виховного процесу за 2020 р. 
 

У Національному університеті «Острозька академія» функціонує потужна 

система бібліотечно-інформаційного забезпечення, що включає Наукову 

бібліотеку, ресурсні центри факультетів, навчально-наукового інституту права 

ім. І. Малиновського, Інституту дослідження української діаспори та методичні 

кабінети при кафедрах. 
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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. 

В якості електронного каталогу Наукова бібліотека НаУОА використовує 

автоматизовану бібліотечну систему з відкритим кодом koha. Можливості  

системи koha доволі широкі: використання специфічних символів іншомовних 

національних алфавітів в бібліографічних описах; побудова різноманітних 

статистичних звітів; безкоштовність; гнучкість та динамічний розвиток; 

можливість підключення додаткових модулів; відмова від встановлення 

клієнтської частини; персональна відповідальність працівників за кожну дію; 

спрощений, інтуїтивно-зрозумілий пошук; ширші можливості бібліографічного 

опису; можливість обміну бібліографічною інформацією з іншими 

бібліотеками; зручна організація періодики; відповідність міжнародним 

стандартам; реєстрація користувачів на основі корпоративного облікового 

запису електронної пошти; доступ читача до персонального формуляра; 

використання мобільних гаджетів для роботи із системою та багато інших. 

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 koha». 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. 

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 було розроблено технічне завдання й 

заплановано на наступні роки розробку та впровадження інформаційної 

системи «Силабус», яка не лише дозволить уніфікувати, оптимізувати, 

централізувати створення, оновлення, перевірку, компонування робочих 

програм навчальних дисциплін, а й в автоматизованому режимі передати дані 
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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).  

Фонд бібліотеки універсальний за змістом та укомплектований із книг 

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

навчально-методичної літератури. Станом на кінець 2020 року фонди 

бібліотеки було поповнено понад 2615 тисячами книг та журналів та понад 

13278 електронними документами (з них 10229 - електронні книги, 3049 – 

електронні журнали). 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, ресурсів 

платформи Springer Nature. В електронному каталозі Наукової бібліотеки 

загалом налічується понад 149 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 2020 році була 

надана можливість отримати тестовий доступ до світових інформаційних 

ресурсів, зокрема: LIBRARIA, Центр учбової літератури. 

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, 

https://lib.oa.edu.ua/
https://lib.oa.edu.ua/funds/science-oa/
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Наукова бібліотека змогла стати консолідуючим осередком, який дозволяє 

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 

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 

динамічне навчальне середовище. 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: 

https://moodle.oa.edu.ua/
https://litpro.oa.edu.ua/
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 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.  

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, 

індивідуальний план викладача; Нові можливості, додані у 2020 році – вплив 

оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами на рейтинги 

викладачів. 

6. ІС «Деканат» (dekanat.oa.edu.ua). Власна розробка, яка володіє такими 

основними можливостями:  

 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); 

https://litpro2.oa.edu.ua/
https://qa.oa.edu.ua/
https://dekanat.oa.edu.ua/
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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; 

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. 

 Можливості додані на кінець 2020-го року: 

 Створення міжфакультетських груп з метою виставлення 

розкладу для вибіркових дисциплін. 

 Зв’язок системи з Google-календарем (автоматичне 

формування Google-календаря на основі розкладу із синхронізацією 

змін). 

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». 

 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; 

 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; 

https://rozklad.oa.edu.ua/
http://feedback.oa.edu.ua/
https://teacher.oa.edu.ua/
http://www.naub.oa.edu.ua/
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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 2020 року нараховує 

понад 7191 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. 

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; 

 Геопоетичні студії / Geopoetical Studies 

4. Платформа OCS (Open Conference System – https://conf.oa.edu.ua/) – 

використовується для автоматизованого планування, організації та проведення 

електронних конференцій. Упродовж 2020 року на базі платформи було 

проведено такі конференції: 

 VI науково-практична онлайн  конференція «Бібліотечна справа у 

сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та 

перспективи»; 

 VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»; 

 ХVІII ·         Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах глобалізації». 

 

 

Фінансово-економічна діяльність за 2020 рік 

 

У 2020 році фінансування університету здійснюється за наступними 

бюджетними програмами: 

about:blank
http://wit.oa.edu.ua/
http://www.eprints.oa.edu.ua/
https://theses.oa.edu.ua/
https://journals.oa.edu.ua/
https://conf.oa.edu.ua/
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2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення 

діяльності їх баз практики; 

2201040 Наукова та науково-технічна діяльність закладів вищої освіти і 

наукових установ; 

2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), 

аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти; 

Загальний обсяг  фінансування Національного університету «Острозька 

академія» за бюджетною програмою 2201160 (освіта) у 2020 році відповідно 

до кошторису доходів та видатків зі внесеними змінами складає 84478,7 

тис.грн. (що менше порівняно з 2019 на 4,4 відсотків за рахунок зменшення 

капітальних видатків у зв’язку із завершенням будівництва нового навчального 

корпусу), в тому числі фінансування із загального фонду – 38655,6  тис.грн та із 

спеціального фонду – 42246,0 тис.грн. (в тому числі залишки на початок 2020 

року 9499,6 тис.грн.). 

За рахунок  коштів загального фонду у 2020 році університет виплачує 

заробітну плату працівникам, здійснює належні соціальні виплати студентам з 

числа сиріт, здійснює оплату комунальних послуг, придбання предметів, 

матеріалів, поточний ремонт окремих об’єктів університету, а також капітальні 

видатки на реконструкцію гуртожитку. Загальна сума видатків загального 

фонду за 11  місяців  2020 року становить 34909,1 тис.грн., в тому числі: на 

заробітну плату з нарахуваннями 33144,5 тис.грн., на соціальні виплати 

студентам з числа сиріт  – 595,9 тис. грн., на оплату комунальних послуг – 664,9 

тис.грн., на інші поточні видатки – 503,8 тис.грн. 

За 11 місяців 2020 року на рахунки спеціального фонду НаУОА надійшло 

коштів в сумі  36522,8  тис.грн, (що на 4,8 відсотків більше ніж за аналогічний 

період 2019 року),  в тому числі від плати за навчання та освітні послуги 

29476,1 тис.грн., від плати за проживання у гуртожитку 4879,5 тис.грн., від 

плати за оренду 118,5 тис.грн., від інших надходжень 230,1 тис.грн, від 

розміщення на депозитному рахунку тимчасово вільних коштів та інших 

власних надходжень 1818,6 тис.грн. 

За рахунок  коштів спеціального фонду університет виплачує заробітну 

плату працівникам, 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  2020 року становить 33366,7 тис.грн., в тому числі: на заробітну 

плату з нарахуваннями 24315,8 тис.грн., на придбання обладнання, 

комп’ютерної техніки та поповнення бібліотечного фонду 676,3 тис. грн., 

оплату комунальних послуг – 2211,3 тис.грн., придбання предметів, матеріалів 

– 1919,1 тис.грн., на оплата послуг (крім комунальних) – 966,6 тис.грн., на 

відрядження – 9,9 тис.грн., на виплату матеріальної допомоги та премій 

студентам – 88,6 тис.грн., на реконструкцію гуртожитку – 2898,8 тис.грн., на 

інші видатки – 280,3 тис.грн. 
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У 2020 році забезпечено виконання кошторису по доходах і видатках за 

бюджетною програмою 2201160 та станом на 1.12.2020 року відсутня 

заборгованість з виплат стипендії, заробітної плати та оплати комунальних 

послуг. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 

бюджетною програмою 2201040 (наука)  у 2020  році відповідно до 

кошторису доходів та видатків із врахуванням внесених змін   складає  859,7  

тис.грн., весь обсяг за рахунок спеціального фонду. За рахунок коштів 

спеціального фонду у 2020 році реалізовуються один грантовий проект. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 

бюджетною програмою 2201190 (академічна стипендія) у 2020  році 

відповідно до кошторису доходів та видатків  складає 7589,2 тис.грн.   За 11 

місяців 2020 року на виплату академічних стипендій студентам, аспірантам та 

докторантам Національного університету «Острозька академія» використано 

коштів в сумі 6920,6 тис.грн. 

Станом на 01 листопада 2020 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 - 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 60 споруд загальною 

площею 49 863,7 кв.м, та земельною ділянкою 25,8 га. Значна частина об’єктів 

розташовані в м. Острог в різних частина міста і багато із них розміщені  у 

пристосованих приміщеннях з високим рівнем фізичного зносу і тому 

потребують постійного проведення поточних та капітальних ремонтів. 

Господарська діяльність відповідних служб університету у звітний період була 

спрямована на підтримку стабільного експлуатаційного стану аудиторного 

фонду навчальних корпусів, гуртожитків, допоміжних приміщень, безаварійної 

роботи інженерних мереж і комунікацій, впровадження новітніх досягнень у 

сфері економії енергетичних ресурсів. Враховуючи постійно зростаючі тарифи 

на комунальні послуги, університет  постійно продовжує впровадження 

програми енергозбереження. У період карантину та дистанційної форми 

навчання котельні та топкові працюють у режимі максимальної економії, 

додатково змонтовано реле часу. У гуртожитках  у місцях загального 

користування змонтовано світильники з датчиками руху. В навчальних 

корпусах і гуртожитках встановлено енергоспоживаючі світильники та лампи, 

замінено всі  вікна на енергозберігаючі у навчальних корпусах. План 

капітальних і поточних ремонтів навчальних приміщень і гуртожитків був 

сформований з урахуванням визначених пріоритетів та 

матеріальних можливостей. Згідно із затвердженим планом робіт у поточному 
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році підрядною організацією була виконана капітальна реконструкція покрівлі 

гуртожитку №1 на суму 6 941 000 грн., утеплення фасадів та добудова вхідного 

ганку. Вогнезахист дерев'яних елементів стропильної системи гуртожитку № 

6,8,9 та навчального корпусу на суму 597 000 грн. Виконано поточний ремонт, а 

саме: фарбування покрівлі адмінприміщення, поточний ремонт місць 

загального користування навчальних корпусів, поточний ремонт фасаду 

навчального корпусу, поточний ремонт  житлових кімнат гуртожитку №1 а 

також проведено поточний ремонт всіх гуртожитків та приміщень університету 

згідно додатку №1, що додається. У 2020 році  у  гуртожитку №1 влаштовано 

пандуси  для  доступності 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.  На сьогодні в НаУОА функціонує 10 

гуртожитків. Загальна кількість мешканців гуртожитків становить 1012 

студента. Переважна більшість студентів, які навчаються у нашому закладі  – з 

інших міст. Без сумніву для багатьох із них студентський гуртожиток в роки 

навчання стає не просто місцем проживання, а другою домівкою. Середовище 

студентського гуртожитку, безумовно, сприяє успішній соціальній адаптації 

майбутнього спеціаліста. Основні вимоги щодо організації життєдіяльності у 

студентських гуртожитках університету з урахуванням карантинних 

рекомендація відображені у «Положенні та правилах проживання у 

студентських гуртожитках», договорах найму житла, та наказів та 

розпоряджень адміністрації. З метою створення необхідних соціально-

побутових умов для проживання,  відпочинку, змістовного дозвілля та творчого 

розвитку студентів  на сьогоднішній день функціонує 2 студентських містечка, 

спортивно-культурний центр, їдальня, кафе, майновий комплекс  ( стадіон, 

корти).  У період карантину навчальний заклад  здійснюється навчальний 

процес згідно розкладів занять  в дистанційному режимі. Проживання студентів  

в гуртожитках здійснюється відповідно до розроблених карантинних  

рекомендацій. У гуртожитках по рекомендації міністерства освіти й науки для 

закладів вищої освіти на випадок виявлення хворих на COVID-19  передбачено 

ізолятори. Відповідно до тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у гуртожитках проводиться температурний скринінг 

безконтактним методом. На вході у приміщення університету розміщено 

інформацію щодо профілактики коронавірусної хвороби,  антисептичні засоби, 

вказівники, наклейки. В місцях потенційного скупчення осіб, що проживають у 

гуртожитку розміщено інформацію про дотримання дистанції. Проводиться 

вологе прибирання місць скупчення проживаючих, дезінфекція поверхонь, з 

якими контактують відвідувачі, у всіх приміщеннях та службових зонах (столи, 

стільці, ручки дверей, кнопки ліфтів, роздягальні, сходи, перила тощо) кожні 3-

4 години. Обслуговування матеріально-технічної  бази університету здійснює 

експлуатаційно-технічний відділ в наявності якого є автопарк, який складається 

із 9 одиниць техніки. Для його експлуатації  проведено технічний огляд, 

виконано поточний ремонт  таврії, ланоса, богдана DF-30. окрім цього 

проведено поточний ремонт покрівлі ПТО, приміщення охорони, та 
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боксів.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 

пожежній безпеці працівникам, 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 та стремянок,  усі підрозділи університету 

забезпеченні медичними аптечками, на всіх об’єктах університету проведена 

перевірка утримання шляхів евакуації, сходових кліток, аварійних виходів.  

Навчальні корпуси, гуртожитки в повній мірі забезпечені вогнегасниками та 

проведено технічне обслуговування (перезарядка) вогнегасників.  Поновлено 

схеми евакуації працівників у навчальних корпусах та в гуртожитках. 

Пожежні крани на всіх об’єктах перевірені на укомплектованість та на подачу 

води, проведена перевірка технічного стану пожежних гідрантів.На обліку в 

університеті існує 1 захисна споруда місткістю 650 чол. В 2019 році проведений 

поточний ремонт захисної споруди, уточнена документація на сховище та 

створена ланка з обслуговування захисної споруди. Частина персоналу та 

студентів укривається в пристосованому підвальному приміщенні місткістю 

250 чол.Особовий склад університету забезпеченний засобами індивідуального 

захисту на 100%. В наявності є 2000 протигазів ГП-5 та 2000 респіраторів 

«Росток-2ПК». Призначено склад формувань цивільного захисту. Всього 

створено 6 формувань загальною чисельністю 23 чол. Особовий склад 

забезпечений засобами індивідуального захисту та необхідним майном 

(інвентарем). Тренування особового складу проводиться регулярно, згідно 

графіку.Усі підрозділи університету забезпечені засобами пожежогасіння в 

повному обсязі. На території закладу існує пожежна водойма та 4 пожежних 

гідрантів.   

Адміністративно-господарська частина також займається державними  

закупівлями робіт та послуг, проводить підготовку та оприлюднення річного 

плану закупівель та додатку до річного плану закупівель на веб-порталі 

Уповноваженого органу.  У 2020 році закуплено послуги з : постачання  

природного газу  для адмінприміщень, постачання природного газу для 

гуртожитків, розподіл природного газу, послуги з водопостачання 

адмінприміщень  та гуртожитків, послуги з водовідведення адмінприміщень та 

гуртожитків, послуги з вивезення твердих та побутових відходів, закуплена 

електрична енергія для адмінприміщень та гуртожитків.  

За 2020 рік було успішно підписано та завантажено 500 договорів, а також 

закуплено послуг, що в додатку №1. 

Додаток №1 

Здійснення закупівлі послуг та робіт для потреб Національного 

університету «Острозька академія» за 2020 р. 
1. Природний газ для гуртожитків  на суму- 1 726 627,77 грн. ; 
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2. Природний газ для адмінприміщень  на суму  - 2 129043,80 грн.; 

3. Розподіл природного газу на суму- 469 253,40 грн.; 

4. Послуги з відведення стічних вод на суму - 753618,88 грн.; 

5. Послуги з розподіл воду на суму -  451738,80 грн.; 

6. Електрична енергія  на суму - 2616600,00 грн.; 

7. Реконструкція  покрівлі з добудовою вхідного ганку гуртожитку №1 по. пр. 

Незалежності,5  -  6 941000,00 грн; 

8. Послуги з вогнезахисного оброблення дерев'яних елементів стропильної системи  

горищних приміщень на об’єкті Національного університету «Острозька академія» на 

суму -  199000,00 грн.; 

9. Періодичні видання на суму - 87177,35 грн. 

Проведення поточних ремонтів матеріально-технічної бази  

    Національного університету «Острозька академія» 
Навчальний  корпус по в. Семінарська, 2 

1. Поточний ремонт по навчальних аудиторіях. 

2. Заміна світильників на енергозберігаючі в ауд. 31,56,57. 

3. Циклювання та лакування паркету у вестибюлі монастирського корпуса, а також 

брусків на лавки у студ. парку. 

4. Облаштування тимчасових пандусів в науковій бібліотеці. 

5. Фарбування покрівлі і бляхи над храмом. 

6. Поточний (частковий ) ремонт покрівлі над актовою залою. 

7. Частковий ремонт відмостки вздовж приямок головного корпуса. 

8. Облаштування фасаду навчального корпуса зі сторони муру. 

9. Облаштування накриття над приямками навчального корпуса.Облаштування 

водовідводу із лотків у канаві за навчальними корпусами. 

10. Облаштування водовідводу по підпірній стіні. 

11. Протигрибкова профілактика основи підлоги та покриття в ауд. П-5. 

12. Забезпечення працівників спец. одягом та інструментами. 

13. Впорядкування території. 

Студентське містечко №1,2; 

Благоустрій території 

1. Побілка бордюрів;  

2. Побілка стіни і фарбування дверей топкової гуртожитку №2; 

3. Ремонт і фарбування смітників (4 шт); 

4. Фарбування лавок біля гуртожитку №6; 

5. Фарбування воріт; 

6. Встановлення прожекторів.  

       Гуртожиток № 1. 

1. Поточний  ремонт  санвузлів чотирьох  поверхів,  а також  кухонь; 

2. Ремонт  кімнат  та коридору четвертого  поверху  внаслідок реконструкції покрівлі.  

Гуртожиток №2  

1. Поточний ремонт місць загального користування; 

2. Благоустрій прилеглої території; 

3. Обладнання ізолятора; 

4. Ремонт даху над кімнатою №9 і №15; 

5. Заміна всіх світильників на світлодіодні. 

Гуртожиток №3 

1. Поточний ремонт місць загального користування; 

2. Благоустрій прилеглої території; 

3. Обладнання ізолятора; 

4. Встановлення вуличного освітлення. 
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Гуртожиток №5 

1. Поточний ремонт місць загального користування; 

2. Благоустрій прилеглої території; 

3. Ремонт пральної машини; 

4. Демонтаж старої теплотраси до гуртожитку; 

5. Встановлення сушки для білизни. 

Гуртожиток №6 

1. Благоустрій прилеглої території; 

2. Поточний ремонт місць загального користування; 

3. Ремонт підлоги в кухнях і коридорах; 

4. Обладнання ізолятора; 

5. Ремонт приямків спортзалу. 

Гуртожиток №7 

1. Поточний ремонт місць загального користування; 

2. Ремонт душової і санвузла (заміна труб і змішувачів ); 

3. Обладнання ізолятора.  

Гуртожиток № 8. 

1. Поточний  ремонт  санвузлів, кухонь; 

2. Поточний ремонт  кухні; 

3. Обслуговування  прилеглої до  гуртожитку  території. 

Гуртожиток № 9. 

1. Поточний  ремонт  коридорів  та  санвузлів гуртожитку; 

2. Поточний  ремонт  кухні; 

3. Обслуговування  прилеглої  до  гуртожитку  території; 

4. Заміна кухонних тумбочок; 

5. Виготовлення  пандуса перед  дверима  аварійного виходу. 

Гуртожиток № 10. 

1. Поточний  ремонт  коридорів  та  санвузлів гуртожитку; 

2. Поточний  ремонт  кухні; 

3. Обслуговування  прилеглої  до  гуртожитку  території; 

4. Укладання на підлозі  керамічної  плитки  у  вестибюлі  першого поверху.  

КМЦ 

1. Ремонт санвузла в  чоловічому туалеті  з заміною унітазу; 

2. Частковий ремонт  стіни  туалету з  укладанням керамічної  плитки; 

3. Укладання  на  підлозі  керамічної  плитки в кабінеті зав. Гуртожитками; 

4. Поточний  ремонт  приміщення. Фарбування  стін  на  стелі  санвузлів; 5. Фарбування  

перегородок душових кабінок. 

Навчальний корпус по в. Семінарська,2 

1. Поточний ремонт деканатів та кафедр; 

2. поточний ремонт місць загального користування; 

3. Шліфування та лакування паркетного покриття ( вчена рада); 

4. Капітальний ремонт з укріпленням металевими обоймами стелі у читальній залі; 

5. Монтаж вікон 28 шт  та заробляння відкосів; 

6. Влаштування покриття муру; 

7. Миття покрівлі та підготовка її до фарбування господарського корпусу; 

8. Капітальний ремонт фасаду головного корпусу від парку. 

Навчальний корпус по пр. Незалежності, 3 

1. Влаштування водостічної системи приміщень котельні та трансформаторної 

підстанції; 

2. Прибирання території біля підпірної стінки з вирубкою дерев; 

3. Ремонт вуличного освітлення; 
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4. Вкладання природного каменю на стіні 15 століття; 

5. Демонтаж приямків біля вікон; 

6. Встановлення обладнання в санітарних кімнатах; 

7. Встановлення почесної дошки п. Е. Гуцуляку; 

8. Поточний ремонт коридорів та місць загального користування; 

9. Влаштування газонів та їх обслуговування; 

10. Поклейка тактильних смуг та плитки на 2-му поверсі для МГН; 

11. Влаштування чобітка з плитки на колонах. 

Відділ будівництва ремонту та реставрації 

1. Фарбування покрівлі корпусу АГ; 

2. Поточний ремонт благоустрою площі М.Смотрицького. Влаштування монолітних 

залізобетонних плит на ділянках проведення археологічних досліджень; 

3. Поточний ремонт покрівлі нового навчального корпусу, переобладнання примикань 

вентиляційних шахт; 

4. Проведення поточних ремонтів майнового комплексу НаУОА; 

5. Організація простору для МГН; 

6. Поточний ремонт фасаду головного корпусу; 

7. Улаштування мансардного 5-го поверху в гуртожитку «Академічний дім»; 

8. Улаштування навісу на входом у підвал нового навчального корпусу, з боку вул. 

Татарська; 

9. Влаштування склопакетів на оглядовому майданчику Вежі, нового навчального 

корпусу з метою  герметизації та збереження несучих конструкцій; 

10. Впровадження програми енергозбереження, заміна ламп та світильників на LED 

освітлення; 

11. Улаштування медично-дослідницького центру в корпусі АГ; 

12. Планування, розробка проектно-кошторисної документації та закупівля матеріалів 

необхідних для проведення поточних  ремонтів відділом будівництва та 

господарською частиною. 

 

Дотримання законодавства у сфері діяльності закладу вищої 

освіти 

 

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. Документальне оформлення об’єктів нерухомого майна, що 

перебуває на балансі ЗВО та земельних ділянок, які перебувають у постійному 

користуванні ЗВО; 

2. Організація договірної роботи, підготовка типових договорів, 

укладення та погодження договорів НаУОА; 

3. Нормотворча робота, подання пропозицій щодо вирішення 

правових питань, пов’язаних з діяльністю НаУОА; 

4. Організація та ведення претензійної та позовної роботи 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, 
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інших документів, підготовлених структурними підрозділами НаУОА, 

здійснення їх правової оцінки на предмет законності), представництво інтересів 

НаУОА, юридичний супровід робочих та колегіальних органів НаУОА. 

І. Робота з об’єктами нерухомого майна та земельними ділянками 

Юридичним відділом у 2020 році було зареєстровано у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на Новий навчальний 

корпус, що знаходиться за адресою: просп. Незалежності, 3а.  

У червні 2020 року було надіслано запит до Міністерства освіти і науки 

щодо оформлення та реєстрації права державної власності щодо нерухомого 

майна, яке закріплено на праві господарського відання та щодо внесення змін 

до наказу Міністерства освіти і науки України про закріплення майна. В 

результаті чого спільно з бухгалтерсько-фінансовою службою було сформовано 

та надіслано лист з усіма необхідними додатками про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України щодо закріплення нерухомого майна на 

праві господарського відання за Національним університетом «Острозька 

академія» від 17.06.2016 р. № 692. 

Також протягом 2020 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. 

ІІ.      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. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 року  

№ 735 було розроблено типову форму договору про навчання в НаУОА. Також 

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. Ведеться 

онлайн Журнал обліку договірної роботи Національного 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. 

 Із введенням в дію Положення про порядок договірної роботи в НаУОА 

було запроваджено єдиний підхід до визначення реєстраційних номерів для 
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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. 

 За 2020 рік було розроблено та зареєстровано: 

1. Понад 360 загальних договорів; 

2. Близько 150 договорів про надання освітніх послуг на заочній 

формі навчання; 

3. Понад 450 договорів про надання освітніх послуг на денній формі; 

4. 7 договорів про міжнародне співробітництво; 

5. 20 договорів про співпрацю з вітчизняними партнерами. 

У порівнянні з 2018 та 2020 роками зменшилася кількість загальних 

договорів,  договорів про співпрацю з іноземними партнерами, договорів про 

співпрацю з вітчизняними партнерами, договорів про надання освітніх послуг 

на заочній формі а збільшилася кількість договорів про надання освітніх послуг 

на денній формі. (Діаграма 1).  

Діаграма 1 

Кількість укладених договорів НаУОА 2018-2020 рр. 
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III. Нормотворча робота 

У 2020 році Юридичним відділом на виконання рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України та у зв'язку зі змінами до законодавства про освіту щодо 

внесення змін до існуючих статутів ЗВО було розроблено Проєкт Статуту 

НаУОА.  

 Також 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 2020 році було розроблено та внесено до реєстру 38 внутрішніх 

нормативно-правових актів.  Загалом у реєстрі міститься понад 150 внутрішніх 

нормативно-правових актів, які регулюють окремі напрямки діяльності ЗВО та 

визначають правове регулювання діяльності структурних підрозділів НаУОА 

згідно з затвердженою структурою та Стратегією. (Діаграма 2).  

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. 

Діаграма 2 

Кількість внутрішніх нормативно-правових актів НаУОА  

2018-2020 рр. 

 
  

ІV. Робота з боржниками ЗВО 

На кінець 2020 року всі борги за освітні послуги на денній формі є 

опрацьованими, примусово стягуються органами Державної виконавчої служби 
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або оплачуються частинами відповідно до умов договорів реструктуризації 

боргу за надання освітніх послуг. 

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. 

V. Правове забезпечення вступної кампанії 

 Під час вступної кампанії на Юридичний відділ покладається функція 

роз’яснення Умов вступу та Правил прийому вступникам 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 2020 року Юридичним відділом 

було зареєстровано  81 абітурієнт, який віднесеній до пільгових категорій 

вступників, які вступали на денну форму та 26 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 31). 

Таблиця 31 

Пільгові категорії абітурієнтів НаУОА 2020 р. 

Назва пільгової категорії 
Кількість 

абітурієнтів 

Діти учасників бойових дій 36 

Учасники бойових дій 41 

Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування 4 

Діти з інвалідністю віком до 18 років 14 

Внутріньо переміщені особи 6 

Діти з багатодітних сімей (п’ятеро дітей) 4 

У порівнянні з 2019 роком кількість вступників пільгових категорій 

збільшилась у 2 рази, а у порівнянні з 2018 роком – у 4 рази (Діаграма 3). 

Діаграма 3 

Кількість вступників – представників пільгових категорій НаУОА  

2018-2020 рр. 
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У квітні-травні 2020 року юрисконсультом було проведено 2 вебінари для 

абітурієнтів – представників пільгових категорій та для абітурієнтів – 

вступників на магістерський рівень вищої освіти за спеціальністю 081 Право. 

Також було сформовано витягів з нормативно-правових актів про 

особливості вступу 2020 для осіб з інвалідністю; дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування;  внутрішньо-переміщених осіб;  

учасників бойових дій та суміжних категорій осіб. 

Протягом вступної кампанії Юридичний відділ НаУОА систематично 

здійснював консультування стосовно Умов вступу та Правил прийому, в тому 

числі щодо спеціальних умов вступу членів Приймальної комісії та 

безпосередньо вступників та їх батьків.  

 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 

За 2020 рік Юридичним відділом НаУОА було підготовлено близько 40 

відповідей на офіційні листи/запити/звернення, погоджено більше ніж 380 

договорів, які були укладені  НаУОА з іншими суб’єктами договірних відносин, 
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а також щоденно надавались усні юридичні консультації. Також було надано 

близько 12 письмових консультацій, забезпечується правовий супровід 

призначення стипендій студентам НаУОА та роботи стипендійної комісії. 

Юридичним відділом здійснюється супровід процедур закупівлі, а саме 

аналіз тендерної документації на предмет відповідності чинному 

законодавству, опрацювання тендерних пропозицій, підготовка проектів 

договорів, додаткових угод. 

З березня 2020 року юридичний відділ здійснює моніторинг змін у 

нормативно-правових актах стосовно діяльності закладу вищої освіти у період 

карантину. Юридичним відділом підготовлено проекти наказів про 

встановлення карантину, організацію роботи НаУОА на період дії карантинних 

обмежень, інших внутрішніх нормативно-правових актів. 

 

Антикорупційна діяльність 

У Національному університеті «Острозька академія» на виконання 

Закону України «Про запобігання корупції» наказом Ректора від 29 листопада 

2019 року № 165-К/07 призначено професіонала з антикорупційної діяльності. 

До 07.08.2020 посаду професіонала з антикорупційної діяльності займала 

Самчук І.Б, а від 11.09.2020 року згідно наказу ректора № 86-к/07 призначено 

Михальчука Б.С.  

За 2020 рік професіоналом з антикорупційної діяльності здійснювалася 

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання 

корупції та дотриманням Антикорупційної програми університету. Одним із 

інструментів моніторингу та контролю є скринька довіри розміщена у коридорі 

центрального корпусу НаУОА за адресою м. Острог, вул. Семінарська 2 та у 

електронному форматі на сайті: https://www.oa.edu.ua/.  

З 06 квітня по 27 травня 2020 року проведено опитування здобувачів 

вищої освіти НаУОА, щодо корупційних ризиків у діяльності Університету. 

Методом соціологічного дослідження було обрано анкетування. Для 

проведення дослідження було розроблено анкети-опитувальники, де 

сформульовано 10 питань, спрямованих на визначення ставлення здобувачів 

вищої освіти до корупції та визначення ймовірних корупційних ризиків. 

Шляхом надсилання анкети на корпоративні скриньки університету опитано 

583 респондентів, першого (бакалаврського), другого (магістерського) та 

третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. 

За 2020 рік проведено 9 антикорупційних заходів, зокрема проведено 

інформаційну кампанію «Особливості заповнення нової форми електронної 

декларації», семінар-тренінг «Сучасні методи та засоби запобігання корупції в 

закладі вищої освіти», лекція «Антикорупційна політика та сучасні методи та 

засоби запобігання корупції ЗВО», тренінг на тему «Новий порядок здійснення 

закупівель  з урахуванням заходів з подолання корупції», інформаційну 

кампанію «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», онлайн-зустріч 

студентів з представниками Львівського територіального управління НАБУ 

«Антикорупційний діалог».  

https://www.oa.edu.ua/
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На виконання наказів Ректора від 20 грудня 2019 року № 114 «Про 

проведення оцінки корупційних ризиків, створення та затвердження складу 

Комісії з оцінки корупційних ризиків у Національному університеті «Острозька 

академія» та від 12 березня 2020 року № 32 «Про внесення змін до наказу № 

114 від 20 грудня 2019 року «Про проведення оцінки корупційних ризиків, 

створення та затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у 

Національному університеті «Острозька академія»», Комісією з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми 

НаУОА проведено внутрішню оцінку корупційних ризиків у діяльності  

Національного університету «Острозька академія». 

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми у Національному університеті “Острозька академія” 

проведено аналіз антикорупційної програми, затвердженої на зборах трудового 

колективу від 17 грудня 2015 року протокол № 2, на відповідність Типової 

антикорупційної програми затвердженої рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року № 75.  

Також Комісією опрацьовано результати зовнішнього аудиту «Бюро 

Верітас»  та здійснено аналіз на предмет оцінки корупційних ризиків в системі 

управління Університету, що дало змогу комплексно ідентифікувати ймовірні 

ризики та розробити заходи з їх мінімізації. Визначено найбільш вразливі до 

корупції функції/процеси у діяльності Університету, затверджено звіт за 

результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НаУОА. 

У грудні 2020 року очікується результат зовнішньої оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Національного університету «Острозька академія» від 

громадської організації «Центр правового захисту та правової освіти».  

За 2020 рік професіоналом з антикорупційної діяльності надано 46 

інструктажів та роз’яснень щодо дотримання законодавства з питань 

запобігання і протидії корупції для працівників Університету, які займають 

керівні посади та приймають управлінські рішення. Здійснювалася 

консультаційна допомога в заповненні декларацій та перевірка у встановленому 

законом порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій.  

Повідомлень за 2020 рік, про вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень посадовими особами через визначені канали не 

надходило. 

Згідно Плану моніторингу структурних підрозділів НаУОА щодо 

дотримання законодавства з питань запобігання і протидії корупції на 2020 рік 

проведено моніторинг у наступних підрозділах університету: відділ кадрів, 

юридичний відділ, гуманітарний факультет, факультет політико-

інформаційного менеджменту, факультет романо-германських мов, вчена рада, 

бухгалтерія, матеріально-технічне забезпечення (помічних ректора з АГД), 

економічний факультет, навчально-науковий інститут права ім.                            

І. Малиновського, факультет міжнародних відносин, провідний фахівець з 

діловодства. 
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Відповідно до рекомендацій Комісії професіоналом з антикорупційної 

діяльності розроблено нову антикорупційну програму Національного 

університету “Острозька академія”. Зміст програми схвалений на засіданні 

ректорату, Вченої ради університету та винесений на схвалення Конференції 

трудового колективу НаУОА. 

 
 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У НаУОА ЗА 2020 РІК 

 

Вдосконалення освітнього процесу. У 2020 році відбулось оновлення 45 

освітніх програм та створено 2 нові (на першому бакалаврському рівні) для 

набору 2021 року. До 21 освітньої програми було внесено зміни. Значно 

розширено перелік та можливості вибору вибіркових дисциплін. 

Рівень викладання та навчання. Здобувачі вищої освіти визначають в 

цілому високий професійний рівень викладання. Студенти достатньо 

завантажені самостійною роботою, передбаченою навчальними програмами 

дисциплін, що сприяє формуванню фахових та м’яких компетентностей. При 

підготовці до занять з фахових дисциплін використовується аналітична групова 

та індивідуальна робота, в т.ч. підготовка аналітично-наукових текстів 

(аналітичних записок, есе, наукових статей тощо, проектів і т.п.), підготовка 

презентацій, написання статей, есе, розв’язування кейсів, розв’язування 

мозкових штурмів, рольові та інтерактивні ігри, метод драматизації, диспут, 

метод ілюстрування, демонстрування, моделювання, графічні роботи, фестивалі 

реклами, конкурс ораторського мистецтва та ін. В освітньому процесі викладачі 

активно використовують метод проведення круглих столів за участю експертів 

у відповідній галузі; метод проєктів, дослідження актуальної проблеми та 

публічне обговорення за участю представників відповідних органів та установ, 

потенційних роботодавців. Для покращення мовної підготовки: домашнє 

читання, перегляд фільмів різними мовами, переклад та виконання вправ. 

Викладачі відвідують семінари, вебінари та конференції, які стосуються 

якості викладання та покращення методики навчання окремих навичок, зокрема 

у Школі освітніх інновацій, що дозволяє можливість обміном застосування 

форм, методів, засобів навчання.  

У 2020 році 26 студентів факультету романо-германських мов отримали 

Міжнародні сертифікати з англійської мови: 23% студентів отримали рівень С2, 

46% – рівень С1 та 31% студентів отримали сертифікат за рівнем В2 від 

Кембріджського центру тестування. Кафедра англійської мови та літератури та 

викладачі отримала відзнаку за підготовку до такого екзамену. 

Відбулось поглиблення співпраці з міжнародними інституціями та 

правничими школами. Студенти 3 та 4 курсів Інституту права мали нагоду бути 

учасниками International Antiсorruption Course. Курс об'єднав студентів 

правничих шкіл п' яти університетів України та W&L University School of Law у 

США. 
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Проєкт НаУОА пройшов в конкурсі серед 30 ЗВО України для участі в 

«Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті України» (проєкт 

Британської Ради в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН 

України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і 

науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти).  

Моніторинг якості освітніх послуг та освітнього середовища. 

1) Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання у 

системі Feedback набули регулярної форми. Результати, зауваження, 

рекомендації студентів обговорюються з деканами, комісією з питань якості 

освіти, студентським самоврядуванням, на ректоратах, вчених радах. 

Визначено потреби змін та можливості поліпшення викладання окремих 

дисциплін. Звіти про результати опитування розміщено на веб-сайті 

університету. 

2) Проведено моніторинг якості освітнього середовища. Зібрано та 

опрацьовано 896 анкет студентів, випускників, викладачів, адміністраторів, 

роботодавців. Проведено 15 фокус-груп. Сформовано звіт та напрями змін. 

Результати розміщено на веб-сайті університету. 

3) Проведено опитування щодо реалізації освітніх програм. Визначено 

сильні та слабкі сторони освітніх програм. Факультетами визначено план 

покращення та внесення змін до освітніх програм. 

Додатково факультети проводять поточні моніторинги якості наданих 

освітніх послуг. На факультеті політико-інформаційного менеджменту та на 

гуманітарному факультетах у 2 семестрі 2019-2020 році відбулось опитування 

щодо якості дистанційного навчання.  

Для контролю впровадження концепції вивчення іноземної мови проведено 

ректорські контрольні роботи з англійської мови для студентів 1–2 курсів 

економічного (для фінансистів, обліковців та кібернетиків), гуманітарного 

факультетів, факультету політико-інформаційного менеджменту. Також для 

перевірки зростання знань студентів тести пройшли студенти 3 курсу ОП 

“Психологія”, “Політологія”, “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. 

Тестування пройшли 394 студентів. 

Академічна доброчесність. Для врегулювання алгоритмів дій було 

розроблено та затверджено Положення про політику та процедури 

врегулювання конфліктних ситуацій у НаУОА, Положення про запобігання 

академічному плагіату та порядок перевірки робіт у Національному 

університеті «Острозька академія».  

Було проведено 55 заходів популяризації академічної доброчесності. 

Важливими заходами стали проведення Тижня академічної доброчесності та 

Днів якості. Університет бере участь у проєкті «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти», що проводиться  Організацією «Американські 

Ради з міжнародної освіти». 

Найвищий рівень унікальності в магістерських роботах - в студентів 

гуманітарного факультету та факультету романо-германських мов. Проте через 

низький рівень унікальності до захисту не було допущено 4 магістерські роботи 
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(кафедра української мови і літератури, кафедра філософії та культурології, 

кафедра країнознавства). 

На комісії з питань якості освіти розглядалась заява про порушення 

академічної доброчесності – шахрайство в оформленні документів (протокол 

№4 від 22.11.2020 року).  

Політику академічної доброчесності розміщено в кожній програмі навчальної 

дисципліни. 

Відзначаємо активізацію студентського самоврядування у заходах 

популяризації академічної доброчесності, а також зростання співпраці між 

підрозділами для популяризації та дотримання норм кодексу академічної 

доброчесності. 

Заходи для посилення якості освіти в НаУОА. Для покращення розуміння 

змін до положень університету, вимог до проходження акредитацій проведено 5 

семінарів для викладачів, гарантів, керівників груп забезпечень, завідувачів 

кафедр. Для першокурсників проведена лекція щодо особливості організації 

освітнього процесу в НаУОА. Під час Днів якості НаУОА (25-28.05.2020) 

проведено 3 заходи для здобувачів вищої освіти (суть освітніх програм, роль 

здобувачів освіти в освітньому процесі та акредитації, проблеми плагіату та 

процедури перевірки на плагіат; роль антикорупційної політики університету) 

та 2 заходи для викладачів (зустрічі про зміни в кодексі академічної 

доброчесності та про взаємозв'язки навчально-методичної документації). Для 

усіх учасників освітнього процесу відбулось обговорення результатів 

моніторингу освітнього середовища НаУОА. Тиждень академічної 

доброчесності (26-30.10.2020) був спрямований на популяризацію академічної 

доброчесності серед викладачів та здобувачів освіти та пояснення ролі, 

процедур академічної доброчесності для першокурсників.  

Також зросла кількість заходів для співпраці з роботодавцями та 

випускниками. Зокрема, Дні кар’єри ЄС 2020 в Острозькій академії, Economic 

camp 2020, дискусійна платформа № 1 «Економічні спеціальності на ринку 

праці України в контексті глобалізації», дискусійна платформа № 2 «Попит і 

пропозиція на висококваліфікованих бухгалтерів, економістів, податківців та 

аудиторів на ринку праці України в контексті глобалізації», зустрічі із 

випускниками «Філологія: широкі можливості», Alumni Club на журналістиці, 

онлайн-захід Міжрегіонального управління Національного агентства України 

державної служби з питань державної служби у Волинській та Рівненській 

областях, зустрічі з послами України, співробітниками посольств. Затверджено  

персональний склад Менторської (Наглядової) ради факультету політико-

інформаційного менеджменту. 

Комісія з питань якості освіти. Відповідно до плану роботи у 2020 році 

відбулись 12 засідань комісії. На комісію надходило 5 заяв від студентів та 1 від 

НПП щодо організації навчання та викладання. Всі заяви були вирішені з 

керівництвом факультетів/інституту, викладачами в робочому порядку та 

узгоджено зі студентами. 

Внутрішня система управління якістю 



 
 

152 
 

1. Пройдено наглядовий аудит системи управління якістю НаУОА за 

вимогами ISO 9001:2015. міжнародною компанією Bureau Veritas Certification 

Holding SAS – UK Branch (30.11.2020 року); 

2. Згідно з затвердженою програмою проведено 45 внутрішніх аудитів 

системи управління якістю НаУОА. Перевірено коригувальні дії.  

 

Можливості поліпшення якості вищої освіти в НаУОА у 2021 році: 

1. Проведення опитування щодо результатів дистанційного навчання. 

2. Актуалізація магістерських програм. 

3. Активізація залучення роботодавців та випускників до покращення 

освітніх послуг НаУОА. 

4. Вдосконалення формування рейтингу викладачів (QA). 

5. Забезпечення змін системи запису вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р. 

Визначені цілі у сфері якості НаУОА на 2021 рік: 

1. Зростання наукового потенціалу та інтернаціоналізація НаУОА  

2. Покращення фінансового забезпечення НаУОА  

3. Підвищення якості управлінських процесів 
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Звіт про виконання цілей НаУОА у сфері якості за 2020 рік 

Цілі Факт 

2019 

рік 

План 

2020 рік 

Факт  

2020 

рік Відповідальні 

Причини недовиконання, 

примітки 

1. Посилити мотиваційний потенціал персоналу НаУОА 

Проведення тренінгів та семінарів для 

керівників груп забезпечення, гарантів 

освітніх програм, викладачів, 

адміністративного персоналу. 

2 12 40 Помічник ректора зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти, проректор з 

навчально-виховної роботи, навчально-

методичний відділ, кафедра психології та 

педагогіки, кафедра міжнародної мовної 

комунікації, професіонал з антикорупційної 

діяльності, Школа освітній інновацій 

 

Проведення тренінгів для покращення 

написання якісних наукових робіт. 

2 6 11 Факультет ПІМ, гуманітарний факультет, 

економічний факультет, кафедра політології та 

національної безпеки, кафедра психології та 

педагогіки 

 

Збільшення кількості публікацій 

викладачів і наукових працівників 

НаУОА в наукометричних виданнях 

Scopus, Web of Science, Index 

Copernicus 

24 35 31 Проректор з науково-педагогічної роботи, 

факультети/Інститут 

2 статті в друці 
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Збільшення кількості заходів, які 

проводяться науковими центрами та 

лабораторіями НаУОА, науковими 

структурними підрозділами 

3 5 11 Проректор з науково-педагогічної роботи, 

науковий відділ, факультет ПІМ, факультет 

міжнародних відносин, факультет романо-

германських мов 

 

Започаткування нових напрямів 

наукових фундаментальних і 

прикладних досліджень 

- 3 8 Проректор з науково-педагогічної роботи  

Збільшення кількості проектів, що 

беруть участь у вітчизняних і 

міжнародних грантових конкурсах 

0 5 9 Проректор з навчально-виховної роботи, 

факультет ПІМ, кафедра економіко-

математичного моделювання та інформаційних 

технологій 

 

Збільшення кількості навчально-

методичних видань 

13 16 25 Проректор з науково-педагогічної роботи  

Збільшення кількості викладачів з 

ненульовим h-index 

14 16 20 Проректор з науково-педагогічної роботи  

Запровадження гранту на розробку 

інноваційних навчальних курсів 

- 1 1 Проректор з науково-педагогічної роботи  

Вдосконалення критеріїв преміювання 

працівників університету 

- 1 1 Відділ кадрів, проректори, помічники ректора  

Покращення соціальної 

інфраструктури університету (ремонт 

їдальні, утеплення бібліотеки) 

8 2 1 Помічник ректора з АГД Здійснено ремонт 8 інших 

об’єктів 

2. Інтегрувати новітні цифрові технології в освітній, науковий, управлінський процеси 



 
 

3 
 

Впровадження електронного 

документообігу в управлінський 

процес, в тому числі кадровий 

документообіг погодження/візування 

наказів/договорів 

10% 100% 20% Провідний фахівець з документообігу 

відділ кадрів 

юридичний відділ 

розпочато процес 

впровадження системи 

електронного 

документообігу Signy 

Введення журналу обліку 

навантаження, карток навантаження, 

індивідуального плану викладачів в 

електронний документообіг 

- 3 од. 1 Директор бібліотеки, навчально-методичний 

відділ 

Були визначені інші 

пріоритети роботи у 

зв’язку з дистанційною 

формою навчання.  

Визначене технічне 

завдання проєктів.  

Запровадження електронної системи 

запису на всі вибіркові дисципліни, а 

також розширити список вибіркових 

дисциплін 

8% 100% 100% Навчально-методичний відділ, директор 

бібліотеки, помічник ректора зі стратегічного 

розвитку та забезпечення якості освіти, 

факультети (список вибіркових дисциплін) 

Система потребує 

вдосконалення. 

Вдосконалення системи 

рейтингування викладачів із 

долученням критерію врахування 

оцінки студентами якості викладання 

- 100% 100% Директор наукової бібліотеки, помічник 

ректора зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти 

 

Організація тренінгів для викладачів з 

нових цифрових технологій для 

покращення інформаційного 

забезпечення освітнього процесу та 

наукових досліджень 

1 2 11 Директор бібліотеки та ІТЦ  
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Розробка системи «Силабус» - 1 0 Директор наукової бібліотеки Визначені інші завдання у 

зв’язку з дистанційною 

формою навчання. 

Технічне завдання в 

процесі формування. 

Запровадження елементів змішаного 

навчання та створення відкритих 

онлайн-курсів для більш ефективної 

реалізації індивідуального підходу 

навчання 

0 10 11 Проректор з науково-педагогічної роботи, 

факультет ПІМ, гуманітарний факультет, 

кафедра економіко-математичного 

моделювання та інформаційних технологій, 

ННЦЗДН 

 

Збільшення навчально-методичних 

комплексів на платформі Moodle для 

забезпечення індивідуального плану 

навчання 

163 на 34 на 54 Факультету міжнародних відносин, кафедра 

психології та педагогіки, кафедра 

документознавства та інформаційної 

діяльності, гуманітарний факультет, кафедра 

індоєвропейських мов, кафедра англійської 

мови та літератури, кафедра міжнародної 

мовної комунікації 

 

Розробка процедури звернення 

іноземних абітурієнтів в режимі он-

лайн через веб-сайт НаУОА - 1 

1 Відділ міжнародних зв’язків  

Запровадження нового навчального 

медіа OAJS (Ostroh Academy 

Journalism School) для формування 

професійного портфоліо студентів - 1 

1 Кафедра журналістики  

3. Оптимізувати внутрішні та зовнішні комунікації Університету 
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Розробка та впровадження 

комунікаційної стратегії університету 

- 1 1 Проректор з навчально-виховної роботи, 

інформаційно-рекламний відділ 

 

Розробка та впровадження бренд-буку 

університету 

- 1 1 Проректор з навчально-виховної роботи, 

інформаційно-рекламний відділ 

 

Проведення моніторингу освітнього 

середовища університету 

0 1 1 Помічник ректора з освітнього менеджменту, 

проректор з навчально-виховної роботи, 

помічник ректора зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти, 

факультети/Інститут 

 

Збільшення кількості заходів для 

покращення зв’язку з роботодавцями 

та випускниками 

20 25 28 Проректор з навчально-виховної роботи, 

інформаційно-рекламний відділ, помічник 

ректора з освітнього менеджменту, кафедра 

журналістики, кафедра фінансів, обліку і 

аудиту, кафедра української мови та 

літератури, кафедра міжнародних відносин, 

факультет політико-інформаційного 

менеджменту, кафедра психології та 

педагогіки, кафедра цивільно-правових 

дисциплін, кафедра теорії та історії права, 

кафедра кримінально-правових дисциплін 

 

Створення інформаційного порталу 

nauka.oa.edu.ua 

- 1 0 Проректор з науково-педагогічної роботи Вирішено розміщувати 

інформацію на сайті 

університету 
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Організація заходів для популяризації 

здобутків університету 

15 18 42 

 

Проректор з навчально-виховної роботи, 

проректор з науково-педагогічної роботи, 

інформаційно-рекламний відділ, музей історії 

НаУОА, кафедра документознавства та 

інформаційної діяльності, кафедра 

міжнародних відносин, кафедра історії ім. 

Ковальського, кафедра економічної теорії, 

менеджменту та маркетингу, кафедра 

психології та педагогіки, кафедра цивільно-

правових дисциплін, кафедра теорії та історії 

права, кафедра кримінально-правових 

дисциплін 

 

Проведення тренінгів, орієнтованих на 

формування у студентів досвіду 

самостійної побудови освітньої 

траєкторії та вироблення навичок 

навчання впродовж життя 

10 13 13 Проректор з навчально-виховної роботи, 

кафедра журналістики, кафедра економічної 

теорії, менеджменту та маркетингу,  

 

Розширення діапазону співпраці із 

закордонними та вітчизняними 

партнерами для організації 

академічної та наукової мобільності: 

кількість заходів/кількість 

викладачів/кількість 

студентів/створення 

загальноуніверситетської бази 

закордонних відряджень 

 

 

 

 

2/41/63/ 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3/18/40/ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5/5/35/ 

 

 

 

1 

Факультет ПІМ, факультет романо-

германських мов, відділ міжнародних зв’язків 

Через карантинні умови 

більшість планованих 

заходів академічної 

мобільності 

відмінені/перенесені 
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Проведення заходів для корпоративної 

співпраці в університеті та між 

факультетами/інститутом 

17 33 31 Проректор з навчально-виховної роботи, 

проректор з науково-педагогічної діяльності, 

гуманітарний факультет, кафедра 

документознавства та інформаційної 

діяльності, кафедра політології та національної 

безпеки, кафедра цивільно-правових 

дисциплін, кафедра теорії та історії права, 

кафедра кримінально-правових дисциплін 

З огляду на карантин та 

обмеження помаранчевої 

зони не відбулись: 

Гальшка-2020, Рекреація-

2020, Гуртом -2020, 

Візитівка -2020. 

Створення інформаційного порталу 

для учасників академічної мобільності 

Erasmus+ на домені НаУОА 0 1 

 

 

1 Відділ міжнародних зв’язків 

 

 

 

 


