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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 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 
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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 58 міжнародних угод 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, 
Японії. 

У рамках угоди про академічну співпрацю з Варшавським університетом 
вдало реалізується спільна магістерська програма з виданням дипломів обох 
сторін з напрямку «Східні студії». Активно працюють програми семестрової 
академічної мобільності з Поморською академією в Слупську, Варшавським та 
іншими університетами. 

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». 
     Острозька академія посіла друге місце за рейтингом щодо якості викладання 
(Teaching Ranking) серед українських ЗВО, входить в Мідну лігу (Copper 
League) університетів, які можна вважати елітними, п’яте місце в Україні за 
рейтингом щодо якості досліджень (Research Ranking). Також академія тричі 
відзначена університетом Кембридж (Cambridge CAE exam) за успішну 
підготовку та найвищі підсумкові показники 

 

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 
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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. Член 
експертної 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) 
 
 

 
Кадрове забезпечення діяльності Національного університету 

«Острозька академія» 
 
В університеті станом на 31.12.2021 р. Працює 415 осіб (373 – за основним 

місцем роботи, 41 — за сумісництвом), із них: 
- науково-педагогічних працівників працювало протягом 2020-2021 

навчального року –202 особи, з них 170 осіб — за основним місцем роботи, 31 
— за сумісництвом. 

- докторів наук –  48 осіб (професорів - 30), за основним місцем роботи —
42 особи (мають звання професора – 24 особи), за сумісництвом — 6 осіб 
(мають звання професора – 4 особи); 

  кандидатів наук, доцентів– 104особи, за основним місцем роботи 
—92 особи  (67 – доценти), за сумісництвом — 12 осіб (5 – доценти); 

 керівники підрозділів —  18 осіб; 
- адміністративний, навчально-допоміжний персонал —  96 осіб; 
 обслуговуючий персонал– 89 осіб (рис.1). 
 

 
Рис.1. Структура працівників Національного університету  "Острозька 

академія" за основним місцем роботи за 2021 рік, % 
Розглянувши рисунок 2, можна проаналізувати кількісний та якісний 

склад науково-педагогічного персоналу за основним місцем роботи протягом 
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2021 року: викладачі, які мають науковий ступінь доктора наук, та вчене звання 
професора або доцента - 24,7%,  науковий ступінь кандидата наук – 54,1%, у 
загальному з науковими ступенями та вченими званнями 78,8% викладачів. У 
сукупності основну частку науково-педагогічного персоналу Національного 
університету «Острозька академія» становлять викладачі із вченими званнями 
та\або науковими ступенями. Частка викладачів без наукового ступеня (21,2%) 
включає аспірантів та викладачів-практиків. 

 
Рис.2. Структура якісного складу науково-педагогічного персоналу за 

2021 рік, % 
 

Таблиця 1 

Динаміка показників професорсько-викладацького складу 
Національного університету “Острозька академія” 2017-2021 рр. 

№п/
н 

Професорсько-
викладацький склад 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

1. Загальна чисельність науково-
педагогічних працівників, всього 
осіб,з них:  
докторів наук, професорів 
кандидатів наук, доцентів 
викладачів без наукових     
ступенів 

204 
 
 

44 
116 
53 

196 
 
 

47 
113 
30 

206 
 
 

43 
115 
48 

194 
 
 
50 
100 
44 

202 
 
 
48 
104 
51 

2. Чисельність науково-
педагогічних працівників за 
основним місцем роботи, всього 
осіб,з них:  
докторів наук, професорів 
кандидатів наук, доцентів 
викладачів без наукових     
ступенів 

176 
 
 
 

31 
102 
43 

169 
 
 
 

34 
103 
32 

176 
 
 
 

35 
102 
39 

170 
 
 
 
42 
90 
38 

170 
 
 
 
42 
92 
37 
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. 
Чисельність науково-
педагогічних працівників за 
сумісництвом, всього осіб,з них:  
докторів наук, професорів 
кандидатів наук, доцентів 
викладачів без наукових     
ступенів 

33 
 
 

13 
14 
1 

27 
 
 

10 
10 
7 

27 
 
 

8 
13 
6 

24 
 
 
8 
10 
6 

31 
 
 
6 
12 
12 

     
   У таблиці 1 зазначена динаміка показників професорсько-викладацького 

складу Національного університету «Острозька академія» протягом 2017-2021 
років. Аналізуючи досліджуваний період, простежується тенденція до 
збільшення докторів наук, професорів. Про це свідчить показник наявності 
докторів наук, професорів за основним місцем роботи у 2017 році  — 31 особа 
(17,6%) та у 2021 році — 42 особи (24,7%). 

    Розглянемо детальніше динаміку загальної чисельності науково-
педагогічних працівників Національного університету «Острозька академія» на 
рисунку 3. 

 
 

Рис.3. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників 
за 2017-2021 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. У той час як чисельність 
докторів наук, професорів 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 протягом 2021 року. 

 Розглянемо динаміку чисельності науково-педагогічних працівників за 
основним місцем роботи на Рисунку 4. 
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Рис.4. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників 

за основним місцем роботи за 2017-2021 роки, осіб 
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 та 
збільшенням чисельності у 2021 році. Чисельність докторів наук, професорів 
протягом 2017-2021 року мала тенденцію до зростання від 31 особи 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 (2017 рік –16,2% у 
порівнянні із 2021 роком – 15,3%). Так у 2017 році за сумісництвом працювало 
16,2% викладачів від загальної чисельності науково-педагогічних працівників, 
у 2018 році- 13,8%, у 2019 році — 13,1%, у 2020 році – 12,4%, у 2021 році – 
15,3%. 
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Рис.5. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників 
за сумісництвом за 2017-2021 роки, осіб 

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників за сумісництвом 
зменшувалась протягом досліджуваного періоду від 33 осіб до 24 осіб за 
рахунок зменшення викладачів з вченими званнями та науковими ступенями та 
збільшення викладачів-практиків, так у 2021 році спостерігається збільшення 
кількості запрошених викладачів з 24 до 31 особи, у зв’язку із залученням до 
навчального процесу викладачів-практиків. 

На рисунку 6 зображено результати проведеної вибірки вікового складу 
науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи: до 35 років ( 39 
осіб) – 22,9 %; від 35 до 45 років (73 особи) – 42,9 %; від 45 до 55 років (21 
особа) – 12,4%; від 55 років та більше (37 осіб) – 21,8%. 

 
Рис. 6. Структура науково-педагогічних працівників за віком 

у 2021 році, % 
 Проаналізувавши вікові показники професорсько-викладацького складу, 

можна стверджувати, що основний потенціал університету - це науковці, віком 
до 45 років які складають 65,9% (22,9% - віком до 35 років та 42,9% - віком до 
45 років). Середній вік докторів наук 54 роки (14 докторів наук, професорів 
пенсійного віку), середній вік кандидатів наук 39 років (лише 5 кандидатів наук 
пенсійного віку), у загальному, середній вік науково-педагогічних працівників 
із вченими званнями та/або науковими ступенями– 46 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 2021 рік було заплановано 
25 викладачам проходження підвищення кваліфікації (стажування) у 2021 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 2021 рік, про підвищення кваліфікації та 
стажування науково-педагогічних працівників. Проведений аналіз свідчив, що   
у 2021 році 47 викладачів університету пройшли підвищення кваліфікації за 
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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 11 осіб:   

 Плиска Ю.С., Кривицька О.Р., Янковська Ж.О. – присуджено вчене 
звання професора;  

 Галецький С.М., Августюк М.М., Смокович М.І.- присуджено вчене 
звання доцента; 

  Іщук С.І. – захистив дисертацію на науковий ступінь доктора наук;  
 Заблоцький Ю.В., Мусійчук Т.І., Близняк О.А., Балашова О.М. – 

захистили дисертації на науковий ступінь кандидата наук.  
          Основними освітніми та науковими центрами стажування викладачів 
університету у 2021 році були: Житомирський державний університеті імені 
Івана Франка, Інститут історії України НАН України, Навчально-методичний 
центр "Школа освітніх інновацій" при Національному університеті «Острозька 
академія», Волинський національний університете імені Лесі Українки, 
Національне агенство з забезпечення якості вищої освіти, Академія української 
преси, Фонд Конрада Аденауера в Україні, Університет імені Адама Міцкевича 
в Познані, Польський інститут передових досліджень (Polish Institute of 
Advanced Studies, PIAST), The Lane Kirkland Research Scholarship Program, 
Maria Curie-Sklodowska University (Lublin, Poland), Державна наукова установа 
"Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук 
України", ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та 
інформації", European Academy of Sciences and Research, Germany (Європейська 
академія наук і досліджень, Німеччина). 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 проводять 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 2021 році на конкурсній основі 
продовжено контракти та укладено на новий термін із 57 науково-
педагогічними працівниками.   

У 2021 році було прийнято за основним місцем роботи науково-
педагогічних працівників 12 осіб та звільнено 19 осіб. Із звільнених науково-
педагогічних працівників: 

 у зв’язку із закінченням строку трудового договору – 5 особи; 
 за власним бажанням – 6 осіб; 
 припинено трудові відносини – 1 особа. 
 З числа адміністративного, навчально-допоміжного та обслуговуючого 

персоналу з січня 2021 р. по грудень 2021 р. було прийнято 29 особи, 
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звільнено– 40 особи, з них: 
 у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору – 2 особи 

(сезонні працівники); 
 за власним бажанням–4 особи; 
 за угодою сторін – 31 осіб; 
 у зв’язку із скороченням штату – 3 особи. 
Серед науково-педагогічних працівників університету працює: 
 2 академіка АН Вищої школиУкраїни; 
 27 Відмінників освіти України; 
 2 Заслуженихдіячівнауки і технікиУкраїни; 
 12 Заслужених працівників освіти України; 
 5 ЗаслуженихюристівУкраїни; 
 1 Заслужений економіст України; 
 1 Кандидат в майстри спорту України; 
 1 Майстер спорту України; 
 1 ГеройУкраїни; 
 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. 
 У 2021 році 13 працівників були нагороджені грамотами, подяками. 
Відзначені у 2021 році працівники університету Почесними грамотами 

Управління освіти і науки, Рівненської обласної державної адміністрації:  
 Іщук С.І., директор навчально-наукового інституту 

ім.І.Малиновського; 
 Карповець М.В., директор навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту; 
 Костюк О.Ю., завідувач кафедри англійської мови та літератури; 
 Костюченко О.М., доцент кафедри журналістики та PR-

менеджменту; 
 Матласевич К.М., головний бухгалтер; 
 Марченко А.В., заступник головного бухгалтер; 
 Фоміних М.В., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту. 

     Нагороджена годинником від Рівненської обласної державної адміністрації 
Мельничук Н.М., помічник ректора з адміністративно-господарської діяльності. 
     Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти» Кривицька О.Р., 
завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних 
технологій. 
     Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України Ковальчук І.В., 
декан факультету романо-германських мов. 

Відзначені Подякою Міністерства освіти і наукиУкраїни: 
 Харчук Ю.Ю., помічник ректора з освітнього менеджменту; 
 Шулик Ю.В., помічник ректора зі стратегічного розвитку та 
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забезпечення якості освіти.  
      За видатні заслуги у сфері вищої освіти Кабінет Міністрів України   

призначив довічну стипендію Зайцеву М.О., професору кафедри філософії та 
культурного менеджменту. 

     Пастушок Г.С. нагороджено найвищою нагородою НаУОА – медаллю 
«Князь Василь-Костянтин Острозький». 
     05 березня 2021 серед переможців конкурсу«Жінка року — 2020» у 
номінації «Жінка – працівник освіти та науки» відзначили методистку кафедри 
економічної теорії, менеджменту і маркетингу економічного факультету 
Тамару Галецьку. 
     Відповідно до цілей відділу кадрів Національного університету «Острозька 
академія» у сфері якості на 2021 рік, заплановано упровадження електронного 
документообігу. Відповідно до поставлених цілей у 2021 році:  

- 176 працівникам університету виготовлено ключі електронного 
підпису (КЕП); 

- близько 200 працівників пройшли навчання у програмі  
електронного документообігу Signy; 

- започатковано подання доповідних записок керівниками підрозділів 
у програмі Signy; 

- розроблено маршрути погодження заяв викладачів про погодинну 
оплату праці та відпустки у програмі Signy; 

- протестовано заяви викладача на умовах погодинної оплати праці 
подані в електронному форматі на узгодження підписом (КЕП) через програму 
Signy; 

- проведена підготовча робота по веденні табельного обліку у 
електронному форматі у програмі ІАСУ; 

- відповідно до запитів Пенсійного фонду надіслані на портал 
Пенсійного фонду скановані трудові книжки працівників в електронному 
форматі. 

 

 
 

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 – 25 із 
загальним ліцензованим обсягом прийому – 1355 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 
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вивченням англійської мови 

2. 029Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 

3. 032Історія та археологія Історія та археологія 

4. 033Філософія Філософія 

5. Практична філософія. Консалтинг та 
коучинг 

6. 034Культурологія Культурологія 

7. 035 Філологія Українська мова та література 

8. Літературна творчість 

9. Літературна творчість та художній 
переклад 

10. Германські мови та літератури (переклад 
включно) , перша - англійська 

11.  Англійська та друга іноземна 
(німецька/французька) мови. Література. 
Переклад 

12. 051Економіка Економічна кібернетика 

13. 052Політологія  Політологія 

14. 053Психологія Психологія 

15. Психологія креативності та інновацій  
16. 061Журналістика Журналістика 

17. 071Облік і аудит Облік і оподаткування 

18. 072Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

19. 081Право Право 

20.  122Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 

21. 229Громадське здоров'я Громадське здоров'я 

22. 256Національна безпека (за окремими 
сферами забезпечення та видами 
діяльності)  

Національна безпека (за окремими 
сферами забезпечення та видами 
діяльності)  

23. 291Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

Країнознавство 

24. Міжнародні відносини 

25. Міжнародні регіональні студії 
 

Загальна кількість освітньо-професійних програм, за якими здійснюється 
підготовка магістрів, - 17 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. 029Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 

2. 031Релігієзнавство Релігієзнавство 

3. 032Історія та археологія Історія та археологія 

4. 034Культурологія Культурологія 

5. 035 Філологія Українська мова та література 

6. Германські мови та літератури (переклад 
включно) , перша - англійська 
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7. 051Економіка Економічна кібернетика 

8. 052Політологія  Політологія 

9. 053Психологія Психологія 

10. 061Журналістика Журналістика 

11. 071Облік і аудит Облік і оподаткування 

12. 072Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

13. 081Право Право 

14. 229Громадське здоров'я Громадське здоров'я 

15. 256Національна безпека (за окремими 
сферами забезпечення та видами 
діяльності)  

Національна безпека (за окремими 
сферами забезпечення та видами 
діяльності)  

16. 291Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

Міжнародні відносини 

17. Країнознавство 

 

Загальна кількість освітньо-професійних програм у НаУОА – 42: перший 
(бакалаврський) рівень – 25, другий (магістерський) - 17. 

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 / Літературна творчість та художній переклад 

Філологія / Англійська та друга іноземна 
(німецька/французька) мови. Література. Переклад 

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 / Міжнародні регіональні студії 
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 

7. 
Управління та 
адміністрування  

Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, 
банківська справа та страхування 

Облік і оподаткування / Облік і оподаткування  
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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 2525 
осіб, із них на денній формі навчання – 2141, на заочній – 384 особи. 

У 2021 році в університеті завершили відповідний цикл навчання 780 
студентів. За денною формою – 604 студентів (із них 446 бакалаврів, 158 
магістрів) та заочною – 127 студентів (із них 81 бакалавр, 46 магістрів) 
 
 

Результати прийому на навчання до 
Національного університету «Острозька академія»  

у 2021 році  
 

Прийом на навчання до університету у 2021 році здійснювався згідно 
з Правилами прийому на навчання до Національного університету «Острозька 
академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) 
https://vstup.oa.edu.ua/pravila-prijomu-do-nauoa/enter-2021, розробленими 
відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 
2021 році (зі змінами та доповненнями). 

 
Вступ на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

здійснювався на 18 спеціальностей та 23 освітньо-професійних програми. 
Найбільший конкурс за освітнім ступенем «бакалавр» (кількість осіб на 

1 місце державного замовлення): 
1) 071 «Облік і оподаткування» - 72 особи на 1 місце державного 

замовлення; 
2) 034 «Культурологія» - 51 особа на 1 місце державного замовлення; 
3) 052 «Політологія» - 47 осіб на 1 місце державного замовлення; 
4) 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія 

креативності та інновацій» - 41 особа на 1 місце державного замовлення; 
5) 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньо-професійні програми «Міжнародні відносини» та 
«Міжнародні регіональні студії» - по 33 особи на 1 місце державного  

замовлення. 
Найменший конкурс: 
1) 035 «Філологія» 035.01 «Українська мова та література» - 4 особи на 1 

місце державного замовлення. 
          Пріоритетність заяв в цілому по університету у 2021 році була такою:  

   І пріоритет 351 заява (у 2019 році – 366 заяв, у 2020 році – 421 заява);  
   ІІ пріоритет 305 заяв (у 2019 році – 286 заяв, у 2020 році – 292 заяви);  
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   ІІІ пріоритет 287 заяв (у 2019 році – 310 заяв, у 2020 році – 295 заяв). 
Вступ на 1 курс для здобуття освітнього ступеня магістра 

здійснювався на 16 спеціальностей та 17 освітньо-професійних програм. 
Найбільший конкурс за освітнім ступенем «магістр» (кількість осіб на 1 

місце державного замовлення):  
1) 081 «Право» - 12 осіб на 1 місце державного замовлення; 

2) 034 «Культурологія» - 9 осіб на 1 місце державного замовлення; 
3) 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньо-професійна програма «Країнознавство» - 8 осіб на 1 місце 
державного  замовлення. 

Найменший конкурс: 
1) 032 «Історія та археологія» 035.01 «Українська мова та література» - 1 

особа на 1 місце державного замовлення. 
Результати Вступної кампанії 2021 року вкотре підтвердили те, що 

кількість зарахованих на навчання студентів не прямопропорційно залежить від 
загальної кількості поданих заяв.   

Тому під час Вступної кампанії 2022 особливу увагу доцільно звертати на 
пріоритетність заяв та збільшення кількості вступників із заявами 1-3 
пріоритетів. Адже, подання саме таких заяв свідчить про свідомий вибір 
абітурієнтами саме НаУОА як пріоритетного закладу вищої освіти для здобуття 
якісної вищої освіти. 
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 Порівняльна статистика кількості поданих заяв вступників першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти за 2020-2021 роки, під час основного етапу вступної кампанії, подана у таблиці 5. 

Таблиця 5 
Порівняльна статистика кількості поданих заяв вступників першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти НаУОА за 2020-2021 роки 
 

Спеціальності/ 
ОПП 

  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Ліцензований 
обсяг 

Максимальні 
обсяги 

державного 
замовлення 

(денна) 

Кількість заяв  
Ліцензований 

обсяг 
Максимальні 

обсяги 
державного 
замовлення 

(денна) 

Кількість заяв  

денна/заочна 
(всього)       2021 2020 

денна/заочна 
(всього) 

2021 
денна/заочна 

2020 
денна/заочна 

081 Право/Право 105/50 (155) 35 477 473 75/5 (80) 20 107/58 (165) 120/53 (173) 
035.041 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська / 
Англійська та друга 
іноземна (німецька/ французька) мови. 
Література. Переклад 100/30 (130) 50 444 424 25/30 (55) 16  30/27 (57) 41/33 (74) 
035.01 Українська мова та 
література/Українська мова та література 50/- (50) 25 67 

120 20/10 (30)  10 16/11 (27) 12/3 (15) 

035.01 Українська мова та 
література/Літературна творчість і  
художній переклад 20/- (20) 0 33 
034 Культурологія/ Культурологія 25/15 (40) 5 51 61 15/15 (30)  1 9/2 (11) 8/7 (15) 
061 Журналістика/ Журналістика 40/10 (50) 12 241 126 25/10 (35)  2 10/5 (15) 7/- (7) 
031 Релігієзнавство/ Релігієзнавство         10/15 (25)  1 4/8 (12) 6/4 (10) 
033 Філософія/Практична філософія.  
Консалтинг та коучинг 20/15 (35) 5 56 36         
291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні 
студії/Міжнародні відносини 50/- (50) 5 167 207 15/10 (25) 4  19/22  (41) 26/28 (54) 
291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні 
студії/Країнознавство      - 56  15/10 (25) 1  8/ 2 (10) 16/0 (16) 
291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
Міжнародні регіональні студії 30/- (30) 4 66 -         
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032 Історія та археологія/ Історія та 
археологія 30/20 (50) 17 112 146 20/15 (35) 7  10/ 5 (15) 16/9 (25) 
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування/ Фінанси, банківська справа та 
страхування 60/20 (80) 16 100 

145 25/15 (40)  5  23/8 (31) 40/22 (62) 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування/ Державні та корпоративні 
фінанси 30/15 (45) 0 3 
071 Облік і оподаткування/ Облік і 
оподаткування 25/20 (45) 5 72 49 10/10 (20) 7 19/6 (25) 27/13 (40) 
051 Економіка/ Економічна кібернетика 50/20 (70) 17 103 

115 10/- (10)  4 15/ - (15) 14/- (14) 051 Економіка/ Цифровий маркетинг 30/20 (50) 0 38 
122 Комп'ютерні науки/ Комп'ютерні науки 60/20 (80) 12 187 141         
053 Психологія/ Психологія 25/20 (45) 9 121 

167 20/10 (30) 3  12/  9 (21) 14/10 (24) 
053 Психологія/ Психологія креативності  
та інновацій 25/20 (45) 4 41 
052 Політологія/ Політологія 25/20 (45) 5 93 92 15/10 (25) 1 5/ 4 (9) 12/3 (15) 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа/ Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 30/20 (50) 13 85 59 10/5 (15) 5 2/0 (2) 8/4 (12) 
256 Національна безпека (за окремими 
сферами забезпечення та видами 
діяльності)/ Національна безпека (за 
окремими сферами забезпечення та видами 
діяльності) 40/70 (110) 0 218 143 30/30 (60)  - 9/ 19 (18)   
229 Громадське здоров'я/ Громадське 
здоров'я 30/ - (30) 5 23 38 10/30 (40)  -   6/ 20 (26)   
013 Початкова освіта/ Початкова освіта з 
поглибленим вивченням англійської мови 30/20 (50) 6 35 38         

Усього 
930/425 
(1355) 250 2833 2636 350/230 (580) 87  304/ 206 (510) 367/189 (556) 

 

Таким чином, на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти було подано у 2021 році на 197 заяв більше, ніж у 2020 
році, а на другий (магістерський) рівень – на 46 заяв менше. Що вкотре підтверджує тенденцію до зменшення бажання 
бакалаврів здобувати освітній ступінь магістра та спонукає до інтенсифікації профорієнтаційної роботи серед потенційних 
вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти (як бакалаврів НаУОА, так й інших ЗВО).  



18 

 

     Найпопулярніші ТОП-10 спеціальностей НаУОА першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти під час Вступної кампанії 2021 за кількістю поданих заяв 
відображено у таблиці 6. 

Таблиця 6 

ТОП-10 спеціальностей НаУОА під час Вступної кампанії 2021 року у 

порівнянні з 2020 роком 
Місце у 

рейтингу Код Спеціальність/Роки 
Кількість заяв 
2020 2021 

1 081 Право 473 477 

2 035.041 
Філологія: германські мови та літератури ( переклад 

включно), перша – англійська 424 
444 

3 061 Журналістика 126 241 

4 256 
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення 

та видами діяльності) 143 
218 

5 122 Комп'ютерні науки  141 187 

6 291 
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії/ Міжнародні відносини 207 
167 

7 053 
Психологія/ Психологія + Психологія креативності та 

інновацій 167 
162 

8 032 Історія та археологія 146 112 
9 051 Економіка 115 141 

10 072 Фінанси, банківська справа та страхування 145 100 
 

 Подане у таблиці 6 ранжування найпопулярніших спеціальностей 
НаУОА за кількістю поданих заяв відповідає ситуації на ринку освітніх послуг 
України у 2021 році (рис.7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рис.7. Рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв до ЗВО України 
під час Вступної кампанії 2021
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У 2021 році на перший (бакалаврський) рівень денної форми здобуття вищої освіти зараховано 518 студентів (станом на 
1 листопада). Детальніше динаміку кількості зарахованих студентів на 1 курс денної форми бакалаврату за 2020-2021 роки 
подано у таблиці 7. 

                                                                

Таблиця 7 

Динаміка кількості вступників, зарахованих НаУОА на 1 курс першого (бакалаврського) рівня денної форми 
здобуття вищої освіти за 2020-2021 роки 

 
Спеціальності / освітньо-професійні програми/ роки/ вид фінансування здобуття 

вищої освіти 
 

2020 2021 

Б
ю

дж
ет

 

К
он

тр
ак

т 

 
В

сь
ог

о 

Б
ю

дж
ет

 

К
он

тр
ак

т 

 
В

сь
ог

о 

081 «Право»/ ОПП «Право» 29 76 105 37 68 105 
035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша 
– англійська»/ ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська» (2020 рік), ОПП «Англійська та друга іноземна (німецька/французька) 

мови. Література. Переклад» (2021 рік) 

 
46 

 
54 

 
100 

 
44 

 
56 

 
100 

033 «Філософія»/ ОПП «Практична філософія. Консалтинг та коучинг» 2 0 2 4 4 8 
034 «Культурологія» /ОПП «Культурологія» 3 2 5 1 7 8 
035.01 «Українська мова та література»/ ОПП «Українська мова та література» 17 4 21 15 2 17 
035.01 «Українська мова та література»/ ОПП «Літературна творчість», ОПП 

«Українська мова та література з поглибленим вивченням англійської мови» (2020 

рік), ОПП «Літературна творчість та художній переклад» (2021 рік) 

3 2 5 2 0 2 

061 «Журналістика»/ ОПП «Журналістика» 9 11 20 13 22 35 
032 «Історія та археологія» / ОПП «Історія та археологія» 10 5 15 7 8 15 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»/ОПП 

«Міжнародні відносини» 
 
5 

 
32 

 
37 

 
6 

 
20 

 
26 

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

«Країнознавство» (2020 рік), ОПП «Міжнародні регіональні студії» (2021 рік) 
 
3 

 
10 

 
13 

 
3 

 
10 

 
13 

051 «Економіка»/ОПП «Економічна кібернетика» 14 11 25 8 16 24 
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051 «Економіка»/ ОПП «Цифровий маркетинг» - 3 3 - 3 3 
071 «Облік і оподаткування»/ ОПП «Облік і оподаткування» 1 2 3 2 4 6 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / ОПП «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
       9 4 13 10 5 15 

122 «Комп’ютерні науки»/ ОПП «Комп’ютерні науки» 11 35 46 14 25 39 
013 «Початкова освіта»/ ОПП «Початкова освіта з поглибленим вивченням 

англійської мови» 
5 4 9 6 1 7 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»/ ОПП «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 
11 6 17 12 3 15 

052 «Політологія»/ ОПП «Політологія» 2 7 9 4 3 7 
053 «Психологія»/ ОПП «Психологія» 5 17 22 7 16 23 
053 «Психологія»/ ОПП «Психологія креативності та інновацій» - 6 6 1 4 5 
229 «Громадське здоров'я» / «Громадське здоров'я» 3 7 10 3 2 5 
256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 
діяльності)»/ ОПП «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та 

видами діяльності)» 

 
- 

 
30 

 
30 

 
- 

 
40 

 
40 

Національний університет «Острозька академія» 
Усього по університету 188 328  199 319  
Відсоткове співвідношення 36,4 63,6 38,4 61,6 
Усього 516 518 
 

Щодо динаміки кількості вступників, зарахованих НаУОА на 1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
2015-2021 роки, то в цілому по університету кількість студентів зросла від 365 в 2015 році до 518 у 2021 році. Частка 
студентів, які навчаються за кошти державного бюджету, зменшилася з 54,0 % у 2015 році до 38,4 % у 2021 році. Відповідно 
зріс відсоток студентів, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 46 % у 2015 році до 61,6 % 
у 2021 році.  

Відповідно до таблиці 3 у 2021 році (враховуючи всі етапи переведення вступників пільгових категорій з контрактної 
форми здобуття вищої освіти на бюджет за погодженням з Міністерством освіти і науки України) до НаУОА на перший 
(бакалаврський) рівень вищої освіти вступило на 11 осіб більше на бюджет та на 9 осіб менше на контракт порівняно із 2020 
роком. Загалом на 2 особи більше. 
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Виявлені тенденції, зокрема скорочення державного замовлення на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
свідчить про необхідність подальшої активної та ефективної профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів із застосуванням 
різноманітних офлайн та онлайн заходів. 

З метою визначення відсотку виконання ліцензованого обсягу детальніше проаналізовано динаміку кількості 
зарахованих студентів на 1 курс денної форми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 2020-2021 роки у розрізі 
спеціальностей та освітньо-професійних програм (табл. 8). 

Таблиця 8 

Динаміка кількості студентів, зарахованих НаУОА на 1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної 
форми за 2020-2021 роки з врахуванням відсотку виконання ліцензованого обсягу 

 
Спеціальність/Освітньо-професійна програма 2020 2021 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 
035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»/ ОПП 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 
46 54  

 
- Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 100 (100 %) 

035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»/ ОПП 

«Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад» 
 
- 

44 56 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 100 (100 %) 
256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)»/ОПП «Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» 
- 30 - 40 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 30 (100 %) 40 (100 %) 
081 «Право»/ ОПП «Право» 29 76 37 68 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 105 (100 %) 105 (100 %) 
061 «Журналістика»/ОПП «Журналістика» 9 11 13 22 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 20 (80 %) 35 (87,5 %) 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»/ ОПП «Міжнародні відносини» 5 32 6 20 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 37 (74 %) 26 (52 %) 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»/ ОПП «Країнознавство» 3 10 - 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 13 (26 %) 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»/ ОПП «Міжнародні регіональні студії» - 3 10 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 13 (43,3 %) 
032 «Історія та археологія» / ОПП «Історія та археологія» 10 5 7 8 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 15 (50 %) 15 (50 %) 
051 «Економіка»/ОПП «Економічна кібернетика» 14 11 8 16 
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Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 25 (83,3 %) 24 (48 %) 
051 «Економіка»/ОПП «Цифровий маркетинг» - 3 - 3 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 3 (15 %) 3 (10 %) 
122 «Комп’ютерні науки»/ ОПП «Комп’ютерні науки» 11 35 14 25 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 46 (92 %) 39 (65 %) 
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»/ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 11 6 12 3 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 17 (56,7 %) 15 (50 %) 
052 «Політологія»/ ОПП «Політологія» 2 7 4 3 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 9 (36 %) 7 (28 %) 
053 «Психологія»/ ОПП «Психологія» 5 17 7 16 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 22 (88 %) 23 (92 %) 
053 «Психологія»/ ОПП «Психологія креативності та інновацій» - 6 1 4 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 6  (24 %) 5 (20 %) 
035 «Філологія» 035.01 «Українська мова та література»/ ОПП «Українська мова та література» 17 4 15 2 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 21 (70 %) 17 (34 %) 
035 «Філологія» 035.01 «Українська мова та література»/ ОПП «Літературна творчість» 3 1 - - 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 4 (26,7 %) 
035 «Філологія» 035.01 «Українська мова та література»/ ОПП «Українська мова та література з поглибленим 

вивченням англійської мови» 
0 1 - - 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 1 (6,7 %) 
035 «Філологія» 035.01 «Українська мова та література»/ ОПП «Літературна творчість та художній переклад» - 2 0 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 2 (10 %) 
033 «Філософія» /ОПП «Практична філософія. Консалтинг та коучинг» 2 0 4 4 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 2 (10 %) 8 (40 %) 
034 «Культурологія»/ ОПП «Культурологія» 3 2 1 7 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 5 (16,7 %) 8 (32 %) 
071 «Облік і оподаткування»/ОПП «Облік і оподаткування» 1 2 2 4 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 3 (12 %) 6 (24 %) 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 9 4 10 5 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу)             13  (32,5 %) 15 (25 %) 
013 «Початкова освіта»/ ОПП «Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови» 5 4 6 1 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 9 (30 %) 7 (23,3 %) 
229 «Громадське здоров'я»/ ОПП «Громадське здоров'я» 3 7 3 2 

Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 10 (20 %) 5 (16,7 %) 
Національний університет «Острозька академія» 

Всього по університету 188 328 199 319 
Всього (% виконання ліцензованого обсягу) 516 (55,5 %) 518 (55,7 %) 
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Відповідно до аналітичної інформації, поданої у таблиці 8, критично переглянуто особливості освітньо-професійних 
програм у межах спеціальностей, факультетів/інститутів, закрито освітньо-професійні програми, на яких відсутній набір у 
2021  році, а саме:  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ОПП «Державні та корпоративні фінанси», 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування»/ ОПП «Міжнародні фінанси», 033 «Філософія»/ОПП «Філософія», 035 
«Філологія» 035.01 «Українська мова та література»/ ОПП «Літературна творчість та художній переклад», 

запропоновано нові спеціальності та освітньо-професійні програми на Вступну кампанію 2022 року, зокрема: 061 
«Журналістика»/ ОПП «Реклама та PR», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ОПП «Фінанси та бізнес-
аналітика», 075 «Маркетинг»/ ОПП «Data-маркетинг та аналітика». 
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Максимальний обсяг державного замовлення НаУОА у 2021 році на перший 
(бакалаврський) рівень вищої освіти склав 250 місць (у 2020 році - 244 місця, у 
2019 році – 253 місця).  

Доведений обсяг державного замовлення у 2021 році 191 місце (у 2020 
році - 204 місця, у 2019 році – 186 місць).  

Відмов від бюджетних місць у 2021 році – 19 осіб (у 2020 році – 16 осіб, 
у 2019 році - 20 осіб).  

Шляхом самостійного перерозподілу на бюджет у 2021 році НаУОА 
переведено 9 контрактників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
денної форми ( у 2020 році - 11 осіб,  у 2019 році - 8 осіб). 

Що стосується географії вступників у 2021 році, то відповідно до рис.8 до 
НаУОА вступили представники з 22 областей України та м. Київ (у 2020 році - 
21 область та АР Крим).  
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Рис.8. Географія студентів НаУОА 1 курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної форми у 2021 році 
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У 2021 році зарахування на другий (магістерський) рівень вищої освіти денної та заочної форм здобуття проходив у 
кілька етапів.  

Так, за результатами двох етапів Вступної кампанії 2021 на денну форму здобуття вищої освіти зараховано 147 
студентів (78 – на бюджет та 69 – на контракт), за результатами трьох етапів вступу студентами заочної форми здобуття вищої 
освіти стало 86 студентів. Детальніше динаміку кількості зарахованих студентів на 1 курс денної та заочної форм другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за 2020-2021 роки у межах спеціальностей та освітньо-професійних програм подано у 
таблиці 9. 

Таблиця 9 

Динаміка кількості студентів, зарахованих НаУОА на 1 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти денної 
та заочної форм за 2020-2021 роки 

Спеціальності / Освітньо-професійна програма/ 
вид фінансування здобуття вищої освіти 

Денна форма здобуття 
вищої освіти 

Заочна форма 
здобуття вищої 

освіти 
2020 2021 2020 2021 

Б
ю

дж
ет

 

К
он

тр
ак

т 

Б
ю

дж
ет

 

К
он

тр
ак

т 

К
он

тр
ак

т 

   
К

он
тр

ак
т 

081 «Право»/ ОПП «Право» 14 44 11 40 10 5 
Усього  58 51 10 5 
035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»/ 
ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

8 6 16 1 17 14 

Усього  14 17 17 14 
035 Філологія 035.01 «Українська мова та література»/ ОПП «Українська мова та література» 7 3 10 1 0 1 
Усього  10 11 0 1 
034 «Культурологія»/ОПП «Культурологія» 2 4 1 3 4 0 
Усього  6 4 4 0 
061 «Журналістика» /ОПП «Журналістика» 1 5 3 2 - 0 
Усього  6 5 - 0 
031 «Релігієзнавство»/ ОПП «Релігієзнавство» 1 1 1 0 1 8 
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Усього  2 1 1 8 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»/ ОПП «Міжнародні 

відносини» 
2 13 4 3 10 13 

Усього  15 7 10 13 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»/ ОПП 

«Країнознавство» 
1 8 1 4 0 0 

Усього  9 5 0 0 
032 «Історія та археологія» / ОПП «Історія та археологія» 4 10 7 0 3 2 
Усього  14 7 3 2 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ОПП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
8 11 5 0 9 0 

Усього  19 5 9 0 
071 «Облік і оподаткування»/ОПП «Облік і оподаткування» 2 1 7 1 2 2 
Усього  3 8 2 2 
051 «Економіка»/ОПП «Економічна кібернетика» 4 1 5 4 - - 
Усього  5 9 - - 
053 «Психологія»/ ОПП «Психологія» 4 1 4 2 7 8 
Усього  5 6 7 8 
052 «Політологія»/ ОПП «Політологія» 1 6 1 0 4 1 
Усього  7 1 4 1 
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»/ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» 

3 2 2 0 1 0 

Усього 5 2 1 0 
256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)»/ОПП 

«Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» 

- 0 8 - 20 

Усього - 8 - 20 
229 «Громадське здоров'я»/ ОПП «Громадське здоров'я» - 0 0 - 29 
Усього  0 - 29 

Національний університет «Острозька академія» 
Усього по університету  62 116 78 69 68 103 

Усього 178 147 68 103 
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     Таким чином, виходячи із даних таблиці 9, у 2021 році зменшилася кількість зарахованих магістрів на денну форму 
здобуття вищої освіти на 31 особу, порівняно із 2020 роком, а на заочну форму зросла відповідно на 35 осіб. На вступну 
кампанію 2022 року доцільно далі посилювати співпрацю з військовослужбовцями Збройних сил України та здобувачами 
другої, третьої вищої освіти різних сфер зайнятості. Крім цього, відкрито нові спеціальності та ОПП, а саме:  
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» /  «Інформаційна аналітика та комунікаційний менеджмент» 

034 «Культурологія»/ ОПП «Менеджмент культурних проєктів»; 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ОПП «Фінанси та бізнес-аналітика»; 

073  «Менеджмент» / ОПП «HR-Менеджмент» та «Менеджмент продажів та логістика»; 

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

Поряд із зарахуванням на 1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбувався вступ і на старші курси 
бакалаврату, як за денною, так і за заочною формами. Кількість вступників, зарахованих НаУОА на 1 (скорочений термін 
навчання) та старші курси першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми здобуття вищої освіти під час 
трьох етапів Вступної кампанії 2021 відображено у таблиці 10. 

Таблиця 10 

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 2021 

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 2 2 1 10   3 15 
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»     1  1 - 2 
035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська» 

2    3    - 5 

061 «Журналістика» 1       - 1 
071 «Облік і оподаткування»    1  1  2 - 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  1      1 - 
052 «Політологія»    1    1 - 
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053 «Психологія» 2    7   - 9 
229 «Громадське здоров'я»  1  2     1 2 
256 «Національна безпека (за окремими сферами 
забезпечення та видами діяльності)» 

12    1   - 13 

Всього  20 4 4 3 22 1 1 8 47 
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Також 33 студенти-пільговики першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти, яких зараховано на контрактну форму 
навчання, було подано на розгляд 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. За результатами трьох засідань і згідно з 
рішеннями Комісії у 2021 році 25 студентам було змінено джерело 
фінансування з «за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб» на «за 
державним замовленням» (у 2020 році – 18 осіб було переведено на бюджетну 
форму навчання, у 2019 році – 8 студентів). 

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». 

Доцільно зазначити, що за обсягом фактичного використання пільгового 
кредитування для здобуття вищої освіти НаУОА увійшов до п’ятірки ЗВО-
лідерів, залучивши для студентів-вступників 2021 року пільгових категорій 
725 635 грн. Попереду лише ПУ «Київська школа економіки» - 1 456 215 грн., 
Черкаський НУ – 1 014 246 грн., Запорізький НУ – 855 635 грн. та Львівський 
НАУ – 791 585 грн., усі інші ЗВО не більше 220 000 грн. 

Щодо якості вступника, зокрема першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, то першість в Україні Національний університет «Острозька 
академія» посів зі спеціальностей 256 «Національна безпека (за окремими 
сферами забезпечення та видами діяльності)» та 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа».  

Друге місце – зі спеціальності 035 Філологія (035.041 «Германські мови 
та літератури (переклад включно), перша – англійська)», 035.01 «Українська 
мова та література», 081 «Право» та 229 «Громадське здоров’я». 

Третю сходинку серед державних ЗВО України за середнім конкурсним 
балом абітурієнтів Острозька академія зайняла зі спеціальностей 053 
«Психологія», 032 «Історія та археологія», 061 «Журналістика» та 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».  

Четверта позиція – зі спеціальностей 033 «Філософія», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», п’ята – зі спеціальностей 034 
«Культурологія» та 052 «Політологія». 

У 2021 році зросла також кількість зарахованих студентів із 
конкурсним балом 200 і становила 13 осіб (7 осіб зі спеціальності 035.041 
«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»,  4 
особи зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії»/ ОПП «Міжнародні відносини», 1 особа зі спеціальності 
081 «Право»,  1 особа – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», (у 
2020 році - 10 осіб, у 2019 – 4 особи). 
          Крім цього, Національний університет «Острозька академія» посів 4 
місце з 59 серед правничих шкіл України. Відтак потрапив у лідерські позиції 
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рейтингу поруч із Національним юридичним університетом імені Ярослава 
Мудрого (3 місце), Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка (2 місце), Національним університетом «Києво-Могилянська 
академія» (1 місце).  

У цілому за усіма рівнями освіти та формами її здобуття у 2021 році було 
зараховано таку ж кількість студентів як і у 2020 році (табл.11). 

Таблиця 11 

Динаміка кількості зарахованих студентів на 1 та старші курси першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної 

та заочної форм до НаУОА за 2020-2021 роки 
Рівень та форма освіти 2020 2021 2021-2020 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти    
Перший курс (денна форма здобуття освіти) 516 518 +2 
Перший курс (заочна форма здобуття освіти) 21 20 -1 
Старші курси (денна форма) 7 8 +1 
Старші курси (заочна форма) 33 27 -6 
Всього  577 573 -4 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти     
Денна форма здобуття освіти 178 147 -31 
Заочна форма здобуття освіти 68 103 +35 
Всього 246 250 +4 
Всього зараховано студентів всіх рівнів і форм 
здобуття освіти 

823 823 0 

 
Таким чином, беручи до уваги все зазначене вище, можемо 

стверджувати, що на якісні та кількісні показники наборів під час вступної 
кампанії 2021 року, впливали не лише внутрішні чинники, а й зовнішні 
проблемні моменти, зокрема: значний відсоток неявок вступників на пункти 

тестування (табл. 12) та зменшення рівня успішності вступників за 

результатами складання ЗНО у розрізі предметів (табл. 13).   
Таблиця 12 

Явка учнів на пункти тестування в Рівненській та сусідніх областях у 
2021 році 

Регіон України Явка учнів на ЗНО 
Чернігівська область 75,71 % 
Полтавська область 73,46 % 

м. Київ 72,69 % 
Рівненська область 56,53 % 
Волинська область 58,02 % 

Тернопільська область 64,07 % 
Житомирська область 68,89 % 
Хмельницька область 70,40 % 

 
На жаль, явка учнів на ЗНО у Рівненській області у 2021 році була 

найнижчою і становила лише 56,53 %. 
Таблиця 13 

Динаміка відсотку учнів, які не подолали поріг «склав/не склав» 
ЗНО за 2020-2021 роки 
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ЗНО 2020 2021 
Українська мова і література 8,32 % 7,96 % 
Українська мова - 7,45 % 
Історія України 13,19 % 18 % 
Біологія 5,51 % 2,34 % 
Англійська мова 7,35 % 10,68 % 
Математика 12,7 % 31,11 % 
Географія 0,6 % 5,38 % 
Фізика 7,7 % 8,33 % 
 
 Згідно з даними таблиці 12 у 2021 році порівняно із 2020 роком 
погіршилися результати ЗНО з таких предметів як «Історія України», 
«Англійська мова», «Географія» та найбільше «Математика». Саме ці 
предмети належали до найбільш затребуваних під час вступу 2021. 

- значно менший обсяг фактично отриманого державного 

замовлення від максимально погодженого на перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти Міністерством освіти і науки України (у 2021 році зменшено на 
59 місць, у 2020 році на 40 місць, у 2019 році на 67 місць).  

Необхідно на загальнодержавному рівні мінімізувати розбіжність 
максимальних та фактично наданих МОН України обсягів державного 
замовлення. 

- відмови вступників від місць державного замовлення.  
Причин декілька:  
1) абітурієнти та їхні батьки, не повністю розуміють, що таке пріоритети 

і як їх правильно виставляти;  
2) абітурієнти хочуть здобувати вищу освіту у ЗВО столиці та обласних 

центрів, хоч і на контрактій формі;  
3) деякі спеціальності менш престижні за інші;   
4) відмови від державних місць.  
Крім цього, важливими питаннями є: 
1. Збільшення вартості здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для престижних спеціальностей та зменшення для тих, що 
користуються меншим попитом на ринку освітніх послуг України. 

2. Оптимізація спеціальностей та освітньо-професійних програм 
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
(закриття програм, що не користуються попитом та відкриття більш 
популярних, міждисциплінарних програм, подальша робота щодо уникнення 
малокомплектних груп від 1 до 9 осіб). 

Ефективне вирішення зазначених вище питань як на рівні НаУОА, так і 
на загальнодержавному рівні, дасть можливість покращити кількісні та якісні 
показники Вступної кампанії 2022 року.  
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Науково-дослідна робота  
 

Таблиця 14 

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2021 РОЦІ 
 

 
Таблиця 15 

Динаміка обсягу фінансування за д/б НДР і НР (тис. грн.) за 2017-2021 
роки 

Рік Фундаментальні 
дослідження 

Наукові роботи 
молодих учених 

Прикладні дослідження 

2017 630,902 
грн. 

248,198 
грн. 

0,0 грн. 

 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Кількість захищених докторських дисертацій 2 5 5 1 

Кількість захищених кандидатських дисертацій 3 4 7 7 

Студенти-переможці ІІ туру всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

5 6 6 7 

Студенти-переможці всеукраїнської студентської 
олімпіади 

18 6 Не 
відбувал

ися 

Не 
відбувалися 

Студенти-переможці регіональних та галузевих 
конкурсів, змагань, олімпіад 

7 1 4 7 

Кількість публікацій у виданнях, що включені до 
Scopus/Web of science 

28 32 31 
(+6 

поданих 
до друку) 

72 

Кількість інших публікацій статей (в тому числі 
фахових) 

208 240 190 205 

Монографії (в т. ч. розділи в колективних 
монографіях) 

21 25 14 23 

Підручники 0 1 0 1 

Навчальні посібники 4 5 17 23 

Наукові записки 14 12 12   9 
(+3 вип. в 
друці) 

Підготовка навчально-методичних видань 8 7 11 23 

Проведені конференції 16 (8 – м, 
8 – в) 

22 (12- м, 
10 – в) 

23 (11- м, 
12 – в) 

25 (13 – м, 
12 – в) 

Круглі столи 6 6 6 27 

Інші наукові заходи (форуми, семінари, 
презентації) 

19 6 5 24 
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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. 

2021 (0) 0,0 грн. 0,0 грн. 0,0 
грн. 

Усього: 0,0 
грн. 

 
Таблиця 16 

Динаміка залучених коштів НаУОА  
на наукову діяльність, грн. 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

2 221 350 595 332 2 224 200 1 255 123 

 

У тому числі:  
1. Town and Gown 2.0: the strategic cooperation between university and 

city in V4 and Ukraine. International Visegrad Fund. Project ID # 
22110065 (Д. Шевчук) – 583 123 грн. 

2. «Академічна протидія гібридним загрозам – WARN» 610133-EPP-
1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP.  Інструмент європейського 
сусідства та партнерства (Еразмус+: КА2 Розвиток потенціалу 
вищої освіти) (Е. Балашов, Т. Жовтенко) – 148 000 грн. 

3. Кафедра історії ім. проф. М. П. Ковальського, проект видання 
навчального посібника з історії Волині – 98 950 грн. 

Таблиця 17 

Подані на конкурс проєкти 
 

    МОН України Національний 
фонд              
досліджень 
України 

Erasmus+ за напрямом 
Жан           Моне, 

Вишеградський фонд, 
інші фонди  
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2021 р. 3 проєкти: 
2 — конкурс молодих 
учених; 1 — основний 

конкурс 
(подано на конкурс) 

 

 
1 проект 

Програма Erasmus+ ім. Жана 
Моне: 2 проекти 

Вишеградський фонд: 
Town and Gown 2.0: the 

strategic cooperation between 
university and city in V4 and 

Ukraine 
(International Visegrad Fund. 

Project ID # 22110065) 
Конкурс наукових проектів 

Фонду Конрада Аденауера: 2 
проекти 

Конкурс освітніх проектів 
House of Europe: 2 проекти  

2020 р. 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) 

- - 

2018 р. 4 проєкти: 
2 — конкурс молодих 
учених; 2 — основний 

конкурс 
(не пройшли конкурсного 

відбору) 

- - 

Таблиця 18 

Студентська наукова робота 
ННІ, факультет Наукові 

гуртки, 
лабораторії 

Наукові 
заходи 
в ОА 

Участь у 
НЗ поза 

ОА 

Видання 
студентських 

наукових 
збірників 

ННІ соціально-гуманітарного 
менеджменту 

14 4 5 1 

ННІ міжнародних відносин і 
національної безпеки 

22 0 0 2 

ННІ права ім. І. Малиновського 6 2 1 0 

Факультет романо-германських мов 5 4 2 2 

Економічний факультет 9 1 0 1 

 58 11 7 6 

 
Таблиця 19 

Кількість студентів, які взяли участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних 

наук, переможці 
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Навчально-науковий інститут, факультет Кількість  

учасників 
Кількість 
переможців 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного 
менеджменту 

3 1 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та 
національної безпеки  

5 1 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 0 0 
Факультет романо-германських мов 0 0 
Економічний факультет 8 5 
 16 7 
 

Таблиця 20 

Кількість опублікованих студентських статей: 
Навчально-науковий інститут, факультет Кількість опублікованих 

статей 
самостійно у співпраці 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного 
менеджменту 

24 5 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та 
національної безпеки  

83 6 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 14 0 
Факультет романо-германських мов 32 0 
Економічний факультет 38 10 
 191 21 
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ КАФЕДР 

Таблиця 21 
Кафедра / науковий 

структурний підрозділ 
Тема, № держреєстрації, 
термін виконання, Обсяг 

фінансування 

Керівник Коротка анотація Наукові результати в 2021 році (наукові заходи, проекти, 
публікації, захищені дисертації тощо) 

Економічний факультет 
Кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

«Забезпечення сталого розвитку 
фінансової системи України у 
сучасних умовах», (номер 
державної реєстрації: 
0121U112619) 
 
2021-2025 рр.  
 
50 тис. грн. 

д.  екон. н., проф. 
Мамонтова Наталія 
Анатоліївна 

Основна проблематика досліджень за 
цією темою орієнтована на вивчення 
тенденції розвитку та функціонування 
фінансової системи України в період 
поглиблення світової фінансової кризи 

Проведено VIII Міжнародна науково-практична інтернет-
конфренція "Фінансова система країни: тенденції та 
перспективи розвитку" (22 жовтня 2021 року). Опубліковано 
у 6 наукових статей у виданнях Scopus і WoS, 6 наукових 
статей у вітчизняних фахових виданнях та 6 тез у матеріалах 
міжнародних та всеуккраїнських конференціях. 

Кафедра економічної 
теорії, менеджменту і 
маркетингу 

«Теоретико-методологічні та 
практичні аспекти підвищення 
якості системи управління 
підприємствами та 
організаціями»,  (номер 
державної реєстрації: 
0120U105285) 
 
2021-2025 рр.  
 
5 тис. грн. 

д.  екон. н., доц. Козак 
Людмила Василівна 

Проблематика досліджень орієнтована 
на вивчення теоретико-методологічних 
аспектів та оцінки якості системи 
управління підприємствами та 
організаціями, а також визначення 
напрямів її підвищення 

Проведено XIX Всеукраїнська науково-практична онлайн-
конференція молодих учених та студентів «Проблеми та 
перспективи розвитку національної економіки в умовах 
глобалізації» (26 березня 2021 р.). Опубліковано у 2 наукові 
статті у виданнях Scopus і WoS, 2 наукові статті у 
вітчизняних фахових виданнях та 3 тези у матеріалах 
міжнародних та всеуккраїнських конференціях. 

Кафедра економіко-
математичного 
моделювання та 
інформаційних 
технологій 

«Математичне та комп’ютерне 
моделювання природних, 
техногенних, економічних 
процесів та розробка 
інформаційних систем» (номер 
державної реєстрації:  
0119U001222) 
 
03.2019-03.2023 рр. 
 
60 тис. грн.  
 

д.  екон. н., проф. 
Кривицька Ольга 
Романівна 

Основна проблематика досліджень за 
цією темою орієнтована на 
математичне та комп’ютерне 
моделювання природних, техногенних, 
економічних процесів та розробка 
інформаційних систем 

  Опубліковано у 8 наукових статей у виданнях Scopus і WoS, 
4 наукові статті у вітчизняних фахових виданнях та 2 тези у 
матеріалах міжнародних та всеуккраїнських конференціях. 
Видано монографію: Власюк А.П., Жуковський В.В., 
Жуковська Н.А. Математичне та комп’ютерне моделювання 
масопереносу при фільтрації сольових розчинів в 
середовищах пористої та нанопористої структури. Острог, 
НУОА, 2021. 

Факультет романо-германських мов 
Кафедра англійської 
мови та літератури 

«Сучасні технології викладання 
англійської мови та 
інтерпретації текстів світової 

к. пед. н., доц.  
Костюк Оксана Юріївна 

Аналіз та впровадження сучасних 
технологій викладання англійської 
мови та літератури, а також 

Проведено І Всеукраїнську науково-практичну заочну 
Інтернет-конференцію «Сучасні технології викладання 
іноземних мов та інтерпретації текстів світової літератури», 
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літератури», (номер державної 
реєстрації:  0120U103937),  
 
10.2020 - 10.2025  
 
25 тис. грн. 

інтерпретації текстів світової 
літератури 

09 березня 2021 р.       Результати конференції опубліковано у 
науковому журналі "Наукові записки Національного 
університету "Острозька академія", Серія "Філологічна". 
Випуск 11 (79).                                                               
Публікації Scopus,WoS:                                                                                     
1. Halyna Kankash, Tetiana Cherkasova, Svitlana Novoseletska, 
Natalia Shapran, Liudmyla Bilokonenko The use of linguistic 
means of figurativeness and evaluativity to exert influence in the 
speeches of the chief delegates of the Ukrainian SSR at the 
sessions of the UN general assembly. Journal of Language and 
Linguistic Studies. 17(Special Issue 2), 1264-1274; 2021 (Scopus) 
2. Kostiuk, O., Kovalchuk, I., Kotsiuk, L., Polishchuk, V., & 
Bobkov, V. (2021). The Formation and Development of Women’s 
Secondary Education in Volyn in the 19th–the Beginning of the 
20th Century. Journal of Education Culture and Society, 12(2), 
227–240. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.227.240 
(Наукометричне видання, WoS).                                                                 
Тези: 
Єсіпова К. В.Особливості екранізації англомовних романів 
для дітей в контексті інтерсеміотичного перекладу. Збірник 
наукових тез “English for specific purposes”. Острог: 
Видавництво НаУОА, 2021, С. 39-43. DOI 
10.25264/26.05.2021 
Жуковський В.М. Індивідуалізація онлайн навчання 
іноземної мови студентів першого курсу немовних 
спеціальностей. Збірник наукових тез “English for specific 
purposes”. Острог: Видавництво НаУОА, 2021, С. 43-48. DOI 
10.25264/26.05.2021                                                                            
Участь викладачів кафедри  у XXVІ наукова викладацько-
студентська конференція “Дні науки”. НаУОА, м. Острог, 11 
травня 2021 р., секція "Сучасні технології викладання 
англійської мови та літератури"; «Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти комунікації», листопад 2021 р. 
Засідання науково-методичного семінару  “Сучасні 
технології викладання англійської мови та інтерпретації 
текстів світової літератури” 02 вересня 2021 р., 21 жовтня 
2021 р.  

Кафедра 
індоєвропейських мов 

«Прикладні лінгвістичні 
дослідження в умовах 
міжкультурної комунікації» 
(номер державної реєстрації:  
0120U105118) 
 

к. психол. н., доцент 
Ковальчук Інна 
В’ячеславівна 

Аналіз та систематизація прикладних 
лінгвістичних досліджень в умовах 
міжкультурної комунікації та їх 
впровадження у навчальний процес 

Проведено: 
1.          Міжнародну науково-практичну  конференцію 
«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» 26 
листопада 2021 року. 
2. Науковий семінар Seminarium naukowe online Macieja 
Sokala, 30  березня 2021 року. 
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2021-2025 р.р.,  
 
25 тис.грн. 

3. Науково-методичний семінар «Nauczanie języka polskiego 
na Ukrainie: problemy i perspektywy» 19-20 квітня 2021 року. 
Видано збірник матеріалів конференції: 
1. Збірник матеріалів конференції «Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти комунікації», листопад 2021 р.                                                                                                           
Публікації Scopus,WoS: 
1. Arkhanhelska, Alla M.Transformational Potential of the 
Biblical Idiom "A Wolf in Sheep's Clothing" in Modern Russian 
Speech. TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL 
Issue 462 Page 5-13 Published 2021 (Web of Science) 
2. Kostiuk, O., Kovalchuk, I., Kotsiuk, L., Polishchuk, V., & 
Bobkov, V. (2021). The Formation and Development of Women’s 
Secondary Education in Volyn in the 19th–the Beginning of the 
20th Century. Journal of Education Culture and Society, 12(2), 
227–240. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.227.240 
(Наукометричне видання, WoS)                        Статті в інших 
виданнях 
1.Попчук М.А. Abstracts of XVII International Scientific and 
Practical Conference DEVELOPMENT OF SCIENCE: 
TRENDS, INNOVATIONS PROBLEMS AND PROSPECTS. 
Amsterdam, Netherlands April 01 – 02, 2021 p.178-180 
    Статті в інших виданнях 
1.Попчук М.А. Abstracts of XVII International Scientific and 
Practical Conference DEVELOPMENT OF SCIENCE: 
TRENDS, INNOVATIONS PROBLEMS AND PROSPECTS. 
Amsterdam, Netherlands April 01 – 02, 2021 p.178-180 
   Тези:  
1. Ковальчук І.В. “Емотивна компетентність як умова 
ефективного онлайн-комунікаційного процесу” Збірник тез 
VI Міжнародної науково-практичної конференції 
"Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та 
науці", 23 квітня 2021 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за 
вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець.ЛНУ ім. Івана Франка, 
23 квітня 2021 р. С. 93-95 
2.Дацишина І.М. Пісня як автентичний матеріал для розвитку 
комунікативної компетенції Збірник наукових тез “ENGLISH 
FOR SPECIFIC PURPOSES” Випуск 8. травень 2021 р. ст. 35-
39  
3.Ткач А.С. Технічна підтримка сучасного викладача 
англійської мови в умовах дистанційного навчання. Збірник 
наукових тез “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES” Випуск 
8. травень 2021 р ст. 66 
 Участь викладачів кафедри  у XXVІ науковій викладацько-
студентській конференції “Дні науки”. НаУОА, м. Острог, 11 
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травня 2021 р.                                                                   Працює  
науково-методичний семінар кафедри “Сучасні технології 
формування іншомовної комунікативної компетенції”(за 2021 
рік проведено 8 засідань)                          На кафедрі 
працюють такі наукові гуртки  «Структурно-семантичні 
особливості фразеологізмів у різносистемних мовах» 
(керівник гурка - Поліщук В.Л.) та «Лінгвокогнітивні, 
прагматичні та соціокультурні аспекти комунікації» 
(керівник гуртка - Ковальчук І.В.) 

Кафедра англійської 
філології 

«Лексична і фразеологічна 
семантика та дискурс-аналіз» 
(номер державної реєстрації: 
0120U105117) 
 
2021-2025 рр. 
 
25 тис. грн. 

д. політ. н., проф. 
Худолій Анатолій 
Олексійович 

Аналіз семантичних особливостей 
лексичних і фразеологічних одиниць в 
англомовному дискурсі 

Засідання круглого столу “Актуальні проблеми 
міжкультурної комунікації 
та перекладу” (18 лютого 2021 р.); Всеукраїнська науково-
практична студентська інтернет-конференція 
“Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації” (25 березня 2021 
р.). Всеукраїнська науково-практична студентська інтернет-
конференція: 
«Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та 
перекладознавства» (19 травня 2021 р.) 

Кафедра міжнародної 
мовної комунікації 

«Професійна англійська мова 
для студентів немовних 
спеціальностей у ЗВО» 
(Specialized English for Non-
Linguist Students in Higher 
Educational Institutions)  
(номер державної реєстрації:  
0120U105113) 
 
01.2021 - 12.2025 рр.  
 
25 тис. грн. 

к. психол. н., доц. 
Белявська Олена 
Олександрівна 

Вивчити та проаналізувати особливості 
та нові підходи у теорії й практиці 
викладання англійської мови 
професійного 
спрямування студентам немовних 
спеціальностей, вивчити питання 
оцінки потреб студентів та розробки 
відповідних 
курсів, проаналізувати особливості 
засвоєння й вживання спеціалізованої 
лексики, застосування адаптованих і 
автентичних ресурсів та 
спеціалізованих форм і методів 
викладання професійної англійської 
мови майбутнім фахівцям 
немовних спеціальностей та 
формування у них іншомовної 
мовленнєвої компетенції. 

Проведено: 
VIІI Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію  
“Еnglish for specific purposes” НаУОА, м. Острог, 14 травня 
2021 р. 
Видано збірник матеріалів конференції: 
“Еnglish for specific purposes” : збірник наукових тез / Ред. 
кол.: Д. М. Шевчук, І. В. Ковальчук, О. Ю. Юр’єва, Г. В. 
Крайчинська. Острог : Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2021. Випуск 8. 90 с.. 
Рекомендовано до друку радою факультету романо-
германських мов Національного університету «Острозька 
академія» (протокол № 9 від 26 травня 2021 року). 
Проведено науково-методичний семінар кафедри 
міжнародної мовної комунікації для викладачів англійської 
мови "Мастермайнд: підсумки року", 9 червня 2021 року. 
Захист кандидатської дисертації: 
Мусійчук Т. І. Структурно-семантичні та комунікативно-
прагматичні характеристики висловлень обурення в сучасній 
англійській мові (дата захисту 29.09.2021 р.) 
Опубліковано: 
Scopus: 2 
Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. Information and 
communication technologies as a means of forming the 
communicative competence of young teachers of foreign 
languages at the university. Youth Voice Journal 
(https://youthvoicejournal.com/) 01.2021 pp. 43- 60.  
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Korol, L. & Bevelamder, P.  Ethnic harassment and the protective 
effect of positive parenting on immigrant youths’ antisocial 
behaviour. Child &Youth Care Forum. Journal of  Research and 
Practice in Children’s Sertvices. doi: 10.1007/s10566-021-09600-
w(2021) 
Web of Science: 2 
Yurieva, O., Musiichuk, T., Baisan, D. Informal English Learning 
with Online Digital Tools: Non-Linguist Students.        Advanced 
Education        17, 2021, pp. 90-102, DOI: 10.20535/2410-
8286.223896 
Kostiuk, O., Kovalchuk, I., Kotsiuk, L., Polishchuk, V., & 
Bobkov, V. The Formation and Development of Women’s 
Secondary Education in Volyn in the 19th–the Beginning of the 
20th Century. Journal of Education Culture and Society , 2021. 
12(2), 227–240. https://doi.org/1015503/jecs2021.2.227.240  
Index Copernicus: 3 
Galetskyi S. E-learning as a leading component of information 
and communication technologies in the educational process. 
Наукові записки. Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. 
Савченко та ін.  Серія: Педагогічні науки. 
Кропивницький:РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка 2021. Випуск 
194. С. 84-88.  
Галецький С. М. Категоріально-понятійний аналіз проблеми 
дослідження сформованості комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. Збірник наукових праць 
Уманського державного педагогічного університету, Умань, 
2021.        № 1, 2021. С. 72-81. 
Галецький С. М. Модель формування комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів іноземних мов 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій.        
«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. 
Макаренка, Суми. 2021. Вип. № 1 (105), С. 108-121. 
Інші публікації викладачів кафедри – 11 
Видання підручників, посібників та науково-методичної 
літератури – 4  

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 
Кафедра теорії та 
історії держави і права 

«Історія теорії та практики 
вітчизняного та зарубіжного 
конституціоналізму» (номер 
державної реєстрації: 
0119U001221) 
 

д. ю. н., доц. Іщук Сергій 
Іванович 

Виявлення проблем 
конституціоналізму в європейській та 
вітчизняній політико-правовій думці 

 Захищено докторську дисертацію  С.І. Іщук на тему 
"Громадянське суспільство в умовах євроінтеграційного 
розвитку України: теоретико-правовий аспект" 
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03.2019 - 03.2023 рр. 
 
25 тис. грн 

Кафедра державно-
правових дисциплін 

«Проблеми державотворення та 
захисту прав людини в Україні» 
(номер державної реєстрації: 
0110U000890) 
 
03.2019 - 03.2023 
 
25 тис. грн 

д. ю. н., проф. Дробуш 
Ірина Вікторівна  

Дослідження актуальних проблем 
реалізації конституційних прав та 
свобод людини та громадянина в 
Україні, удосконалення механізму їх 
захисту; реформування органів 
публічної влади в контексті  
євроінтеграційного процесу 

Видання монографії Мартинюк Р.С. Організація державної 
влади у змішаній республіканській формі правління: 
теоретико - правовий аналіз   
 
Науковий збірник  
  Сучасні тенденції розвитку публічного права: матеріали 
круглого столу (м. Острог, 21 травня 2021 р.) / за ред. проф. І. 
В. Дробуш, І. Д. Пасічник, С. І. Іщук. — Острог : 
Видавництво Національного університету «Острозька 
академія», 2021. — 162 с.          Iryna Drobush, Liudmila 
Kornuta, Olha Shmyndruk, Olena Kurhanska y Tetiana 
Polishchuk Public and Private Interests in the Sphere of 
Administration of Vaccination in a Pandemic //Cuestiones 
Políticas Vol. 39 Nº 68 .2021, 476 – 491 Web of Science                                             
Дробуш І.В.  Реформування місцевого самоврядування в 
Україні: пошук оптимальної моделі в контексті євро 
інтеграційного процесу// Аналітично – порівняльне 
правознавство. №1. 2021. С.16 - 21                                                                 
Мартинюк Р.С. Конституція України як втілення установчої 
влади українського народу. Facta Simonidis. 2021.4 (14). p.114 
– 144.                                                             Сертифікатна 
програма для представників ОТГ  "Розвиток територіальних 
громад: юридично - економічні аспекти".                                                                            

Кафедра цивільно-
правових дисциплін 

«Проблеми здійснення та 
захисту особистих немайнових 
та майнових прав» (номер 
державної реєстрації: 
012U112615) 
 
09.2021 - 12.2025 
  
25 тис грн. 

к. ю. н., доц. Блащук 
Тетяна Володимирівна 

Дослідження проблеми здійснення та 
захисту прав сторін у зобов’язальних 
правовідносинах 

Підготовлено статтю до міжнародного наукометричного 
видання. Проведено міжкафедральний семінар для аспірантів 
у жовтні 2021 року. 

Кафедра кримінально-
правових дисциплін 

«Забезпечення справедливого 
правосуддя, захисту прав та 
законних інтересів особи в 
судочинстві: зарубіжний 
досвід»  
(номер державної реєстрації: 
0119 U 001223)  

03.2019-03.2023 рр. 

д. ю. н., проф. 
Попелюшко Василь 
Олександрович 

Вирішення теоретичних, практичних та 
правових проблем, пов'язаних із 
реалізацією та захистом прав та 
законних інтересів особи в судочинстві, 
забезпечення здійснення справедливого 
судочинства та доступу до нього; 
зарубіжний досвід 

Подано до захисту дисертаційне дослідження Скарбарчука 
О.Г. "Предмет та межі доказування при вирішенні питання 
про застосування заходів кримінально-правового характеру 
до юридичних осіб в кримінальному процесі.                                                                                   
Публікації: 1) Попелюшко В. О. Науково-практичний 
коментар Кримінального процесуального кодексу України 
(гл. 9 “Відшкодування шкоди у кримінальному 
провадженні…”; Розділ VIII “Виконання судових рішень”) м. 
Київ, “Юстініан” (подано до друку) 2) Попелюшко В. О. 
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50 тис. грн 

Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю у кримінальному 
провадженні: практичний аспект. Часопис НаУОА, Серія 
"Право". https://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2021 
3) Попелюшко В. О.Винагорода викривачу: практичний 
аспект. Вісник академії адвокатури України,  
№2. 2021. 
4) Скарбарчук А.Г. Проблемные аспекты применения мер 
уголовно-правового характера к правопреемникам 
юридического лица. Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных наук. Материалы XI 
Международной научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
магистрантов и студентов Учреждения образования «БИП – 
университет права и социально-информационных 
технологий», Минск, 22 апреля 2021 г.: в трех частях / ред. 
кол. С.И.Романюк [и др.]. Минск, 2021. Ч. 1. С. 142-143. 

Кафедра кримінально-
правових дисциплін 

«Суд, прокуратура, адвокатура в 
правовій системі України: 
теоретичні та практичні 
аспекти» (номер державної 
реєстрації: 0119 U 001224)  
 
03.2019-03.2023 рр. 
 
50 тис. грн 

д. ю. н., проф. 
Попелюшко Василь 
Олександрович 

Вирішення теоретичних та практичних 
аспектів щодо місця та ролі судових 
органів, прокуратури та адвокатури в 
правовій системі України щодо захисту 
прав та реалізації законних інтересів 
особи 

Захищено дисертаційне дослідження Якимчук О. В. Якимчук 
Ольга Володимирівна «Представництво юридичних осіб у 
кримінальному провадженні», 081 Право 22 квітня 2021 р. 

Кафедра кримінально-
правових дисциплін 

«Актуальні проблеми 
кримінального та кримінально-
виконавчого права: ґенеза, 
тенденції розвитку, зв’язки з 
іншими галузями права, наука» 
(номер державної реєстрації: 
0119 U 001225)  
 
03.2019-03.2023; 
 
50 тис. грн 

д. ю. н., проф. 
Попелюшко Василь 
Олександрович 

Вирішення теоретичних і практичних 
проблем сучасного кримінального та 
кримінально-виконавчого права в 
контексті дослідження генези і 
сучасного стану кримінального та 
кримінально-виконавчого права як 
галузей права та науки, вдосконалення 
кримінального та кримінально-
виконавчого законодавства на основі 
проведених розробок 

Подано до захисту дисертаційне дослідження Матвійчук М. 
А. «Кримінально-виконавче право в працях І. О. 
Малиновського».                                    Проведено  ІХ-та 
Міжнародну науково-практичну конференцію «Малиновські 
читання»,  5 жовтня 2021 року, м. Острог.Публікації у 
міжнароних фахових виданнях індексованих у WoS 
Попелюшко В.О., Матвійчук М.А., Гонгало С. Й., 
Герасимчук О.П.,Боржецька Н.Л. IOANNIKII 
MALYNOVSKYI AS AN ENLIGHTENER OF THE HISTORY 
OF LAW /  (подано до друку) 
 
 Публікації у фахових вітчизняних виданнях: 1. Матвійчук М. 
А. Кримінально-виконавче право в працях І. Малиновського 
за Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. 
Часопис Національного університету «Острозька академія». 
2021. № 1(23). URL: 
https://lj.oa.edu.ua/articles/2021/n1/21mmatrp.pdf. 
2.Матвійчук М. А. Концепція пенітенціарної справи І. 
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Малиновського. Юридичний науковий електронний журнал. 
2021. № 8. С. 288-295. URL : 68.pdf (lsej.org.ua) 
3.Матвійчук М. А. Революційне кримінально-виконавче 
право та кримінально-виконавча політика перших років 
радянської влади в працях І. Малиновського. Науковий 
вісник публічного та приватного права. 2021. № 3. С. 152-
159. 
4.Матвійчук М. А. І. Малиновський і становлення 
радянського пенітенціарного права. Юридичний вісник. 2021. 
№ 4. С. 184-191. 
Публікація тез доповідей: 1.Матвійчук М. А. Становлення 
радянського пенітенціарного права крізь призму діяльності І. 
Малиновського. Правове регулювання суспільних відносин: 
актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 
23-24 липня 2021 року. Запоріжжя: Запорізька міська 
громадська організація «Істина», 2021. С. 86-90. 
2.Матвійчук М. А. Кримінально-виконавча політика перших 
років радянської влади у працях І. Малиновського. The World 
During a Pandemic: New Challenges and Threats: аbstracts of the 
22th International scientific and practical conference. Littera 
Verlag, Berlin, 9-10 August 2021. С. 55- 64. URL: http://el-
conf.com.ua/ 
3.Матвійчук М. А. Грошові викупи як форма покарання у 
Великому князівстві литовському та Речі Посполитій в 
працях І. О. Малиновського. Актуальні питання правової 
теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної 
науковопрактичної конференції (м. Одеса, Україна, 13-14 
серпня 2021 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація 
права», 2021. С. 72-76. 
4.Матвійчук М. А. І. О. Малиновський про тюремне 
ув’язнення на українських землях у складі Великого 
князівства Литовського. Теорія і практика сучасної науки: 
матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 
м. Київ, 19-20 серпня 2021 року. Київ: МЦНіД, 2021.  С. 42-
44. 
5.Матвійчук М. А. Вчення І. Малиновського про революційне 
кримінально-виконавче право радянської влади. Проблеми та 
стан дотримання і захисту прав людини в Україні: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 
серпня 2021 року: Західноукраїнська організація «Центр 
правничих ініціатив», 2021. С. 80-84. 
6.Матвійчук М. А. І. Малиновський про відродження 
самосуду у формі кровавої помсти на українських землях у 
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складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. 
Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та 
виробництва: міжгалузеві диспути: матеріали ХІХ 
міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. 
Київ, 28 серпня 2021 р.). Київ, 2021. С. 81-86. 
7.Матвійчук М. А. І. Малиновський про примусову працю та 
культурно-просвітню роботу по місцях ув’язнення як важливі 
складові пенітенціарної справи. Сучасні аспекти модернізації 
науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХІІI 
міжнародної науково-практичної конференції. м. Бухарест 
(Румунiя), 07 вересня 2021 р.: Видавнича група «Наукові 
перспективи», 2021. С. 124-128. 
8.Матвійчук М. А. І. О. Малиновський про види місць 
ув’язнення та системи ув’язнення. Традиційні та інноваційні 
підходи до наукових досліджень : матеріали ІІ міжнародної 
науково-практичної конференції, Одеса, 2021. С. 127-131. 
9.Матвійчук М. А. Вимирання кровавої помсти у Київській 
Русі (на основі наукових праць І. Малиновського). 
Причорноморські публічно-правові читання: матеріали 
міжнародної наукової конференції, м. Миколаїв, 10-12 
вересня 2021 р. Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 
2021. Ч. 2. С. 69-72. 
10. Матвійчук М. А. Кари особисті як форма покарання за 
часів Великого князівства Литовського у працях І. 
Малиновського. Пріоритетні напрямки розвитку сучасної 
юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Харків, 17-18 вересня 2021 року. Харків: ГО 
«Асоціація аспірантів-юристів», 2021. – С. 71-76.  
11.Матвійчук М. А. І. Малиновський про матеріальні умови 
в’язничного життя як важливий елемент пенітенціарної 
політики. Малиновські читання : матеріали IX Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Острог, 05 жовтня 2021 
року. Острог: Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2021. 12. Попелюшко В. О. “І. 
Малиновський про революційні мотиви в “Кобзарі” Тараса 
Шевченка”, Малиновські читання : матеріали IX 
Міжнародної науково-практичної конференції, м. Острог, 05 
жовтня 2021 року. Острог: Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2021 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 
Кафедра історії ім. 
проф. М.П. 
Ковальського 

«Актуальні проблеми 
української історії та 
історіографії модерної доби» 

к. і. н., доц. Близняк 
Микола Богданович 

Проаналізувати актуальні проблеми 
української історії та історіографії 
модерної доби: український 

1.         Наш край: історія Волині від найдавніших часів до 
другої половини ХХ століття: навч. посібн. / За ред. В. 
Марчука. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. 342 с. 
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(номер державної реєстрації:  
0121U108030) 
 
02.2021- 12.2025 
 
25 тис. грн.  

національно- 
визвольний рух в ХХ ст., урбанізаційні 
процеси на Волині, етноконфесійні 
трансформації в Україні, український 
історіографічний мікроренесанс, 
українська зарубіжна історіографія. 

2. Історія Острозької академії. Навчальний посібник / За ред. 
В. Яремчука. Вид. 2-е, переробл. і доповн. Острог: Вид-во 
НУОА, 2021. 88 с. 
3. Смирнов А. Між хрестом, свастикою і червоною зіркою: 
українське православ’я в роки Другої світової війни : 
монографія. Одеса, 2021. 416 с. 
4. Трофимович В.В. Радянські репресії в Західній Україні в 
1939-1953 рр.: колективна монографія. Одеса : Видавничий 
дім “Гельветика”, 2021. 414 с. (Член авторського колективу). 
5. Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Історичні 
науки» / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. 
Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2021. Вип. 32. 146 с. 
Підготовлено 9 публікацій за темою. 

Кафедра міжнародних 
відносин 

«Міжнародне співробітництво 
та інтеграційні процеси в 
умовах формування нового 
світового порядку» (номер 
державної реєстрації:  
0121U109142) 
 
03.2021-12.2025, 
 
25 тис. грн 

д. політ. н., проф.  
Сидорук Тетяна 
Віталіївна 

Метою роботи є аналіз міжнародного 
співробітництва та інтеграційних 
процесів у світі в умовах трансформації 
системи міжнародних відносин і 
формування нового світового порядку. 

Захищено кандидатську дисертацію О. А. Близняк на тему 
«Роль держав Вишеградської групи у формуванні східної 
політики Європейського Союзу» та дисертацію на здобуття 
ступеня доктора філософії в галузі політології Балашової О. 
В. «Еволюція партійних систем України і Республіки Польща 
(1989-2019 рр.). Підготовлено 7 публікацій за темою. 

Кафедра регіональних 
студій 

«Інтеграційні та інкорпораційні 
процеси в Центрально-Східній 
та Південно-Східній Європі у 
ХVІ – ХХІ ст.» (номер 
державної реєстрації: 
0116U005531)  
 
10.2016-10.2021 рр.  
 
25 тис. грн. 

к. і. н., доц. 
Рудько Сергій 
Олексійович 

Ключовими проблемами в межах 
наукової теми над якими працюють 
викладачі та студенти є: Україна в 
системі регіональних міжнародних 
відносин, міжнародні відносини в 
регіоні ЦСЄ та ПСЄ, співпраця між 
країнами регіону, політичні та 
соціально-економічні процеси в регіоні 
ЦСЄ та ПСЄ. 

Наукові публікації викладачів – 3 
Наукові публікації студентів – 15  
Видання монографій, підручників, посібників, наукових 
збірників, збірників конференцій – 4  

Кафедра національної 
безпеки та політології 

«Політичні трансформації в 
Україні: теоретичний та 
емпіричний аналіз» (номер 
державної реєстрації: 
0119U103085).  
 
10.2019 - 12.2024 
 
25 тис. грн.  

д. політ. н., проф. 
Мацієвський Юрій 
Володимирович 

Виробити новий погляд на процеси 
політичних змін в Україні шляхом 
проведення теоретичних і прикладних 
досліджень,  
участі у міжнародних проектах і 
поширення результатів власних 
досліджень у вітчизняному і 
міжнародному  
академічному середовищі. 

Підготовлено три статті у міжнародних наукометричних 
виданнях, проведено три круглі столи. Участь викладачів 
кафедри у міжнародних дослідницьких проектах. 
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Кафедра 
інформаційно-
документних 
комунікацій 

«Теоретико-методологічні та 
практичні аспекти дослідження 
текстів культури»  
(номер державної реєстрації:  
РК 0109U001581) 
 
2019-2024 рр. 
 
5 тис. грн. 
 

канд. мист. н, доц.  
Бондарчук Ярослава 
Віталіївна 

Проаналізувати теоретико-
методологічні та практичні аспекти 
дослідження текстів культури 

Підготовлено 5 статтей у  міжнародних наукометричних 
виданнях.  Проведено онлайн-конференцію на тему: 
"Гендерний менеджмент: від теоретичних постулатів до 
сучасних реалій". Проведено круглий стіл на тему 
«Пріоритети стратегічних комунікацій у сфері зовнішньої та 
безпекової політики» 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 
Кафедра української 
мови та літератури 
 
 
 
 
 

«Лексико-стилістичні 
параметри української мови і 
мовлення в семантичному і 
комунікативному вимірі», 
(номер державної реєстрації: 
0119U101111) 
 
04.2019-04.2023 
 
25 тис. грн. 

д. пед. н. проф. 
Хом'як Іван 
Миколайович 

Цілісно проаналізувати лексико-
стилістичні особливості сучасного 
українського слова, дослідити 
семантичне наповнення лексики з 
погляду неології і лінгвосинергетики, 
з'ясувати основні причини мовних і 
мовленнєвих відхилень й окреслити 
шляхи їх вирішення, вивчити роль 
слова в процесі формування 
комунікативної компетентності 

1. Круглий стіл «Мовна особистість в освітньому просторі» з 
нагоди ювілею доктора педагогічних наук, професора, 
академіка АНВШ України Хом’яка І. М. (13.05.2021). 2. 
Мовна особистість в освітньому просторі: монографія / за заг. 
ред. І. Д. Пасічника; редкол. О. А. Вісич, Х. М. Карповець, З. 
В. Столяр. Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2021. 270 с. 3. Опубліковано 10 
наукових статей за тематикою. 4. Захист дисертації 
Карповець Х. М. Формування правописної компетентності 
майбутніх учителів української мови і літератури у процесі 
навчання мовознавчих дисциплін (дисертація для здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(українська мова)). 

Кафедра української 
мови та літератури 
 

«Проблематика ідентичності, 
пам'яті й етосу в українській 
літературі» (номер державної 
реєстрації: 0119U103385) 
 
11.2019 – 11.2023 
 
25 тис. грн. 

д. філолог. н., проф. 
Кочерга Світлана 
Олексіївна 
 
д. філолог. н., доц. 
Пухонська Оксана 
Ярославівна 

Комплексно дослідити процеси 
ідентичнісних самопошуків 
українською літературою різних 
періодів, проаналізувати особливості 
літературної рецепції проблем 
національної пам'яті та культури, 
з'ясувати значення традиційних, нових 
та інтердисциплінарних підходів до 
літературознавчої інтерпретації 
зазначених проблем у художніх 
текстах. 

1. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю 
«Ідентичність. Дискурс. Імагологія (до 150-річчя Агатангела 
Кримського)» (19.03.2021). 2. Ідентичність. Дискурс. 
Імагологія : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової 
конференції з іноземною участю до 150-річчя Агатангела 
Кримського, м. Острог, 15 квітня 2021 року / редкол. О. А. 
Вісич (відп. ред) та ін. Острог: Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2021. 146 с. 
https://bit.ly/3fXgI01. 3. Опубліковано наукові статті у 
фахових виданнях України та закордоння, зокрема тих, що 
входять до Scopus i WoS. 

Кафедра філософії та 
культурного 
менеджменту 

«Соціокультурні виклики в 
умовах сучасності» (номер 
державної реєстрації: 
0121U109151) 
 
03.03.2021-12.03.2025 рр. 
 

д. філос. н., доц. 
Петрушкевич Марія 
Стефанівна 

Осмислення та аналіз соціокультурних 
викликів в українській та світовій 
культурі, філософії, релігії, їх зміни в 
умовах 
сучасності. 

Проведено: 
1) Міжнародна наукова конференція «Проблеми ідентичності 
в умовах соціокультурних викликів», 14 травня 2021 р. 
2) Міжнародна наукова конференція «Футурологічний 
конґрес. Фантастичні світи Станіслава Лема», 30 вересня 
2021 року. 
3) Панельна дискусія під назвою «Культурологія в Україні: 
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25 тис. грн єдність в розмаїтті?», 2 квітня 2021 р.  
4) Релігієзнавчий науково-практичний форум «Злагода. 
Острог» з нагоди 440-річчя видання «Острозької Біблії», 28 
жовтня 2021 року 
Опубліковано: 
1) Шевчук Д., Хеленюк А. Відродження університету: кейс 
Острозької академії // Ponad podziałami. Wspólne perspektywy 
i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej,  Redakcja 
naukowa Leszek Pawelski, Marek Rembierz. Szczecinek – 
Dąbrowa Górnicza, 2021, s. 130-144. 
2) Якуніна Катерина Мовою цифр. Православна конфесійна 
ідентичність: усталеність versus стереотипність // Матеріали 
блоґ-конференції «"Русский мир" як доктрина: витоки, 
загрози, методи», 1 липня 2021 р. // 
https://rusmirdoctrineconference.blogspot.com/2021/07/versus.ht
ml 
3) Якуніна К.І. Еволюція наукових поглядів на релігійність та 
її компоненти // Priority directions of science and technology 
development. Proceedings of the 11th International scientific and 
practical conference. Kyiv, 2021. Pp. 581-586. 
4) Якуніна К.І. Загострення етнорелігійної ситуації в умовах 
сучасних суспільно-політичних трансформацій в Україні // 
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні 
виклики і актуальні проблеми науки та освіти» (25-26 червня 
2021 г.). Київ, 2021. С. 98-99 
5) Гуманітарне поле гендерних досліджень : колективна 
монографія / за ред. Марії Петрушкевич. — Острог : Вид-во 
НаУОА, 2021. — 120 с. 
 
 

Кафедра психології та 
педагогіки 

«Розвиток суб'єктів освітньої 
діяльності в умовах 
кіберпростору» (номер 
державної реєстрації: 
0121U112964)  
 
09.2021-12.2026;  
 
50 тис. грн.   

д. психол. н., доц.  
Матласевич Оксана 
Володимирівна 

окреслити шляхи їх вирішення, 
вивчити роль слова в процесі 
формування комунікативної 
компетентності. 

Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до 
друку у 2021 році у виданнях Scopus і WoS : 1.Balashov, E., 
Pasichnyk, I., & Kalamazh, R. Metacognitive Awareness and 
Academic Self-Regulation of HEI Students. International Journal 
of Cognitive Research in Science, Engineering and Education 
(Scopus).9(2), 161–172.                                                                                              
2. Avhustiuk, M., Tymeichuk, I., Konopka, N., Sakhniuk, O., & 
Balashov, E. 
 
Online studying instructional measures at the International 
Relations Department of the National University of Ostroh 
Academy. Journal of Education Culture and Society (WoS)12(1), 
322–334                                                                                      3. 
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Handzilevska, H., Kalamazh,V., Ratinska, O.,& Khmiliar, O.The 
Role of Sanogenic and Critical Thinking in Preventing the 
Emotional Burnout of Young Primary School Teachers. Youth 
Voice Journal: Mode:Young People In Education, 
https://www.rj4allpublications.com/product/the-role-of-
sanogenic-and-critical-thinking-in-preventing-the-emotional-
burnout-of-young-primary-school-teachers/ SCOPUSVol. 3, 15-
23. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-35-5. Access 
(2021). 
Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до 
друку у 2021 році у вітчизняних фахових виданнях:  1. 
Гандзілевська Г. Б., Кондратюк В. В.Ресурси та бар’єри 
інформаційно-психологічної безпеки вчителів початкових 
класів в умовах онлайн-навчання: резилієнс підхід. Наукові 
записки Національного університету «Острозька академія». 
Серія «Психологія» : науковий журнал.Острог : Вид-во 
НаУОА, січень 2021. № 12. С. 35–40.                                                                  
Наукові статті у нефахових виданнях, тези, рецензії, інші 
публікації тощо:1. . Гандзілевська Г., Тимощук Є.Можливості 
психодрами у реалізації компетентнісного підходу в 
освітньому просторі. Розвиток освітніх систем в умовах 
євроінтеграційних трансформацій: Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 
2021 року / за наук. ред. д. пед. наук С.З. Романюк.Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 2021. С.134-137                                                                
Інформація про проведені наукові заходи (конференції, 
круглі столи, наукові семінари тощо):1. Гандзілевська Г.Б 
Партнерський форум "Стратегічні цілі та орієнтири на шляху 
до нової якості освіти" (м.Славута, 25.08. 2021)  
Гандзілевська Г.Б. Тема доповіді: Резилієнс в освіті. 
Алгоритм формування психологічної стійкості в умовах 
інфодемії                                                                  
2.Гандзілевська Г.БОрганізація постерної сесії: Організація 
сучасного освітнього середовища: реалії та перспективи Дні 
науки, 11 – 14 травня 2021 р. XXVІ наукова викладацько-
студентська конференція З нагоди 445-річчя Острозької 
академії 440-річчя Острозької Біблії Острог, 2021 сесія.                              
3. Гандзілевська Г.БПрезентація результатів досліджень 
Наукового Центру на Міжнародній науково-практична 
конференція дослідження когнітивної психології» (ICRACP 
2021), 24-28 травня 2021 р. у Національному університеті 
«Острозька академія» (Рівненська область, м. Острог) Тема 
доповіді: Когнітивний вимір навчання цифровій грамотності 
освітян та журналістів: виклики доби інфодемії 



49 

 

(Гандзілевська Г., Штурхецький С.) 
Кафедра громадського 
здоров’я та фізичного 
виховання 

«Соціально-гігієнічний 
моніторинг та оцінка ризиків в 
контексті розбудови системи 
громадського здоров’я України» 
(номер державної реєстрації: 
0117U007510) 
 
2018-2022 рр. 
 
25 тис. грн. 

д. мед. н., доц. 
Гущук Ігор Віталійович 

Розробка  методологічних підходів та  
наукових обгрунтувань  з  питань 
розбудови вітчизняної системи охорони 
громадського здоров`я на засадах 
загальнонаціонального принципу 
"охорона здоров`я в усіх політиках 
держави", організація  та впровадження 
державної системи соціально-
гігієнічного моніторингу за 
детермінантами здоров`я, оцінки 
медико-екологічних ризиків 
(індивідуальних та популяційних) на 
різних рівнях управління. 

1. Участь та виступ  25-26 лютого 2021 р. м.Київ  у  НПК 
"Сучасні проблеми медицини сьогодення: роль лікаря в житті 
суспільства»    
2. Участь та виступ 02.04.21. м.Київ з доповіддю «Гігієнічні 
аспекти обґрунтування концептуальних основ розвитку 
системи охорони громадського здоров'я України» в 
Всеукраїнської науково-практичної конференція з 
міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2021 
(НМУ ім. О.О.Богомольця) 
3. Участь та виступ 14.04.21. м.Київ (ННДЦРМ) з доповіддю 
РАДІАЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ`Я В 
ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД. 
 4. Участь, виступ 19.04.21., м.Рівне Круглий стіл  «Актуальні 
питання місцевої політики  в умовах нових викликів» м. 
Рівне, вул. Кавказська, 1  Рівненська обласна рада, 301 
каб.14.00 – 16.30 год. «Розбудова системи охорони 
громадського здоров'я в контексті сталого розвитку та 
пандемії COVID-19: регіональний аспект» 
5. Організація та участь 26.04.21. м.Острог, НаУОА Круглий 
стіл на тему «Чорнобиль – катастрофа для людства» 
6. Участь, виступ  в рамках міжнародної конференції з питань 
безпеки у сфері здоров’я. 
 «Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji 
Zagrożenia zdrowotne» 
Lublin – Zamość, 13 – 14 maja 2021 r. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/14-05-05 
 7. Участь, виступ  16.09.21. м.Острог (міська рада) в рамках 
дискусії про досягнення Цілей сталого розвитку 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/16-09-03 
8. Участь, виступ +модерація, 16 вересня 2021 року, 
м.Славута, в рамках святкування Дня міста, в день  
відзначення 34-річчя з дати підписання Монреальського 
протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, з 
метою формування екологічної компетентності учнів, на базі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 відбувся ЕКО-
челендж «Все в наших руках», 
http://www.osvitasl.km.ua/2021/09/20/%d0%b2%d1%81%d0%b
5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85-
%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85/ 
9. Участь та виступ, 5.10.21., м.Рівне -Острозька академія 
започатковує співпрацю із профілактики неінфекційних 
захворювань https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/04-10-03 
10. Участь 7-8 жовтня (онлайн, м. Краків) у науково-



50 

 

практичних заходах присвячених 30-літтю Інституту 
громадського здоровя Ягеллонського університету 
11. Організація та участь 20.10.21. м.Острог, круглий стіл 
НаУОА про охорону здоров’я в аспекті історії розвитку 
університету 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/20-10-05 
12. Участь та виступ 22-23.10.21. м.Київ, у НПК з 
міжнародною участю «Актуальні питання громадського 
здоров’я та екологічної безпеки України», яка присвячена 90-
річчю з дня заснування ДУ «Інститут громадського здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України». 
13. Участь та виступ 24.10.21., м.Київ у науково-практичного 
симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих 
вчених, студентів «Актуальні питання: «Здоров’я і довголіття 
– фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження. 
комплементарні методи як здоровий спосіб життя» 
 14.Участь 5-6.11.21. м.Київ, у 18-зїзді Всеукраїнського 
лікарського товариствадив.прикріплені 
 15. Участь та виступ 10-11.11.21. м.Рівне у міжнародній 
конференції «Міжнародні дні фізичної терапії, ерготерапії, 
фізичної культури та спорту», 
 16.Участь та виступ 23-24 м.Київ  у Національному форумі 
«Поводження з відходами в Україні: законодавство, 
економіка, технології» 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/24-11-03 
 17. Організація та участь 2.12.21. м.Острог, в Острозькій 
академії провели зустріч з посилення кадрового потенціалу 
системи охорони громадського здоров’я в Україні 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/02-12-04 
 18.РАДІАЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ`Я В 
ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД /Програма та тези 
доповідей Загальних зборів НАМН-«Тридцять пять років 
Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні 
дослідження радіологічних та медичних наслідків» 
14.04.2021.- м.Київ.- с.16 
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3. ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
- кандидатські дисертації (ПІБ, тема, спеціальність, дата захисту): 

1. Близняк Ольга Анатоліївна, «Роль держав Вишеградської групи у 
формуванні східної політики Європейського Союзу», 23.00.04  Політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, 25 березня 2021 
р. 

2. Середюк Назар Петрович, «Трансатлантична спільнота як домінанта 
розвитку української державності», 23.00.04 Політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку, 25 березня 2021 року.  

3. Якимчук Ольга Володимирівна «Представництво юридичних осіб у 
кримінальному провадженні», 081 Право. 22 квітня 2021 р. 

4. Балашова Оксана Володимирівна, «Еволюція партійних систем України 
та Республіки Польща (1989-2019 роки)», 052 Політологія, 31 травня 2021 
року. 

5. Мусійчук Тетяна Ігорівна, «Структурно-семантичні та комунікативно-
прагматичні характеристики висловлень обурення в сучасній англійській 
мові», 29.09.2021 р. 

6. Заблоцький Юрій Володимирович. «Вербальні та невербальні засоби 
репрезентації економіки в англомовному передвиборчому дискурсі США 
зі спеціальності 10.02.04 - германські мови», 30.09.2021 р. 

7. Мельник Петро Володимирович Правове регулювання праці посадових 
осіб органів місцевого самоврядування (захист 26 жовтня  2021 р.) 

 
- докторські дисертації (ПІБ, тема, спеціальність, дата захисту): 

1. Іщук С.І. Громадянське суспільство в умовах євроінтеграційного 
розвитку України: теоретико-правовий аспект. Дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 
Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила», Івано-Франківськ, 
2021. 432 с. 27 вересня 2021 р. 

 
 

4. СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ ДО 
ДРУКУ У 2021 РОЦІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ МАЮТЬ ІМПАКТ-

ФАКТОР 

 
Таблиця 22 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск),  
перша-остання 
сторінки роботи 

1 Миненко Ю. «Роксоланія» Себастьяна 
Кленовича та Острог 

Studia 
methodologica 

№51. Ternopil–
Kelce, 2020 – S. 30-
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34. (Index 
Copernicus) 

2 Пухонська О.  Літературна рецепція 
посттоталітарних воєн: 
український та 
балканський контексти. 
 

Studia Ukrainica 
Posnaniensia   

2021. vol. IX/1. 
P. 165–176 

3 Поліщук Я., 
Пухонська О. 

Собака як спостерігач і 
свідок історії (за романом 
Вікторії Амеліної Дім для 
Дома). 

Poznańskie Studia 
Slawistyczne 

2021. 20. S. 143-157 

4 Пухонська О.  Літературні виміри 
травми у контексті війни 
на Донбасі. 

Acta Polono-
Ruthenica.                  
Olsztyn. 

2021. XXVI/2.                   
S. 63-74 

5 Шевчук Д., 
Хеленюк А. 

Відродження 
університету: кейс 
Острозької академії 

Ponad podziałami. 
Wspólne 
perspektywy i 
dążenia w polsko-
ukraińskiej 
współpracy 
naukowej,  Redakcja 
naukowa Leszek 
Pawelski, Marek 
Rembierz. 
Szczecinek – 
Dąbrowa Górnicza, 

2021. S. 130-144 

6 Янковська Ж. Екзистенційні виміри 
роману у віршах Ліни 
Костенко «Маруся Чурай» 

Studia ukrainica 
posnaniensia. Zeszyt 
іх/1. Posnań, 

2021. С. 187-201  

7 Янковська Ж. Просторові виміри роману 
у віршах Ліни Костенко 
«Маруся Чурай» 

ХІ. Internationale 
virtuelle Konferenz 
der Ukrainistik 
«Dialog der 
Sprachen – Dialog 
der Kulturen. Die 
Ukraine aus globaler 
Sicht». Reihe: 
Internationale 
virtuelle Konferenz 
der Ukrainistik  

2021. Open Access 
LMU, München.                
S. 758–771 

Таблиця 23 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 
Y. Matsiyevsky Mixed Values and Societal 

Constraints: The Weak 
Demokratizatsiya: 
The Journal of Post-

2021. Vol. 29, no. 2. 
P.135-158. 
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Prospects for 
Authoritarianism in Ukraine 
(https://muse.jhu.edu/article/
787691) 
 

Soviet 
Democratization (H 
24, SGI 0.482 2020) 
https://www.scimago
jr.com/journalsearch.
php?q=15561&tip=s
id&clean=0 

 

2 

Lebediuk W. Czynniki warunkujące 
stabilność polityczną: 
wyjaśnienie procesu zmian 
instytucjonalnych w krajach 
postkomunistycznych 
(1990-2020)  
https://www.sciencegate.app
/source/298185 

Wschód Europy. 
Studia 
humanistyczno-
społeczne 
 

2021. Vol.7. № 1. 
S.13-43 

3 

Konopka N., 
Strykhotsky T. 
 

Cultural diplomacy of the 
Kingdom of Saudi Arabia in 
the context of the Vision 
2030 strategy 
implementation 

Актуальні 
проблеми політики. 
Одеса: НУ 
«Одеська 
юридична 
академія» 

 2021. № 67.                   
Index Copernicus 
International 
(Республіка 
Польща) 

Таблиця 24 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ  

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Galetskyi S. E-learning as a leading 
component of information 
and communication 
technologies in the 
educational process 

Наукові записки. 
Ред. кол.: В. Ф. 
Черкасов, В. В. 
Радул, Н. С. 
Савченко та ін.  
Серія: Педагогічні 
науки. 
Кропивницький:РВ
В ЦДПУ ім В. 
Винниченка  

2021. Випуск 194. 
С. 84-88  
(Index Copernicus) 

2 Галецький С.М. Категоріально-понятійний 
аналіз проблеми 
дослідження 
сформованості 
комунікативної 
компетентності майбутніх 
викладачів іноземних мов 
засобами інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

Збірник наукових 
праць Уманського 
державного 
педагогічного 
університету, 
Умань 

2021. № 1. С. 72-81 
(Index Copernicus) 

3 Галецький С.М.  Модель формування 
комунікативної 
компетентності майбутніх 
викладачів іноземних мов 

«Педагогічні 
науки: теорія, 
історія, інноваційні 
технології», 

2021. Вип. № 1 
(105). С. 108-121 
 
(Index Copernicus) 
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засобами інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

Сумський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
А.С. Макаренка, 
Суми 

 

4 Худолій А.О. Лінгвістичні особливості 
новотворів в 
американському варіанті 
англійської мови.  

Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія»: серія 
«Філологія». 
Острог: Вид-во 
НаУОА 

2021. Вип. 11(79). 
С. 16–20 

(Index Copernicus) 

 

5 Заблоцький Ю.В Використання Інтернет-
інструментів в умовах 
дистанційного навчання 
для вивчення іноземної 
мови.  

Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія»: серія 
«Філологія». 
Острог: Вид-во 
НаУОА 

2021. Вип. 11(79). 
С. 3-8 

(Index Copernicus) 

Таблиця 25 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Lorents P.,   
Averkyna M. 

Method of Similarity 
Implementation for the 
Decision-Making Process in 
Small Towns Transportation 
Management. 

In: Russo D., Ahram 
T., Karwowski W., 
Di Bucchianico G., 
Taiar R. (eds) 
Intelligent Human 
Systems Integration 
2021. IHSI 2021. 
Advances in 
Intelligent Systems 
and Computing, 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.10
07/978-3-030-
68017-6_63 (WoS) 

2021. Vol 1322  

2 Maryna Averkyna Theoretical Aspects of the 
Local Government’s 
Decision-Making Process 

In: Lecture Notes in 
Networks and 
Systems (107−115). 
Springer (Scopus 
Q4) 

2021 

3 Maryna Averkyna Ethical Decision- Making 
for Sustainable Urban 
Transportation. 

Annals of the 
Romanian Society 
for Cell Biology 
(Scopus Q3) 

2021. 25 (4).                   
Рр. 1130-1144 
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4 Maryna Averkyna A Similarity-Based 
Decision Process for 
Decisions’ Implementation. 

In: Arabnia H.R., 
Ferens K., de la 
Fuente D., 
Kozerenko E.B., 
Olivas Varela J.A., 
Tinetti F.G. (eds) 
Advances in 
Artificial 
Intelligence and 
Applied Cognitive 
Computing. 
Transactions on 
Computational 
Science and 
Computational 
Intelligence. 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.10
07/978-3-030-
70296-0_42 

2021. С. 571-583 

 
 

5. СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ ДО 
ДРУКУ У 2021 РОЦІ У ВИДАННЯХ SCOPUS І WоS 

Таблиця 26 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск),  
перша-остання 
сторінки роботи 

1 Karpovets M., 
Karpovets K., 
Kostiuchenko O.  

Realities and Prospects of 
Project Learning for 
Students of the 
Humanitarian Profile 

Youth Voice Journal 
(Scopus) 

 

2 Balashov, E., 
Pasichnyk, I., & 
Kalamazh, R. 

Metacognitive Awareness 
and Academic Self-
Regulation of HEI Students 

International Journal 
of Cognitive 
Research in Science, 
Engineering and 
Education (Scopus)  

2021. 9(2).                                     
С. 161-172  

3 Avhustiuk, M., 
Tymeichuk, I., 
Konopka, N., 
Sakhniuk, O., & 
Balashov, E. 

Online studying 
instructional measures at the 
International Relations 
Department of the National 
University of Ostroh 
Academy. 

Journal of Education 
Culture and Society 
(WoS) 

2021. 12(1).                        
С. 322-334 

4 Handzilevska, H., 
Kalamazh,V., 
Ratinska, O.,& 

The Role of Sanogenic and 
Critical Thinking in 
Preventing the Emotional 

Young People In 
Education, 
https://www.rj4allpu

2021. Vol. 3.                             
С. 15-23. ISBN 
(ONLINE): 978-1-
911634-35-5. Access 
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Khmiliar, O. Burnout of Young Primary 
School Teachers. Youth 
Voice Journal: Mode:  

blications.com/produ
ct/the-role-of-
sanogenic-and-
critical-thinking-in-
preventing-the-
emotional-burnout-
of-young-primary-
school-teachers/ 
SCOPUS 

 

5.  Shestopal, I., 
Tsekhmister, Y., 
Papusha, V. 

 

Gender features of 
professional self-realization 
of a woman’s personality 

Laplage em Revista 
(International): 
Editorial Authors 
and Associated 
Researchers (WoS) 

2021. vol.7, n. 3A, 
Sept. - Dec. 2021, 
p.452-462 ISSN:              
С. 2446-6220 

6. Hilman, A., 
Matlasevych, O., 
Kulesha, N., 
& Balashov, E. 

Peculiarities of Attitude to 
the Disease in Adulthood  
 

Journal of Cognitive 
Science (Scopus) 

2021. 22(1). С. 111-
133 
 

7. Кулеша Н.П. The Knowledge about 
Symptoms and it’s Genesis 
as a Factor for the 
Development of 
Psychosomatic Disorders in 
Youth  

Youth Voice 
Journal, IBSN 
(ONLINE): 978-1-
911634-20-1. 
Scopus 

2021 

8 Вісич О.А. Intermedial Aspects of Non-
finito: Lesya Ukrainka and 
Michelangelo 

Studi Slavistici  
 

2021. XVIII (2) 
Прийнято до друку 

9 Karpovets, M, & 
Karpovets, Kh. 

A Performative Perspective 
on Online Learning of 
Students in Higher 
Education 

Youth Voice 
Journal: Young 
People In Education 

2021. Vol. 1.                             
P. 61-71 

10 Кочерга С. О. Discourse of post-
orientalism in the writings 
of Lesya Ukrainka 

Studi Slavistici  
 

XVIII (2021) 2 
Прийнято до друку 

11 Максимчук В. В. Українська футбольна 
фразеологія: семантичний 
аспект 

Studia z Filologii 
Polskiej i 
Słowiańskiej 

Перебуває на стадії 
рецензування 

12 Pukhonska O. Powrót do traumy: literacka 
recepcja wojny w 
nowoczesnej powieści 
Ukrainy i Polski.,   
 

Slavia Centralis Letn. 14 Št. 1 (2021). 
S. 224–234 

13 Shevchuk, D., 
Matusevych, T., 
Kolesnyk, L. 

Youth civic education: 
Global trends and the 
Ukrainian case 

Youth Voice Journal 2021 (Special issue 
2), pp. 46–56 
(Scopus) 

14 Shevchuk D., 
Khudoba K. 

Religion and ecological 
ethics through the lenses of 
the secularization of the 
moral sphere 

Journal for the Study 
of Religions and 
Ideologies 

vol. 20, issue 60 
(Winter2021), pp. 
177-190. 
(Scopus) 

15 Шевчук Д. Рецензия на книгу: Paweł Ab Imperio 2021. Nr 4 
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Krupa. “Na Zachód” i “Z 
dala od Moskwy”? 
Publicystyka Mykoły 
Chwylowego lat 1925–
1926. Historia – idee – 
konteksty. Kraków: 
UNIVERSITAS, 2018. 529 
pp., ill. Bibliografia. Indeks 
nazwisk. ISBN: 97883-242-
3453-0 

(WoS) 

16 Yankovska Z.O.,  
Sorochuk L.V. 

Anthropological Dimension 
of the Philosophical 
"Literature-Centric" Model 
of Ukrainian Romanticism 

Аnthropological 
measurements of 
philosophical 
research 

№ 19, 2021.          

S.127–137 

(WoS) 

17 Aloshyna O., 
Smyrnov A., 
Yankovska Zh., 
Blyzniak M., 
Marchuk V.  

Organizational foundations 
of functioning of the Right-
Bank Ukraine orthodox 
brotherhoods from the 
1850s to 1900s.  

Journal of Education 
Culture and Society. 
Warszawa 

2021. Vol. 12. № 2.                
S. 242–250 
(WoS)  

18 Kraliuk P., 
Karpovets M.  
  

The Gnoseological and 
Ontological Dualism of 
Lesia Ukrainka’s «The 
Forest Song»   

Slavia Orientalis  TOM LXX, NR 2, 
2021. – S. 331-345. 
(Scopus) 

19 Гущук І.В.  Hygienic aspects of 
substantiation of conceptual 
bases of development of 
system of public health care 
of Ukraine. 

«Wiadomości 
Lekarskie» (Wiad 
Lek.2021;72(3):799-
800 

2021 

20. 

 

 

Гущук І.В. Аpplication of behavioral 
economics insights to 
increase effectiveness of 
public awareness of covid-
19   

«Wiadomości 
Lekarskie» (Wiad 
Lek.2021;74(5):1125
-1129)  

 2021 

21. 

 

 

Matlasevych, O., 
Balashov, E., 
Pasichnyk, I., 
Kalamazh, R. 

Structural and Component 
Structure of Pedagogical 
Abilities of Young Teachers 
from the Signs of Success 

Youth Voice 
Journal: Young 
People In Education 

 Vol. 1, 30-42. ISBN 
(ONLINE): 978-1-
911634-20-1. 

Таблиця 27 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 
Tetiana Sydoruk, 
Oksana Kukalets, 
Maria Avhustiuk. 

EU- China student mobility: 
Policies, Opportunities and 
Challenges 

Studia Politica 2021. № 2 
(прийнято до 
друку) (Scopus Q4) 
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2 
Sydoruk T., 
Tymeichuk I., 
Kukalets O. 

China's efforts at influence 
in Europe, targeting the 
media and public opinion 

European Journal of 
East Asian Studies 

20 (2). 2021.                                 
Рp. 396-413                  
(Scopus Q2) 

3 

Kraliuk, P,. 
Sydoruk, T,. & 
Tymeichuk, T. 

“Opportunities for Young 
People to Study in 
Theological Education 
Institutions of Ukraine” 

Youth Voice 
Journal: Young 
People In Education 

Vol. 4. Рp. 34-44 
(Scopus Q4) 
 

4 

Sydoruk T., 
Pavliuk V., 
Tymeichuk I. 

The european union’s 
transformative power in the 
countries of the eastern 
partnership 

Politics in Central 
Europe 

22 (1) (прийнято до 
друку) (Scopus Q3) 

5 

Atamanenko, A., 
Sakhniuk, O., & 
Atamanenko V. 

Young Ambassadors of 
Ukraine: Ukrainian 
International Students 

Youth Voice 
Journal: Young 
People In Education 

Vol. 1, pp. 7-22. 
ISBN (ONLINE): 
978-1-911634-20-1 
(Scopus Q4) 

6 
Balashova, O. & 
Savchuk V. 

Electoral Participation and 
National Identity: Searching 
for Common Ground 

Youth Voice 
Journal: Young 
People In Education 

Vol. 2. Рp. 21-33. 
(Scopus Q4) 

7 

Natalia Konopka, 
Mariia Avhustiuk, 
Iryna Tymeichuk, 
Oksana Sakhniuk, 
Eduard Balashov 

Online studying 
instructional measures at the 
international relations 
department 

Journal of Education 
Culture and Society 

Vol. 12 No. 1 (2021): 
Р. 322-334 (WoS) 

8 

Антонюк Я., 
Трофимович В. 

Протиборство спецслужб 
закордонних центрів ОУН 
із КДБ (1960-ті – початок 
1990-х рр.) 

Український 
історичний журнал 

2021. № 3.                      
С.114-125 (WoS) 

9 

Smyrnov, Andrii 
(Андрій Смирнов) 
та Trofymovych, 
Volodymyr 
(Володимир 
Трофимович) 
(2021) 

Warsaw Council of the 
Ukrainian Autocephalous 
Orthodox Church of 1944 
and its consequences 
(Варшавський Собор 
Української 
Автокефальної 
Православної Церкви 1944 
р. та його наслідки). 

East European 
Historical Bulletin 

№ 19. С. 165-173. 
(WoS) 

10 

Aloshyna O., 
Smyrnov A., 
Yankovska Zh., 
Blyzniak M., 
Marchuk V. 

Organisational foundations 
of functioning of the Right-
Bank Ukraine orthodox 
brotherhoods from the 
1850s 

 Journal of 
Education Culture 
and Society. 

2021. Vol. 13 No. 2. 
(WoS) 

11 

Jarosława 
Bondarczuk 
 

Ewolucja semantyki obrazu 
węża w sztuce epoki 
kamienia 
 

Akcent. 
Wydawnictwo 
Katolickiego 
Universytetu 
Lubelskiego 

Lublin, 2021  

12 

Ganna Okhrimenko To the interpretation of the 
concept of «Book culture» 
in the interdisciplinary 
Ukraine and foreign 
scientific discourse 

Baltic Journal of 
Legal and Social 
Sciences 

2021. № 2, Riga,  
(у друці) 
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13 

Maslova Yuliia, 
Khodachuk Yana 

Gender stereotypes in the 
information picture of the 
world (on the example of 
Ukraine and Poland) 

Journal of 
Education, Health 
and Sport 
https://apcz.umk.pl/J
EHS/article/view/JE 
HS.2021.11.06.003  

2021. 11(6).                         
Pp. 28-36 

 

14 

Maslova Yuliia, 
Khodachuk Yana 

Sexism in the advertising 
discourse of Ukraine 

Journal of 
Education, Health 
and Sport 
https://apcz.umk.pl/J
EHS/article/view/JE
HS.2021.11.11.020  

2021. 11(11).                
Pp. 207-213 

 

15 

Maslova Yuliia, 
Aksonova 
Oleksandra 

Establishment of gender 
management in the 
management sphere 

Journal of 
Education, Health 
and Sport 
https://apcz.umk.pl/J
EHS/article/view/JE
HS.2021.11.12.001  

2021. 11(12).                
Pp.11-23 

 

16 

Y. Matsiyevsky 
 

Internal Conflict or Hidden 
Aggression: Competing 
Accounts and Expert 
Assessments of the War in 
Ukraine’s Donbas 
 

Civil War? Interstate 
War? Hybrid War? 
Dimensions and 
Interpretations of the 
Donbas Conflict in 
2014-2020. Edited 
by Jakob Hauter   

2021. Vol. 227.                    
Pp.165-190 

17 

Kurylo V., Gurzhii 
T., Mushenok V., 
Romanov M., 
Sliusarenko S. 

Agribusiness Entities’ 
Statutory Payments to Local 
Budgets as a Foundation for 
the Financial base of Rural 
Territorial Communities in 
Ukraine. Studies of Applied 
Economics 

Development of a 
Market Economy in 
the context of the 
Global Financial 
Crisis. DOI: 
https://doi.org/10.25
115/eea.v39i  

2021. Vol. 39. No. 9 

Таблиця 28 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Попелюшко В.О., 
Матвійчук М.А., 
Гонгало С. Й., 
Герасимчук О.П., 
Боржецька Н.Л. 

Ioannikii Malynovskyi AS 
an enlightener of the history 
of law   

Journal of Education 
Culture and Society. 
WoS 

(подано до друку) 

2 Vitalii Gatseliuk, 
Lesia Strelbitska, 
Oleh Herasymchuk, 
Andriy Pavlyshyn, 
Valeriia Khrystiuk  

The influence of religion on 
the norms of criminal law 
and process: an 
international-comparative 
study 

 
 

Amazonia Investiga 
Scopus 

URL : 
https://amazoniainve
stiga.info/index.php/
amazonia/article/vie
w/1672 

3 Kraliuk, P,. Opportunities for Young Youth Voice 2021. Vol.4, pp. 34-



60 

 

Sydoruk, T,. & 
Tymeichuk, T.  

People to Study in 
Theological Education 
Institutions of Ukraine 

Journal: Young 
People In Education 

44. ISBN 
(ONLINE): 978-1-
911634-36-2  

4 Kraliuk P., 
Karpovets M. 

 The Gnoseological and 
Ontological Dualism of 
Lesia Ukrainka’s «The 
Forest Song» 

Slavia Orientalis TOM LXX, NR 2, 
2021. – S. 331-345 
 

5 Vitaliy B. 
Kovalchuk, Iryna 
M. Zharovska, 
Bohdan I. Gutiv, 
Bbogdana B. 
Melnychenko, 
Iryna O. Panchuk  

Human rights and positive 
obligations of the state    

The Journal of the 
National Academy 
of Legal Sciences of 
Ukraine  

Nr 3 (2021). – S. 27-
35 (Scopus Q3) 
http://visnyk.kh.ua/e
n/article/prava-
lyudini-i-pozitivni-
obov-yazki-derzhavi 
 

6 Olha Balatska, 
Tetiana Blashchuk, 
Yaroslava Orlovska 

 Publication date: January 
2021. Student`s right for 
safe living and studying 
environment in pandemic 
conditions  

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

7 Drobush Iryna, 
Kornyta 
Liudmila,Shmyndr
uk Olha, 
Polishchuk Tetiana 

Public and private interests 
in the Sphere of 
Administration of 
Vaccination in Pandemic.  

Web of 
Science.10.46398/cu
estpol.3968.30  
 

 

 
Таблиця 29 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 

Kostiuk, O., 
Kovalchuk, I., 
Kotsiuk, L., 
Polishchuk, V., & 
Bobkov, V. 

The Formation and 
Development of Women’s 
Secondary Education in 
Volyn in the 19th–the 
Beginning of the 20th 
Century 

Journal of Education 
Culture and Society 

2021.12(2).                         
Рp. 227–240 

2 
Худолій А.О. Participation of Young 

People in Public and 
Political Life of Ukraine 

Youth Voice 
Journal: Young 
People In Education  

2021. Vol. 1, pp. 72-
83 (Scopus Q4) 

3 

Худолій А.О.    Online Social Networks 
as Means of 
Communication and 
Education of Modern 
Ukrainian 

Youth Voice 
Journal: Young 
People In 
Education 

2021 
 

4 

Halyna Kankash, 
Tetiana 
Cherkasova, 
Svitlana 
Novoseletska, 

The use of linguistic means 
of figurativeness and 
evaluativity to exert 
influence in the speeches of 
the chief delegates of the 

Journal of Language 
and Linguistic 
Studies 

2021.17 (Special 
Issue 2).                       
Рp.1264-1274  
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Natalia Shapran, 
Liudmyla 
Bilokonenko 

Ukrainian SSR at the 
sessions of the UN general 
assembly  

5 

Galetskyi S., 
Turzhanska O., 
Galetska T. 

Information and 
communication 
technologies as a means of 
forming the communicative 
competence of young 
teachers of foreign 
languages at the university  

Youth Voice Journal 
(https://youthvoicejo
urnal.com/)  

 01.2021. Рp. 43-60 

6 

Korol, L. & 
Bevelamder, P.   

Ethnic harassment and the 
protective effect of positive 
parenting on immigrant 
youths’ antisocial behaviour 

Child &Youth Care 
Forum. Journal of  
Research and 
Practice in 
Children’s Sertvices 

doi: 10.1007/s10566-
021-09600-w(2021) 
 

7 
Yurieva, O., 
Musiichuk, T., 
Baisan, D. 

Informal English Learning 
with Online Digital Tools: 
Non-Linguist Students 

Advanced Education   17, 2021. Рp. 90-102, 
DOI: 10.20535/2410-
8286.223896 

8 

Новоселецька С.,                          
Шапран Н.В., 
Мусійчук Т.І., 
Сімак К.В. 

Communicative and 
functional  components  of 
discourse. 
 

Журнал 
«Linguistics and 
culture» 

прийнята до друку 

9 

Пелипенко О.А., 
Коцюк Л.М., 
Пелипенко О.О. 

Corpus Based Study of the 
Functioning of Realia Of the 
Novel by Camilo Jose Cela 
«The Hive» and their 
Renderinginto Ukrainian 
Novel’s Translations.  

Журнал «Cognitive 
Studies» 

прийнято  до друку 

10 

Arkhanhelska, Alla 
M. 
 

Transformational Potential 
of the Biblical Idiom «A 
Wolf in Sheep's Clothing» 
in Modern Russian Speech 

Tomsk state 
university journal 

Issue 462. Page 5-13 
Published 2021 (Web 
of Science) 

Таблиця 30 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Mamontova N., 
Vytiuk V. 

Концепція реформування 
корпоративного 
оподаткування доходів в 
Україні 

Фінансово-
кредитна 
діяльність: 
проблеми теорії та 
практики 

2021. 4(39).                            
С. 130-137 

2 Kovalska, L., 
Rogach, S., 
Petrukha, N., 
Mamontova, N., 
Yurchenko, O., 
Derevianko. S., 
Kolumbet, O.  

Correlation analysis of 
profitability in the 
management system of 
agricultural enterprises on 
the basis of sustanbile 
development 

Scientific Papers 
Series 
«Management, 
Economic 
Engineering in 
Agriculture and 
Rural Development» 

2021. Vol. 21. Iss.  

3 Ivanchuk N., Payroll Taxes Increase Independent Journal 2021. No 12(2).  
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Mamontova N. Reserves in Ukraine of Management & 
Production 

P. 575-589  

4 Kryvytska, OR., 
Portna, OV., 
Iershova, NY., 
Tereshchenko, DA. 

Economic Business 
Partnerships Within 
Industry 4.0: New 
Technologies in 
Management.   

Montenegrin Journal 
of Economics 

2021. Vol. 17, No.1. 
Рp. 151-163 

5 Kryvytska O., 
Doroshenko H., 
Babych D., Krykun 
O., & Kovalchuk 
V. 

Фінансова складова 
стратегії управління 
комунікаціями у закладах 
вищої освіти.  

Фінансово-
кредитна 
діяльність: 
проблеми теорії та 
практики 

2021. 1(36).  
С. 462-470 

6 Kryvytska O., 
Kharchuk Y., 
Iershova N. 

Формування обліково-
аналітичної інформації 
суб’єктами 
господарювання в умовах 
дії концепції сталого 
розвитку 

Фінансово-
кредитна 
діяльність: 
проблеми теорії та 
практики 

2021. 2(37).                                
С. 83-94 

7 I.V. Samoilenko, 
A.V. Nikitin, 
Verovkina, G.V., 
T.R. Nikitina 

Construction features and 
analysis of warfare 
information model with 
impulse perturbations under 
poisson approximation 
conditions 

CEUR Workshop 
Proceedings 

2021. 2923. P.12-17 

8 Y.M.Chabanyuk, 
A.V. Nikitin,              
U.T. Khimka 

Control Problem for the 
Impulse Process under 
Stochastic Optimization 
Procedure and Levy 
Conditions 

Matematychni Studii 2021. 55(1).                           
P. 107-11 
 

9 A.M. Iksanov,           
A.V. Nikitin,                              
I.V. Samoilenko 

Limit theorems for 
discounted convergent 
perpetuities 

Electron. J. Probab.  2021. № 26. P.1-25 

10 Novoseletskyy, O., 
Kleban, Y., 
Zablotskyi, Y. 

Modelling of the bank’s 
clients’ behavior in case of 
overdue debt 

European Journal of 
Economics and 
Management 

2020. Volume 6. 
Issue 6. С. 103-110. 

11 Galetskyi S., 
Turzhanska O., 
Galetska T. 

Information and 
communication 
technologies as a means of 
forming the communicative 
competence of young 
teachers of foreign 
languages at the university  

Youth Voice 
Journal, (Scopus) 
 

2021. Рp. 43-60. 

12 Lorents P., 
Averkyna M. 

Method of Similarity 
Implementation for the 
Decision-Making Process in 
Small Towns Transportation 
Management. 

Russo D., Ahram T., 
Karwowski W., Di 
Bucchianico G., 
Taiar R. (eds) 
Intelligent Human 
Systems Integration 
2021. IHSI 2021. 
Advances in 
Intelligent Systems 
and Computing, vol 
1322. Springer, 

https://doi.org/10.100
7/978-3-030-68017-
6_63 (WoS) 
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Cham. 
13 Averkyna M. Ethical Decision-Making for 

Sustainable Urban 
Transportation 

Annals of the 
Romanian Society 
for Cell Biology, 25 
(4) 

pp. 1130−1144 

14 Averkyna M. Theoretical Aspects of the 
Local Government’s 
Decision-Making Process 

Lecture Notes in 
Networks and 
Systems. Springer 

pp. 107-115 

15 Averkyna M. A Similarity-Based 
Decision Process for 
Decisions’ Implementation 

rabnia H.R., Ferens 
K., de la Fuente D., 
Kozerenko E.B., 
Olivas Varela J.A., 
Tinetti F.G. (eds) 
Advances in 
Artificial 
Intelligence and 
Applied Cognitive 
Computing. 
Transactions on 
Computational 
Science and 
Computational 
Intelligence. 

- 

16 Samoilenko, I.V. Peculiarities of Construction 
and Analysis of the 
Information Warfare Model 
with Markov Switchings 
and Impulse Perturbations 
Under Levy Approximation 
Conditions 

Cybernetics and 
Systems Analysis, 
2021, 57(4) 

P. 621–628 

 

6. СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ ДО 
ДРУКУ У 2021 РОЦІ У ВІТЧИЗНЯНИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ 

Таблиця 31 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Гандзілевська Г.Б. 
Кондратюк В.В. 

Ресурси та бар’єри 
інформаційно-
психологічної безпеки 
вчителів початкових 
класів в умовах онлайн-
навчання: резилієнс 
підхід.  

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

2021. № 12.                       
С. 35-40 

2 Вісич О.А. Іменний код Французької 
революції у драматичному 

Волинь 
філологічна: текст і 

2021. № 1 
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діалозі Лесі Українки 
«Три хвилини» 

контекст 

3 Кочерга С.О. Функції листа в 
драматургії Лесі Українки. 

Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені 
В. І. Вернадського. 
Серія: Філологія. 
Журналістика 

2021. № 2 

4 Кочерга С. Danse macabre Олеся 
Ульяненка: нова візія 

Слово і час 2021. № 3 

5 Кочерга С., 
Гаврилюк О. 

Сакральний простір у 
дилогії Г. Пагутяк «Писар 
східних воріт притулку. 
Писар західних воріт 
притулку» 

Молодий вчений 2021. № 4 

6 Кочерга С. Фізична культура в житті 
та світоглядно-творчих 
координатах Лесі 
Українки 

Українська 
біографістика 

2021. № 5 

7 Кочерга С. Проблема вандалізму у 
драматургії Лесі Українки 

Закарпатські 
філологічні студії 

2021. № 6 

8 Кочерга С. Леся Українка  і Михайло 
Кривинюк: острозький 
контекст 

Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія»: Серія 
«Філологія» 

2021. № 7 

9 Кочерга С. 
 

Особистісний 
іміджбілдинг Лесі 
Українки (за епістолярієм 
письменниці) 

Волинь 
філологічна: текст і 
контекст 

2021. № 8 

10 Пухонська О. Від забуття до пізнання: 
травматичний досвід 
боснійськтої війни в 
романі Саші Станішича 
«Як солдат ремонтував 
грамофон».  
 

Вчені записки ТНУ 
імені В. І. 
Вернадського. 
Серія: Філологія. 
Соціальні 
комунікації. 

2021. № 9 

11 Пухонська О. Від історії до Донбасу: 
ідентичнісний простір 
війни в романі Тамари 
Горіха Зерня «Доця». 

Закарпатські 
філологічні Студії 

2021. № 10 

12 Пухонська О. Травматичний досвід 
«чужої» війни у романі 
Сергія Пантюка «Війна і 
ми». 

Проблеми 
гуманітарних наук: 
збірник наукових 
праць 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 

2021. № 11 
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університету імені 
Івана Франка. Серія 
«Філологія» 

13 Shershnova O.V., 
Bondar V.D., 
Yakunina K.I.  

Educational component in 
sdgs implementation in 
Ukraine: regional aspect 

Держава та регіони. 
Серія: Державне 
управління 

2021. №2 (72).                         
С. 77-83 

14 Янковська Ж. Відображення архетипу 
Мудрого Старого в романі 
П. Мирного «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?»  

Вісник Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Література. 
Мовознавство. 
Фольклористика. 
Випуск 1(29). Київ 

2021. С. 44-46 

15 Альошина О. Фінансове забезпечення 
православних братств 
Правобережної України у 
другій половині ХІХ ст.  

Науковий вісник 
Ужгородського 
університету, серія 
«Історія». Ужгород 

2021. Випуск 1 (44).                      
С. 26-32 

16 Альошина О. Функціонування системи 
управління православних 
братств Правобережної 
України в пореформенний 
період. 

Наукові праці 
Кам’янець-
Подільського 
національного 
уніерситету імені 
Івана Огієнка: 
історичні науки 

2021. Випуск 32.                 
С. 122-131 

17 Альошина О. Просвітницька діяльність 
православних братств 
Волинської губернії 
(друга половина ХІХ ст.). 

Старожитності 
Лукомор’я  

2021. №4 (7).                            
С. 84-91 

18 Альошина О. Організаційне 
оформлення діяльності 
православних церковних 
братств Подільської 
губернії у другій половині 
ХІХ – початку ХХ ст. 

Старожитності 
Лукомор’я 

2021. №5. С. 16-23 

19 Альошина О. Практика проведення 
народних читань 
православними 
братствами 
Правобережної України у 
другій половині ХІХ ст. 

Науковий вісник 
Ужгородського 
університету, серія 
«Історія». Ужгород 

2021. Випуск 2 (45) 

20 Альошина О. Благодійний напрям 
роботи Свято-
Володимирського 
православного братства 
Київської губернії (у 
другій половині ХІХ – 
поч. ХХ ст.) 

Intermarum: історія, 
політика, культура. 
Житомир 

2021. Випуск 9 

21 Лях Ю.Є.,                       
Лях М.В. і 

Нейромережевий аналіз 
термограм молочної 

Журнал Клінічна 
інформатика і 

2021. № 1 
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співавтори залози з використанням 
оцінки фрактальної 
розмірності розподілу 
поля температур в нормі і 
при патологічних 
процесах 

телемедицина    

 

 

Таблиця 32 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Сидорук Т.В., 
Павлюк В.В. 

Обмеження 
трансформаційної сили 
ЄС у державах Східного 
партнерства 

Міжнародні 
відносини, 
суспільні 
комунікації та 
регіональні студії 

2021. 2 (10) 
(прийнято до 
друку) 

2 Августюк М.М. Основні науково-
психологічні підходи до 
вивчення емоційного 
інтелекту 

Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені 
В. І. Вернадського. 
Серія: Психологія 

2021. Том 32 (71). 
№ 1.  С. 81–86 

3 Avhustiuk M.M. Background in measures of 
metacognitive monitoring 

Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні 
науки» 

Вип. 1. Рp. 60-66 

4 Avhustiuk M. Psychological assistance in 
reducing English language 
anxiety in university 
students 

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

№ 12. С. 26-34 

5 Августюк М. Emotional context of the 
illusions of knowing and not 
knowing 

Наукові записки 
Серія «Психологія 
Острог: Вид-во 
НаУОА 

(стаття прийнята до 
друку) 

6 Матвійчук Н.В., 
Макарчук Б.Р. 

Діджиталізація публічної 
дипломатії Сполучених 
штатів Америки за 
президентства Дональда 
Трампа 

Політичне життя №2. С. 130-134 

7 Близняк М. Місто Шумськ у 
комплексі волинських 
маєтків князів Радзивілів 
другої половини XVIII ст. 

 Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія». Серія 
«Історичні науки». 
Острог: Вид-во 

2021. Вип. 32.                   
С. 62-74 
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НаУОА 
8 Трофимович В. Повернення в Західну 

України з таборів і 
спецпоселень учасників 
підпільно-повстанського 
руху (1956-1957). 

Наукові записки 
Національного 
університету 
"Острозька 
академія". Серія 
«Історичні науки». 
Острог: Вид-во 
НаУОА 

Вип. 32. С. 23-31 

9 Смирнов А. Об’єднавчий Собор 
Православної Церкви 
України 15 грудня 2018 
року 

Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія». Серія 
«Історичні науки». 
Острог: Вид-во 
НаУОА 

2021. Вип. 32.                     
С. 32-38 

10 Марчук В., 
Пшеничний Ю. 

Свято-Вознесенський 
монастир поблизу Дубна в 
археологічних 
дослідженнях 2019–2020 
рр. 

Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія». Серія 
«Історичні науки». 
Острог: Вид-во 
НаУОА 

2021. Вип. 32.                      
С. 112-120 

11 Рибачок І. Українське жіноцтво 
Австрії та спроби 
відновлення діяльності 
Союзу українок (1945-
1957) 

Зовнішні справи 2021. № 5. С. 35-43 

12 Рибачок І. Українські діти в Ді-Пі 
таборах Західної 
Німеччини та Австрії 
(друга половина 1940-х - 
початок 1950-х років) 

 Старожитості 
Лукомор'я 

2021. № 5 (8).                   
C. 126-139 

13 Атаманенко В. Первинний поборовий 
реєстр Степанської 
волості 1576 р. 

Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія». Серія 
«Історичні науки». 
Острог: Вид-во 
НаУОА 

2021. Вип. 32.                 
С. 47-61 

14 Бенчук В., 
Трофимович В. 

Технологія гібридної 
війни Росії проти України 
(на прикладі Донеччини). 

Військово-
науковий вісник 
Національної 
академії 
сухопутних військ 
імені гетьмана 
Петра 
Сагайдачного. 
Львів 

2021.  Вип. 36.                      
С. 3-26 

15 Кулаковський П. Міжнародний туризм у Географія та 2021. Вип. 63.                    
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Каталонії в умовах 
політичної невизначеності 
(2017–2020 роки) 

туризм С. 16-24 

16 Павлюк В.В. Міжнародні проєкти 
Е. Макрона: концепції і 
практичне втілення 
 

Міжнародні 
відносини, 
суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Луцьк 

2020. № 2 (8) 

17 Сидорук Т.В., 
Павлюк В.В. 

Обмеження 
«трансформаційної сили» 
ЄС у державах східного 
партнерства 

Міжнародні 
відносини, 
суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Луцьк 

2021. № 2 (10) 

18 Бондар В.Д., 
Шершньова О.В., 
Якуніна К.І. 

Educational component in 
SDGs implementation in 
Ukraine: regional aspect 

Держава та регіони. 
Серія: Державне 
управління» 

№ 2/2021. С.77-83 

19 Бондарчук Я.В. Відображення 
найдавнішого релігійного 
культу кісток у мистецтві 
пізнього ашелю та доби 
мустьє 

Наукові записки 
НаУКМА. Історія і 
теорія культури 

2021. Т. 4. С.21-45 

Таблиця 33 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Попелюшко В.О. Відшкодування 
(компенсація) шкоди, 
завданої незаконними 
рішеннями, діями чи 
бездіяльністю у 
кримінальному 
провадженні: практичний 
аспект  

Часопис НаУОА 
Серія «Право» 

https://lj.oa.edu.ua/ar
chives/n1-2021 
 

2 Попелюшко В.О. Винагорода викривачу: 
практичний аспект 

Вісник академії 
адвокатури 
України  

2021. №2  
 

3 Матвійчук М.А. Кримінально-виконавче 
право в працях І. 
Малиновського  за 
Великого князівства 
Литовського та Речі 
Посполитої 

Часопис НаУОА 
Серія «Право»  

2021. №1 (23). URL: 
https://lj.oa.edu.ua/ar
ticles/2021/n1/21mm
atrp.pdf 

4 Матвійчук М.А. Концепція пенітенціарної 
справи І. Малиновського  

Юридичний 
науковий 
електронний 
журнал  

 № 8. 2021. С. 288-
295. URL : 68.pdf 
(lsej.org.ua) 
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5 Матвійчук М.А. Революційне 
кримінально-виконавче 
право та кримінально-
виконавча політика 
перших років радянської 
влади в працях І. 
Малиновського  

Науковий вісник 
публічного та 
приватного права  

2021. № 3.                              
С. 152-159 

 

6 Матвійчук М.А. І. Малиновський і 
становлення радянського 
пенітенціарного права 

Юридичний вісник  2021. № 4. С. 184-
191 

7 Матвійчук М.А. Кримінально-виконавче 
право за часів Київської 
Русі у працях                                    
І. Малиновського 

KELM (Knowledge, 
Education, Law, 
Management)  

2021. № 3(39). vol.2. 
С. 169-176 

 

8 Кралюк П.М., 
Лавренчук В.П., 
Баландін Ф.В. 

 Анна Київська і Реймське 
Євангеліє  

Нова педагогічна 
думка. Рівне  

2021. №2. С.92-95 
(Index Copernicus) 

9 Дробуш І.В. Реформування місцевого 
самоврядування в Україні: 
пошук оптимальної 
моделі в контексті євро 
інтеграційного процесу 

Аналітично – 
порівняльне 
правознавство 

№1. 2021. С.16-21 

10 Мартинюк Р.С.   Конституційна реформа в 
Киргизстані: зміна форми 
правління 

Право України   (стаття прийнята до 
друку) 

11 Мартинюк Р.С. Конституція України як 
втілення установчої влади 
українського народу 

Facta Simonidis  
 

2021. №4 (14). 
Р.114-144 

12 Стрельбіцька Л.Я. Правове регулювання 
статусу засудженого у 
кримінально- 
процесуальному 
законодавстві України 
часів радянської доби 

Науково- 
практичне правове 
видання Республіки 
Молдова «Jurnalul 
juridicnational: 
teorie şi practică» 

грудень 2021 р. 

Таблиця 34 
 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Сімак К.В. Викладання англійської 
мови як іноземної за 
допомогою принципу 
paper-free teaching [Текст]. 

Молодий вчений: 
наук. – метод. 
журн.  

2021. № 6 
(прийнято до 
друку) 

2 Сімак К.В.,  
Сімак О.Ю., 
Сімак О.В. 

Вебінар як засіб 
підвищення 
професіоналізму 
сучасного педагога 

Нова педагогічна 
думка : наук. – 
метод. журн. 
Рівнен. обл. ін.-т 
післядипл. пед. 
освіти , Рівнен. 

2021. № 3 
(прийнято до 
друку) 
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держ. гуманітар. 
ун-т. Рівне 

Таблиця 35 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Дем’янчук О.І., 
Сахарук Н. І. 

Формування доходів 
місцевого бюджету в 
умовах бюджетно-
податкових реформ в 
Україні 

Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія». Серія 
«Економіка» : 
науковий журнал. 
— Острог 

2021. № 22 (50).        
С. 47-54 

2 Дем’янчук О.І., 
Жук К. С. 

Особливості 
функціонування малого 
бізнесу в Україні та 
закордоном 

Наукові записки 
НУ «Острозька 
академія». Серія 
«Економіка» : 
науковий журнал. 
— Острог  

2021. № 22 (50).  
С. 11-16 
 

3 Дем’янчук О.І., 
Нечипорук А.А.  

Недержавне пенсійне 
забезпечення в Україні 

Вісник Одеського 
національного 
університету. Серія 
«Економіка», Вид-
во: Одеський НУ 
імені І.І. Мечнікова 

2021. Том 44. 
Випуск 4.               
С. 182-190 
 

4 Фоміних М.В., 
Парфенюк А.С. 

Оцінка рівня боргової 
безпеки України та 
напрями її зміцнення 

Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія» серія 
«Економіка    

2021. № 21 (49). 1.    
C. 109-113 
 

5 Новак А.Ф., 
Юхимчук Я.М. 

Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
українського ринку 
небанківських фінансових 
послуг 

Наукові записки 
НУ «Острозька 
академія» серія 
«Економіка» 

2021. № 21 (49).  
С. 82-87 

6 Мамонтова Н.А., 
Корнійчук Т.С. 

Особливості обліку 
дебіторської 
заборгованості за 
національними і 
міжнародними 
стандартами. 

Наукові записки 
НУ «Острозька 
академія» серія 
«Економіка» 

2021. № 21 (49).  
С. 115-119 

7 Клебан Ю.В., 
Горошко Н.С. 

Ідентифікація дефолтних 
клієнтів банку методами 
машинного навчання на 
основі біннінгу показників 

Економічний аналіз 2021. Т. 31. №1 
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8 Данилюк Н.М., 
Шулик Ю.В., 
Качан О.І. 

Сучасні підходи до 
управління проєктною 
діяльністю ІТ-компаній 

Науковий журнал 
«Наукові записки 
НУ «Острозька 
академія» серія 
«Економіка»  

2021. № 22 (50/). 
С. 88-94 

9 Аверкина М.Ф., 
Брень М.П. 

Моделювання динаміки 
показників фінансової 
системи України 

Інфраструктура 
ринку. 
Електронний 
науково-
практичний журнал  
(Index Copernicus)  

2021. № 52  

10 Аверкина М.Ф., 
Октисюк Є.В. 

Тенденції та перспективи 
Інституційного 
забезпечення 
антикорупційної політики 

Наукові записки 
НаУОА. 
Серія «Економіка», 
(Index Copernicus) 

2021 

11 Аверкина М.Ф., 
Дубровик О.А. 

Прогнозування впливу 
потенціалу працівника іт-
сектору на його заробітну 
плату 

Наукові записки 
НаУОА. 
Серія «Економіка», 
(Index Copernicus) 

2021 

12 Новоселецька А.    Стан концентрації та 
монополізації страхового 
ринку України 

Наукові записки 
НУ «Острозька 
академія». Серія 
«Економіка»: 
науковий журнал. 
Острог : Вид-во 
НаУОА 

2021. № 21(49).  
С. 10-18 

 

6. НАУКОВІ СТАТТІ У НЕФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ТЕЗИ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНШІ 
ПУБЛІКАЦІЇ ТОЩО 

 
Таблиця 36 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск),  
перша-остання 
сторінки роботи 

1 2 3 4 5 
1. Гандзілевська Г.Б.                          

Ратінська О.М. 
Тимощук Є.А. 

Психологічні умови 
формування дитячої 
обдарованості в 
метафоричних наративах 
острозьких письменників-
емігрантів крізь призму 
психологічного імунітету 
та саморегуляції.  

Розвиток 
обдарованої 
особистості: 
світовий та 
вітчизняний 
контексти : 
матеріали 
методологічного 
семінару. Київ, 18–
20 листопада 2021 
року. – Київ : 

2021. С. 105-110 
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Інститут 
обдарованої дитини 
НАПН України  

2. Гандзілевська Г., 
Штурхецький С. 

Когнітивний вимір 
навчання цифровій 
грамотності освітян та 
журналістів: виклики доби 
інфодемії  

Сучасні 
дослідження 
когнітивної 
психології: збірник 
тез Міжнародної 
інтернет-
конференції (м. 
Острог, 31 травня 
2021 р.). Острог: 
Вид-во НаУОА  

2021 С. 5-7 

3. Гандзілевська Г., 
Тимощук Є. 

Можливості психодрами у 
реалізації 
компетентнісного підходу 
в освітньому просторі.  

Розвиток освітніх 
систем в умовах 
євроінтеграційних 
трансформацій: 
Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Чернівці, 26-27 
травня 2021 року / 
за наук. ред. д. пед. 
наук С.З. Романюк. 
Чернівці: ЧНУ ім. 
Юрія Федьковича  

2021. С.134-137 

4. Ратінська О.М. 
Гандзілевська Г.Б 

Психологічний аналіз 
творів Лесі Українки крізь 
призьму формування 
психологічного імунітету 
до кібербулінгу.  

Матеріали 
студентського 
міжвузівського 
Е-вебінару, 
присвяченого 
150-літтю від 
дня народження 
Лесі Українки, 
25 лютого 2021 
року/ укл. 
Романюк С.З., 
Мафтин Л.В., 
Спорняк А.В. 
Чернівці: ЧНУ 
ім. Юрія 
Федьковича 

2021. С.111-114 

5. Драчук С.Ю., 
Гандзілевська Г.Б. 

Метафоричні наративи 
Лесі Українки крізь 
призму  формування 
самоцінності молодших 
школярів 

Матеріали 
студентського 
міжвузівського Е-
вебінару, 
присвяченого 
150-літтю від дня 
народження Лесі 
Українки, 25 

2021. С.46-48 
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лютого 2021 
року/ укл. 
Романюк С.З., 
Мафтин Л.В., 
Спорняк А.В. 
Чернівці: ЧНУ ім. 
Юрія Федьковича  

6. Бруяка І.С., 
Гандзілевська Г.Б. 

Наративний аналіз твору 
«щастя» Лесі Українки  

Матеріали 
студентського 
міжвузівського Е-
вебінару, 
присвяченого 
150-літтю від дня 
народження Лесі 
Українки, 25 
лютого 2021 
року/ укл. 
Романюк С.З., 
Мафтин Л.В., 
Спорняк А.В. 
Чернівці: ЧНУ ім. 
Юрія Федьковича 

2021. С.19-24 
 

7. Костриба О.В., 
Гандзілевська Г.Б. 

Провідні життєві ролі Лесі 
Українки  

Матеріали 
студентського 
міжвузівського Е-
вебінару, 
присвяченого 150-
літтю від дня 
народження Лесі 
Українки, 25 
лютого 2021 року/ 
укл. Романюк С.З., 
Мафтин Л.В., 
Спорняк А.В. 
Чернівці: ЧНУ ім. 
Юрія Федьковича 

2021. С. 70-72 

8. Волошина-
Нарожна В.О. 

Когнітивні викривлення 
як джерело помилок 
персоналу БЩУ при 
використанні 
експлуатаційних процедур 

Сучасні 
дослідження 
когнітивної 
психології: збірник 
тез Міжнародної 
інтернет-
конференції (м. 
Острог, 31травня 
2021 р.). Острог:                                 
В-во НаУОА 

2021. С.20-21 

9. Тимощук Є.А., 
Ткачук О.В. 

Оптимізація 
метакогнітивного 
моніторингу 
запам’ятовування 
інформації у процесі 

Сучасні 
дослідження 
когнітивної 
психології: збірник 
тез Міжнародної 

2021. С.24-27 
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навчальної діяльності інтернет-
конференції (м. 
Острог, 31 травня 
2021 р.). Острог:                                 
В-во НаУОА 

10. Вісич О.А. 
 

Різножанрові елементи 
паратексту в творчості 
Агатангела Кримського як 
засоби авторського 
відчуження 

Ідентичність. 
Дискурс. 
Імагологія: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
наукової 
конференції з 
іноземною участю 
до 150-річчя 
Агатангела 
Кримського. 
Острог:                                 
В-во НаУОА  

2021. С. 31-36 

11. Кочерга С.О. Острозький побратим Лесі 
Українки Михайло 
Кривинюк. 

Ідентичність. 
Дискурс. 
Імагологія: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
наукової 
конференції з 
іноземною участю 
до 150-річчя 
Агатангела 
Кримського.                     
Острог:                                 
В-во НаУОА 

2021. С. 44-49 

12. Мініч Л.С., 
Михальчук А.Р. 

Концепт влада у 
романістиці Івана 
Багряного. 

Formation of 
innovative potential 
of world science: 
collection of 
scientific papers 
«SCIENTIA» with 
Proceedings of the II 
International 
Scientific and 
Theoretical 
Conference 

Vol. 2. November 
26, 2021. Tel Aviv, 
State of Israel: 
European Scientific 
Platform - С. 14–15. 

13. Мініч Л.С., 
Ворожко В.О. 
 

Концепт правда у 
творчості Євгена 
Плужника. 

Formation of 
innovative potential 
of world science: 
collection of 
scientific papers 
«SCIENTIA» with 
Proceedings of the II 
International 

Vol. 2. November 
26, 2021. Tel Aviv, 
State of Israel: 
European Scientific 
Platform - С. 16–17. 
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Scientific and 
Theoretical 
Conference 

14 Столяр З.В., 
Авдейчик Т.В. 

Прагматичний потенціал 
синтаксичних конструкцій 
у романі Анатолія 
Дімарова «Біль і гнів» 

Комплексний 
підхід до 
модернізації  
науки: методи,  
моделі та 
мультидисциплінан
ість:  матеріали I 
Міжнародної 
наукової  
конференції (Т. 2), 
м. Вінниця, 
19.11.2021 р. / 
Міжнародний 
центр  наукових  
досліджень. 
Вінниця:  
Європейська  
наукова 
платформа  

2021. С. 85-90. 

15 Скрипник Н.І., 
Хом’як І.М.   
 

Лінгвофілософські засади 
концептуалізації поняття 
«мовлення» 

International 
scientific and 
practical conference 
«Philological 
sciences, 
intercultural 
communication and 
translation studies : 
theoretical and 
practical aspects» : 
conference 
proceedings, 
February 26-27, 
2021 

Vol. 1. Venice, Italy:  
Izdevnieciba  
«Baltija Publishing», 
2021. P. 53–58. 

16 Хом’як І.М.  Головний інструментарій 
навчальної діяльности 

Методи навчання 
української мови: 
збірник матеріалів 
круглого столу, 
присвяченого 
пам’яті 
О.М.Біляєва. Київ: 
Педагогічна думка  

2021. С. 78-83 

17 Шевчук Д.М. 
(ред.) 

- Острозькі 
культурологічні 
читання: матеріали 
Всеукраїнської 
наукової 
конференції (м. 
Острог, 15 квітня 

2021. 166 с. 
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2021 р.). Острог: 
Вид-во НаУОА 

18  Якуніна К.І.      Соціально-психологічні 
аспекти релігійності  

Молодий вчений 
[Index Copernicus, 
Google Scholar, SIS 
(Scientific Indexing 
Services)] 
 

2021. №7 (95).                      
C. 100-102 

19  Якуніна К.І. Зміст і функція 
релігійного мистецтва  

Молодий вчений – 
[Index Copernicus, 
Google Scholar, SIS 
(Scientific Indexing 
Services)] 
 
 

2021. № 8 (96).                      
С. 37–41 

20  Якуніна К.І. Мовою цифр. 
Православна конфесійна 
ідентичність: усталеність 
versus стереотипність 

Матеріали блоґ-
конференції 
«"Русский мир" як 
доктрина: витоки, 
загрози, методи»,   
1 липня 2021 р. 

https://rusmirdoctrine
conference.blogspot.
com/2021/07/versus.
html 
 

21  Якуніна К.І. Взаємодія релігійності та 
мистецтва через призму 
митця 

Інтеграція освіти, 
науки та бізнесу в 
сучасному 
середовищі: літні 
диспути: тези доп. 
III Міжнар. наук.-
практ. інтернет-
конф., 11-12 серпня 
2021 р. Дніпро 

2021. С. 468-469 
 

22 Якуніна К.І. Еволюція наукових 
поглядів на релігійність та 
її компоненти 

Priority directions of 
science and 
technology 
development. 
Proceedings of the 
11th International 
scientific and 
practical conference. 
Kyiv  

2021. Pp. 581-586 

23 Якуніна К.І. Загострення 
етнорелігійної ситуації в 
умовах сучасних 
суспільно-політичних 
трансформацій в Україні 

Матеріали науково-
практичної 
конференції 
«Сучасні виклики і 
актуальні проблеми 
науки та освіти» 
(25-26 червня 
2021 р.). Київ 

2021. С. 98-99 
 

24 Якуніна К.І.  Вектори міжрелігійної 
взаємодії в Україні: 

Сучасні виклики і 
актуальні проблеми 

2021. С. 102-107 
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контекст 1940-1950 рр. науки, освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві 
диспути. Матеріали 
XVIII Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-
конференції (м. 
Київ, 1 липня 
2021 р.). Київ 

25 Шляхова О.А. Святі, яких навчили 
усміхатися 

Журнал «Локальна 
історія» 

2021. №9 (35).    
С.82-83 

26 Шляхова О.А., 
Брижук А.В. 

Експозиція «Острозька 
іконописна майстерня» та 
пошуки невідомого 
іконописця 

Острозький 
краєзнавчий 
збірник / 
Державний 
історико-
культурний 
заповідник м. 
Острога. Острог 

2021. Випуск 13.                  
С. 14-24 

27 Петрушкевич М.  Наукова інтерпретація 
тілесних канонів 

Гендер. Екологія. 
Здоров’я: матеріали 
VII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
(Харків, 22-23 
квітня квітня 2021 
р.) / ред. кол.: В.А. 
Капустник, В.М. 
Лісовий, В.В. 
М’ясоєдов та ін. 
Харків: ХНМУ 

2021. С. 114-115 

28 Карповець М. Хлібне перемир’я Сергія    
Жадана: на східному 
фронті без змін 

Український 
альманах.  
Варашава:                               
В-во ТИРСА 

2021. С. 266-274 

29 Марченко О.С., 
Білюк С.П., 
Стадніков Г.В. 

Теоретичний огляд 
мотиваційних аспектів 
занять спортом у 
студентів ЗВО 

Наукові записки  
НУ «Острозька 
академія». Серія 
«Психологія»: 
науковий журнал. 
Острог: вид - во  
НаУОА  

2021. №13. 112 с.       
С. 58-62  

30 Гущук І.В. Радіаційні ризики та 
психічне здоров`я в 
постчорнобильський 
період 

Програма та тези 
доповідей Загальни
х зборів НАМН-
«Тридцять пять 
років 
Чорнобильської 
катастрофи: 

2021 р. С.16 
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існуючі та майбутні 
дослідження 
радіологічних та 
медичних 
наслідків» 
14.04.2021.- м. Київ 

31 Шевчук Д. М. Town and Gown 2.0: 
синхронія стратегічного 
розвитку університету і 
міста 

Інноваційний 
університет і 
лідерство: проєкт і 
мікропроєкти – V, 
ред. Т. Фініков, Р. 
Сухарські 

Варшава, 2021, С. 
71-81 

Таблиця 37 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 Корнійчук Л.В. 
Кичан А.О. 

Сучасні тенденції 
зовнішньополітичних 
відносин Угорщини із 
США та КНР 

Пріоритетні 
напрями наукових 
досліджень: 
філософський, 
політологічний та 
культурологічний 
аспекти: Матеріали 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Київ, 8-9 жовтня 
2021 р. 

2021. С. 61-65 

2 Близняк М. Сповідний розпис 
Дерманя 1799 р. 

 Дермань і Мізоч в 
історії та культурі 
Волині / Редкол.: А. 
Жив'юк, А. 
Фелонюк, В. 
Александрович. 
Рівне 

2021. Вип. 2.                      
С. 36-48 

3 Трофимович В., 
Антонюк Я. 

Від співпраці до боротьби: 
спецслужби українських 
націоналістів та 
Німеччини 

Національна 
спецслужба в 
українському 
державотворенні: 
збірник статей і 
матеріалів з нагоди 
29-ї річниці СБУ. 
Київ: Прометей  

2021. С. 142-164 

4 Рибачок І. Вишивка в житті 
українського жіноцтва 
повоєнної Західної 
Німеччини та Австрії 

Закордонне 
українство: вчора, 
сьогодні, завтра 
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5 Рибачок І. Богословсько-Педагогічна 
академія УАПЦ в 
Мюнхені 1946-1952 рр. 
(До 75-ліття від 
заснування) 

Слов'янський світ і 
Україна. Збірник 
наукових праць на 
пошану ректора 
Рівненського 
державного 
гуманітарного 
університету 
професора Руслана 
Постоловського. 
Рівне  

2021. С. 244-253 

6 Рибачок І. Господарський розвиток 
містечок Південно-
Східної Волині в першій 
половині XVII ст. (на 
прикладі Сульжина) 

 Рід Острозьких: 
витоки та 
надбання. 
Cтарокостянтинів 

2021. C. 173-183 

7 Рибачок І. Надавчі листи та привілеї 
власників міст Південно-
Східної Волині (кінець 
XVI - перша половина 
XVII ст.) 

 Минуле і сучасне 
Волині та Полісся. 
Старовижівщина та 
її населені пункти в 
історії України і 
Волині. Луцьк; 
Стара Вижівка  

2021. С. 78-81 

8 Яремчук В.П. На плечах гігантів»: 
рецензійні замітки над 
працею: Історіографічна 
класика. Антологія 
української історичної 
думки ХІХ–ХХ ст. / Відп. 
ред. і авт. вступ. слова В. 
Смолій; авт. супровід. 
стат., уклад. прим., 
комент., покажч., бібліогр. 
О. Ясь. Київ: НАН 
України. Ін- т історії 
України, 2020. 600 с. 

Symposium 
historiographicum 
Czercasiensium –
Черкаський 
історіографічний 
симпозіум / За ред. 
В. Масненка,                  
В. Тельвака. 
Черкаси: Видавець 
ФОП Гордієнко Є.І. 

2021. Т. ІІІ: 
Історіографія як 
інтелектуальний 
простір 
міжнародного 
діалогу: випадок 
Центрально-Східної 
Європи. С. 224 - 
227 

9 Атаманенко В. Свідчення описово-
статистичних джерел 
другої половини XVI – 
першої половини XVII ст. 
про Дубенську волость 

Дубенський 
науковий вісник. 
Дубно 

2021. Вип. 3.             
С. 75-83 
 

10 Атаманенко В. Господарський розвиток 
міста Вижва і 
Вижівського ключа у 
другій половині XVI ст. 
(за даними інвентарів 
1556 та 1590 рр.) 

Минуле і сучасне 
Волині та Полісся. 
Старовижівщина та 
її населені пункти в 
історії України і 
Волині. Луцьк; 
Стара Вижівка 

2021. С. 113-116 

11 Атаманенко В. Західнополіські описово-
статистичні джерела 

VII Міжнародна 
наукова ноференція 

2021.                        
С. 12-16 
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середини XVI ст. «Україна і Велике 
князівство 
Литовське в XIV – 
XVIII: політичні, 
економічні та 
соціокультурні 
відносини в 
загальноєвропейськ
ому вимірі»: 
Програми та тези 
доповідей. Київ 

12 Serhiy Troyan, 
Olena Podvorna 

Аналітична доповідь., 
Security insecured: Central-
Eastern Europe, 

https://ine.org.pl/en/s
ecurity-insecured-
central-eastern-
europe/ 

 

13 Бондарчук О.А, 
Бондарчук В.О., 
Бондарчук Я.В. 
 

Художні особливості 
острозьких кахель 
XVI ст. 

Острозький 
краєзнавчий 
збірник 

2021 
 

14 Атаманенко А., 
Годжал С. 

«…Є й цілий ряд 
наукових праць, які крім 
Вас ніхто написати не 
зможе»: листування 
Марка Антоновича з 
Дмитром Чижевським 

Академічна 
традиція 
українського 
зарубіжжя: історія і 
сучасність. 
[Збірник наукових 
праць на пошану 
проф. Альберта 
Кіпи]. [Київ – Нью-
Йорк] 

2021. [С.277-351] 
(дані за макетом 
видання) 

15 Атаманенко А. Публічна та культурна 
дипломатія українців 
Хорватії 

Українці Хорватії. 
Матеріали та 
документи. Загреб 

2021. С.129-134 

16 Охріменко Г.В. Основні показники 
ефективності SMM 
(маркетингу соціальних 
мереж) у діяльності 
фахівця з аналітичної 
культури 

Матеріали XІV 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Інформаційна 
освіта та 
професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття» (Одеса, 
15 – 17 вересня 
2021 року), Одеса: 
ДЗ «Одеська 
політехніка» 

2021 

17 Бондар В.Д.      
Шершньова О.В. 

Особливості підготовки 
фахівців інформаційної, 
бібліотечної та архівної 
справи у Національному 
університеті «Острозька 

Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-
конференція 

2021 
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академія» «Розвиток освітніх 
систем в умовах 
євроінтеграційних 
трансформацій»; 
Чернівецький 
національний 
університет ім. Ю. 
Федьковича, 26-27 
травня 2021 р. 

18 Охріменко Г.В. Аналітична культура 
фахівців з інформаційної 
та бібліотечної справи як 
освітня компонента: стан 
та перспективи 
впровадження 
 

«Бібліотечна 
справа у сучасних 
інформаційно-
комунікативних 
процесах: тенденції 
та перспективи 
VII» (19 -25 квітня 
2021, м. Острог) 
https://conf.oa.edu.u
a/index.php/libconf/l
ibcon202104/paper/v
iew/318 

2021 

19 Лебедюк В.М. Рівненська область: 
аналітичний матеріал 

Індекс 
Євроінтеграційного 
економічного 
поступу регіонів 
України 2014-2019. 
Чернігів: Поліський 
фонд міжнародних 
та регіональних 
досліджень 

2021. С. 119-125 

20 Шостак І.В. Роль луцько-
житомирських єпископів у 
суспільно-громадському 
житті Волині (на прикладі 
К.-К. Цецішовського та    
М. Пивницького) 

Матеріали 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Роль 
Римо-Католицької 
Церкви в 
суспільному житті 
Волині-
Житомирщини у 
XVIII - ХХ ст.» (26 
червня 2021 р.). 
Житомир 

2021. С. 115-126. І 

21 СанжаревськийО., 
Байда Н.,                          
Стемпіцький А. 
 

Приватні військові 
компанії: міжнародний 
досвід та перспективи для 
України 

Слов’янський світ і 
Україна: Збірник 
наукових праць на 
пошану ректора 
Рівненського 
державного 
гуманітарного 
університету, 

2021. 432 с.                             
С. 414-421 
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професора Руслана 
Постоловського. 
Рівне: О. Зень   

Таблиця 38 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 

Попелюшко В.О.  «Стандарт» доказування 
«поза розумним 
сумнівом»  

Матеріали 
Круглого столу 
«Актуальні 
проблеми 
кримінального 
права та процесу». 
11 травня 2021 р. 

матеріали 
готуються до друку 

2 

Попелюшко В.О. І. Малиновський про 
революційні мотиви в 
«Кобзарі» Тараса 
Шевченка 
 
 

ІХ-та Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Малиновські 
читання»,  5 жовтня 
2021 року,                         
м. Острог 

2021. С. 4-8 

3 

Попелюшко В.О. Кримінальна 
процесуальна категорія 
«поза розумним 
сумнівом» 
 

Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Полілог пам’яті 
професора Ю.М. 
Грошевого», 19 
листопада 2021 р., 
м. Харків 

матеріали 
готуються до друку 

4 

Скарбарчук О.Г. Проблемные аспекты 
применения мер уголовно-
правового характера к 
правопреемникам 
юридического лица 

Материалы XI 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
профессорско-
преподавательског
о состава, 
аспирантов, 
магистрантов и 
студентов 
Учреждения 
образования «БИП 
– университет 
права и социально-
информационных 
технологий», 
Минск, 22 апреля 
2021 г.: в 3 частях  

Ч. 1. С. 142-143 
 

5 Гонгало С.Й. Графологія в судовому Судова експертиза 2021. С. 92-97 
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почеркознавстві: другий 
прихід чи новий підхід? 
 

об’єктів 
інтелектуальної 
власності: реалії та 
перспективи : 
Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. 
Львів, 19 лютого 
2021 року) / За заг. 
ред. О. П. 
Куманської-Нор; 
уклад. Хомич Н.П., 
Струк І.О., 
Калінічеко М.М., 
Тарасенко Л.Л. – 
Л.: ЛНДІСЕ 
Мінюст. України  

 

6 

Гонгало С.Й. Психолого-почеркознавча 
експертиза як новий вид 
дослідження почеркових 
об’єктів   
 

Актуальні питання 
судової експертизи 
і криміналістики : 
зб. матеріалів 
міжнар. наук.-
практ. конф.-
полілогу (м.Харків, 
15-16 квіт. 2021 р.). 
– Харків: Право 

2021. С. 136-137 

7 

Гонгало С.Й. Щодо розширення кола 
суб’єктів судово-
експертної діяльності 
 

Актуальні 
проблеми 
правотворення в 
сучасній Україні: 
матеріали XI 
Всеукраїнської 
навчально-наукової 
конференції  (м. 
Рівне, Рівненський 
інститут КУП 
НАНУ 20 квітня 
2021 р.). Львів: 
«ГАЛИЧ-ПРЕС»  

2021. С. 218-221 
 

8 

Гонгало С.Й. Використання 
графологічних методів 
HR-менеджерами у роботі 
з персоналом 
 

Матеріали XIV 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Безпекотворення: 
питання теорії, 
практики та правові 
аспекти». Київ, 
Європейський 
університет, 
20.05.2021 р.  

збірник не 
надіслано 
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9 

Гонгало С.Й. Профілювання особи 
підозрюваного з 
використанням 
графологічних методів 
 

Правове 
забезпечення 
оперативно-
службової 
діяльності: 
актуальні проблеми 
та шляхи їх 
вирішення. 
Матеріали постійно 
діючого науково-
практичного 
семінару, 27 травня 
2021 р.; м. Харків. 
Вип.11 / Редкол.: С. 
Гриненко (голов. 
ред.), А. Когут. – 
Х.: ФОП Бровін 
О.В.  

2021. Випуск 11.             
С. 125-127 

10 

Гонгало С.Й. Особистість 
І. Малиновського крізь 
призму графології 

Матеріали IX 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Малиновські 
читання», м. 
Острог, 5 жовтня 
2021 року. – 
Острог: Вид-во 
НаУОА 

2021. С. 9-10 

11 

Гонгало С.Й. Графологія як елемент 
національної безпеки  

Матеріали XII 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Освітньо-наукове 
забезпечення 
діяльності 
складових сектору 
безпеки й оборони 
України», м. 
Хмельницький 
(НАДПС ім. Б. 
Хмельницького), 25 
листопада 2021 р. 

Матеріали подано 
до друку 
 

21 

Гонгало С.Й. Змагальність експертиз: 
вимога часу чи фікція? 
 

III міжнар. наук.-
практ. конф. 
Актуальні питання 
судової 
експертології, 
криміналістики та 
кримінального 
процесу (м. Київ, 
15 грудня 2021 р.) 

Матеріали подано 
до друку 
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13 

Боржецька Н.Л. 
 
 
 
 
 

Поняття та значення 
«правових висновків» 
Верховного Суду у 
кримінальних 
провадженнях  

Актуальні 
проблеми 
кримінального 
права та процесу: 
матеріали Круглого 
столу, м. Острог,     
11 травня 2021 р.  

матеріали 
готуються до друку  
 
 
 

14 

Боржецька Н.Л. Проблематика 
спрощеного провадження 
щодо кримінальних 
проступків 
 

Малиновські 
читання : IX-а 
Міжнародна 
науково-практична 
конференція, м. 
Острог, 5 жовтня 
2021 р. 

матеріали 
готуються до друку 

15 

Матвійчук М.А. Становлення радянського 
пенітенціарного права 
крізь призму діяльності              
І. Малиновського  

Правове 
регулювання 
суспільних 
відносин: актуальні 
проблеми та 
вимоги сьогодення: 
матеріали 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 23-24 
липня 2021 року. 
Запоріжжя: 
Запорізька міська 
громадська 
організація 
«Істина» 

2021. С. 86-90 
 

16 

Матвійчук М.А. Кримінально-виконавча 
політика перших років 
радянської влади у працях 
І. Малиновського 

The World During a 
Pandemic: New 
Challenges and 
Threats: аbstracts of 
the 22th 
International 
scientific and 
practical conference. 
Littera Verlag, 
Berlin, 9-10 August  

2021. С. 55- 64 
URL: http://el-
conf.com.ua/ 
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17 

Матвійчук М.А. Грошові викупи як форма 
покарання у Великому 
князівстві литовському та 
Речі Посполитій в працях 
І. О. Малиновського 

Актуальні питання 
правової теорії та 
юридичної 
практики: 
матеріали 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. 
Одеса, 13-14 
серпня 2021 р.). 
Одеса : ГО 
«Причорноморська 
фундація права» 

2021. С. 72-76 

18 

Матвійчук М.А. І. О. Малиновський про 
тюремне ув’язнення на 
українських землях у 
складі Великого 
князівства Литовського. 
Теорія і практика сучасної 
науки 

матеріали VІ 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Київ, 19-20 серпня 
2021 р. Київ: 
МЦНіД  

2021. С. 42-44 
 

19 

Матвійчук М.А. Вчення І. Малиновського 
про революційне 
кримінально-виконавче 
право радянської влади  

Проблеми та стан 
дотримання і 
захисту прав 
людини в Україні: 
матеріали 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Львів, 20-21 серпня 
2021 року: 
Західноукраїнська 
організація «Центр 
правничих 
ініціатив»  

2021. С. 80-84 

20 

Матвійчук М.А. Малиновський про 
відродження самосуду у 
формі кровавої помсти на 
українських землях у 
складі Великого 
князівства Литовського та 
Речі Посполитої 

Сучасні виклики і 
актуальні проблеми 
науки, освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві 
диспути: матеріали 
ХІХ міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-
конференції (м. 
Київ, 28 серпня 
2021 р.). Київ  

2021. С. 81-86 
 

21 

Матвійчук М.А. Малиновський про 
примусову працю та 
культурно-просвітню 
роботу по місцях 
ув’язнення як важливі 
складові пенітенціарної 

Сучасні аспекти 
модернізації науки: 
стан, проблеми, 
тенденції розвитку: 
матеріали ХІІI 
міжнародної 

 2021. С. 124-128 
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справи науково-практичної 
конференції. м. 
Бухарест (Румунiя), 
07 вересня 2021 р.: 
Видавнича група 
«Наукові 
перспективи» 

22 

Матвійчук М.А. І. О. Малиновський про 
види місць ув’язнення та 
системи ув’язнення  

Традиційні та 
інноваційні підходи 
до наукових 
досліджень : 
матеріали ІІ 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції, Одеса  

 2021. С. 127-131 

23 

Матвійчук М.А. Вимирання кровавої 
помсти у Київській Русі 
(на основі наукових праць 
І. Малиновського)  

Причорноморські 
публічно-правові 
читання: матеріали 
міжнародної 
наукової 
конференції, м. 
Миколаїв, 10-12 
вересня 2021 р. 
Миколаїв: 
Видавничий дім 
«Гельветика»  

2021. Ч. 2. С. 69-72 
 

24 

Матвійчук М.А. Кари особисті як форма 
покарання за часів 
Великого князівства 
Литовського у працях                  
І. Малиновського  

Пріоритетні 
напрямки розвитку 
сучасної юридичної 
науки: матеріали 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Харків, 17-18 
вересня 2021 року. 
Харків: ГО 
«Асоціація 
аспірантів-
юристів» 

 2021. С. 71-76  
 

25 

Матвійчук М.А. І. Малиновський про 
матеріальні умови 
в’язничного життя як 
важливий елемент 
пенітенціарної політики  

Малиновські 
читання : матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 року. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 13-16 

26 

Матвійчук М.А. Оптимізація 
пенітенціарної системи 
України: сучасні виклики 

Актуальні 
проблеми 
кримінального 
права та процесу: 
матеріали Круглого 
столу, м. Острог,                

матеріали 
готуються до друку 
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11 травня 2021 р. 

27 

Дробуш І.В. Міські агломерації як 
форми співробітництва 
територіальних громад   

Конституційна 
реформа в Україні: 
досвід країн 
Центральної і 
Східної Європи: зб. 
матеріалів 
учасників Третьої 
міжнарод. наук.- 
практич. 
конференції (НУ 
«Львівська 
політехніка», Львів, 
24 червня 2021 р.) 
[Текст]/ Упоряд.               
І. Д. Софінської. 
Львів: Каменяр 

2021.  С. 129-134 

28 

Дробуш І.В. Інститут префекта в 
Україні: законодавчі 
перспективи 

Децентралізація 
публічної влади в 
Україні: здобутки, 
проблеми та 
перспективи : 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково практичної 
конференції (21 
травня 2021 р., м. 
Львів) / за наук. 
ред. проф. О. В. 
Батанова, доц. Р.Б. 
Бедрія. Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка 

2021. С. 44-49 

29 

Дробуш І.В. Правотворча  діяльність в 
Україні: актуальні 
питання законодавчої 
регламентації   

Малиновські 
читання : матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 року. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 17-18 

30 

Дробуш І.В.   Актуальні питання 
трансформації місцевих 
державних адміністрацій в 
органи префектурного 
типу 

Сучасні тенденції 
розвитку 
публічного права: 
матеріали круглого 
столу (м. Острог, 
21 травня 2021 р.) / 
за ред. проф. І. В. 
Дробуш. Острог: 
Вид-во НаУОА  

2021.  С. 6-11 

31 

Скрипнюк О.В. Чвертьстолітній ювілей 
основного закону 
України: європейські 
цінності та перспективи 

Конституційна 
реформа в Україні: 
досвід країн 
Центральної і 

2021.  С. 69-74 
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конституційного 
вдосконалення 

Східної Європи: зб. 
матеріалів 
учасників Третьої 
міжнарод. наук.- 
практич. 
конференції (НУ 
«Львівська 
політехніка», Львів, 
24 червня 2021 р.) 
[Текст]/ Упоряд.                 
І.Д. Софінської. 
Львів: Каменяр  

32 

Мартинюк Р.С. Зміна форми правління в 
Киргизстані або 
реставрація 
пострадянського 
авторитаризму 

Сучасні тенденції 
розвитку 
публічного права: 
матеріали круглого 
столу (м. Острог, 
21 травня 2021 р.) / 
за ред. проф. І.В. 
Дробуш. Острог: 
Вид-во НаУОА  

2021. С. 6-12-23 

33 

Мартинюк Р.С.   Ідея змішаної республіки 
та форма правління в 
сучасній Україні 

Малиновські 
читання: матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог:                 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 21-22 

34 

Стрельбіцька Л.Я. Збройний конфлікт в 
Україні як каталізатор 
зростання рівня військової 
злочинності 

Сучасні тенденції 
розвитку 
публічного права: 
матеріали круглого 
столу (м. Острог, 
21 травня 2021 р.) / 
за ред. проф. І. В. 
Дробуш. Острог: 
Вид-во НаУОА  

2021. С. 28-33 

35 

Стрельбіцька Л.Я. Попередження 
насильницької 
злочинності серед 
засуджених осіб в 
пенітенціарних установах 

Малиновські 
читання: матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 80-81 

36 

Стрельбіцька Л.Я. Збройний конфлікт на 
Сході України як причина 
зростання рівня військової 
злочинності 

Східноукраїнська 
юридична 
конференція 
Цінність права як 
найефективнішого 
регулятора 
суспільних 

2021 
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відносин», 1-2 
жовтня 2021 р.                 
м. Харків 

37 

Курганська О.В. Критерії адміністративної 
юрисдикції у справах про 
адміністративні 
правопорушення 

Сучасні тенденції 
розвитку 
публічного права: 
матеріали круглого 
столу (м. Острог, 
21 травня 2021 р.) / 
за ред. проф. І.В. 
Дробуш. Острог: 
Вид-во НаУОА  

2021. С . 34-38 

38 

Курганська О.В. Судові рішення в 
адміністративних справах 
щодо рішень, дій, 
бездіяльності у справах 
про притягнення до 
адміністративної 
відповідальності 

Малиновські 
читання : матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 23-25 

39 

Поліщук Т.С.   Легалізація бурштину: 
проблеми реєстрації та 
здійснення 
підприємницької 
діяльності 

Сучасні тенденції 
розвитку 
публічного права: 
матеріали круглого 
столу (м. Острог, 
21 травня 2021 р.) / 
за ред. проф. І.В. 
Дробуш. Острог: 
Вид-во НаУОА  

2021. С. 53-57 
 

40 

Поліщук Т.С.   Інвестиційні процеси як 
інструменти забезпечення 
економічного розвитку 
територіальних громад   

Малиновські 
читання: матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог:                
Вид-во НаУОА  

2021. С. 26-27 

41 

Кушнір Р.О. Муніципально-правовий 
статус біженців в Україні: 
актуальні питання 
законодавчої 
регламентації 

Сучасні тенденції 
розвитку 
публічного права: 
матеріали круглого 
столу (м. Острог, 
21 травня 2021 р.) / 
за ред. проф. І.В. 
Дробуш. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 44-47 

42 

Кушнір Р.О. Отримання і скасування 
статусу біженця в Україні: 
підстави та порядок дій 

Малиновські 
читання : матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції,                     
м. Острог,                          
05 жовтня 2021 р. 

2021. С. 28-29 
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Острог:                          
Вид-во НаУОА 

43 

Карпюк А.В. Прояви ейджизму у сфері 
культури в ОТГ: 
проблемні питання 
сьогодення 

Сучасні тенденції 
розвитку 
публічного права: 
матеріали круглого 
столу (м. Острог, 
21 травня 2021 р.) / 
за ред. проф. І.В. 
Дробуш. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 38-43 

44 

Карпюк А.В. Забезпечення принципу 
відкритості та прозорості 
в процесі прийняття 
рішень органами 
місцевого самоврядування 

Малиновські 
читання: матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог:             
Вид-во НаУОА 

2021. С. 30-31 

45 

Михальчук Б.С. Учасницька демократія як 
належний елемент 
ефективного врядування 
на місцях: бюджет участі 

Сучасні тенденції 
розвитку 
публічного права: 
матеріали круглого 
столу (м. Острог, 
21 травня 2021 р.) / 
за ред. проф. І.В. 
Дробуш. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 48-52 

46 

Дробуш Л.В. Шляхи удосконалення 
муніципального 
законодавства 

Сучасні тенденції 
розвитку 
публічного права: 
матеріали круглого 
столу (м. Острог, 
21 травня 2021 р.) / 
за ред. проф. І.В. 
Дробуш. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 58-63 

47 

Шминдрук О.Ф. Щодо деяких аспектів 
процедури врегулювання 
спору за участі судді в 
цивільному процесі 
України 

Малиновські 
читання : матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 60-61 

48 

Лідовець Т.М. Формування земельної 
ділянки як об’єкта права 

Малиновські 
читання: матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 62-63 
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49 

Войчишин О.В. Сторони корпоративного 
договору для товариства з 
обмеженою 
відповідальністю та 
товариства з додатковою 
відповідальністю 

Малиновські 
читання: матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 64-65 

50 

Максимчук О.О. До питання про плату за 
користування земельною 
ділянкою для 
сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис) 

Малиновські 
читання : матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог: 
Вид-во НаУОА  

2021. С. 66-67 

51 

Чернецька Т.В. Право неповнолітніх осіб 
на штучне переривання 
вагітності 

Малиновські 
читання: матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 68-70 

52 

Балацька О.Р. Поява та становлення 
доступу до суду на 
українських землях 
(додержавний період та до 
XIV століття) 

Малиновські 
читання: матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Острог, 05 жовтня 
2021 р. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 74-75 

53 

Кедрук В.В. Проблеми процесуальної 
самостійності прокурора 
під час погодження зміни 
меж обвинувачення 

Малиновські 
читання: матер. IX 
Міжнародної наук.-
практ. конф., 
м. Острог, 
05.10.2021 р. 
Острог:                               
Вид-во НаУОА 

2021. С. 84-86 

54 

Лотиш Т.В. Нормативні вимоги до 
судових рішень у 
кримінальному процесі 
Болгарії та України 

Малиновські 
читання: матер. IX 
Міжнародної наук.-
практ. конф., 
м. Острог, 
05.10.2021 р. 
Острог:             
Вид-во НаУОА 

2021. С. 87-88 

55 

Ткачук Б.П. Класифікація «ботів», які 
використовуються у 
соціальних мережах для 
протидії розслідуванню 

Малиновські 
читання: матеріали 
IX Міжнародної 
наук.-практ. конф., 

2021. С. 94-95 
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кримінальних 
правопорушень 

м. Острог, 
05.10.2021 р. 
Острог:                            
Вид-во НаУОА 

Таблиця 39 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання 
сторінки роботи 

1 Худолій А.О. у 
співавторстві з 
Жигайло В.М.  

Стратегічні пріоритети 
зовнішньополітичної 
діяльності США в ХХІ ст. 

Збірник тез VІ 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Філософсько-
психологічні аспекти 
духовності в освіті та 
науці» / За ред. Л.В. 
Рижак, 23.04.2021 р., 
м.  Львів 

2021. С. 194-196 

 

2 Єсіпова К.В.  Особливості екранізації 
англомовних романів для 
дітей в контексті 
інтерсеміотичного 
перекладу  

 Збірник наукових тез 
“English for specific 
purposes”. Острог:  
Вид-во НаУОА 

2021. С. 39-43. 
DOI10.25264/26.
05.2021  

3 Жуковський В.М. Індивідуалізація онлайн 
навчання іноземної мови 
студентів першого курсу 
немовних спеціальностей  

Збірник наукових тез 
«English for specific 
purposes». Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 43-48 
DOI10.25264/26.
05.2021 

4 Ковальчук І.В.  Емотивна компетентність 
як умова ефективного 
онлайн-комунікаційного 
процесу 

Збірник тез VI 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Філософсько-
психологічні аспекти 
духовності в освіті та 
науці». 23 квітня 2021 
р. / за ред. Л.В. Рижак; 
відповід. за вип. Н. І. 
Жигайло, Ю. В. 
Максимець. ЛНУ 
ім. Івана Франка  

2021. С. 93-95 

 

5 Дацишина І.М.  

 

Пісня як автентичний 
матеріал для розвитку 
комунікативної 
компетенції  

Збірник наукових тез 
«English for specific 
purposes» 

2021. Випуск 8. 
С. 35-39 
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6 Ткач А.С.  Технічна підтримка 
сучасного викладача 
англійської мови в 
умовах дистанційного 
навчання  

Збірник наукових тез 
«English for specific 
purposes» 

2021. Випуск 8. 
С. 66 

 

7 Попчук М.А.  
 

Abstracts of XVII 
International Scientific and 
Practical Conference 
Development of science: 
trends, innovations 
problems and prospects 

Amsterdam, 
Netherlands 

April 01-02, 
2021. Рр.178-180 

8 Ковальчук І.В. 
Ковальчук Ю.В. 
 

Representation of linguistic 
stereotypes in English and 
German linguo cultures 
 

Abstrakty 
Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
«Dziedzictwo kulturowe 
pogranicza» 

Akademia im. 
Jakuba z 
Paradyża 
(Gorzów 
Wielkopolski) 11-
12 V. 2021 

9 Крайчинський 
Е.О. 

Польські та українські 
діалектні назви 
skrzypce/скрипка як 
віддзеркалення 
матеріальної та духовної 
культури  

Abstrakty 
Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
«Dziedzictwo kulturowe 
pogranicza» 
 

Akademia im. 
Jakuba z 
Paradyża 
(Gorzów 
Wielkopolski) 11-
12 V. 2021 

10 Кратюк Ю.К. Мовні помилки під час 
навчання польської мови 
як іноземної в Україні 
 

Abstrakty 
Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
«Dziedzictwo kulturowe 
pogranicza» 
 

Akademia im. 
Jakuba z 
Paradyża 
(Gorzów 
Wielkopolski) 11-
12 V. 2021 

11 Попчук М.А. 
 

Концептуальна модель 
метакогнітивного 
контролю навчальної 
діяльності студентів 
 

Abstrakty 
Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
«Dziedzictwo kulturowe 
pogranicza» 
 

Akademia im. 
Jakuba z 
Paradyża 
(Gorzów 
Wielkopolski) 11-
12 V. 2021 

12 Мусійчук Т.І.   Використання 
маніпулятивної стратегії в 
комунікативній ситуації 
обурення 

Sciences of Europe 2021. #73. С. 37-
40.  

13 Галецький С.М.  Особливості діяльнісного 
підходу до проблеми 
формування 
комунікативної 
компетентності майбутніх 
викладачів іноземних мов 
засобами інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

Матеріали III 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «European 
Scientific Discussions»  

1-3 лютого 
2021 р. Рим, 
Італія.  
С. 433-437 

14 Галецький С.М.  Співвідношення критеріїв 
та показників 
комунікативної 
компетентності майбутніх 

Матеріали ІІІ 
Міжнародної наукової 
конференції з Е-
навчання та освіти 

2-5 лютого              
2021 р. Лісабон, 
Португалія.  
С. 303-307 
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викладачів іноземних мов 
15 Мусійчук Т.І.  Використання інвективної 

лексики у висловленнях 
обурення 

Пріоритети 
германської та 
романської філології: 
зб. матеріалів XV 
міжнар. наук. онлайн-
конф. 18–20 черв. 2021 
р. Луцьк: Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки 

2021. С. 72-73  

16 Галецький С.М.  Інтерактивні методи 
навчання професійної 
англійської, інформаційні 
технології в освіті 

Збірник наукових тез 
«English for specific 
purposes». Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 79-87. 
DOI10.25264/26.
05.2021 

17 Юр’єва О.Ю.  Рractical aspects of teaching 
business english: one case 
of business english course 
development 

Збірник наукових тез 
«English for specific 
purposes». Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 79-87. 
DOI10.25264/26.
05.2021 

18 Ревенко Л.М.  Внутрішня форма 
метафори та мовний 
світогляд в англійській 
мові 

Збірник наукових тез 
«English for specific 
purposes». Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 71-74. 
DOI10.25264/26.
05.2021 

19 Бобков В.O, 
Гурик І.  

Парадигматичні та 
синтагматичні відношення 
лексико-семантичної 
системи мови 

Збірник наукових тез 
«English for specific 
purposes». Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 18-23. 
DOI10.25264/26.
05.2021 

20 Галецький С.М.  Особливості використання 
STEM-освіти в процесі 
професійної підготовки 
майбутніх викладачів 
іноземної мови 

Збірник наукових тез 
“English for specific 
purposes”. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 30-34. 
DOI10.25264/26.
05.2021 

Таблиця 40 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання 
сторінки роботи 

1 Дем’янчук О.І.  Фінансові аспекти 
пенсійного забезпечення в 
Україні  

Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи розвитку: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф. (м. Острог, 
22 жовт. 2021 р.). 
Острог:                                 
Вид-во НаУОА  

2021. С. 28-32 
 

2 Дем’янчук О.І. Роль фондового ринку в 
економіці країни та новий 
вектор його розвитку в 
Україні 

Сучасні підходи в 
економіці, фінансах та 
управлінні: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Одеса, 25 
червня 2021 р). Одеса: 

2021. 51 с.                     
С. 26-30 
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Східноєвропейський 
центр наукових 
досліджень  

3 Мамонтова Н.А.,  
Вавілов М.В. 

Вплив пандемії на 
фінанси суб’єктів 
туристичної галузі 
 

Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи розвитку: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф. (м. Острог, 
22 жовт. 2021 р.). 
Острог:                                 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 90-94 

4  Новак А.Ф. Теоретико-методичні 
підходи щодо формування 
стратегії позиціювання 
ЗВО України  
 

Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи розвитку: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф. (м. Острог, 
22 жовт. 2021 р.). 
Острог:                                              
Вид-во НаУОА  

2021. С. 107-109 

5 Харчук Ю.Ю. Конкурентоспроможність 
ЗВО на ринку освітніх 
послуг України у 
контексті ризик-
менеджменту та якісного 
обліково-аналітичного 
забезпечення їхньої 
діяльності 
 

Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи розвитку: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф. (м. Острог, 
22 жовт. 2021 р.). 
Острог:                                   
Вид-во НаУОА  

2021. С. 157-161 

6 Шулик Ю.В.  Застосування проєктного 
фінансування для 
розвитку ОТГ в Україні  
 

Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи розвитку: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф. (м. Острог, 
22 жовт. 2021 р.). 
Острог:                                    
Вид-во НаУОА 

2021. С. 169-173 

7 Артюх О.М. 
 

Використання логістичної 
регресії для кредитного 
скорингу позичальників 
банків 

Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи розвитку: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф. (м. Острог, 
22 жовт. 2021 р.). 
Острог:                                   
Вид-во НаУОА 

2021. С. 15-16 

8 Матласевич А.А., 
Топішко Н.П. 

Державний борг: США, як 
найбільший боржник світу 
 

Проблеми та 
перспективи розвитку 
національної 
економіки в умовах 

2021. C. 138-140 
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глобалізації: збірник 
наукових праць за 
матеріалами ХIX 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн-конференції 
молодих учених та 
студентів  

9 Друзь В.Л., 
Топішко Н.П. 
 

Особливості соціального 
захисту населення в 
Україні  

Проблеми та 
перспективи розвитку 
національної 
економіки в умовах 
глобалізації: збірник 
наукових тез за 
матеріалами ХІХ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн-конференції 
молодих учених та 
студентів  

2021. C. 30-32 

10 Козак Л.В.,                        
Бровді І.І. 

Економічні імперативи 
розвитку експортного 
потенціалу АПК України 

Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи розвитку: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф. (м. Острог, 
22 жовт. 2021 р.). 
Острог:                                  
Вид-во НаУОА 

2021. С. 68-72 

11 Мікула М.П. 
 

Тенденції розвитку та 
використання СУБД 

Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи розвитку: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф. (м. Острог, 
22 жовт. 2021 р.). 
Острог:                                 
Вид-во НаУОА  

2021. С. 98-102 

12 Шкура І. С., 
Шулик Ю. В. 

Передумови 
запровадження 
міждисциплінарних 
освітніх програм в Україні 

Інноваційний 
університет і 
лідерство: проєкт і 
мікропроєкти – V, ред. 
Т. Фініков, Р. 
Сухарські 

Варшава, 2021, 
С. 303-323. 

Таблиця 41 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск),                     
перша-остання 
сторінки роботи 

1 Денисенко Н.В.  Об’єднання дублетних 
бібліографічних записів: 

Бібліотечна справа 
у сучасних 

https://conf.oa.edu.ua
/index.php/libconf/li
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досвід наукової бібліотеки 
Національного 
університету «Острозька 
академія» 

інформаційно-
комунікативних 
процесах: тенденції 
та перспективи VII 
19-25 квітня 2021 р. 
Інформаційні 
технології в 
бібліотечній справі  

bcon202104/paper/vi
ew/302/86 

2 Климчук Н.А. Аналіз потреб та запитів 
читачів Наукової 
бібліотеки впродовж 
останнього року 

Бібліотечна справа 
у сучасних 
інформаційно-
комунікативних 
процесах: тенденції 
та перспективи VII 
19-25 квітня 2021 р. 
Інформаційні 
технології в 
бібліотечній справі 

https://conf.oa.edu.ua
/index.php/libconf/li
bcon202104/paper/vi
ew/303/101  

 

7. МОНОГРАФІЇ (В ТОМУ ЧИСЛІ РОЗДІЛИ В КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЙ) 

Таблиця 42 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва монографії 
Місце видання, 

видавництво 

Кількість 
сторінок 
(діапазон 
сторінок, у 
випадку розділу 
в колективній 
монографії) 

1 Гущук І.В.  Концептуальні підходи до 
розбудови системи 
охорони громадського 
здоров’я України 

Острог  

2 Вісич О.А. Нова віха в історії видань 
повного зібрання творів 
Лесі Українки 

Мовна особистість в 
освітньому просторі: 
монографія / за заг. 
ред. І.Д. Пасічника. 
Острог : Вид-во 
НаУОА  

2021. С. 197-201 

3 Кочерга С., 
Вісич О. 

Інґарденівська концепція 
конкретизації у контексті 
текстологічного аналізу 
художнього твору (на 
матеріалі драматургії Лесі 
Українки) 

Філософія Романа 
Інґардена і сучасність: 
колективна 
монографія. Острог: 
Вид-во НаУОА  

2021. С. 204-218 

4 Максимчук В. В. Moodle як засіб 
автоматичного 
оцінювання 

Мовна особистість в 
освітньому просторі: 
монографія / за заг. 

2021. С. 232-243 
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морфологійного розбору ред. І.Д. Пасічника. 
Острог:                                  
Вид-во НаУОА  

5 Рабчук І. Ю. Аксіологічна функція 
апозитивної синтаксеми в 
художньому тексті 

Мовна особистість в 
освітньому просторі : 
монографія 

2021. С. 263-266 

6 Столяр З.В. Спілкувальний етикет як 
чинник формування 
освітнього мікроклімату в 
умовах дистанційного 
навчання 

Мовна особистість в 
освітньому просторі: 
монографія / за заг. 
ред. І.Д. Пасічника, 
редкол. О.А. Вісич, 
Х.М. Карповець, 
З.В. Столяр. Острог: 
Вид-во НаУОА 

2021. С. 243-252 

7 Хом’як І.М. Роль синтетичних вправ у 
формуванні 
орфографічної 
компетентности 

Стратегічні напрями 
розвитку сучасної 
української 
лінгводидактики: 
монографія / за ред. 
Е.Палихати, 
О.Петришиної. 
Тернопіль: 
Підручники і 
посібники  

2021. С. 107-115 

8 Шевчук К., 
Шевчук Д. 

Естетична теорія Романа 
Інґардена і сучасне 
мистецтво, в: Філософія 
Романа Інґардена і 
сучасність, за ред. Дмитра 
Шевчука 

Острог:                                      
Вид-во НаУОА 

2021. С. 188-203. 

9 Шевчук Д. (ред.) Філософія Романа 
Інґардена і сучасність 

Острог:                                      
Вид-во НаУОА  

2021. 232 c. 

10 Петрушкевич М. 
С. 

Феміністичні електронні 
мас-медіа в українському 
сегменті Інтернету: 
тематична різноманітність 
релігійної проблематики, 
в: Гуманітарне поле 
гендерних досліджень: 
колективна монографія 

Острог:                                      
Вид-во НаУОА  

2021. С. 25-53. 

11 Петрушкевич 
М.С. (ред) 

Гуманітарне поле 
гендерних досліджень: 
колективна монографія 

Острог:                                   
Вид-во НаУОА  

 2021. 120 с. 

12 Лях Ю.Є.,                        
Лях М.В. 
 

Оцінка впливу 
інверсійних та 
декомпресійних 
реабілітаційних методів 
на стан функціональних 
систем організму. Розділ в 
колективну монографію 

 4 квітня 2021 р. 
№ 2 
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Таблиця 43 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва монографії 
Місце видання, 

видавництво 

Кількість 
сторінок 
(діапазон 
сторінок, у 
випадку розділу 
в колективній 
монографії) 

1 Трофимович В.В. Радянські репресії в 
Західній Україні в 1939-
1953 рр.: колективна 
монографія 

Одеса : Видавничий 
дім «Гельветика» 

 2021. 414 с. 
(член 
авторського 
колективу) 

2 Смирнов А. Між хрестом, свастикою і 
червоною зіркою: 
українське православ’я в 
роки Другої світової 
війни. 

Одеса 2021. 416 с. 

3 Смирнов А. Становлення 
автокефального руху на 
Волині на початку 
нацистської окупації 

Волинь у 
європейському 
геополітичному та 
культурному просторі: 
вибрані питання. 
Одеса 

2021. С. 300-313 

4 Бондарчук Я.В. 
 

Острозький художник 
Флор Юхимович Гудов 

Острог:                           
ФОП Ситар І.В. 

2021. 76 с. 

5 Okhrimenko Ganna The issue to training of 
specialists for the profession 
«Informational, library and 
archival Sciences» in 
Ukraine: current situation 
and problems 

Wokół «Katechizmu 
biblioteki» Paula 
Ladewiga. Bydgoszcz 
(Polska) 

2021.T.2.                 
P.105-111 

6 Санжаревський 
О., Жовтенко Т., 
Троян С.  
Регіональна 
безпека в 
Центрально-
Східній Європі: 
від миротворчого 
батальйону до 
українсько-
польсько-
литовської 
бригади 

Становлення та розвиток 
співробітництва України з 
країнами Вишеградської 
групи: колективна 
монографія /за ред. Л. 
Стрільчук, О. Каліщук та 
О. Разиграєва 

Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика» 

2021. 252 с.                    
С. 172-186 

7 Хоменко О.  Далекосхідна Одіссея 
Івана Світа / Українська 
вільна академія наук у 

Київ; Нью-Йорк,  2021. 583 с. 
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США, Національний 
університет "Острозька 
академія", Інститут 
досліджень української 
діаспори імені професора 
Любомира Винара. 

8 Matsiyevsky Y. 
Internal Conflict or 
Hidden 
Aggression: 
Competing 
Accounts and 
Expert 
Assessments of the 
War in Ukraine’s 
Donbas 

Civil War? Interstate War? 
Hybrid War? Dimensions 
and Interpretations of the 
Donbas Conflict in 2014-
2020. Edited by Jakob 
Hauter. (Scopus) 

Stuttgart and Hannover: 
Ibidem-Verlag  

2021. P. 165-190. 
 

Таблиця 44 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва монографії 
Місце видання, 

видавництво 

Кількість 
сторінок 
(діапазон 
сторінок, у 
випадку розділу 
в колективній 
монографії) 

1 За заг. ред. Ю.С. 
Шемшученка, 
О.В. Скрипнюка 

Громадянське суспільство 
в Україні: сучасний стан, 
виклики, стратегія 
модернізації: монографія: 
у 3 Т. «Громадянське 
суспільство і держава: 
правові проблеми 
взаємодії в умовах 
модернізації та 
євроінтеграції України»     

Львів: Друкарня 
«Папуга» 

2021. Т. 3.                         
548 с. 

2 Балацька О.Р. Участь захисника в 
реалізації засади 
забезпечення права на 
захист: правові та 
організаційні аспекти:  

Монографія – Харків: 
Мачулін [вид.]  
 

 2021. 256 с. 

Таблиця 45 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 
з/п 

Автор(и) Назва монографії 
Місце видання, 

видавництво 

Кількість 
сторінок 
(діапазон 
сторінок, у 
випадку розділу 
в колективній 
монографії) 

1 Власюк А.П., 
Жуковський В.В., 

«Математичне та 
комп’ютерне 

Острог:                                
Вид-во НаУОА  

2021. 203 с. 
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Жуковська Н.А. моделювання 
масопереносу при 
фільтрації сольових 
розчинів в середовищах 
пористої та нанопористої 
структури» 

 

8. НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ  

(ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО) 

Таблиця 46 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

№ 
з/п 

Автор(и) 
Назва навчального 

видання 
Місце видання, 

видавництво 

Кількість 
сторінок 
(діапазон 
сторінок, у 
випадку розділу 
в колективного 
видання) 

Навчальні посібники 

1 

Мініч Л.С., 
Столяр З.В., 
Карповець Х.М.  

Загальне мовознавство: 
навчальний посібник для 
студентів філологічних 
спеціальностей 

Острог:  
Ви-во НаУОА  

2021. 214 с. 

2 

Янковська Ж.О. Символічні коди 
української культури: 
Навчальний посібник 

Острог:  
Ви-во НаУОА 

2021. 165 с. 

Методичні рекомендації 

1 

Хом’як І.М. Методичні поради 
«Синтаксис простого 
речення» 
 

Острог:                                   
Вид-во НаУОА 

2021. 41 с. 

2 

Гандзілевська Г. 
Б., Тимощук Є.А., 
Шугай М.А., 
Ратінська О.М., 
Деркачук О.С 

 

Методичні рекомендації 
до проходження 
педагогічної 
(організаційної) практики 
здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) 
рівня освітньо-
професійної програми 
«Початкова освіта з 
поглибленим вивченням 
англійської мови» 

 

 

Острог:                                   
Вид-во НаУОА 

2021 

Каталоги 

1 
Шляхова О.А. Острозька іконописна 

майстерня.  
Острог:                                    
Вид-во НаУОА  

2021. 60 с. 
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Таблиця 47 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 
з/п 

Автор(и) 
Назва навчального 

видання 
Місце видання, 

видавництво 

Кількість 
сторінок 
(діапазон 
сторінок, у 
випадку розділу 
в колективного 
видання) 

Навчальні посібники 

1 

Корнійчук Л., 
Рибченко А. 

Публічна дипломатія. 
Навчальний посібник / за 
ред. І. Матяш. (розділ 
Цифрова дипломатія) 

Наукове товариство 
історії дипломатії та 
міжнародних відносин 
– НУ «Острозька 
академія». Київ – 
Острог: Вид-во 
«Горобець» 

2021. С. 165-181 

2 

Атаманенко А., 
Матвійчук Н. 

Публічна дипломатія. 
Навчальний посібник / за 
ред. І. Матяш. (Розділ - 
Публічна дипломатія 
закордонних українців як 
прояв дипломатії діаспор). 

Наукове товариство 
історії дипломатії та 
міжнародних відносин 
– НУ «Острозька 
академія». Київ – 
Острог: Вид-во 
«Горобець» 

2021. С. 81-94 

3 

За ред. І. Матяш Публічна дипломатія. 
Навчальний посібник 

Наукове товариство 
історії дипломатії та 
міжнародних відносин 
– НУ «Острозька 
академія». Київ – 
Острог: Вид-во 
«Горобець» 

2021. 224 с.  

4 

За ред.                   
Марчука В. 

Наш край: історія Волині 
від найдавніших часів до 
другої половини ХХ 
століття: навч. посібн. 

Наукове товариство 
історії дипломатії та 
міжнародних відносин 
– НУ «Острозька 
академія». Київ – 
Острог: Вид-во 
«Горобець» 

2021. 342 с. 

5 

За ред.                  
Яремчука В. 

Історія Острозької 
академії. Навчальний 
посібник. Вид. 2-е, 
переробл. і доповн. 

Острог: Вид-во НУОА  2021. 88 с. 

6 
Кулаковський П. Країни світу: державний 

устрій. Навчально-
наочний посібник 

Острог: Вид-во 
НаУОА  

2021. 166 с. 

7 

Романов М.,                       
Кудінов С.,         
Рижов І. 

Основи терорології Навчальний посібник. 
НаУОА, Національна 
академія Служби 
безпеки України. Вид-
во НаУОА. Видання 
доп. і перероб.  

2021. 228 с. 
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8 

Благодарний 
А.М.,                         
Романов М.С., 
Стрельбицький 
М.П., Суслін С.В. 

Адміністративно-
юрисдикційна діяльність 
органів Служби безпеки 
України.                       
Навчальний посібник 

Острог: Вид-во 
НаУОА 

2021. 180 с. 
 

9 

Стрельбицький 
М.П., 
Стрельбицька 
Л.М.,                      
Романов М.С. 

Соціально-правові засади 
управління національною 
безпекою України. 
Навчальний посібник 

Острог: Вид-во 
НаУОА  

2021. 136 с. 
 

Методичні рекомендації 

1 

Кулаковський П. Методичні рекомендації 
до практичних занять із 
курсу «Туристичне 
країнознавство» 

Острог: Вид-во 
НаУОА  

2021. 88 с. 

2 

Волинчук І. Методичні рекомендації 
до навчально-ознайомчої 
практики зі спеціальності 
країнознавчої 

Острог: Вид-во 
НаУОА  

2021. 60 с. 

3 

Кардаш С.Ю.,               
Жовтенко Т.Г. 

Методичні рекомендації з 
організації виробничої 
практики для здобувачів 2 
курсу першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти освітньо-
професійної програми 
«Національна безпека (за 
окремими сферами 
забезпечення і видами 
діяльності» спеціальності 
256 Національна безпека 
(за окремими сферами 
забезпечення і видами 
діяльності) 

Острог: Вид-во 
НаУОА 

2021. 32 с. 

4 

Шостак І.В. Методичні рекомендації 
до написання наукового 
есе здобувачам вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) рівня 
освітньо-професійного 
програми «Початкова 
освіта з поглибленим 
вивченням англійської 
мови» 

Острог: Вид-во 
НаУОА 

2021. 33 с. 

5 

Шостак І.В.,                   
Тимощук І.А. 

Методичні рекомендації з 
організації ознайомчої 
(військової) практики для 
студентів першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти ОПП 
«Національна безпека (за 
окремими сферами 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 44 с. 
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забезпечення і видами 
діяльності) 

Довідники  

1 
Рудько С. ОСТРОГ. Туристичний 

путівник-довідник. 
Острог: Вид-во 
НаУОА  

2021. 114 с. 

Таблиця 48 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

№ 
з/п 

Автор(и) 
Назва навчального 

видання 
Місце видання, 

видавництво 

Кількість 
сторінок 
(діапазон 
сторінок, у 
випадку розділу 
в колективного 
видання) 

1 Попелюшко В.О.  Науково-практичний 
коментар Кримінального 
процесуального кодексу 
України 
 
 

м. Київ, «Юстініан» 
(подано до друку) 
 
 

гл. 9 
«Відшкодування 
шкоди у 
кримінальному 
провадженні…»; 
Розділ VIII 
«Виконання 
судових рішень» 

2 Курганська О. В. Методичні рекомендації 
щодо проходження 
практики в органах 
державної виконавчої 
влади та органах 
місцевого самоврядування 
 

Острог, 2021 
 

- 

3 Дробуш І. В.   Методичні рекомендації 
щодо проходження 
аспірантської практики 

Острог, 2021 
 
 

- 

Таблиця 49 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

№ 
з/п 

Автор(и) 
Назва навчального 

видання 
Місце видання, 

видавництво 

Кількість 
сторінок 
(діапазон 
сторінок, у 
випадку розділу 
в колективного 
видання) 

Навчальні посібники 

1 

Karen J. Eicher, 
Oksana Yu. 
Kostiuk 

 Essential Phrasal Verbs. A 
Complete Manual of 
English Phrasal Verbs for 
Ukrainian Learners of 
English:  Навчальний 
посібник 

Острог:  
Вид-во НаУОА  

2021. 208 с. 
(рекомендовано 
вченою радою 
НаУОА) 
 

2 
Ковальчук І.В. 
Білецька С.М.  
 

Навчальний посібник з 
граматики французької 
мови «Adjectif: théorie et 

Острог:  
Вид-во НаУОА 

2021. 270 с. 
(рекомендовано 
вченою радою 
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pratique» НаУОА) 

3 

Крайчинська Г.В., 
Бобков В.О., 
Крайчинський Е.  

Навчально-методичний 
посібник з польської мови 
для студентів ІІІ-IV курсів 
немовних факультетів 
«Польське дієслово» 

Острог:  
Вид-во НаУОА 

2021. 178 с.  

4 

Бобков В. О., 
Крайчинський Е.  

Навчальний посібник 
«Порадник з англійської 
мови для студентів ІІІ- V 
курсів спеціальності 
політологія» 

Навчальний посібник 2021. Схвалено 
Вченою радою 
НаУОА, 
протокол № 12 
від 28.05.2021 р.  

5 

Крайчинська Г.В., 
Лазарович О.М.  

Навчально-методичний 
посібник «Uсzymysię pisać 
poprawnie» 

Івано-Франківськ - 
Острог:  
Прикарпатський 
національний ун. ім. 
Василя Стефаника - 
НУ “Острозька 
академія” 

2021. 118 с. 

6 
Вотякова Л.А., 
Туржанська О.С., 
Галецький С.М.  

Теорія ймовірностей і 
математична статистика. 
Частина ІІ 

Вінниця: ТОВ фірма 
«Планер» 

2021. 106 с. 

Методичні рекомендації 

1 

Галецький С.М., 
Білошицька Т.Ю.  

Методичні рекомендацій 
щодо організації 
самостійної та 
індивідуальної роботи 
студентів Національного 
університету «Острозька 
академія» з навчальної 
дисципліни «Англійська 
мова»» 

Острог:  
Вид-во НаУОА  

2021. Схвалено  
Навчально-
методичною 
радою протокол 
№ 5 від 17.05.21   

2 

Крайчинський 
Е.О., Бобков В.О. 

Методичні рекомендації 
щодо викладання 
дисципліни «Польська 
мова МВ-4 як третя 
іноземна» для студентів 
факультету міжнародних 
відносин 

Острог:  
Вид-во НаУОА  

2021. 
Затверджено на 
засідання 
кафедри 
індоєвропейськи
х мов від 
18.02.2121 р. 
Протокол № 7 

Словники 

1 

Кравець О.П., 
Поліщук В.Л.  

Німецько-український 
словник до навчального 
комплексу «Studio [21]» 
рівень А-1   

Острог:  
Вид-во НаУОА  

 2021. 138 с.  
 

Таблиця 50 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 
з/
п 

Автор(и) 
Назва навчального 

видання 
Місце видання, 

видавництво 

Кількість 
сторінок 
(діапазон 
сторінок, у 
випадку розділу 
в колективного 
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видання) 
Навчальні посібники 

1 Іванчук Н.В Гроші і кредит: навч. 
посіб. 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 332 с. 

2 Іванчук Н.В. Звітність підприємств: 
навч. посіб. 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 208 с. 

3 Новоселецький 
М.Ю., 
Новоселецький 
О.М.,                  
Нечипорук Б.Д., 
Стрельчук В.В. 

Основи фізики для 
студентів спеціальності 
«Комп’ютерні науки»: 
навч. посіб. 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 286 с. 

4 Мікула М.П. Організація баз даних та 
знань: навч. посіб. 

Острог:                                
Вид-во НаУОА 

2021. 176 с. 

Підручники 
1 Пасічник Я.А. Вища математика: 

підручник 
Острог: Видавництво 
НаУОА 

2021. 432 с. 

Методичні рекомендації, вказівки 
1 Мамонтова Н.А, 

Харчук Ю.Ю.,   
Новак А.Ф 

Методичні вказівки щодо 
виконання виробничої 
практики для студентів 3 
курсу економічного 
факультету (очної форми 
навчання), спеціальності 
071 «Облік і 
оподаткування» 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 47 с. 

2 Іванчук Н.В., 
Фоміних М.В.  

Методичні вказівки з 
організації виробничої 
практики для студентів 3 
курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» галузі знань 
07 Управління та 
адміністрування 
спеціальності 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 56 с. 

3 Аверкина М.Ф. Навчально-методичні 
вказівки до проведення 
практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Інформаційні 
системи і технології в 
управлінні» (для студентів 
економічного факультету 
спеціальності 051 
«Економіка») 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 101 с. 

4 Аверкина М.Ф. Навчально-методичні 
вказівки до проведення 
практичних занять і 
самостійної роботи з 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 66 с. 
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дисципліни «Інформаційні 
системи в обліку» (для 
студентів економічного 
факультету 
спеціальностей 071 
«Облік і оподаткування», 
072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування») 

5 Аверкина М.Ф. Навчально-методичні 
вказівки до проведення 
практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Технології 
інформаційного 
менеджменту» (для 
студентів економічного 
факультету ОПП 
«Комп’ютерні науки») 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 90 с. 

6 Аверкина М.Ф. Методичні вказівки до 
проведення практичних 
занять і самостійної 
роботи із дисципліни 
«Інформаційний 
менеджмент» (для 
студентів економічного 
факультету ОПП 
«Економічна 
кібернетика») 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 66 с. 

7 Аверкина М.Ф. Навчально-методичні 
вказівки до проведення 
практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «Інформаційні 
системи в обліку» (для 
студентів економічного 
факультету 
спеціальностей 071 
«Облік і оподаткування», 
072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування») 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 66 с. 

8 Дем’янчук О.І. Методичні рекомендації 
до виконання 
кваліфікаційної 
(дипломної) роботи  
здобувачів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти  
 зі спеціальності  
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Острог:                          
Вид-во НаУОА 

2021. 27 с. 
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9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ (КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ 
СТОЛИ, НАУКОВІ СЕМІНАРИ ТОЩО) 

 
9.1. Конференції (міжнародна/всеукраїнська, назва, дата проведення) 

Таблиця 51 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Міжнародні: 

1 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток 
освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій» 

26-27 травня 
2021 р. 

2 Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження 
когнітивної психології» (ICRACP 2021) 

24-28 травня 
2021 р. 

3 Міжнародна наукова відеоконференція до 130-ліття з початку 
української імміграції до Бразилії 

10-11 вересня 
2021 р. 

4 Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: 
проблеми дослідження» 

21-22 жовтня 
2021 р. 

5 Міжнародна наукова конференція «Проблеми ідентичності в 
умовах соціокультурних викликів» 

14.05.2021 р. 

6 Міжнародна наукова конференція «Футурологічний конґрес. 
Фантастичні світи Станіслава Лема» 

30.09.2021 р. 

Всеукраїнські: 

1 Всеукраїнська наукова конференція з іноземною участю до 150-
річчя Агатангела Кримського «Ідентичність. Дискурс. 
Імагологія» 

15.04.2021 

2 Всеукраїнська наукова конференція «Острозькі культурологічні 
читання» 

15.04.2021 р. 

3 Науково-практична онлайн-конференція «Релігійні фактори в 
контексті суспільних та світоглядних трансформацій» 

30.03.2021 р. 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Міжнародні: 

1 V Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у 
сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку». 

18.06.2021 р. 
 

Всеукраїнські: 

2 Онлайн-конференція на тему: «Гендерний менеджмент: від 
теоретичних постулатів до сучасних реалій»  

09.11.2021 р.  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 
Міжнародні: 

1 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські 
читання» 

 05.10.2021 р. 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 
Міжнародні: 
1 Міжнародна науково-практична конференція «Два роки Новій 

українській школі: досвід, уроки, перспективи» (онлайн) 
березень 2021 р. 

2 Міжнародна конференція «Виховний потенціал Біблії у 
навчально-виховному процесі закладів освіти» (онлайн) 

квітень 2021р. 

3 VIІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«English for specific purposes» 

14.05.2021 р. 
 

4 Міжнародна науково-практична  конференція «Лінгвокогнітивні 
та соціокультурні аспекти комунікації» 

26.11.2021 р. 
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Всеукраїнські: 

1 І Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція 
«Сучасні технології викладання іноземних мов та інтерпретації 
текстів світової літератури» 

09.03.2021 р. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Міжнародні: 
1 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова 

система країни: тенденції та перспективи розвитку» 
22.10. 2021 р.  

 
За підсумками конференції збірник статей «Фінансова система країни: тенденції та 

перспективи розвитку»: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Острог, 22 жовт. 
2021 р.). Острог: Вид-во НаУОА, 2021. 190 с. DOI 10.25264/26.10.2021. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
Всеукраїнські: 

1 VII Науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у 
сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та 
перспективи» 

19-25 квітня 
2021 р. 
 

 
9.2. Круглі столи (назва, дата проведення) 

Таблиця 52 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
1 Круглий стіл «Хай не буде в слові лжі ні йоти», присвячений науковій і 

творчій спадщині Анатолія Криловця 
19.02.2021 р. 

2 Круглий стіл «Леся Українка. Осягання» до 150-річчя письменниці 24.02.2021 р. 
3 Круглий стіл «Мовна особистість в освітньому просторі» з нагоди 

ювілею доктора педагогічних наук, професора, академіка 
АНВШ України, заслуженого працівника освіти України Івана 
Миколайовича Хом'яка 

13.05.2021 р. 

4 Круглий стіл «Гендерна компонента публічної комунікації» 13.05.2021 р. 
5 Круглий стіл «Чорнобиль – катастрофа для людства» 26.04.21 р. 
6  Круглий стіл «НаУОА про охорону здоров’я в аспекті історії розвитку 

університету» https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/20-10-05  
20.10.2021 р. 

7 Круглий стіл «Громадське здоров'я: проблеми та перспективи розвитку»  травень 2021 р. 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
1 Круглий стіл «Політика Європейського Союзу в кризових умовах 

останнього десятиліття» 
11.05.2021 р. 

2 Науково-практичний онлайн круглий стіл студентів та молодих учених 
«Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку 
ЗМК в Україні» 

13-14 травня 
2021 р. 

3 Круглий стіл на тему «Пріоритети стратегічних комунікацій у сфері 
зовнішньої та безпекової політики» 

11.11.2021 р. 

4 Всеукраїнський круглий стіл “Наукове, практичне та навчально-
методичне забезпечення територіальної оборони України” 

21.05.2021 р. 

5 Круглий стіл у рамках години тьютора із студентами груп Нб-11, Нб-12 
до 445-річчя Острозької академії 

4.11.2021 р. 

6 Круглий стіл Центру політичних досліджень: «Екватор президентства В. 
Зеленського: здобутки та прорахунки». Дні науки -2021. НаУОА 

13.05.2021 р. 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 
1 Актуальні проблеми кримінального права та процесу  11.05.2021 р. 

 
2 Правове регулювання прав людини у сфері приватного права  12.05.2021 р. 
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3 Сучасні тенденції розвитку публічного права  21.05.2021 р. 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

1 Чепіль О.Я. Організація та проведення наукового круглого столу для 
студентів магістеріуму НаУОА, на тему: «Modern perspectives of 
navigating academic journal articles» 

жовтень  
2021 р. 

2 Чепіль О.Я. Організація та модерація круглого столу для студентів 
магістеріуму НаУОА, на тему: «New practices of making, researching and 
giving a poster presentation»  

грудень 2021 р. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1 «Обліково-аналітичне забезпечення  діяльності суб’єктів господарювання 

в умовах глобалізації».                                                           У роботі 
круглого столі окрім викладачів та студентів економічного факультету 
взяли участь практики: провідний економіст ПрАТ «Едельвіка», 
бухгалтер ТОВ «Soufflet Agro», 2 студентів 2 курсу (на базі БЗСО) 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітня програма: оціночна 
діяльність), ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» та 2 
учні 10-А класу Опорного закладу НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – 
ДНЗ». 

12.05.2021 р.,  
о 16:00 на 
платформі 
Google Meet 

2 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».  
Виступило 9 доповідачів: викладачі, студенти, 2 студентів 2 та 5 курсу 
Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту 
Національного університету водного господарства та 
природокористування та 3 студентів 3 курсу Інституту інформаційних 
технологій в економіці Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана. 

13.05.2021 р.,  
о 12.30, на 
платформі 
Google Meet: 
meet.google.com
/fcf-mxpw-qoi 

3 «Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку».                                   
У засіданні взяли участь 13 учасників, зокрема викладачі 
Західноукраїнського національного університету, Львівського 
національного університету імені Івана Франка, Черкаського навчально-
наукового інституту Університету банківської справи, Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.  

13.05.2021 р.,  
о 12.30 год., на 
платформі 
Google Meet: 
https://meet.goo
gle.com/rdt-
emxwpzq?authus
er=0 

 
9.3. Інші наукові заходи (тип, назва, дата проведення) 

Таблиця 53 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
1 Методологічний семінар: «Розвиток обдарованої особистості: світовий та 

вітчизняний контексти» 
18.09.2021 р. 

2 Партнерський форум «Стратегічні цілі та орієнтири на шляху до нової 
якості освіти» (м. Славута) 

25.08.2021 р. 

3 Зустріч з посилення кадрового потенціалу системи охорони 
громадського здоров’я в Україні 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/02-12-04  

02.12.21 р. 

4 Панельна дискусія під назвою «Культурологія в Україні: єдність в 
розмаїтті?»  

02.04.2021 р. 

5 Міжнародний науковий семінар «Academic City: Visegrad Group 
experience» 

17-17 вересня  
2021 р. 

6 Міжнародний науковий семінар «Innovation and industry for security: 
Visegrad Group experience» 

06-09 жовтня  
2021 р. 

7 Міжнародний науковий семінар «Creative Cluster and Culture Industries: 27-29 жовтня  
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Visegrad Group Experience» 2021 р. 
8 Релігієзнавчий науково-практичний форум «Злагода. Острог» з нагоди 

440-річчя видання «Острозької Біблії»  
28.10.2021 р. 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

1 Міжнародний семінар УХАТ «Помісність Церкви з східно-
католицької та православної перспектив» 

17-18 червня               
2021 р. 

2 Фестиваль ораторського мистецтва  «Магістратура: pro et contra» 22.09.2021 р. 
3 Конкурс епідейктичного красномовства «Похвальна промова Альма-

матер» 
26.10.2021 р. 

4 Фестиваль соціальних проєктів 03.06.2021 р. 
5 Науковий семінар «Як здобути перемогу в стипендіальній програмі 

«Завтра.UA?» 
02.11.2021 р. 

6 Науковий семінар «Як користуватися аналітичними продуктами 
«VoxUkraine?» 

18.11.2021 р. 

7 Панельна дискусія «World Values Survey 2020: що ми дізналися про 
Україну?» 

13.05.2021 р. 

8 Онлайн-презентація дослідження «Індекс євроінтеграційного 
економічного поступу Рівненської області за 2014 – 2019 роки» 

20.05.2021 р. 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 
1 Міжкафедральний семінар для аспірантів 

 
жовтень 2021 р.  

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 
1 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури 

«Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації 
текстів світової літератури»  

09.02.2021 р.,  
16.03.2021 р.,  
11.05.2021 р.,  
02.09.2021 р.,  
21.10.2021 р. 

2 Науково-методичний семінар кафедри індоєвропейських мов «Сучасні технології 
формування іншомовної комунікативної компетенції» 

Ковальчук І.В. «Особливості формування іншомовної комунікативної 
культури студентів під час вивчення іноземних мов» 

березень 2021 р. 
 
 

Кравець О.П. «Письмо як засіб вивчення іноземної мови» квітень 2021 р. 
Захарчук О.М. «Верлен як сленг французької молоді» травень 2021 р. 
Дацишина І.М. «Програмні компетентності у вивченні третьої 
іноземної мови»  

червень 2021 р.  

Поліщук В.Л. «Особливості застосування навчальної платформи 
мудл у дистанційному та заочному навчанні іноземним мовам»  

вересень 2021 р. 

Чепіль О.Я. «Practices of evaluating a poster presentation event» жовтень 2021 р. 

Дацишина І.М. «Формування іншомовної комунікативної 
компетентності студентів при використанні проблемних методів 
навчання іноземної мови»   

листопад 2021 р. 

Кратюк Ю.К. «Język polski w Internecie. Specyfika i analiza»  грудень 2021 р. 
3 Науковий семінар «Seminarium naukowe online Macieja Sokala» 

(Крайчинський Е.О.)  
30.03.2021 р. 

4 Науково-методичний семінар «Nauczanie języka polskiego na Ukrainie: 
problemy i perspektywy» (Ковальчук І.В., Поліщук В.Л., Кратюк Ю.К., 
Белявська О.О., Крайчинський Е.О., Попчук М.А.) 

19-20 квітня  
2021 р. 
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5 Науково-методичний семінар кафедри міжнародної мовної 
комунікації для викладачів англійської мови «Мастермайнд: 
підсумки року» (П’янковська І.В.) 

9.06.2021 р. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1 Секція «Актуальні питання економіко-математичного моделювання 

та інформаційних технологій».  
Виступили 19 доповідачів: викладачі, студенти та аспіранти. 
 
 

11 травня,17.10. на 
платформі Google 
Meet:meet.google.com
/wtx-kavx-duz   

2 Секція «Банківська та податкова система України в умовах 
фінансово-економічної кризи та пандемії».  
У роботі секції взяли участь 25 доповідачів, серед яких: викладачі, 
студенти, 4 аспіранти, 3 учні Обласного наукового ліцею в м. Рівне 
Рівненської обласної ради. 

12 травня,15.30, на 
платформі Google 
Meet:https://meet.goo
gle.com/ifs-ocbe-zyf 

3 Секція «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в 
умовах глобалізації».  
Виступило 14 доповідачів. У роботі секції взяли участь викладачі 
кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, студенти 2-3 
курсів та  4 учні Обласного наукового ліцею в м. Рівне 
Рівненськоїобласної ради. 

12 травня,15.40 на 
платформі Google 
Meet: 
https://meet.google.co
m/hrt-xupc-ymi 

 
 

10.  Міжнародні наукові проекти  
Таблиця 54 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

№ 
з/п 

Назва Короткий опис проекту Координатор Грантодавець 

1. Town and Gown 
2.0: the strategic 
cooperation 
between 
university and city 
in V4 and 
Ukraine.  

Проект спрямований на аналіз і 
трансляцію досвіду країн 
Вишеградської групи щодо 
розвитку стратегічної співпраці між 
університетом та містом, регіоном. 
В рамках проекту піднімаються 
питання про реалізацію ідеї 
академічного міста, створення 
інтелектуальних екосистем, 
розвиток та впровадження 
інновацій, формування креативних 
кластерів в місті.  

Шевчук Д.М. International 
Visegrad Fund. 
Project ID # 
22110065 
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2. Пухонська О. 
Staż przy 
Nagrodzie im. 
Iwana 
Wyhowskiego 
2021. Назва 
проєкту: 
„Współczesna 
Europa wobec 
wyzwania 
Ukrainy: 
Kulturowe 
przepracowanie 
przeszłości i 
teraźniejszości”  

Проєкт передбачав 4-місячне 
стажування при 2-х польських 
університетах (Університет у 
Білостоці та Університет імені 
Адама Міцкевича в Познані), 
визначених координаційною радою 
Нагороди при Студіях Східної 
Європи Варшавського університету. 
Упродовж стажування 
пріоритетним завданням було 
написання монографії та читання 
гостьових лекцій у зазначених 
університетах. А також участь у 
конференціях і підготовка до друку 
статей.  

Studium Europy 
Wschodniej 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Консорціум 
польських 
університетів 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 
з/п 

Назва Короткий опис проекту Координатор Грантодавець 

1  «Як писати 
історію в 
сучасному світі: 
історики Польщі 
про 
переосмислення 
своєї науки (1989 
– 2020)» 
 
 
 

Проект присвячений дискусіям у 
сучасній польській історичній науці 
навколо засад професії історика. 
Зокрема, йдеться про методологічне 
оновлення сучасної польської 
історіографії, полеміку навколо 
питань з обсягу історії історіографії, 
а також про зміну соціальних 
функцій фахового історієписання в 
розрізі бачення їх нинішніми 
поколіннями фахових істориків у 
Польщі.  

Інститут 
історії 
Ряшівського 
університету 
(Польща), 
д.і.н., проф. 
В.П. Яремчук 
(НаУОА) 

Вишеградський 
фонд, 
дослідницька 
програма 
постдокторськ
их 
студій 

2 «Академічна 
протидія 
гібридним 
загрозам – 
WARN» 610133-
EPP-1-2019-1-FI-
EPPKA2-CBHE-JP 

Аналіз українських освітніх програм 
в галузях публічного управління та 
адміністрування, соціальних та 
поведінкових наук, інформаційних 
технологій, управління та 
адміністрування, транспорту, 
культури та мистецтва, освіти та 
педагогіки, журналістики та 
медіакомунікацій показав, що 
сучасні освітні програми, як 
правило, дисципліно-орієнтованими 
та не адресовані адекватній протидії 
гібридним проблемам.                           
Проєкт має на меті оновити 
перераховані вище освітні 
програми, запровадивши унікальний 
контент, який формує обізнаність 
щодо гібридних загроз та 
інноваційних методів навчання, які 
надаватимуть навички та 

Е. Балашов,  
Т. Жовтенко  

Інструмент 
європейського 
сусідства та 
партнерства 
(Еразмус+: 
КА2 Розвиток 
потенціалу 
вищої освіти) 
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компетентності для активного 
подолання складних загроз.Мета 
проєкту полягає в підвищенні 
національної безпеки та подоланні 
нестачі сервісів безпеки, яка 
виникла через появу гібридних 
загроз.  

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ 
з/п 

Назва Короткий опис проекту Координатор Грантодавець 

1 Підготовка, 
обробка та 
ефективне 
використання 
даних для 
наукових 
досліджень (на 
основі R) 

Проект «Підготовка, обробка та 
ефективне використання даних для 
наукових досліджень (на основі R)» 
підтримано грантом Європейський 
союз за програмою House of Europe.  
Проект складається з наступних 
компонентів: - розробка 
навчального курсу у партнерстві з 
експертом з Великої Британії (із 
залученням експертів з ОА та 
підприємців); - читання курсу для 
студентів та викладачів 
спеціальності економічна 
кібернетика НУ ОА; - проведення 
онлайн-семінарів для студентів та 
викладачів ОА експертом з Великої 
Британії; - включення матеріалів 
курсу у робочі програми 
спеціальності ЕК 

Клебан Ю.В. House of 
Europe 

 
 

12. НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ НаУОА 

 
У 2021 році в Національному університеті «Острозька академія» діяли такі 
наукові центри та лабораторії: 

 Науково-дослідний центр "Інститут дослідження української діаспори імені 
професор Любомира Винара" діє як структурний підрозділ Національного 
університету «Острозька академія» з січня 2002 року. Створений за ініціативи 
видатного американського вченого українського походження професора Любомира 
Романа Винара. Діяльність Інституту спрямована на вивчення різних аспектів 
функціонування української еміграції та закордонного українства, творчого й 
наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також 
розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською 
громадськістю поза межами України. 

 НЦ Інститут практичної психології та психотерапії є структурним підрозділом 
Національного університету “Острозька академія”.   Розпочав свою діяльність у 2015 
році. Створений з метою  підготовки психологів,  як практиків що вміють 
здійснювати допомогу у вирішенні психологічних проблем. Особлива увага 
приділяється навчанню і підвищенню кваліфікації спеціалістів, які проводять 
психосоціальну реабілітацію осіб, які пережили кризову ситуацію. Напрями 
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досліджень: розробка та впровадження навчальних,  навчально-терапевтичних 
програм спрямованих на оволодіння студентами системою знань із практичної 
психології та психотерапії, навичками психологічного консультування;  проведення 
наукових досліджень у відповідних галузях, інтервізійних груп практикуючих 
психологів,  спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій; 
вирішення комплексних задач психологічної діагностики, психокорекції, експертизи, 
розробка та адаптація особистісних психологічних тестів. Наукові  дослідження  в 
науковому центрі виконуються науковими, науково-педагогічними  працівниками 
кафедр університету, аспірантами та докторантами, студентами. В структуру 
Інституту практичної психології та психотерапії входять: Науково-дослідна 
лабораторія когнітивної психології, Майстерня практичного психолога. 

 Науково-дослідний центр інноваційних і неінвазійних технологій в охороні 
здоров’я є науковим, діагностичним, профілактичним і навчальним підрозділом 
Національного університету «Острозька академія». Діяльність Центру спрямована на: 
забезпечення навчального,  реабілітаційно-діагностичного  процесу,  підготовки,  
перепідготовки і підвищення  кваліфікації   науково-педагогічних   кадрів   та   
проведення   і впровадження  у  практику  охорони  здоров'я  результатів наукових 
досліджень. Проведення науково-дослідної роботи,  апробація та впровадження нових 
інноваційних і неінвазівних технологій в охороні здоров’я; підготовку здобувачів 
вищої освіти та зацікавлених осіб для роботи у профілактичному, реабілітаційному, 
рекреативному, охоронно-захисному та соціально-побутовому напрямах. 

 Науково-дослідний центр "Екології людини та охорони громадського здоров'я". 
Діяльність Центру спрямована на сприяння розбудові системи охорони громадського 
здоров’я України через запровадження, на національному рівні принципу «Охорона 
здоров’я - в усіх політиках держави», зміцненню пріоритетності профілактичного 
напрямку у сфері охорони здоров’я, вивчення  та оцінка впливу негативної дії 
факторів середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, вивчення 
соціально-демографічних та медико-екологічних ризиків на індивідуальному та 
популяційному рівні. Основні напрями діяльності діяльності Центру: розробка, 
затвердження та впровадження методології з оцінки  ризиків для життя і здоров’я 
людини; організація, координація та проведення наукових досліджень по вивченню 
факторів середовища життєдіяльності людини (біологічних, хімічних, фізичних, 
соціальних), які можуть негативно впливати на життя та здоров’я людини; вивчення 
та оцінка демографічної ситуації на місцевому, регіональному та національному рівні; 
аналіз захворюваності населення на місцевому, регіональному та національному рівні; 
вивчення соціально-економічних умов проживання людей в міській та сільській 
місцевості на основі вибіркового анкетного опитування; дослідження рівнів 
негативного впливу факторів середовища життєдіяльності людини на захворюваність, 
виникнення тривоги та фобій серед людей в т.ч. молодого віку (молоді та/або 
підлітків); дослідження особливостей переживання українськими громадянами 
(учасники військового конфлікту в Україні, члени їхніх сімей, вимушено переміщені 
та інші особи), соціально-екологічної кризи, що виникла внаслідок військового 
конфлікту в Україні з подальшою розробкою та апробацією відповідної комплексної 
моделі психосоціальної реабілітації та просвіти; вивчення особливостей саногенного 
(екологічного) мислення та психологічних механізмів його формування у громадян. 
Участь в обґрунтуванні, розробці та впровадженні ефективних методів щодо його 
формування на індивідуальному та популяційному рівні; розрахунок реальних та 
прогнозованих соціально-економічних збитків, пов’язаних з погіршенням 
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демографічної та санітарно-епідемічної ситуації, збільшенням захворюваності та 
смертності серед населення. 

 Науковий центр «Саногенна педагогіка та психологія» створений з метою  
напрацювання інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем у 
сфері саногенної (оздоровчої), транскультурної, корекційної педагогіки, психології та 
психолого-педагогічної терапії. Напрями досліджень: конструктивні життєві стратегії 
та стилі поведінки  особистості в стресових та кризових ситуаціях та в умовах 
інфодемії; психологічні потреби та дидактичні запити освітян та осіб третього віку; 
розвиток саногенного мислення та рефлексії, емоційного інтелекту та саморегуляції 
дітей, підлітків та дорослих; стимулювання акмерозвитку особистості; інноваційні 
технології у сферах само-менеджменту, управління персоналом, клієнтінгу та 
коучінгу; педагогічні техніки по відновленню позитивного ставлення дітей до 
навчання, методів емоційного навчання та виховання, комплексного розвитку 
здібностей (когнітивної (здатністю до пізнання) і емоційної (здатністю до любові) 
дітей, підлітків та дорослих; специфіка інклюзивної освіти; методи психотерапії у 
сфері освіти; психологічна, медіа- та кібер- безпека вчителів та учнів. 

 Центр політичних досліджень (CPR). Місія Центру полягає у посиленні статуту 
політичних досліджень в Україні, налагодженні професійного діалогу з вітчизняними 
і закордонними партнерами. У фокусі  уваги Центру мало чи поверхнево вивчені 
теми, осердям яких є процеси політичних трансформацій,  що тривають в Україні від 
здобуття незалежності. Напрями діяльності: проведення фундаментальних і 
прикладних досліджень, презентація їх результатів у формі конференцій, семінарів, 
круглих столів тощо; надання наукових, консультаційних, експертних та інших 
послуг структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам; співпраця з 
українськими та міжнародними виданнями з метою посилення наукової комунікації і 
поповнення публічної сфери якісним науковим та аналітичним продуктом; залучення 
наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, 
слухачів та студентів НаУОА до виконання теоретичних та прикладних досліджень; 
організація і проведення наукових заходів, присвячених аналізу політичного процесу 
в Україні; громадянська освіта - проведення публічних заходів експертами Центру в 
НаУОА,  Україні та за кордоном; популяризація наукових та аналітичних досліджень 
з політичної проблематики у вітчизняних та міжнародних медіа; участь експертів 
Центру у міжнародних проектах, мережах і професійних асоціаціях з метою 
проведення індивідуальних і колективних досліджень. 

 Аналітичний центр «Школа політичної аналітики “Поліс”» – це аналітичний 
центр НаУОА, діяльність якого спрямована на те, щоб інтегрувати науковий та 
експертний потенціал університету з метою продукування якісних досліджень. 
Аналітичний центр проводить дослідження, результати яких сприяють впровадженню 
рішень на основі доказів (evidence-based decision-making) та даних (data-based 
decision-making) в процесі вироблення та реалізації публічної політики. Напрями 
досліджень: громадський моніторинг стратегії регіонального розвитку Рівненської 
області; доброчесність та інклюзивність демократичних процесів в Україні; реформа 
державного управління в контексті впровадження політики відкритих даних; ґендерна 
рівність та аналіз політик через інструмент ґендерно-орієнтованого бюджетування; 
моніторинг проєвропейських реформ у сферах демократизації, прав людини, 
належного врядування та верховенства права; дослідження результатів виборів до 
органів публічної влади та діяльності політичних партій на регіональному рівні; 
вивчення політичних процесів в регіонах України. 
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 Центр соціальних досліджень (ЦСД) –  науково-дослідний підрозділ факультету 
політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька 
академія». ЦСД проводить соціальні дослідження на забезпечення потреб 
стейкхолдерів у вироблені маркетингових та політичних рішень на локальному та 
регіональному рівнях. Напрями досліджень: вивчення громадської думки 
територіальних громад регіонів України; дослідження електоральних преференцій 
мешканців територіальних громад Рівненської області та сусідніх регіонів; 
проведення публічних заходів з метою поширення соціологічних знань серед молоді 
та мешканців регіону; моніторинг настроїв мешканців регіону в межах соціологічного 
дослідження «Барометр громадських настроїв»; проведення особистих (face-to-face) 
інтерв’ю, експертних, телефонних та Інтернет опитувань та фокус-груп. 

 Центр європейських досліджень. Основною метою діяльності Центру є проведення 
сучасних досліджень у галузі європеїстики, спрямованих на вивчення зовнішньої і 
безпекової політики Європейського Союзу, його відносин з третіми країнами та 
міжнародними організаціями, а також євроінтеграційної політики України, 
опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність в освітній 
процес. Напрями досліджень: Європейський Союз у міжнародних відносинах;  
спільна зовнішня і безпекова політика ЄС; спільна європейська політика безпеки і 
оборони; дипломатія ЄС; розширення ЄС; європейська політика сусідства; Східне 
партнерство; відносини між Україною та ЄС. 

 Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та 
політичної спадщини акад. І. Малиновського – структурний підрозділ Навчально-
наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету 
«Острозька академія». Метою діяльності Центру є дослідження та популяризація 
багатоаспектної спадщини видатного острожанина-правника, історика права кінця 
XIX – початку XX ст. академіка І. О. Малиновського, зокрема його наукової, 
освітньої, громадської та політичної спадщини. Напрями досліджень: дослідження 
біографії І. Малиновського; пошук рідкісних примірників творів академіка І. 
Малиновського; переклад робіт академіка І. Малиновського на сучасну мову, 
перевидання цих робіт; актуалізація студентських досліджень спадщини І. 
Малиновського; проведення наукових та науково-практичних заходів (конференцій, 
семінарів, круглих столів), присвячених пам’яті І. Малиновського, дослідження його 
робіт; встановлення контактів та налагодження співпраці із національними й 
закордонними вищими навчальними та науковими установами, в яких працював 
академік І. Малиновський, іншими навчальними і науково-дослідними закладами, 
науковці яких здійснюють дослідження праць І. Малиновського. 

 Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» – це структурний підрозділ 
катедри української мови і літератури, який провадить наукові дослідження в царині 
української індивідуально-авторської неології та неографії ХХ–ХХІ сторіч. 
Результати досліджень поглиблюють і розвивають освітній процес, сприяють 
активному залученню студентів до наукової діяльности. Напрями досліджень: 
вивчення еволюції індивідуально-авторської номінації в українській поезії ХХ–ХХІ 
ст.; аналіз лексико-семантичних особливостей авторських новотворів як специфічних 
репрезентантів національної мовно-поетичної картини світу; дослідження 
психолінгвістичних основ конструювання індивідуально-авторських інновацій та 
їхньої ролі в самореалізації української мовної креативної особистості; обґрунтування 
теоретичних засад створення різножанрових словників авторської неологічної 
лексики; укладання й публікація загальних і персональних словників авторських 
новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ ст.; формування електронної емпіричної бази 
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для створення загального словника лексичних новотворів в українській поезії ХХ–
ХХІ ст.; вивчення та лексикографічна репрезентація динамічних процесів у лексико-
семантичній системі українського футбольного дискурсу. 

 Науково-дослідна лабораторія дослідження документів та почерку утворена як 
окремий структурний підрозділ НаУОА, на базі Навчально-наукового інституту ту 
права ім. І. Малиновського. Діяльність Лабораторії передбачає співпрацю з іншими 
структурними підрозділами НаУОА, галузевими службами та підрозділами 
міністерств та відомств України, вищими навчальними закладами та науково-
дослідними установами України, державними та недержавними підприємствами, 
установами й організаціями, громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується 
проблематики Лабораторії. Основними функціями Лабораторії є: надання наукових, 
консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним 
підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам у питаннях пов’язаних з обігом 
документів; залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, 
аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання науково-дослідних 
робіт; збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності 
науково-дослідної лабораторії; розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці 
наукових і науково-педагогічних кадрів. 

 Лабораторія гендерних досліджень – науковий підрозділ, що діє при кафедрі 
філософії та культурного менеджменту НаУОА, діяльність якої спрямована на 
впровадженням гендерного підходу в освітній процес університету; підтримку 
науково-дослідної діяльності студентів; наукові дослідження на гендерну тематику; 
висвітлення гендерної проблематики та її тлумачення у міждисциплінарному зрізі, 
запровадження гендерної паритетності у навчальний процес. Напрями досліджень: 
можливості впровадження нових наукових гендерних підходів до аналізу сучасної 
соціокультурної ситуації в Україні та світі; апробація різнопланових методик роботи з 
конкретною проблемною темою; аналітичний контроль, моніторингові обстеження 
реалізації рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у суспільному розвитку; 
проблеми гендерної ідентичності у різних соціокультурних системах в діахронії та 
синхронії; ревізія діяльності мас-медіа та використання гендерних стереотипів в 
українській та світовій культурі; гендерні аспекти у дослідженні традиційної культури 
та феноменів сучасної масової культури; філософська, релігієзнавча та 
культурологічна проблематика у дослідженні місця і ролі жінок та чоловіків у різних 
соціокультурних системах. 

 Лабораторія християнської етики, психології та педагогіки – це науково-
дослідницький, навчально-просвітницький осередок НаУОА, діяльність якого 
спрямована на забезпечення духовно-морального виховання у дошкільних, середніх 
та вищих навчальних закладах нашої держави шляхом програмного, навчально-
методичного та кадрового забезпечення цього процесу. Напрями роботи: теоретико-
методологічні засади навчально-виховного процесу в галузі християнської етики, 
християнської психології та християнської педагогіки; координація, рецензування, та 
впровадження навчальних програм, спецкурсів, навчально-методичних комплексів, 
посібників, підручників, методичних рекомендацій для навчально-виховних закладів 
дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти; підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів, здійснення викладання дисциплін духовно-морального 
спрямування; наукові конференції та наукові дослідження, соціологічні дослідження 
для перевірки ефективності духовно-морального виховання. 

 Лабораторія досліджень гібридних загроз національній безпеці діє при кафедрі 
національної безпеки та політології. Основні напрями діяльності: здійснення 
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фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, 
спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та 
впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-
ліцензійної роботи; проведення фундаментальних та прикладних наукових 
досліджень з договірних тематик; кадрове, матеріально-технічне, правове та 
інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на 
забезпечення освітнього процесу в НаУОА; оприлюднення результатів наукових 
досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на 
конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах. 

 Центр досліджень історії Волині здійснює наукові дослідження у галузі 
волинезнавства, спрямовані на всебічне наукове вивчення минулого регіону, 
опублікування його результатів та впровадження у практичну діяльність та освітній 
процес. Напрями досліджень: джерела вивчення історії Волині XVI – XVII ст.; 
соціально-економічні та культурно-освітні процеси на теренах Волинського 
воєводства у XVIII ст.; економіка міст Волині в 1921 – 1939 рр.; національно-
визвольний рух на Волині у 1920-х – 1950-х рр.; православна Церква на Волині у ХХ 
ст.; політика історіописання в Україні; музейний практикум. 

 Наукова лабораторія «Дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній 
Європі Х-ХХІ ст.» Основним завданням лабораторії є: розширення інформаційно-
аналітичних знань щодо інтеграційних та інкорпораційних процесів, які відбувалися в 
регіоні Центральної і Східної Європи та Європі в цілому, проведення 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик, 
виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення навчального 
процесу в Університеті, оприлюднення результатів наукових досліджень на 
конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах, забезпечення 
органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової 
роботи в освітньому процесі НаУОА. Напрями досліджень: міжнародні відносини в 
регіоні ЦСЄ; зовнішня політика країн ЦСЄ; зовнішня політика України; історія ЦСЄ. 

 Центр вивчення спадщини князів Острозьких. Основна мета діяльності Центру 
полягає у всебічному дослідженні і популяризації історії Острозького князівства XIV-
XVIII ст. Завданнями Центру є: здійснення наукових досліджень і оприлюднення їх 
результатів; пошук, збір і публікація джерел з історії князівства; налагодження 
зв’язків і співпраця з українськими та закордонними вченими, чиї наукові інтереси 
перетинаються зі сферою діяльності Центру. 

 

13. НАУКОВІ ЖУРНАЛИ НаУОА: 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», ISSN 
2311-5149 - періодичне фахове наукове видання. 
Науковий журнал розкриває актуальні питання економічної теорії, управління національним 
господарством, галузями, підприємствами, економіки праці, регіональної економіки, фінансів, 
грошового обігу та кредиту, обліку, аналізу та аудиту, математичного моделювання та інформаційних 
технологій в економіці. 
Тематичні напрями: 

 сучасні проблеми економічної теорії; 
 економіка та управління національним господарством; 
 економіка та управління галузями та підприємствами; 
 економіка праці та регіональна економіка; 
 фінанси, грошовий обіг та кредит; 
 облік, аналіз та аудит; 
 математичне моделювання та інформаційні технології в економіці; 
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Номери журналу, видані в 2021 році: 
 Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : 

науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2021. № 20(48). 150 с. 
 Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: 

науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2021. № 21(49). 122 с. 
 Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: 

науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2021. № 22(50). 104 с. 
 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Психологія», ISSN 2415–7384 - періодичне фахове наукове видання. 

Науковий журнал розкриває результати теоретичних та експериментальних розробок 
проблем фундаментальної і прикладної психології. Автори публікацій розглядають проблеми 
особистості, когнітивної сфери, питання соціальної, педагогічної, юридичної, економічної, 
медичної психології, особливості девіантної поведінки тощо. У журналі публікують 
дослідження в різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують 
результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних 
(діагностичних, корекційно-розвивальних тощо) прийомів. 

Тематичні напрями: 
• проблеми особистості та загальної психології; 
• проблеми педагогічної та вікової психології; 
• проблеми когнітивної психології; 
• проблеми соціальної психології та психології мас; 
• проблеми організаційної психології та психології праці; 
• проблеми психодіагностики; 
• проблеми консультативної психології та психотерапії. 

Номери журналу, видані в 2021 році: 
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий 
журнал. Острог : Вид-во НаУОА, січень 2021. № 12. 122 с. 
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий 
журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2021. № 13. 112 с. 
 
Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія 
«Філологія» ISSN 2519-2558  –  періодичне фахове наукове видання. 
Категорія Б. Протокол № 735 від 29.06.2021 
Журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та 
літературознавства. Видання рекомендовано науковцям, викладачам, студентам-філологам і 
всім, хто цікавиться філологічною наукою. Метою журналу є популяризація та 
оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях філологічної науки на 
основі відкритого доступу до публікацій авторів. 
Завдання журналу: 

 публікація результатів дисертаційних досліджень в галузі філологічних наук та 
забезпечення оперативного та зручного доступу до них для всіх зацікавлених осіб; 

 сприяння створенню відкритого інформаційного середовища для взаємодії 
провідних вчених, молодих науковців та практиків. 

Тематичні напрямки: 
 Лінгводидактика та соціолінгвістика. 
 Когнітивна лінгвістика та прагматика. 
 Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу. 
 Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень. 
 Стилістика та інтерпретація тексту. 
 Мова в діалозі культур. 
 Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної 

компетентності. 
 Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції. 
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 Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та 
полікультурному просторі. 

 Лексико-граматична система української мови в комунікативному просторі 
Номери журналу, видані в 2021 році: 

 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». 
Острог: Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11(79). С. 246. 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки», 
ISSN 2409-6806 – періодичне фахове наукове видання. 
Фахова реєстрація в МОН України: наказ МОН від 24.09.2020 р. № 1188 (категорія “Б”) 
Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, Острогіани, історіографії та 
джерелознавства. 
Тематичні напрями: 

 історія України; 
 історіографія та джерелознавство; 
 всесвітня історія; 
 історія української діаспори. 

Номери журналу, видані в 2021 році: 
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» 
/ редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог : Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2021. Вип. 32. 146 с. 
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія», ISSN 
2312-7112 - періодичне наукове видання. 
Науковий журнал розкриває актуальні питання філософії, а також презентує найважливішу 
філософські дискусії сучасності. В науковому збірнику публікуються статті, які присвячені історико-
філософським, культурно-філософським та естетичним аспектам сучасності й минулих культурно-
історичних епох. 
Тематичні напрями: 

 сучасні проблеми філософії; 
 соціальна філософія і філософія історії 
 політична філософія; 
 історія філософії; 
 філософія науки і методологія; 
 філософія культури; 
 філософська антропологія; 

Номери журналу, видані в 2021 році: 
 Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: 

науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА», 2021. Вип. 22. 56 с. 
Острозька давнина, ISSN 2707-1650 - періодичне фахове наукове видання. 
У журналі публікуються результати наукових досліджень з історії Острозького князівства ХІV-ХVІІІ 
ст. Серед усього різномаїття тем значна увага приділяється - формуванню та еволюції цього 
приватного маєткового комплексу; - біографіям його власників; - історії становлення та розвитку 
інтелектуального середовища в ранньомодерному Острозі, зокрема, історії слов’яно-греко-латинської 
академії, єзуїтського колеґіуму та інших навчальних закладів. 
Тематичні напрями: 

 походження, приватне життя і кар’єра князів Острозьких та їхніх спадкоємців; 
 клієнтарне угруповання власників маєткового комплексу; 
 історія освіти в Острозі й Острозькому князівстві; 
 локальна історія Острозького князівства; 
 архівні джерела з історії Острозького князівства; 
 історіографія заявлених тем. 

«Часопис НаУОА. Серія «Право», ISSN 2223-9995 - електронне наукове фахове видання 
Національного університету «Острозька академія». 
У електронному науковому фаховому виданні публікуються наукові статті з актуальних 
питань держави і права, що можуть бути корисними для науковців, практиків, викладачів та 
студентів юридичних факультетів та вузів. 
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Тематичні напрями: 
1) теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; 
2) конституційне право; 
3) цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 
4) господарське право; арбітражний процес; 
5) трудове право; право соціального забезпечення; 
6) земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право; 
7) теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право; 
8) кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 
9) кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
10) судоустрій; прокуратура та адвокатура; 
11) міжнародне право; 
12) філософія права. 
Номери журналу, видані в 2021 році: 
«Часопис НаУОА. Серія «Право», № 1(23), Острог, 2021, 224 с. 
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія», 
ISSN 2312-1181- періодичне наукове видання. 
Науковий журнал розкриває актуальні культурології, а також презентує найбільш значущі концепції 
культури. В науковому збірнику публікуються статті, які присвячені історії та теорії культури, 
проблемам культурної ідентичності та культурних цінностей, етнографії та етнології, 
мистецтвознавства. 
Тематичні напрями: 

 сучасні проблеми культурології; 
 історія української та зарубіжної культури 
 культурна антропологія; 
 методологія культурологічних досліджень; 
 етнологія та етнографія; 
 ґендерні студії. 

«Геопоетичні студії / Geopoetical Studies» – електронне рецензоване видання. Також виходить 
друкований альманах «Геопоетичні студії», який хронологічно заснований першим. Засновниця 
альманаху у 2015-році на базі наукового гуртка «Genius loci» та спеціальності «Літературна 
творчість» – проф. Світлана Кочерга. Засновниця журналу у 2020-му році – редакторка Христина 
Семерин.  
Публікуємо дослідження простору у літературознавстві, культурології та почасти філософії й 
дотичних науках, а також вітаємо міждисциплінарні праці. До альманаху приймаємо студентські 
роботи, що осмислюють просторові аспекти в літературі й культурі, та за бажанням статті вчених із 
науковими ступенями.  
У рецензійну колегію входять вчені в галузях літературознавства, культурології, урбаністики й 
філософії, які практично працюють із тематикою видань. 
Випуски тематичні, тож тематичні напрями змінюються. 

Орієнтовні напрями: 
1) геопоетика і геокритика; 
2) теоретичні аспекти дослідження простору; 
3) знакові топоси і локуси в літературі й культурі; 
4) пам’ять місця – місця пам’яті; 
5) локальні й регіональні тексти; 
6) Genius loci, унікальність геопоетичного досвіду; 
картографія художнього світу письменника / письменниці; 
7) давні й сучасні, фантастичні мапи, нові географічні міфи в літературі;  
8) урбаністика, геопоетичні дискурси; 
9) імагологія та компаративістика; 
10) гендерні аспекти простору, (гео)еротика; 
11) література про подорожі, жанрові модифікації травелогу; 
12) негативна геопоетика; 
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13) на межі: екокритика як відповідь на виклики цивілізаційної географії, 
«богопокинутість» місця, смисли руїни, просторові розриви, лімологія, геопоетика 
порожнечі; 
14) філософські виміри простору. 
 

14. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСТРОГІАНИ 

Дослідження історії Острозької академії та роду князів Острозьких є одним із 
пріоритетних науково-дослідних напрямків в Національному університеті «Острозька 
академія». В 2021 році зосередження уваги на цій тематиці було зумовлене також 
відзначенням 445-річчя Острозької академії та 440-річчя Острозької Біблії.  

В стінах НаУОА діє Центр вивчення спадщини князів Острозьких. Це має 
надзвичайно важливе значення для університету, оскільки ця ініціатива стимулюватиме 
дослідження традицій Острозької академії. Окрім суто наукової значущості дослідження 
Острогіани сприяють зростанню іміджу університету в Україні та закордоном, глибшому 
пізнанню історії нашого народу і, з рештою, патріотичному вихованню молоді. В 2021 році 
керівник Центру Ігор Тесленко брав участь у двох видавничих проектах:  каталог печаток 
приватної колекції родини Шереметьєвих, у якій зберігається чимало унікальних 
сфрагістичих пам’яток, пов’язаних із фамілією князів Острозьких; підготовкою до друку 
хроніки острозького капуцинського монастиря, в стінах якого зараз знаходиться найстаріший 
з корпусів Національного університету «Острозька акадеія». Крім того, було підготовлено 
статті, дотичні до напрямку діяльності Центру (зокрема, Тесленко І. «А на свідоцтво цей 
лист із печаткою і підписом руки моєї видав»: кілька зауваг про пастку джерел, завірених 
автентичними підписами та печатками // Сфрагістичний щорічник. – Київ. 2021. – Вип. 7; 
Тесленко І. Тестаменти князів Заславських // Острозька давнина. – Острог, 2020. – Вип. 7. На 
сайті Центру оновлюється інформація в рубриці «Ресурси». На середину листопада 2021 р. 
розміщена тут бібліографія робіт, присвячених історії Острозької Академії, Острозького 
князівства і його власників, нараховує бл. 2.400 позицій. 

Дослідження проблематики Острогіани проводяться також кафедрою історії ім. проф. 
М.П.Ковальського. Зокрема, в 2021 році здійснювалася робота над докторськими 
дисертаціями: Близняк М.Б. «Приватні міста Волині у XVIII столітті»; Атаманенко В.Б. 
«Типологія латифундій Волині другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст.: історія, 
джерела та методи дослідження»; Марчук В.С. «Соціально-економічний розвиток 
Волинського воєводства в 1921-1939 рр.». Тематика Острогіани висвітлювалася в наукових 
публікаціях, під час виступів на конференціях, в кваліфікаційних роботах бакалаврського та 
маґістерського рівня.  

При кафедрі історії ім. проф. М.П. Ковальського діє Центр досліджень історії Волині 
у планах діяльності якого представлена низка аспектів Острогіани, в тому числі вищеподані 
публікації статей та навчальних посібників, підручників. 

Науково-популярні лекції, присвячені Острогіані були проведені в межах діяльності 
Відкритого університету НаУОА. Зокрема, в 2021 році відбулися такі лекції: Десять років і 
один день з життя князя Острозького. Ігор ТЕСЛЕНКО (20/04/21); Острозька академія: 
історія і традиція. Анастасія ХЕЛЕНЮК (19/05/2021); Острозька Біблія 1581 р.: підготовка та 
вихід друком через призму сприйняття православних, католиків та простестантів. Наталія 
БОНДАР (23/09/2021); Академія та розвиток ранньомодерного Острога. Віктор 
АТАМАНЕНКО (02/11/2021) 

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВУ РОБОТУ: 

15.1. Інформація про роботу наукових гуртків 
Таблиця 55 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

№ Назва гуртка Керівник Кількість Короткий опис діяльності гуртка в 
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з/п студентів, 
задіяних 

до роботи 

2021 р. (кількість засідань, 
періодичність, яка проблематика 
розглядалася, які результати) 

1 Genius loci Кочерга С. 11 Упродовж року було проведено 10 
засідань (раз у місяць). Порушувалися 
проблеми геопоетики, літератури 
рідного краю, локального тексту та 
його дослідження в сучасному 
літературознавстві. Гурток був одним 
з співорганізаторів академічних 
заходів, присвячених ювілеям Лесі 
Українки та Василя Стефаника. 

2 Антропологічні 
виміри сучасної 
християнської 
філософії 

Филипчук С. 
 

8 Щомісяця 
 

3 Етнорелігійна 
конфліктологія 

 Якуніна К. 3 Щомісяця 

4 Філософський 
клуб 

Зайцев М. 16 Щомісяця 
Проблеми людини та її світоглядних 
орієнтирів в умовах сучасної 
соціокультурної ситуації. 

5 Паліативна та 
хоспісна допомога 

Кулеша Н.П. 15   

6 Екології людини Гущук І.В. 12  1 раз на місяць. 

7 Корекція 
негативних 
психічних станів  
у практиці 
фахівця в галузі 
громадського 
здоров’я 

Гільман А.Ю. 10  2 рази на місяць. 

8 Гурток 
когнітивної 
психології 

Ткачук О. В.  10 Засідання відбуваються один раз на 
місяць, а також у форматі 
індивідуального спілкування. 
Відбувається проектування дослідних 
проектів студентів, планування та 
підготовка до досліджень. 

9 Життєві сценарії: 
теорія та практика 

Гандзілевська Г.Б.  Раз на місяць. Звітність роботи 
учасників гуртка відбувається під час 
засідань секцій під час конференції 
«Дні науки в НаУОА». 

10 Математика 
навколо нас 

Пасічник Я.А.  Раз на місяць. Звітність роботи 
учасників гуртка відбувається під час 
засідань секцій під час конференції 
«Дні науки в НУОА». 

11 Професійні 
сценарії педагогів 

Плиска Ю., 
Тимощук Є. 

 Раз на місяць. Звітність роботи 
учасників гуртка відбувається під час 
засідань секцій під час конференції 
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«Дні науки в НУОА». 
12 Мовна 

особистість в 
умовах НУШ  

Столяр З.В.  Раз на 2 місяці. Звітність роботи 
учасників гуртка відбувається під час 
засідань секцій під час конференції 
«Дні науки в НаУОА» 

Лабораторії  
13 Дослідна 

лабораторія НДЦ 
«Іноваційних та 
неівазійних 
технологій в 
охороні здоровʼя» 
На УОА 

Лях Ю., Лях М.  15 1 раз в місяць 

 

14 Дослідна 
лабораторія НДЦ 
«Екології людини 
та охорони 
громадського 
здоров’я» 

Гущук І.В. 12 1 раз на місяць 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 
з/п 

Назва гуртка Керівник 

Кількість 
студентів 

задіяних до 
роботи 

Короткий опис діяльності гуртка в 
2021 році (кількість засідань, 
періодичність, яка проблематика 
розглядалася, які результати) 

1 Європейські студії Сидорук Т.В.,                               
Близняк О.А. 

15 Відбулося 4 засідання, присвячених 
актуальним проблемам розвитку 
Європейського Союзу на сучасному 
етапі та його відносин з іншими 
країнами. 

2 Foreign Policy 
Club 

Конопка Н.О. 15 Відбулося 7 засідань. 
Проблематика: військовий чинник у 
зовнішній політиці країн Близького 
Сходу, Афганістан: виклики та 
загрози сучасності, Талібан: 
організація, структура, діяльність. 

3 Актуальні 
проблеми світової 
політики та 
зовнішньої 
політки України 

Корнійчук Л.В., 
Матвійчук Н.В. 

20 Відбулося 2 засідання. 
Проблематика: стратегія 
зовнішньополітичної діяльності 
України: проблеми та перспективи 
реалізації, стратегічне партнерство 
у зовнішній політиці України. 

4 English Reading 
Club 

Ющук Т.Ф. 12 Відбулося 2 засідання. 
Проблематика: On international 
relations: Classical civilizations, On 
international relations: Expanding 
zones of exchange and encounter. 

5 The Club for 
Young Translators 
and Interpreters 

Савчук В.А. 9 У 2021 р. було проведено 7 занять, 
присвячених різноманітним 
синтаксичним та лексичним 
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аспектам перекладу, зокрема 
особливу увагу приділено 
підрядним реченням. 

6 Музейний 
практикум 

Бондарчук В.О. 9 Відбулося 3 засідання. 
Проблематика в межах назви 
гуртка. 

7 Підпільно-
повстанський рух 
на 
західноукраїнськи
х землях в роки 
Другої світової 
війни та 
післявоєнний 
період 

Трофимович 
В.В. 

9 Відбулося 3 засідання. 
Проблематика в межах назви 
гуртка. 

8 Джерела вивчення 
історії України 

Атаманенко В.Б. 5 2 засідання. Джерела вивчення 
повсякденності. Обговорено 
підготовлені до друку матеріали. 

9 Соціум міст 
Волині у ХVІІІ ст. 

Близняк М.Б. 9 2 засідання. Обговорення питання 
інформативного потенціалу 
інвентарів міст як історичних 
джерел. 

10 Історія та 
культура 
закордонних 
українців 

Рибачок І.О. 5 Відбулося 3 засідання. 
Проблематика в межах назви 
гуртка. 

11 Історія 
Православної 
Церкви в Україні 

Смирнов А.І. 8 Відбулося 3 засідання. 
Проблематика в межах назви 
гуртка. 

12 Історичний клуб 
«Глобус» 

Рибачок І.О.,         
Марчук В.С. 

10 2 засідання. На одному із них – 
зустріч із проф. Йошихіко Окабе. 

13 Волинь в другій 
половині ХІХ- 
першій половині 
ХХ ст. 

Марчук В.С. 8 Відбулося 3 засідання. 
Проблематика в межах назви 
гуртка. 

14 Історія історичної 
науки (проблемна 
група) 

Яремчук В.П. 10 На     засіданні проблемної групи 
розглядалися проблеми сучасної 
української та світової історичної 
науки в історіографічному сенсі. 
Засідання відбувалися щомісяця, 
всього 4 засідання. Студентами 
засвоєно знання і сучасні погляди 
на відповідні питання. 

15 Актуальні 
проблеми 
країнознавства 

Шишкін І.Г. 11 7 засідань, раз в місяць, 
проблематика в межах назви гуртка, 

16 Міжнародний 
туризм 

Рудько С.О. 15 7 засідань, раз в місяць, 
проблематика в межах назви гуртка. 

17 Актуальні 
проблеми 
американістики 

Павлюк В.В.  10 7 засідань, раз в місяць, 
проблематика в межах назви гуртка 

18 Гендер і ми. Маслова Ю.П. 10 Щомісячні засідання. Дискусії, 
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Школа гендерного 
паритету 

обговорення, круглі столи. 
Проведено онлайн-конференції та 
опубліковано статті. 

19 Науково-
практична 
лабораторія 
«Студія 
стратегічних 
комунікацій» 

Охріменко Г.В.  
Федорук О.М. 

20 Щомісячні засідання. Дискусії, 
обговорення, круглі столи. 
Проведено онлайн-конференції та 
опубліковано статті. 

20 Аналіз та 
візуалізація даних 
в соціальних 
науках 

Лебедюк В.М. 7 Протягом 2021 р. відбулося 8 
засідань наукового гуртка, до 
роботи якого було залучено 7 
охочих студентів. Під час роботи 
гуртка було виокремлено два типи 
діяльності. Перша полягала в 
удосконаленні існуючих та 
виробленні нових навичок аналізу 
даних за допомогою SPSS та R. 
Друга полягала у практичному 
застосуванні здобутих навичок у 
дослідницьких роботах залучених 
студентів. 

21 Соціальна 
політика в системі 
національної 
безпеки України 

Кардаш С.Ю. 4 За звітний період відбулося два 
засідання наукового гуртка. 
Результатами роботи стали 
індивідуальні презентації студентів 
з двох тем: «Програма соціальних 
реформ в Україні: що робити, щоб 
не було запізно» та 
«Антивакцинаторський рух в 
Україні як загроза системі 
національної безпеки». 

22 Пропаганда і 
контрпропаганда 

Санжаревський 
О. 

12 1. Аналіз пропагандистських 
операції РФ в контексті 
«Північного потоку-2».                                                              
2. Розробка пропагандистських 
матеріалів з боку України в розрізі 
міграційної кризи Республіки 
Білорусь. 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

№ 
з/п 

Назва гуртка Керівник 

Кількість 
студентів 
задіяних 

до роботи 

Короткий опис діяльності гуртка в 
2021 році (кількість засідань, 
періодичність, яка проблематика 
розглядалася, які результати) 

1 Кваліфікація 
злочинів: теорія та 
практика 

Хомич Т.М. 30 Проведено 15 занять. За результатами 
проведення занять студентами 
опрацьовано та засвоєно правила та 
особливості кваліфікації злочинів; 
проаналізовано судові справи, на 
основі яких були складені узагальнені 
практики кваліфікації окремих видів 
злочинів; опрацьовано та узагальнено 
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типові помилки, які допускаються на 
практиці під час кваліфікації злочинів; 
написано студентами 3-го курсу 4 
курсові роботи, студентами 4 курсу – 3 
наукових дослідження, де відображено 
результати досліджень як судової 
практики, так і проблем, які виявлені 
за результатами аналізу новин, 
кримінологічної характеристики 
ситуації, яка склалася в Україні на 
теперішньому етапі розвитку 
державності під впливом внутрішньої 
політичної ситуації та особливості 
участі України в зовнішньополітичній 
діяльності;   підготовлено доповіді для 
участі студентів у конференціях, 
зокрема виступи на Днях науки в 
НаУОА.  

2 Науково - 
дослідна  
лабораторія з 
вивчення проблем 
сучасного 
муніципалізму 

Дробуш І.В. 20 У рамках діяльності передбачається 
організація та проведення наукових 
заходів (науково - практичних 
конференцій, семінарів, круглих 
столів, диспутів) з питань 
удосконалення муніципального 
законодавства; розробки дієвого 
механізму функціонування 
представницьких органів місцевого та 
регіонального самоврядування; 
розвитку форм участі територіальних 
громад в управлінні місцевими 
справами; шляхів підвищення 
ефективності усіх складових системи 
місцевого самоврядування на основі 
імплементації у муніципальну 
практику міжнародних стандартів 
місцевої демократії. Сертифікатна 
програма "Розвиток територіальних 
громад: юридично - економічні 
аспекти". Консультування та надання 
методичної допомоги у підготовці 
доповідей  на науково – практичну 
конференцію  «Малиновські читання» 
студентам (А. Банацька, Т. Кунаш,  
М. Корень,  В. Закусило, О. Мусій, І. 
Українець, А. Галінська, В.Тютюнник, 
В. Пшеничний,  А. Тетюрко, 
О. Лавренюк, Н. Іванченко. 
Консультування та надання 
методичної допомоги у підготовці 
доповідей  для участі в круглому 
столі. Закусило В. П. ,Мусій О., 
Демчук Д.,Чайковська І., Чайковський 
В.,Таранюк А., Басюк А., Безушко Т., 
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Корень М., Кунаш Т., Нечипорук Н., 
Рубіна Н., Фурманюк Н. Тези 
опубліковано: Сучасні тенденції 
розвитку публічного права: матеріали 
круглого столу (м. Острог, 21 травня 
2021 р.) / за ред. проф. І. В. Дробуш. 
Острог: Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 
2021.   

3 Сучасний 
український 
конституціоналізм 

Мартинюк Р.С.  Теми засідань гуртка: 1. “Змішана 
республіка − напівпрезидентська 
форма правління?”. Обговорювання 
природи змішаної республіки як 
самостійного типу форми правління. 
Здійснювалася підготовка 
студентських наукових робіт до 
конференції “Малиновські читання”. 
2. “Класифікація форми правління: 
проблема вибору критеріїв”. 
Обговорювання проблеми вибору 
критеріїв класифікації форми 
правління. Аргументування 
єдиноприйнятності юридичних 
критеріїв класифікації форми 
правління. 3. “Особливості 
функціональної природи органів 
конституційної юрисдикції”. 
Досліджування самобутності 
функціональної природи органів 
конституційного контролю.   4. 
“Поновлення чинності положень 
редакції Конституції України від 
8 грудня 2004 року: питання 
конституційності та легітимності”. 
Обговорювання проблематики 
способу поновлення чинності 
положень редакції Конституції 
України від 8 грудня 2004 року. Було 
запропоновано конституційно-правову 
оцінку конституційності та 
легітимності цього способу.                            
5. “Актуальні напрямки корекції 
вітчизняної форми правління”. Аналіз 
вад вітчизняної форми правління та 
визначення конституційно-правових 
шляхів вирішення сформульованих 
проблем.                               
6.“Суперпрезидентська республіка” ‒ 
форма правління?”. Аргументи  
некоректності використання в 
юридичній науці терміна 
“Суперпрезидентська республіка” для 
позначення форми правління. 
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7.“Актуальні проблеми реалізації 
конституційно-правового статусу 
Президента України”. Аналіз 
актуальних проблем реалізації 
конституційно-правового статусу 
Президента України за умов 
“співіснування” різнопартійних 
Президента України та Прем'єр-
міністра України.                               
Здійснювалася підготовка 
студентських тез виступів до “Днів 
науки” Національного університету 
“Острозька академія”.                                          
8. “Президенціалізовані пострадянські 
республіки: спроба класифікації 
форми правління”. Обговорення 
проблем коректної класифікації 
президенціалізованих пострадянських 
республік. 

4 Legal English 
Speaking Club 

Байсан Д.В.  Legal practitioners Training A partner in 
a law firm Civil procedure rules 
Proceeding with a claim Composition of 
tribunals and procedure Criminal justice 
Categories of criminal offence Criminal 
court proceedings Client correspondence 
Explaining client care procedures Tort 
Client briefing notes - personal injury 
claims Sole trader Partnerships Limited 
companies Formation of a contract 
Contract clauses Structure of a 
commercial contract Interest in property 
Terms of a commercial lease Obtaining 
leasehold interest Intellectual property 
Remedies for IP infringement 

5 Інтеграційні 
процеси в Україні 
щодо членства в 
НАТО та 
Європейському 
Союзі 

Стрельбіцька 
Л.Я. 

 Розширення наукового потенціалу 
студентів і формування навичок у 
науково-дослідній діяльності щодо 
співробітництва та перспектив 
членства України в ЄС та НАТО. 

6 Особливості 
адміністративної 
відповідальності 

Курганська О.В.  Вивчення ролі адміністративної 
відповідальності як виду юридичної 
відповідальності в захисті прав та 
свобод людини і громадянина, а також 
інтересів держави від протиправних 
посягань порушників. 
Завдання наукового гуртка є 
поглиблене вивчення поняття і 
основних рис адміністративної 
відповідальності, встановлення 
адміністративної відповідальності, 
поняття та складу адміністративного 
проступку, загальних правил і строків 
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притягнення до адміністративної 
відповідальності, характеристики 
адміністративних стягнень та 
адміністративних правопорушень у 
різних галузях та сферах, 
регламентація процесуальних питань у 
справах про адміністративні 
правопорушення та виконання 
постанов про накладення 
адміністративних стягнень. 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

№ 
з/п 

Назва гуртка Керівник 

Кількість 
студентів 
задіяних 

до роботи 

Короткий опис діяльності гуртка в 
2021 році (кількість засідань, 
періодичність, яка проблематика 
розглядалася, які результати) 

1 Лінгвістика 
тексту, дискурс-
аналіз та 
когнітивна 
лінгвістика 

Худолій А.О.  16 Засідання гуртка проводиться 
щомісяця. Обговорили такі теми: 
Оголошення плану роботи гуртка 
упродовж навчального року та 
інформації щодо планових наукових 
регіональних, всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів, грантів, 
конференцій у 2021/2022 н.р.; Види 
дискурсу; Лінгвістичні та когнітивні 
аспекти лінгвістичних досліджень; 
Емпірична складова наукових 
досліджень. За звітний період було 
заслухано 5 доповідей студентів з 
відповідної планової тематики. 
Обговорення кожної доповіді 
супроводжувалось дискусією. 

2 Прикладні 
аспекти 
лінгвістичних 
дослідження: 
лексикографія, 
термінознавство, 
корпусна 
лінгвістика, 
переклад 

Коцюк Л.М. 25 Засідання гуртка проводилися 
щомісяця у другому семестрі 2020-
2021 н.р. Розглядалися актуальні 
проблеми таких прикладних 
напрямків лінгвістичних досліджень 
як лексикографія, корпусна 
лінгвістика, переклад. Як результат, 
захищено курсові роботи з теми та 
опубліковано студентські статті.   

3  Студія сучасного 
перекладу та 
локалізації 

Заблоцький Ю.В. 10 12 засідань, щотижня. Учасники 
гуртка отримали теоретичні відомості 
та практичні навики роботи з 
системами автоматизації перекладу 
(memoQ, SmartCAT, Memsource). 
Елементи роботи по створенню 
перекладацьких проектів, 
налагодження процесу перекладу 
документів від етапу створення 
проекту до етапу надсилання 
документу для клієнта, а також 
створення автоматичних алгоритмів 
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створення, виконання та завершення 
перекладацького проекту.  

4 Лінгвокогнітивні, 
прагматичні та 
соціокультурні 
аспекти 
комунікації 
 

Ковальчук І.В. 24 Засідання гуртка «Лінгвокогнітивні, 
прагматичні та соціокультурні аспекти 
комунікації» проводяться щомісяця. 
Предметом обговорення слугували 
актуальні проблеми лінгвістичних 
досліджень, а саме: когнітивна 
лінгвістика та прагматика; проблеми 
лінгвістики тексту та дискурсу; мова в 
діалозі культур; сучасні підходи та 
інноваційні технології формування 
іншомовної комунікативної 
компетентності; професійна 
іншомовна підготовка в процесі 
міжкультурної інтеграції; мовні 
системи: проблеми розвитку та 
функціонування в поліетнічному та 
полікультурному просторі. 

5 Структурно-
семантичні 
особливості 
фразеологізмів у 
різносистемних 
мовах 

Поліщук В.Л.  8 Засідання гуртка «Структурно-
семантичні особливості 
фразеологізмів у різносистемних 
мовах» проводиться щомісяця. 
Предметом обговорення слугували 
актуальні проблеми лінгвістичних 
досліджень, зокрема лексикології та 
фразеології (структурні,  семантичні 
та стилістичні особливості лексичних 
та фразеологічних одиниць, їх 
компаративний аналіз).  

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 
з/п 

Назва гуртка Керівник 

Кількість 
студентів 
задіяних 

до роботи 

Короткий опис діяльності гуртка в 
2021 році (кількість засідань, 
періодичність, яка проблематика 
розглядалася, які результати) 

1 Фінансово-
економічні 
аспекти розвитку 
територіальних 
громад в Україні 
 
 

Дем’янчук О.І. 12 Проведено 7 засідань на різну 
тематику: 23.02.2021р., тематика 
Створення та роль ГО «Проєктних 
офісів» у рамках співпраці ВНЗ, 
органів ОТГ та АРР.                                     
23.03.2021 р., тематика Залучення 
грантових коштів із внутрішніх та 
зовнішніх джерел, для розвитку ОТГ. 
20.04.2021 р., тематика Секторальна 
фінансова допомога на розвиток 
територіальних громад. 22.09.2021 р. 
тематика Реалізації Державної 
регіональної стратегії розвитку 
України 2021-2027 рр. та її вплив на 
розвиток ОТГ.                                        
21.10.2021 р. тематика Фінансовий 
контроль при бюджетному плануванні 
на рівні ОТГ. 25.11.2021 р., тематика 
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Молодь у розвитку територіальних 
громад, практичні приклади. 
22.12.2021 р., тематика Грантові 
проєкти для громад, їх значення.                                        
Протягом навчального року в рамках 
роботи наукового гуртка було 
підготовлено та опубліковано 10 
наукових статей студентів в 
студентському збірнику та 10 
наукових тез.                         
Підготовлено три наукові роботи для 
участі у Всеукраїнському конкурсі 
наукових робіт з спеціальностей 
«Економіка» та «Фінанси та кредит», 
Вербова Анна студентка 4-го курсу у 
Всеукраїнському конкурсі отримала 
диплом ІІІ ступеня. 

2 Методичні засади 
формування та 
аналізу фінансової 
звітності 
підприємства 

Іванчук Н.В. 10 Проведено 6 засідань із періодичністю 
1 раз в місяць. Розглянуто загальні 
вимоги до складання та подання 
фінансової звітності підприємства; 
методику формування балансу (звіту 
про фінансовий стан) та його 
використання у прийнятті 
управлінських рішень; методику 
формування звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід) 
та його використання у прийнятті 
управлінських рішень; методику 
формування звіту про рух грошових 
коштів та його використання у 
прийнятті управлінських рішень; 
методику формування звіту власний 
капітал та його використання у 
прийнятті управлінських рішень; 
методику формування приміток до 
річної фінансової звітності та їх 
використання у прийнятті 
управлінських рішень; особливості 
застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності. За результатами 
засідань наукового гуртка студенти 
виступили на пленарному засіданні 
ХІХ Всеукраїнської науково-
практичної онлайн-конференції 
молодих учених та студентів 
«Проблеми та перспективи розвитку 
національної економіки в умовах 
глобалізації» 26 березня 2021 р. (м. 
Острог): 1. Глущик М., студентка 3 
курсу: «Облік нематеріальних активів 
підприємства». 2. Янковська А., 
студентка 3 курсу: «Організація 
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інвентаризації та облік її результатів 
на підприємстві» 

3 Розвиток та роль 
грошей і кредиту 
в сучасних умовах 

Іванчук Н.В. 7 Проведено 6 засідань із періодичністю 
1 раз в місяць. Розглянуто історію 
грошей в Україні; криптовалюту та її 
місце у фінансовій системі; роль 
золота в міжнародній валютно-
фінансовій системі; світовий досвід і 
перспективи розвитку електронних 
грошей в Україні; види процентних 
ставок, які використовуються в 
Україні та за кордоном; грошово-
кредитну політику як основний 
регулятор макроекономічної 
стабільності держави; діяльність МВФ 
в Україні. За результатами засідань 
наукового гуртка студенти 
презентували доповіді на XXVІ 
науковій викладацько-студентській 
конференції «Дні науки» 12 травня 
2021 р. (м. Острог): 1. Пулим А., 
студент 2 курсу: «Циклічність та 
негативні наслідки фінансово-
економічної кризи в України». 2. 
Павленко Б., студентка 2 курсу: 
«Інформаційне забезпечення 
фінансового ринку». 3. Друзь В., 
студент 2 курсу: «Соціальна політика 
сучасної України». 4.  Хвалько І., 
студентка 2 курсу: «Гроші та піраміда 
боргів». 5. Якимчук Д., студент 2 
курсу: «Перспективи використання 
криптовалюти в Україні». 

4 Стратегічні 
перспективи 
розвитку 
страхового ринку 
України 
 

Кривицька О.Р. 10 Проведено 4 засідання:                                                
23.02.2021 р., тематика «Інноваційно-
орієнтоване страхування життя в 
теорії та практиці». У засіданні взяли 
участь 10 студентів, обговорили 
проблематику страхування як 
особливого елемента фінансової 
системи, що має специфічні 
особливості інноваційного розвитку. 
Співдоповідачами були: Сахарук Н.І., 
Юхимчук Я.М., Борконюк О.О.                          
30.03.2021 р., тематика 
«Перестрахування на страховому 
ринку». У засіданні взяли участь 10 
студентів, обговорили проблематику 
становлення ринку перестрахування в 
Україні, окреслили його ключові 
позиції та перспективи розвитку. 
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Співдоповідачами були: Прокопчук 
Г.Р., Міськов В.С., Костів Х.Р.                                     
27.04.2021 р., тематика «Стратегічні 
орієнтири діяльності страхових 
компаній». У засіданні взяли участь 10 
студентів, обговорили вектори та 
орієнтири розвитку страхового бізнесу 
в контексті популяризації діяльності 
компаній зі страхування життя та 
підвищення значущості та 
необхідності розвитку послуг з 
ризикових видів страхування як 
складова маркетингової стратегії 
страховиків. Співдоповідачами були: 
Юхимчук Я.М., Костів Х.Р.          
25.05.2021 р., тематика «Європейські 
та міжнародні нормативи регулювання 
діяльності страхових компаній». У 
засіданні взяли участь 10 студентів, 
обговорили вектори та орієнтири 
Європейських директив, що 
регулюють діяльність страхових 
компаній, зокрема проблематику їх 
фінансової стійкості та надійності. 
Співдоповідачами були: Островська 
О.М., Товпик Д.В., Гурко А.В.                                        
За результатами роботи наукового 
гуртка організовано та проведено 
круглий стіл на тему «Стратегічні 
орієнтири розвитку страхового ринку 
України» в рамках ХХVІ наукової 
викладацько-студентської конференції 
«Дні науки», Острог. 11-14 травня 
2021 р.  

5 Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
діяльності 
суб’єктів 
господарювання в 
умовах 
глобалізації 
 

Харчук Ю.Ю. 10 Проведено 6 засідань на різну 
тематику: 02.02.2021 р. - Формування 
та подання фінансової звітності 
суб’єктів господарювання у контексті 
гармонізації національних та 
міжнародних стандартів.                           
02.03.2021 р. - Управлінський облік за 
центрами відповідальності та його 
роль в обліково-аналітичному 
забезпеченні економічної безпеки 
суб’єктів господарювання в умовах 
глобалізації. 06.04.2021 р. - 
Особливості обліково-аналітичного 
забезпечення діяльності суб’єктів 
господарювання України у контексті 
теорії обмежень.                                 
04.05.2021 р. - Сучасний стан, 
тенденції розвитку та напрями 
покращення здійснення аудиту 
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діяльності суб’єктів господарювання 
України в умовах глобалізації.                                
12.10.2021 р. - Облікова політика та 
специфіка організації й здійснення 
обліку діяльності суб’єктів 
господарювання у контексті обліково-
аналітичного забезпечення їхньої 
фінансової стійкості та економічної 
безпеки в умовах глобалізації і 
пандемії. 16.11.2021 р. - Попит та 
пропозиція на висококваліфікованих 
бухгалтерів-аналітиків, податківців і 
аудиторів на ринку праці України та 
світу в контексті глобалізації.               
Учасники наукового гуртка брали 
активну участь у: 1) написанні 
наукових робіт, які увійшли до розділу 
«Економіка»другого збірника 
учнівсько-студентських наукових 
робіт у рамках дослідницько-
краєзнавчого проєкту «Соціально 
значущі ініціативи молоді - громаді». 
Детальніше про презентацію другого 
збірника наукових учнівсько-
студентських праць 19 березня 2021 
року на офіційному сайті НаУОА за 
покликанням 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/202
1/19-03-05. 2) XXVІ науковій 
викладацько-студентській конференції 
Дні науки Національного університету 
«Острозька академія»  11-14 травня 
2021 року з нагоди 445-річчя 
Острозької академії 440-річчя 
Острозької Біблії, зокрема у роботі 
круглого столу: «Обліково-аналітичне 
забезпечення діяльності суб’єктів 
господарювання у контексті 
глобалізації», 12 травня 2021 року в 
онлайн форматі з використанням 
застосунку Google Meet.  

6 Теоретичні та 
практичні аспекти 
застосування 
математичних 
методів, моделей 
та інформаційних 
технологій для 
дослідження 
економічних 
процесів 

Данилюк Н.М. 120 За 2021 р. проводилось 10 зустрічей-
семінарів із викладачами та 
випускниками НаУОА, протягом яких 
студенти дізнавались про прикладне 
застосування отриманих знань на 
підприємствах. 

7 Проектування та 
розробка 

Зубенко І.Р., 
Клебан Ю.В. 

20 Мета – формування у студентів 
теоретичних знань та практичних 
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інформаційних 
систем 

навичок використання об’єктно-
орієнтованого програмування для 
проектування та розробки 
інформаційних систем. Результати: 
набуття практичних навичок роботи з 
інструментальними засобами розробки 
ПЗ, створення базових технічних 
описів програмного продукту, 
створювати програми для веб на 
основі ASP.NET MVC, працювати з 
реляційними базами данихEntity 
Framework, MS SQL Server. 

8 Захист інформації 
в мережі 

Коцюк Ю.А. 18 Завдання гуртка полягає у 
ознайомленні студентів із сучасними 
способами захисту інформації під час 
її передачі в мережі та підготувати 
студентів, здатних використовувати у 
професійній діяльності цифровий 
сертифікат. 

9 Математичні 
методи, моделі та 
інформаційні 
технології в 
економіці 

Новоселецький 
О.М. 

22 Мета гуртка: сформувати у студентів 
знання, вміння і навички по 
застосуванню математичних методів, 
які необхідні для моделювання, 
розв’язування і дослідження задач, що 
характеризують динамічні процеси 
розвитку економіки, що є необхідною 
умовою системного аналізу та 
ефективним інструментарієм в 
прийнятті та обґрунтуванні 
управлінських рішень. На основі 
отриманих результатів дослідження 
робити аналіз та прогноз розвитку 
економічних процесів. 

15.2 Проведені наукові заходи студентів і молодих учених в НаУОА   
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
1. Віртуальний науково-театральний перформанс «Серце», присвячений 150-річчю 

В. Стефаника (організатор – Кочерга С.О.). 
2. Громадське здоровя: виклики та перспективи, (відповідальний – Лях Ю.А.), квітень 

2021 р. 
3. Студентська наукова конференція «2021: глобальні тренди (політика, суспільство, 

культура)», 16 грудня 2021 р. 
4. V Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих 

вчених «Людина у світі духовної культури», 18 листопада 2021 р. 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИТЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

1. ІХ-та Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», 5 жовтня 
2021 р. 

2. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінального права та процесу»,  
11 травня 2021 р. 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 
1. Засідання круглого столу «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації та 

перекладу» (18 лютого 2021 р.). 
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2. Всеукраїнська науково-практична студентська інтернет-конференція 
«Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації» (25 березня 2021 р.). 

3. Всеукраїнська науково-практична студентська інтернет-конференція: «Актуальні 
проблеми сучасної лінгвістики та перекладознавства» (19 травня 2021 р.). 

4. Проведена літературна дискусія онлайн за творчістю англійського прозаїка Сомерсета 
Моема зі студентами першого курсу. Дати проведення дискусії: А-11 – 8.11.2021 о 
17.00; А-12 – 9.11.2021 о 17.00; А-13 – 10.11.2021 о 17.00; А-14 – 11.11.2021 о 18.00. 
Посилання: https://moodle.oa.edu.ua/mod/forum/view.php?id=46532 (відповідальна доц. 
Зелінська Л.В.) 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. XIX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та 

студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах 
глобалізації» (26 березня 2021 р.). 

 
15.3. Участь студентів і молодих учених у всеукраїнських і міжнародних 
наукових заходах (поза ОА) 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

1. Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Пріоритети 
філологічної освіти» (14 квітня 2021 р., м. Рівне). Учасники (2): Кухарук Л.В., 
Авдейчик Т.В. 

2. Міжнародні студентські наукові читання до Дня слов’янської писемності (18 травня 
2021 р., м. Кривий Ріг). Учасники: Авдейчик Т.В. 

3. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Лінгвістичні студії молодих 
дослідників» (11 листопада 2021 р., м. Рівне). Учасники: Буднік М.Р. 

4. І Міжнародна наукова конференція «Комплексний підхід до модернізації науки: 
методи, моделі та мультидисциплінарність» (19 листопада 2021 р., м. Вінниця). 
Учасники: Авдейчик Т.В. 

5. Студентський міжвузівський Е-вебінар, присвяченого 150-літтю від дня народження 
Лесі Українки, 25 лютого 2021 р.  
   НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИТЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

1. Всеукраїнська школи з кримінального права та процесу (м. Харків). Учасники (6):  
Степанець О., Уколова О. – П-24, Соляр А. – П-41, Омельчук К. – П-43, Єнчке В., 
Боць О.) 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 
1. Шемчук О.О. Участь у конференції “Концептуальні філологічні дослідження: 

комунікативно-культурний аспект”, м. Дніпро, 5-6 листопада 2021 р. 
2. Бабич В.О. Участь LXXIII “International and Practical Conference Development of 

science and technology in a pandemic”, Львів, 18 жовтня 2021 р. 
 

15.4. Видання студентських наукових збірників (назва, видавництво, рік 
видання, кількість сторінок) 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

1. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». 
Серія «Гуманітарні науки» / укл. К. І. Якуніна. Острог: Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2021.  Вип. 12. 150 с.  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

1. Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : Д. 
Васильєва, Д. Фоменюк, В. Ткачова – Острог : Вид-во НаУОА, 2021. – Вип. 6. – 348 с. 
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2. Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: 
Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 9. – 160 с. 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 
1. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Філологічна» / ред. кол.: А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. Острог : Вид-во НаУОА. 
Вип. 14. 2021. 64 с.  

2. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та перекладознавства : збірник наукових 
праць за матеріалами науково-практичної студентської інтернет-конференції (м. 
Острог, 19 травня 2021 року) / за заг. ред. А. О. Худолія. Острог: Вид-во НаУОА, 
2021. 108 с. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації: 

збірник наукових тез за матеріалами XIX Всеукраїнської науково-практичної онлайн-
конференції молодих учених та студентів, 26 березня 2021 р., м.Острог / ред. кол. : 
Л.В.Козак, Н.В. Іванчук та ін. Острог: Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2021. – 126 с. 

 
 
15.5. Переможці Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, зареєстрованих 
в МОН. 

Таблиця 56 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПІБ студента Спеціальність, курс Конкурс, місце Науковий 

керівник 
Німець  
Ольга Павлівна 

Гуманітарний 
факультет, 4 курс, 
Культурологія 

ІІ етап всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
спеціальності 
«Культурологія», 
Національна музична 
академія України імені 
П.І. Чайковського, 
диплом ІІІ ступеня 

д.філол.н. 
Янковська Ж.О. 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
МІЖНАРОДНИЇХ ВІДНОСИН І НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІБ студента Спеціальність, курс Конкурс, місце Науковий 
керівник 

Сітарський 
Богдан Іванович 

Факультет 
політико-
інформаційного 
менеджменту, 
магістр, 
Політологія  

ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
спеціальності «Політологія», 
Уманський державниий 
педагогічний університет 
імені Павла Тичини, 
диплом ІІІ ступеня 

доц., к.н. з держ. 
упр.  
Лебедюк В.М. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ПІБ студента Спеціальність, курс Конкурс, місце Науковий 

керівник 
Товпик  
Дар’я 

Економічний 
факультет, 

ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських 

доц., к.е.н.  
Шулик Ю.В. 
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Володимирівна Фінанси, 
банківська справа 
та страхування,  
3 курс 

наукових робіт зі 
спеціалізації «Фінанси і 
кредит», Західноукраїнський 
національний університет, 
диплом ІІ ступеня 

Вербова  
Анна-Марія 
Володимирівна 

Економічний 
факультет, 
Фінанси, 
банківська справа 
та страхування,  
4 курс  

ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності «Економіка», 
Волинський  національний 
університет імені Лесі 
Українки, диплом ІІІ ступеня 

доц., д.е.н.  
Дем’янчук О.І. 

Романович  
Наталія 
Василівна 

Економічний 
факультет, 
Фінанси, 
банківська справа 
та страхування, 
магістр 

ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Економіка», Волинський 
національний університет 
імені Лесі Українки,  
диплом ІІ ступеня 

доц., к.е.н.  
Іванчук Н.В. 

Борконюк  
Ольга 
Олександрівна 

Економічний 
факультет, 
Фінанси, 
банківська справа 
та страхування,  
3 курс  

ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Економіка», Волинський  
національний університет 
імені Лесі Українки,  
диплом ІІ ступеня 

доц., к.е.н.  
Іванчук Н.В. 

Горошко  
Наталія Сергіївна 

Економічний 
факультет, 
Економічна 
кібернетика, 3 курс 

ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації «Економічна 
кібернетика», ДВНЗ 
«Київський національний 
економічний університет» 
імені Вадима Гетьмана, 
диплом ІІІ ступеня  

викл.  
Клебан Ю.В. 

 

15.6. Студенти-переможці регіональних та галузевих конкурсів, змагань, 
олімпіад 2021 р. 

 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
1. І Всеукраїнська олімпіада з медіаграмотності «Фейкотрощі» (фактчек-проєкт 

БезБрехні, 22 травня 2021 р.): Команда НаУОА «Et Cetera» посіла ІІ місце. Учасники 
команди: Анна Щерба (Журналістика), Альбіна Карман (Журналістика), Ярослава 
Нікітюк (Журналістика), Анастасія Соляр (Право) Назар Душко (Економічна 
кібернетика) та Богдан Єфімов (Національна безпека).  

2. Форум молодіжних ініціатив (action-forum): проєкт CheckIt отримав відзнаку 
ісертифікат від Національного центру «Мала академія наук України» (7-8 жовтня 
2021 р.). 
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3. Науковий фестиваль OL: «Et Cetera» (25 вересня 2021 р.).  
4. Семерин Х. І місце на III Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт на 

тему Революції Гідності імені Сергія Кемського. Тема її дослідження – 
«Концептуальні виміри культурної пам’яті про Революцію Гідності: пам’ять, простір, 
ідентичність». 

5. Краснобока М., студентка 4 курсу спеціальности “Українська мова та література” – І 
місце серед студентів гуманітарних спеціальностей у Міжнародному мовно-
літературному конкурсі імені Т.Г. Шевченка (обласний етап). 

6. Буднік М., магістрантка спеціальности “Українська мова та література” – І місце у  
Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика (обласний етап). 

7. Фісянчук А., студентка 1 курсу ОПП “Практична філософія. Консалтинг та коучинг” – 
ІІ місце у  Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика (обласний етап). 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Горошко Н. (051), Лукашук І. (051), Чухілевич В. (051), Захарчук Б. (051), Павленко Б. 

(072), студегнти економічноого факультету, посіли II місце у змаганні студентських 
команд НБУ University Challenge («Монетарна політика: виклик НБУ університетам»), 
наставник команди – декан економічного факультету, к.е.н., доцент кафедри 
економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Новоселецький 
О.М., заключний етап якого відбувся 4 грудня 2021 р.  

2. Рись М., студентка 1 курсу спеціальности “Фінанси, банківська справа та 
страхування”, – ІІ місце серед студентів технічних спеціальностей у Міжнародному 
мовно-літературному конкурсі імені Т.Г. Шевченка (обласний етап). 

16. РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

      В організації наукової роботи в НаУОА в 2021 році активну участь брала Рада молодих 
учених, яка є колегіально-дорадчим органом, що об’єднує молодих учених Національного 
університету «Острозька академія» для забезпечення захисту прав та інтересів молодих 
учених, сприяння науковій, інноваційній та іншій творчій діяльності молодих учених; 
сприяння міжвузівській інтеграції молодих учених. 

Організаційна робота 
1. Проведено 4 засідання РМУ. 
2. Переобранно членів та Голову РМУ. 
3. Встановлено зв’язки з радами молодих вчених інших вищих навчальних закладів, 

обласних рад молодих учених, Всеукраїнської ради молодих учених і спеціалістів при 
Міністерстві освіти і науки України. 

4. Взято участь у Всеукраїнському форумі Рад молодих вчених.  
5. Затверджено статут РМУ. 
6. Розроблено положення конкурсу наукових робіт і проєктів для молодих учених 

НаУОА «Острогіана: минуле і сучасність». 
Інформаційна робота 

1. Сформовано базу даних про молодих учених НаУОА.  
2. Проводиться інформування електронною поштою членів РМУ про проведення 

конференцій, семінарів, наукових шкіл, а також конкурсів на здобуття грантів.  
3. Створено інформаційну сторінку РМУ на сайті НаУОА. 

Наукова робота  
1. Проведено серед студентської молоді агітаційну роботу щодо її залучення до 

наукових досліджень.  
2. Розроблено план циклу публічних лекцій на 2021-22 н.р. для молодих учених НаУОА, 

присвячених актуальним проблемам підготовки дисертаційних робіт, публікацій у 
наукометричних виданнях, здобуття стипендій та грантів, академічної доброчесності 
тощо, із залученням науковців університету, а також зовнішніх спеціалістів.  
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3. Взято участь в організацій та проведенні «Днів науки» НаУОА. 
Таблиця 57 

Узагальнена інформація про наукову діяльність молодих учених НаУОА 
 

 

Н
ав

ча
ль

но
-

на
ук

ов
ий

 ін
ст

ит
ут

  
со

ці
ал

ьн
о-

гу
м

ан
іт

ар
но

го
 

Н
ав

ча
ль

но
-н

ау
ко

ви
й 

ін
ст

ит
ут

  
М

іж
на

ро
дн

их
 

ві
дн

ос
ин

 т
а 

Н
ав

ча
ль

но
-

на
ук

ов
ий

 ін
ст

ит
ут

 
пр

ав
а 

ім
. І

. 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 р

ом
ан

о-
ге

рм
ан

сь
ки

х 
м

ов
  

 
Е

ко
но

м
іч

ни
й 

ф
ак

ул
ьт

ет
 

Всього 

1. Захищені дисертації         

- кількість кандидатські дисертації, 

захищених молодими вченими: 

- 2 1 1 - 4 

- кількість докторські дисертації, 

захищених молодими вченими: 

- - 1 - - 1 

2. Кількість наукових статей молодих 
учених, опублікованих та прийнятих 
до друку у 2021 році у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор: 

2 0 0 2 4 8 

3. Кількість наукових статей молодих 
учених, опублікованих та прийнятих 
до друку у 2021 році у виданнях 
Scopus і WoS 

8 5 0 2  15 

4. Кількість наукових статей молодих 
учених, опублікованих та прийнятих 
до друку у 2021 році у вітчизняних 
фахових виданнях за формою: 

5 2 4 2 3 16 

5. Кількість наукових статей молодих 
учених у нефахових виданнях, тези, 
рецензії, інші публікації тощо 

13 - 31 14 4 62 

6. Кількість монографії молодих учених 
(в тому числі розділи в колективних 
монографій) 

5 3 - - - 8 

7. Кількість навчальних видань 
(підручники, посібники, рекомендації 
тощо) 

4 1 - 4 8 17 

8. Кількість міжнародних наукових 
проектів, яких беруть участь молоді 
вчені 

1 - - - - 1 

 

17. ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ 

В 2021 році продовжив свою роботу Відкритий університет Острозької академії. В межах 
його діяльності було проведено низку публічних науково-популярних лекцій, які присвячені 
різній проблематиці зі сфери соціальних, гуманітарних та точних наук.  
Що ми (не)знаємо про свій підпис? 
Сергій ГОНГАЛО (19/03/21) 
Лекція присвячена питанням використання підпису для убезпечення документів від 
фальшування та можливості визначення окремих психологічних особливостей виконавця. У 



144 

 

лекції розглядалися питання історії виникнення підпису, як посвідчувального напису, 
класифікація підписів за рівнем складності будови та вразливості до фальшування.  
Леся Українка: динаміка візій та стереотипи поколінь 
Світлана КОЧЕРГА, Олександра ВІСИЧ (22/03/21) 
Лекція присвячена проблемі рецепції творчості Лесі Українки, що відзначається складною і 
драматичною історією. Основна мета – з’ясувати труднощі народження читача Лесі 
Українки, простежити сторіччя інтерпретації доробку письменниці. Під час лекції окреслено 
траєкторії ідей, множинність сучасних підходів до трактування художнього світу авторки. 
Десять років і один день з життя князя Острозького 
Ігор ТЕСЛЕНКО (20/04/21) 
Лекція присвячена десятьом пам’ятним і, певною мірою, ювілейним датам у біографії 
київського воєводи князя Василя-Костянтина Острозького (1526-1608). Події, про які йдеться 
у виступі, відбулися 20 квітня в різні роки життя аристократа, починаючи з 1569-го й до 
1594-го року.  
Українська Друга світова: пам’ять про війну чи війна за пам’ять? 
Андрій СМИРНОВ (11/05/2021) 
76 років тому завершилася Друга світова війна в Європі, яка впродовж тривалого часу в 
історичній пам’яті українців існувала винятково як Велика Вітчизняна. Тема Другої світової 
війни оповита як російсько-радянськими, так і українськими націоналістичними міфами, які 
живлять сучасний збройний конфлікт на Сході України. 
Острозька академія: історія і традиція 
Анастасія ХЕЛЕНЮК (19/05/2021) 
Лекція присвячена історії Острозької академії XVI-початку XVII ст. та приурочена 445 
річниці її заснування. Острозька академія є важливим явищем в історії української та 
східноєвропейської освіти і культури. Її діяльність дала початок новому формату української 
освітньої установи, а м. Острог XVI–початку XVII століття став важливим науковим та 
культурним центром.  
Острозька Біблія 1581 р.: підготовка та вихід друком через призму сприйняття 
православних, католиків та простестантів 
Наталія БОНДАР (23/09/2021) 
Лекція присвячена сприйняттю острозької Біблії як найвідомішої пам’ятки давньої 
вітчизняної духовної спадщини в різних конфесійних середовищах – православних, 
католиків та протестантів. Лекторка торкнулася питань доступних джерел дослідження 
пам’ятки, кількість яких доволі обмежена, висвітлення історії друку і пошуку джерел в 
текстах передмови до Біблії, тлумачення згаданих там діячів та текстів. Коротко було 
розкрите питання про ймовірні тексти, покладені в основу опублікованого, про участь в 
підготовці членів острозького гуртка, долученість до роботи також книжників-представників 
балканських країн, активне залучення до співпраці окрім православних також і протестантів. 
Академія та розвиток ранньомодерного Острога 
Віктор АТАМАНЕНКО (02/11/2021) 
Лекція присвячена впливам Острозької Академії на різні сфери життя Острога та 
навколишніх міських поселень (Застав’я, Межиріч, Кароліна). Лектор торкнувся ряду питань 
характеристики джерел вивчення просторової організації та сакрального простору міста 
напередодні та після створення Академії. Коротко було розкрите питання про 
міськобудівний досвід кн. В.-К. Острозького та його втілення у ймовірній «релокації» 
Острога з поверненням його до рук роду Острозьких.  
Математичний моніторинг пандемії COVID-19: методологія, результати та висновки 
Йосиф ЗІСЕЛЬС (09/11/2021) 
Лекція присвячена намаганням розглянути пандемію COVID-19 під математичним кутом 
зору, включно з усіма її параметрами. З березня 2020 року лектор проводить математичний 
моніторинг пандемії COVID-19 по 53 країнах. Завдяки систематизації лавини цифр, які 
характеризують пандемію, були зроблені спроби побачити у цих цифрах певні 
закономірності. 
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Складні відносини Костянтина-Василя Острозького з монархами. 
Томаш КЕМПА (2/12/2021) 
Під час лекції буде висвітлено проблеми відносин київського воєводи К.-В. Острозького з 
польсько-литовськими володарями, починаючи з Зиґмунта І Старого, через Зиґмунта ІІ 
Августа, Генриха Валуа, Стефана Баторія, до Зиґмунта ІІІ. Будуть розглянуті чинники, які 
визначали стан цих відносин. Також лектор буде намагатися відповісти на питання про 
реальні впливи Острозького при королівському дворі в різні моменти життя магната. Крім 
того, буде висвітлено питання відносин К.-В. Острозького з габзбурзьким двором, а також 
найбільш контроверсійне і дискусійне питання його ставлення до Москви і її володарів.  
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ – ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
Володимир Трофимович (6/12/2021) 
У запропонованій лекції автор прагне дати відповіді на такі питання: у чому суть труднощів 
ідентифікації геноциду? Чому голод називають штучним, якщо дійсно були несприятливі 
кліматичні умови? Чому Україна стала полігоном із випробувань радянської моделі 
колгоспної системи? Які основні причини голоду? Чи можна було уникнути таких масштабів 
трагедії? Чому партійні та державні діячі  «не помічали» голоду в Україні? Які факти 
свідчать про організований характер Голодомору? Чи можна вважати голод геноцидом 
української нації? Які наслідки Голодомору? Як світова спільнота оцінювала і оцінює цю 
трагедію? Чому Росія не визнає факту Голодомору? Навіщо нам, українцям, визнання факту 
геноциду взагалі та яке значення, крім відновлення історичної справедливості, це має? 
 

 
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 
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 
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самоврядування університету – Братством спудеїв НАУОА та студентськими 
радами факультетів.  

У 2021 році виховна робота здійснювалася в умовах карантинних заходів та 
обмежень, що вплинуло на форми виховної роботи (зокрема низку заходів 
доводилось проводити онлайн), кількість учасників офлайн-заходів, можливість 
проведення деяких заходів-традицій НаУОА тощо. 

У таких умовах найбільш гостро стояла проблема забезпечення 
інформаційно-психологічного супроводу студентів, викладачів та працівників 
НаУОА. 

Заходи з інформаційно-психологічної підтримки викладачів та студентів 
під час дистанційного навчання: 

І. Розроблено нормативні документи та інструкції щодо дій в умовах 
перебування у відповідній санітарно-епідеміологічній зоні та дистанційного й 
змішаного навчання під час карантину, а також про заходи щодо вакцинації 
працівників НаУОА:  

 Наказ № 117 від 23 листопада 2021 року Про організацію освітнього процесу та 
протиепідемічні заходи в Національному університеті «Острозька академія» з 29 
листопада 2021 року 

 Наказ № 106 від 25 жовтня 2021 року про організацію освітнього процесу та 
протиепідемічні заходи в Національному університеті «Острозька академія» з 25 
жовтня 2021 року 

 Наказ №90 від 22 вересня 2021 року про організацію освітнього процесу та 
протиепідемічні заходи в Національному університеті «Острозька академія» з 23 
вересня 2021 року 

 Наказ №73 від 06 серпня 2021 року про заходи щодо вакцинації в Національному 
університеті “Острозька академія” 

 Наказ №48 від 14 травня 2021 року про організацію освітнього процесу та 
протиепідемічні заходи в Національному університеті «Острозька академія» з 17 
травня 2021 року 

 Наказ №26 від 19 березня 2021 року про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті «Острозька академія» з 22 березня 2021 року 

 Наказ №18 від 23 лютого 2021 року про організацію освітнього процесу та 
протиепідемічні заходи в Національному університеті «Острозька академія» з 1 
березня 2021 року  

 Наказ №151 від 31 грудня 2020 року про організацію навчання в НаУОА з 31 грудня 
2020 року по 28 лютого 2021 року  

ІІ. Проводили оперативне інформування усіх учасників освітнього процесу 
з використанням соцмереж Telegram, Інстаграм, Фейсбук, а також на 
офіційному сайті в розділі «Карантин». 
ІІІ. Психологічна підтримка студентів, проведена практичним психологом 
НаУОА:  
- з 6 вересня по 10 жовтня проведено адаптаційні тренінги для 
першокурсників (26 груп);  
- продовжено програму "Фітнес для мозку" (близько 20 учасників), основним 
завданням якої є допомогти першокурсникам випрацювати власні техніки та 
способи навчання;  
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- активна реалізація проєкту «Дискусійний клуб «Сократ» для розвитку 
критичного мислення студентів, подолання страху публічних виступів, 
створення платформи для спілкування, обміну думками; 
- активна психоедукація у соціальних мережах Інстаграм – 53 пости; 
- консультаційна робота за зверненнями студентів (від 6 до 10 осіб впродовж 
тижня). Проводиться консультування онлайн. Загалом за звітний період було 
проведено більше 120 індивідуальних консультацій. Основні проблеми, із 
якими зголошуються студенти це труднощі у побудові відносин та емоційна 
нестабільність, самотність, що очевидно пов’язано із навчанням онлайн та 
гіпотетично із постійним перебуванням молоді в соцмережах; 
- організація відкритої лекції 16.12.2021 «Cross Culture Communication” у 
співпраці із викладачем Католицького Любінського Університету Йоана Павла 
ІІ Евою Панкевіч (Ewa Pankiewicz) із залученням іноземних студентів, що 
навчаються в НаУОА. 
- запроектовано і зараз на стадії реалізації кімната психологічного 

розвантаження( https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/09-11-04). 
ІУ. Методична підтримка викладачів та тьюторів. 
- Продовжує роботу навчально-методичний центр Школа освітніх інновацій 

(керівник Маслова Ю.П.), де на цей час сформовано групу слухачів центру (73 
особи, з них 60 осіб з різних ЗВО України, у тому числі Національної академії 
прикордонної служби та Національної академії СБУ), проведено 36 занять за 
всіма тематичними модулями, 23 червня відбулося урочисте вручення 
сертифікатів про підвищення кваліфікації викладачам університету, а також 
слухачам з Університету банківської справи. Залучено коштів у сумі 50000 грн. 
До прикладу: 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/02-02-02 (академічна доброчесність) 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/02-03-01 (оцінювання і контрольні заходи) 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/23-03-01 (робота з відкритими даними) 
     Активно відбуваються заняття для тьюторів-викладачів та тьюторів-
студентів з метою допомоги у виконанні цієї важливої організаційної ролі в 
студентоцентрованому навчанні: 
- 11 лютого відбувся семінар викладачів-тьюторів щодо ролі тьюторів в 
забезпеченні якості освіти. Упродовж заходу було обговорено нові положення: 
«Про тюторство в НаУОА», «Про політику та процедури врегулювання 
конфліктних ситуацій в НаУОА» та основні неформальні й формальні 
процедури, «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та 
застосування заходів виховного впливу в НаУОА», «Про психологічну службу 
в НаУОА». 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/13-02-01 
- 24 лютого 2021 відбулася зустріч, присвячена ролі студентських тьюторів та 
студентського самоврядування в освітньому процесі та адаптації 
першокурсників (спікери Р.Каламаж, Ю.Шулик, В.Кондратюк, М.Іващук). Під 
час зустрічі розглянули низку запитань: 

 Про психологічну службу НаУОА; 
 Про акредитаційний процес та цінність опитувань; 
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 Про нові положення, що стосуються студентського самоврядування; 
 Про розвиток комунікації в НаУОА. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/24-02-03 

- 17 лютого спільно із Братством спудеїв проведено стратегічну сесію з приводу 
розвитку менторства у рамках діяльності Острозької академії з метою 
визначити основні запити і потреби студентства, щоб розвивати Інститут 
менторства у позанавчальній та практичній діяльності студентів. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/17-02-01 
- 14 вересня 2021 відбувся семінар викладачів-тьюторів з метою допомоги 
формуванню компетентностей, необхідних для виконання цієї важливої 
організаційної ролі в умовах студентоцентрованого навчання (спікер проф. 
Каламаж Р.В.). Зустріч була присвячена ознайомленню з нормативно-
правовими актами, які регулюють роботу тьюторів у навчальному процесі: 
“Про тьюторство в НаУОА”, “Про політику та процедури врегулювання 
конфліктних ситуацій в НаУОА”, “ Про порядок реагування на випадки 
булінгу”, “Комунікаційна стратегія 
НауОА”. https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/14-09-03 
- 12 жовтня онлайн-семінар для тьюторів «Роль опитувань в академічній 
доброчесності» (Спікер доц. Юлія Шулик). Вона розповіла про мету і значення 
основних опитувань щодо якості викладання, щодо реалізації якості освітніх 
програм, моніторинг освітнього середовища. Розглянули також опитування 
щодо організації практики, щодо організації дистанційного навчання, про 
роботу бібліотек і комп’ютерних мереж, про роботу кураторів тощо. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/12-10-04 
- 23 листопада відбувся семінар для тьюторів «Чому про дискримінацію варто 
говорити постійно?». Лекторка Марія Цип’ящук – викладачка кафедри теорії та 
історії держави і права НаУОА, тренерка з прав людини та виборчих прав, 
адвокатеса, правозахисниця. Під час зустрічі спікерка надала поради, як 
працювати зі студентами у сфері протидії дискримінації та сексуальним 
домаганням, нагадала які документи та процедури діють в університеті щодо 
розгляду даних питань. Тьютори мали можливість поспілкуватися 
інтерактивно, поставити уточнюючі запитання та отримали від спікерки 
презентацію з зазначенням цілої низки покликань на інформаційні 
просвітницькі джерела з розглянутих проблем. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/23-11-01 
     В університеті також організовували низку додаткових заходів для 
викладачів з метою удосконалення їх професійних компетентностей в межах 
Днів якості, Тижня академічної доброчесності, Літньої школи академічної 
доброчесності, а також в межах роботи кафедр. Наприклад, кафедра психології 
та педагогіки спільно з відділом міжнародного співробітництва організували 
відкриту онлайн-лекцію професорки Хайді Андраде (Heidi Andrade) 
Університет Олбані – Університет штату Нью-Йорк на тему: «Using formative 
self-assessment to promote learning and self-regulation» для викладачів та 
студентів університету. 
Соціальна підтримка студентів:  
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Упродовж 2021 календарного року студенти та аспіранти НаУОА отримували 
низку іменних стипендій та грантів: 
- 14 червня відбулося вручення 12 персональних іменних грантів від Фонду 
імені Дарії Муцак-Ковальської та Михайла Ковальського (Торонто, 
Канада) для спудеїв і аспірантів Острозької академії, які мають високе почуття 
національної гідності, патріотизму та високі досягнення у громадському, 
суспільно-політичному житті, а також у науковій діяльності університету. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/14-06-01 
- у серпні магістрантки ОПП "Національна безпека" Ніка Федорчук та Любов 
Дмитрук і магістрантка ОПП "Правознавство" Іванна Українець отримали 
РодовідСтипендії на оплату навчання у сумі відповідно по 40 600 грн та 43 100 
грн. 
- у вересні 12 студентів  НаУОА: Борконюк Ольга, Вербова Анна-Марія, 
Горошко Наталія, Лавренюк Анна, Німець Ольга, Паляднік Вікторія, Радченко 
Тарас, Романович Наталія, Сітарський Богдан, Товпик Дар’я, Фоменюк Дар’я, 
Черняк Артем отримали обласні премії за реалізації обласної програми 
підтримки молоді на 2021-2025 роки. Одноразову грошову премію в розмірі 5 
тисяч гривень отримав кожен студент за свою активну роботу та здобутки в 
навчанні. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/14-08-01 
- у жовтні другий рік поспіль випускники Острозької академії вручили 
гранти для студентів університету. Це спільна ініціатива першого випуску - 
тих, хто вступав на бакалаврські освітні програми відродженої Острозької 
академії. Спільними зусиллями вдалось зібрати близько 70 тисяч гривень, які 
були спрямовані на повне або часткове покриття витрат на навчання шести 
студентів з різних факультетів.  
- 17 грудня відбулося вручення іменних грантів Товариства Української 
Мови (Чикаго, США), започаткованих родиною Боднаруків.  
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/17-12-02 
- звернулися з листом до мера м. Острога з пропозицією про встановлення 
іменного гранту міського голови для студентів НаУОА. Пропозицію позитивно 
розглянули, депутати Острозької міської ради проголосували за впровадження 
іменних стипендій Острозького міського голови для студентів Національного 
університету «Острозька академія». Стипендії призначають у рамках виконання 
Програми роботи з обдарованою молоддю Острозької громади на 2022-2025 
роки. Основна мета – це підтримка обдарованої молоді, створення умов 
для виховання інтелектуальної та творчої еліти громади. Іменні стипендії 
повинні стимулювати молодь досягати високих результатів у навчанні, творчих 
здобутків – у науково-дослідницькій діяльності. Отримуватимуть стипендії 
Острозького міського голови випускники закладів загальної середньої освіти 
Острозької міської територіальної громади, які мають високі досягнення в 
навчанні, активну громадську та патріотичну позицію і стали студентами 
Національного університету «Острозька академія». 
Передбачається встановлення 4 стипендій у розмірі 1000 грн. на місяць 
упродовж року (з 1 жовтня до 30 вересня). 
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Водночас 2021 рік – це ювілейний рік відзначення 445-річчя Національного 
університету «Острозька академія». 
Реалізовано низку заходів, найбільш резонансними з яких стали: 
- 25 березня 2021 відбувся третій Міжнародний дипломатичний форум, 
присвячений 30-річчю Незалежності України та 445-річчю Острозької 
академії на тему «Виклики для дипломатичного світу в епоху пандемії 
COVID-19: практичний погляд дипломата». У зв’язку з карантинними 
обмеженнями захід проходив у режимі онлайн у додатку Zoom із трансляцією 
на відеохостингу YouTube. Організаторами дипломатичного форуму були 
Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 
представництв» і Національний університет «Острозька академія» за 
інформаційної підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні. 
Серед учасників заходу – дипломати, Надзвичайні і Повноважні посли 
іноземних держав в Україні (В'єтнам, Індія, Індонезія, Ірак, Киргизстан, 
Мальта, Марокко, Молдова, США, ПАР, Пакистан, Словаччина, Таджикистан, 
Угорщина, Узбекистан, Хорватія та ін.), представники ОБСЄ, Міністерства 
закордонних справ України, українські дипломати. 
До участі у форумі долучилася Кембриджська школа «Musica Mundi School» 
(Королівство Бельгія). Із вітальним словом до учасників та організаторів 
форуму звернувся співзасновник «Musica Mundi School» Леонід Кербель, а 
талановиті учні школи Назар Плиска (скрипка), Кшиштоф Міхальський 
(віолончель) і Стівен Клівен (фортепіано) подарували для усіх камерний 
концерт класичної музики. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/25-03-01 
- 06 червня 2021 у межах відзначення 445-річчя Острозької академії, 440-річчя 
Острозької Біблії» відбулася презентація Соціального звіту НаУОА для 
представників депутатського корпусу Острозької міської ради на чолі з 
головою Юрієм Ягодкою про роль Острозької академії в житті й розвитку міста 
і територіальної громади загалом. Зокрема йшлося про те, що Острозька 
академія є місцем роботи для багатьох острожан, які серед працівників 
університету складають 80%. Також Острозька академія здійснює значну 
частину відрахувань у бюджет міста та соціальні фонди області. Наприклад, у 
2020 році такі відрахування становили 21,96 млн. гривень податків та зборів, 
5,7 млн. гривень до бюджету міста Острога, 11, 5 млн. гривень на виплату 
пенсій містянам. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/06-06-01 
- 11 листопада відбувся міжнародний форум “445 років вищої освіти 
України”. З приводу ювілею свої вітання учасникам форуму надіслали 
Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль та Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. 
Спікерами міжнародного форуму стали Міністр освіти і науки України, Сергій 
Шкарлет; голова Рівненської облдержадміністрації, Віталій Коваль; народні 
депутати України, Олександр Аліксійчук та Олександр Салійчук; генеральний 
директор Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв 
Державного управління справами, Павло Кривонос; міський голова Острога, 
Юрій Ягодка та інші. До участі в форумі в форматі онлайн долучилися 
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Тимчасова Повірена у справах Федеративної республіки Бразилія, радниця 
посланниця, Елда-Марія Гаспар Алварез; Надзвичайний і Повноважний Посол 
України в Кувейті, Олександр Балануца; Надзвичайний і Повноважний Посол 
Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні, Пан Хонг Тхач Нгуєн; 
Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні, Салем Ахмед Аль-Каабі; 
Радник Посольства Литви в Україні, Маріюс Дунда; старший радник 
Посольства Республіки Ірак в Україні, Монадел Акеф та український дипломат, 
міністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/11-11-05 
- Реалізовано проект за підтримки УКФ “Острозька академія: 445 років 
історії вищої освіти в Україні”, в результаті якого було оновлено ключову 
експозицію музею, присвячену історії Острозької академії вартістю 800 472 
грн.(без врахування ремонтних робіт, які здійснив університет). 
- Організовано проведення на базі НаУОА виїзного засідання Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій, присвячене темі сімейних цінностей 
(30 вересня). У ньому взяли участь понад 40 представників різних конфесій та 
органів влади. Зокрема, міністр соціальної політики України Марина Лазебна, 
голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан, 
заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко, голова 
Рівненської ОДА Віталій Коваль, Острозький міський голова Юрій Ягодка 
тощо. 
Інші заходи: 
- 23 лютого відкрили виставку повсякденного життя XVI-XVII ст. резиденцій 
князів Острозьких у Мистецькій галереї. Організатори дійства — Музей історії 
НаУОА спільно з Державним історико-культурним заповідником міста Дубно 
та Міжрегіональною громадською науковою організацією «Дубенський 
археологічний осередок». 
- 24 червня провели Вікторину для абітурієнтів 2021 року до 445-річчя з дня 
заснування Острозької академії, у якій взяли участь близько 50 випускників з 9 
областей України.  Учасники прослухали бінарну лекцію від керівниці Музею 
Острозької академії, канд. іст. наук Анастасії Хеленюк, яка розповіла про 
історію та сучасність університету та з чого починалася освіта в XVI столітті, і 
помічниці ректора з освітнього менеджменту Юлії Харчук, яка розповіла про 
те, які здобутки має Острозька академія сьогодні. 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/24-06-02 
- 2 листопада відбулася лекція Віктора Атаманенка в рамках Відкритого 
університету Острозької академії «Академія та розвиток ранньомодерного 
Острога» до 445-річчя Острозької академії  
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/01-11-01 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/02-11-04 
- 02 грудня 2021 у межах відкритого університету відбулася лекція Томаша 
Кемпи, дослідника князів Острозьких із Польщі, професора Університету 
Миколи Коперніка в Торуні «Складні відносини Костянтина-Василя 
Острозького з монархами» https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/02-12-03 
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     З нагоди 445-річчя НаУОА здійснювали подання щодо нагородження 
науково-педагогічних та інших працівників НаУОА грамотами, відзнаками, 
почесними званнями тощо до органів влади, місцевого самоврядування. 
 Вдалося провести заходи-традиції офлайн: 
- 30 січня відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістра — 
«Конвокація-2021». За вимогами карантинних умов, дійство провели у 
змішаній формі – онлайн через застосунок Google Meet та наживо з 
дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму.  

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/30-01-01 
- 26 травня провели вечір краси, вишуканості, артистизму та аристократичності 
– «Гальшка року - 2021». За титул «Гальшка року - 2021» змагалися : 

 Катерина Іванюк - факультет романо-германських мов; 
 Анна Карпець - гуманітарний факультет; 
 Тетяна Поліщук - Навчально-науковий інститут права ім. Малиновського; 
 Анна Лаврінець - факультет політико-інформаційного менеджменту; 
 Богдана Парубоча - факультет міжнародних відносин; 
 Дарія Товпик - економічний факультет (Гальшка року 2021). 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/28-05-02 

- Інавгурація-2021 
- Візитівка-2021 
- Тижні факультетів 
- Інші заходи відповідно до плану виховної роботи НаУОА 

     В Острозькій академії провели вакцинування працівників проти COVID-19. 
Наразі 100% працівників НаУОА вакциновано. Створено центр вакцинації на 
базі НаУОА. https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/04-06-01 

 
 

Бібліотечно-інформаційне забезпечення  
 
     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. 

До бібліотечної системи входять 2 абонементи для видачі літератури, 2 
читальні зали та загалом обслуговується понад 5400 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; відсутність потреби у 
встановлення клієнтської частини; персональна відповідальність працівників за 
кожну дію; спрощений, інтуїтивно-зрозумілий пошук за замовчуванням та 
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розширений пошук за потреби; 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  відслідковувати рівень 
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 
цифрових повнотекстових версій 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 
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 2021 року фонди 
бібліотеки було поповнено понад 4358 прим. книг та журналів та понад 110634 
електронними документами (з них 108920 - електронні книги, 1719 – 
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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, ScienceDirect, Bentham Science, EBSCO (Academic 
Search Premier, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Health Source: 
Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Newspaper Source, 
MEDLINE, Education Resource Information Center, Teacher Reference Center, 
GreenFile, LISTA, Library, Information Science & Technology Abstracts™, 
European Views of the Americas: 1493-1750), Access Global NewsBank, Edanz 
Learning Lab, електронних книг Центру учбової літератури. В електронному 
каталозі Наукової бібліотеки загалом налічується понад 241 тис. 
бібліографічних 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 2021 році була 
надана можливість отримати тестовий доступ до світових інформаційних 
ресурсів, зокрема: LIBRARIA. 

Наукова бібліотека НаУОА має відділ інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення. У сферу його компетенції входить розробка, 
впровадження та інформаційний супровід програмних продуктів, призначених 
для автоматизації основних процесів діяльності університету. Так, завдяки 
зусиллям працівників відділу у співпраці з інформаційно-технічним центром, 
Наукова бібліотека змогла стати консолідуючим осередком, який 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 Workspace for Education». 
Наразі професорсько-викладацький склад, усі студенти та працівники мать 
облікові записи у домені oa.edu.ua, що дозволяє реалізувати: ефективну 
співпрацю (завдяки використанню хмарних сервісів Google); ефективне 
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інформування та комунікацію між учасниками (завдяки використанню 
корпоративних групових адрес); 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 зауваження та коментарі, що стосуються саме його робіт. 

2. Не менш популярною є власна розробка ІС «LitPro» (litpro.oa.edu.ua) – 
система управління методичним забезпеченням та літературою. Основним 
завдання цієї системи є створення та коригування списків рекомендованої 
викладачами літератури до навчальних дисциплін. Можливості системи для 
кафедр: 

 контроль рівня забезпеченості навчальних дисциплін бібліотечними 
ресурсами з боку кафедр;  

 внесення рекомендованої викладачами літератури по навчальних 
дисциплінах; 

 надсилання запитів з приводу замовлення необхідної літератури у 
відділ комплектування; 

 автоматичне генерування актуальних звітів по забезпеченості 
літературою.  
Можливості для користувачів бібліотеки (студентів, викладачів, науковців): 
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 отримання динамічної інформації про наявну базову, іншу рекомендовану 
літературу та її розміщення; 

 доступ до електронних повнотекстових копій навчальної, методичної 
літератури та періодики. 

3. 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). 
4. 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; врахування впливу оцінювання якості 
викладання навчальних дисциплін студентами на рейтинги викладачів. 
5. 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); 
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. 
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 Можливість виставлення розкладу для студентів, які одночасно 
навчаються на декількох спеціальностях, у тому числі на заочній формі 
навчання. 

 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). 

6. 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. 

7. 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. 
8. 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. 

9. Науковий блог НаУОА (naub.oa.edu.ua) – призначений для публікації 
студентських та викладацьких наукових статей та тез; 
10. 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); 

11. 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 2021 року 

нараховує понад 7314 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/). 
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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 2021 року на базі платформи було 
проведено такі конференції: 

 VІI науково-практична онлайн  конференція «Бібліотечна справа у 
сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та 
перспективи»; 

 VІII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова 
система країни: тенденції та перспективи розвитку»; 

 ХIX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих 
учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної 
економіки в умовах глобалізації». 

 
Міжнародні зв’язки 

 
 За період з січня по грудень 2021 року у Національному університеті 

«Острозька академія» активно проводилася діяльність, спрямована на 
поглиблення міжнародного співробітництва з зарубіжними навчальними та 
науково-дослідними закладами, іноземними освітніми організаціями та 
фундаціями. У 2021 році університетом підписано 14 угод про співпрацю з 
закордонними партнерами (Болгарія, Польща, Італія, Румунія, Словацька 
Республіка, Таджикистан, Туреччина, Японія). Загалом НУОА має 58 дійсних 
міжнародних угод про співпрацю з університетами та науковими установами 
Білорусі, Болгарії, Великобританії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Індії, Італії, Іспанії, 
Казахстану, КНР, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Португалії, Румунії, 
Словаччини, США, Таджикистану, Туреччини, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, 
Японії. 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 
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діяльності. У період з січня по грудень 2021 р. загалом 116 зареєстрованих 
студентів та викладачів НУОА 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 58 

Кількість закордонних відряджень викладачів, працівників та студентів 
Національного університету «Острозька академія» у 2021 р. 

  
№ Країна Кількість, 2021 р. 
1 ФРН 58 
2 Республіка Польща 43 
3 Болгарія 4 
4 Туреччина 4 
5 Чеська Республіка 3 
6 США 2 
7 Грузія 1 
8 Литовська Республіка 1 

ВСЬОГО 116 
 

У 2021 році 11 іноземних лекторів і науковців взяли участь у 
навчальному процесі Національного університету «Острозька академія» та 
прочитали для студентів НУОА факультативні курси на волонтерських засадах. 
Усього у звітному періоді академію відвідало 29 іноземних гостей з Польщі, 
Португалії, Словаччини, США.  

У рамках угоди про академічну співпрацю з Варшавським університетом 
вдало реалізується спільна магістерська програма з виданням дипломів обох 
сторін з напрямку «Східні студії». Розпочато підготовку спільної магістерської 
програми з видачею дипломів обох сторін з напрямку «Економіка і 
підприємництво, фінанси» у співпраці з Університетом ім. Яна Кохановського 
(Кєльце, Республіка Польща) та “Комп’ютерні науки” з університетом INTI 
INTERNATIONAL COLLEGE (Селангор, Малайзія). 

Станом на грудень 2021 року у Національному університеті «Острозька 
академія» навчаються 11 іноземних студентів на денній, вечірній формах 
навчання  та підготовчому відділенні (Еквадор, Нігерія, Камерун, Пакистан, 
Республіка Польща, ФРН, Союз Коморських Островів). З 1 жовтня 2021 р. 
другий рік поспіль продовжено функціонування підготовчих курсів для 
іноземних громадян, на які зараховано 5 іноземних абітурієнтів (Камерун, 
Нігерія, Пакистан). У 2021 році університетом підписано 5 угод про співпрацю 
з міжнародними та національними рекрутинговими компаніями. 

Створено студентсько-менторський підрозділ «Buddy Club» 
волонтерського корпусу Братства Спудеїв НУОА, розроблено і затверджено 
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положення про його діяльність. Залучено студентів НУОА до допомоги в 
адаптації та інтеграції іноземних студентів в академічне середовище.  

Протягом звітного періоду Національний університет «Острозька 
академія» брав участь у наступних міжнародних рейтингах провідних ЗВО 
світу:  
- Times Higher Education University Impact Rankings 2021;  
- QS (EECA);  
- Round University Ranking (RUR);  
- U-Multirank; 
- GreenMetric World University Rankings. 

У 2021 році Острозька академія вчергове посіла гідне місце у одному з 
найвпливовіших рейтингів університетів світу Times Higher Education 
University Impact Rankings 2021. Серед українських закладів вищої освіти 
Острозька академія розділяє перше місце загалом займаючи позицію у світовій 
категорії 401-600 (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-
university-ostroh-academy).  

У рейтингу U-Multirank 2021 р. НУОА займає 38 місце з 79 університетів 
України, і 5 місце серед українських університетів за кількістю пошукових 
запитів студентів (https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/media-
center/universities/2021/student-reports/Ukraine-Student-report-2021.pdf). У рейтингу QS 
(EECA) НУОА посів сходинку 251-300 загалом, і 16 позицію серед українських 
вишів. В рейтингу RUR НУОА посідає 718-у позицію у світі (7-те місце серед 
українських університетів), зокрема: - 424-у позицію з Teaching Ranking; - 811-у 
позицію з Research Ranking; 714 позицію в International Diversity Ranking; та 837 
позицію у Financial Stability Ranking (https://roundranking.com/universities/national-
university-of-ostroh-academy.html?sort=O&year=2021&subject=SO ). 

Через пандемію COVID-19 призупинено реалізацію програми 
студентського обміну в рамках Угоди про співпрацю з коледжем Назарет в м. 
Рочестер (США), і її відновлення планується на 2022-2023 н.р. Активно діють 
також програми семестрових академічних обмінів між НаУОА та Поморською 
академією у Слупську (Республіка Польща), Варшавським університетом 
(Республіка Польща), Природничо-Гуманітарним університетом у Ченстохові 
(Республіка Польща) та Університетом Градець Кралове (Чеська Республіка). У 
2021 році у цих програмах взяло участь 35 студентів з різних факультетів 
НУОА. У 2021 році в рамках програми мобільності Еразмус + 4 студенти 
НУОА навчалися протягом семестру в університетах Республіки Польща, 
Литовської Республіки та Іспанії. 

Заявки та участь НУОА у міжнародних грантових проектах у 2021 р. 
У 2021 році НУОА подано наступні грантові заявки:  
- Конкурс Міністерства освіти і науки України під назвою «Спільний 

українсько-китайський науково-дослідний проект» на 2021–2022 рр. Тема 
заявки НУОА спільно з Педагогічним університетом Юннань: «Психолого-
педагогічні аспекти використання інформаційних та комунікаційних технологій 
у публічній дипломатії Китаю в рамках проекту «Один пояс-один шлях»» 
Результати очікуються.  



161 

 

- Конкурс Міністерства освіти і науки України під назвою «Спільний 
українсько-словацький науково-дослідний проект» на 2022–2023 рр. Тема 
заявки НУОА спільно з Жилінським університетом: «Концепт «резилієнс» у 
медіапсихологічній едукації освітян та журналістів в умовах медіаграмотності 
та інфодемії: крос-культурний аналіз в українсько-словацькому контексті» 
Результати очікуються. 

- Конкурс Еразмус+. Жан Моне. Тема «Dialogue in diversity: European 
Studies of Intercultural Communication». Проект не отримав фінансування. 
Планується повторне подання у 2022 р. 

- Конкурс Еразмус+. Жан Моне. «European Security Studies». Проект 
не отримав фінансування. Планується повторне подання у 2022 р. 

- Конкурсний відбір наукових, науково-технічних проектів, 
спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та 
наукових установ, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту 
допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій 
програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 
2020”. Тема: «Науково-дослідна лабораторія когнітивної та комунікативної 
лінгвістики факультету романо-германських мов НаУОА». Заявку подано у 
грудні 2021 р. 

Продовжується виконання міжнародних грантових проектів: 
1) Еразмус+, КА2. Розвиток потенціалу вищої освіти. «WARN – Академічна 

протидія гібридним загрозам», 2019-2023 рр. 
2) Еразмус+, Жан Моне. «Town & Gown 2.0», 2020-2022 рр. 
3) Еразмус+, КА1. Академічна мобільність з університетами:  

- Католицький університет Яна Павла ІІ (РП); 
- Зеленогурський університет (РП); 
- Сілезький університет (РП); 
- Академія ім. Якуба з Парадижу (РП); 
- Вища школа адміністрації та управління (РП); 
- Клайпедський державний університет прикладних наук (Литовська 

Республіка); 
- Університет Миколаса Ромеріса (Литовська Республіка); 
- Університет Західної Тімішоари (Румунія); 
- Університет Бейра Інтеріор (Португалія); 
- Університет Хаєн (Іспанія); 
- Університет Коруньї (Іспанія). 

 
Забезпечення якості освіти 

1. Вдосконалення освітнього процесу 
На кінець 2021 року Національний університет «Острозька академія» 

пропонує освітні послуги для здобувачів вищої освіти за 62 освітньою 
програмою (з них – 8 нових, заплановані для введення у 2022 році): 28 першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, 24 другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, 10 третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набір здобувачів 
здійснено за 51 освітніми програмами. 
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Відзначаємо налагоджену систему оновлення освітніх програм. Гаранти та 
керівники груп забезпечень аналізують реалізацію програм, пропонують зміни, 
обговорюють зміни в колективах. У 2021 році відбулось офіційне закриття 4 
освітніх програм, які відкривались для урізноманітнення освітніх послуг, проте 
не отримали успішного відгуку абітурієнтів. Але варто зауважити, що успішно 
запущені 2 нові освітні програми на першому (бакалаврському) рівні, 2 нові 
освітні програми на другому (магістерському) рівні, створені та плануються до 
запуску з 1.09.2022 року 3 нові освітні програми на першому (бакалаврському) 
рівні, 5 нових освітніх програм на другому (магістерському) рівні. 

Позитивним результатом є 100% успішних акредитацій освітніх програм у 
2021 році. Акредитації відбулись на всіх рівнях вищої освіти, що підтверджує 
успішну реалізацію освітнього процесу в НаУОА. Відбувається подальше 
вдосконалення процедур, процесів перегляду та реалізації освітніх програм, 
практик, програм навчальних дисциплін. Значно зросла залученість до 
перегляду освітніх програм випускників, роботодавців, здобувачів освіти. 

Відзначаємо заповнення ліцензійних місць на освітньо-професійні 
програми «Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. 
Література. Переклад», «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
зростання здобувачів на ОПП «Національна безпека» та «Журналістика» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

На ННІ ім. І. Малиновського 2021 навчальний рік змінено підходи до 
викладання іноземної мови на 4 курсі бакалаврату, а також в магістратурі, що 
зумовлено запровадженням ЄДКІ. В контексті вивчення попиту на ринку праці 
та забезпечення конкурентоспроможності фахівців у галузі права переглянуто 
та внесено відповідні зміни в магістерську освітньо – професійну програму, 
освітньо – наукову - програму третього освітньо – наукового рівня (за участю 
стейкхолдерів); розширено перелік вибіркових навчальних дисциплін; 
здійснено належне навчально – методичне забезпечення циклу навчальних 
дисциплін за державно – правовим спрямуванням,  цивільно – правовим та 
кримінально – правовим спрямуванням.  

У 2022 році економічний факультет планує вводити 5 нових освітньо-
професійних програм «Datа-маркетинг та аналітика» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 075  Маркетинг галузі знань, «HR-
менеджмент» та «Менеджмент продажів і логістика» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 073  Менеджмент,  «Фінанси та бізнес-
аналітика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Фінанси та бізнес-
аналітика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Внесення змін 
до освітніх програм відбувалось шляхом запровадження нових актуальних 
дисциплін, удосконалення міждисциплінарних зв’язків та черговості 
викладання дисциплін, покращення компетентностей та програмних 
результатів навчання для забезпечення кращої унікальності освітніх програм.  

На факультеті романо-германських мов з метою покращення змісту та 
назви попередньої програми введено нову освітньо-професійну програму на 
першому рівні вищої освіти «Англійська та друга іноземна 
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(німецька/французька) мови. Література. Переклад.». У 2021 н.р. здійснено 
перший набір на цю програму у повному ліцензійному обсязі. Виникла потреба 
актуалізувати освітні програми другого рівня вищої освіти, у зв’язку з чим 
планується відредагувати освітньо-професійну програму Language Mediation 
and TESOL та навчальний план до неї, і в подальшому здійснювати набір на 
другий освітній рівень лише за цією програмою.  

У 2021 р. ННІ міжнародних відносин в цілому зберіг тенденцію до 
зростання кількості здобувачів порівняно з 2020 р. ОП «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» та «Національна безпека» першого 
(бакалаврського) рівня показали збільшення контингенту студентів. На новій 
ОП «Міжнародні регіональні студії» на першому (бакалаврському) рівні 
навчається 13 здобувачів. Відтак на кожному ОП переглядаються та 
вдосконалюються підходи до профорієнтаційної роботи, розширення форматів 
із заклади середньої освіти та спеціальної освіти, активно залучаються 
стейкхолдери до обговорення та покращення ОП, вивчаються ринки праці.   

ННІ соціогуманітарного менеджменту. На кафедрах інституту щорічно 
відбувається перегляд освітньо-професійних програм із метою моніторингу їх 
результативності. 2021 року було започатковано ОПП «Літературна творчість із 
художнім перекладом» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОПП 
«Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Оновлено 
ОПП «Релігієзнавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти та ОПП 
«Громадське здоров’я» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Розроблено нову ОПП «Реклама та PR», що розпочне діяти з 1 вересня 2022 
року. Під час перегляду освітніх програм постійно відбувається внесення нових 
дисциплін в основний цикл і розширення вибіркового, що зумовлено стрімким 
розвитком сучасної гуманітарної науки.  

Групи забезпечення спеціальностей інтенсивно працюють над 
поліпшенням профорієнтаційної роботи для абітурієнтів, проводячи майстер-
класи, тренінги, олімпіади, конкурси, виїзні лекції для школярів.  Для вивчення 
думок зацікавлених сторін ГЗС аналізують результати 
загальноуніверситетських опитувань випускників і роботодавців, співпрацюють 
із роботодавцями щодо отримання рецензій на освітні програми, залучають 
студентів до оновлення освітніх програм. 

Удосконалення системи вибору вибіркових навчальних дисциплін. У 
2021 році для вибору вибіркових дисциплін на усіх рівнях вищої освіти 
запроваджено систему umsystem, що покращило управління цим процесом 
(робота навчально-методичного відділу та адміністратора системи). Зросла 
кількість предметів, яку пропонували здобувачам освіти, покращилось 
навчально-методичне забезпечення вибіркових дисциплін. Також для 
інформування учасників освітнього процесу про вибіркові дисципліни відбувся 
«Ярмарок дисциплін загального циклу», а також зросла кількість консультації 
щодо дисциплін професійного циклу. 

Рівень викладання та навчання 
Здобувачі вищої освіти визначають в цілому високий професійний рівень 

викладання. Опитування щодо якості викладання та реалізації дистанційного 
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навчання підтверджують пристосування викладачів до роботи в нестабільній 
ситуації у зв’язку з COVID-2019 – зміною очної, дистанційної, змішаної форм 
навчання. Викладачі покращили цифрові компетентності, застосовують різні 
інтерактивні методи навчання. Студенти достатньо завантажені самостійною 
роботою, передбаченою навчальними програмами дисциплін.  

Викладачі підвищують рівень викладання зокрема участю у семінарах, 
вебінарах та конференціях, у навчально-методичному центрі «Школи освітніх 
інновацій».  

У 2021 році проведена активна робота над оновленням навчально – 
методичного забезпечення дисциплін та практик. Збільшилась кількість 
підручників, методичних рекомендацій, вказівок щодо самостійної роботи та 
підготовки наукових робіт. Зміна положення про проходження практик 
вплинула на удосконалення програм проходження практик на усіх освітніх 
програмах. Активізовано роботу щодо використання системи Moodle з метою 
розміщення навчальних матеріалів; проведення тестового контролю знань; 
групової розробки глосаріїв та баз знань; активно впроваджується в навчальний 
процес «проблемне навчання», підготовка та презентація власних та групових 
проєктів; застосовується використання відеопрезентацій, служби  googlе 
(гуглдокументів, гуглтаблиць), використання платформ classroom та zoom.  

Також активізувалась робота наукових та мовних гуртків. Зросла кількість 
онлайн круглих столів, тренінгів, панельних дискусій. Відзначаємо  Ципящук 
М. та аспіранта Михальчука Б. в роботі юридичної клініки Pro bono, проведення 
лекції про роль студентів у запобіганні корупції в ЗВО.   

На факультеті романо-германських мов кафедри постійно проводять 
навчально-методичні семінари, викладачі відвідують семінари, вебінари та 
конференції, які стосуються якості викладання та покращення методики 
навчання окремих навичок. Так, було проведено методичний семінар-тренінг 
для викладачів англійської мови "Майстермайнд: підсумки року" Доповідач: 
кандидат педагогічних наук, Інна П'янковська  

Як результат роботи у 2021 році 28 студентів факультету РГМ отримали 
Міжнародні сертифікати з англійської мови: 32% студентів отримали рівень С2, 
61% – рівень С1 та 7% студентів отримали сертифікат за рівнем В2 від 
Кембріджського центру тестування. Кафедра англійської мови та літератури та 
викладачі отримала відзнаку за підготовку до такого екзамену. 

ННІ міжнародних відносин та національної безпеки був проведений 
Дипломатичний форум (зустріч з представниками дипломатичного корпусу) та 
відкрита лекція Надзвичайного та Повноважного посла в Японії С. 
Корсунського. Також важливою формою проведення навчання є «Міні-модель 
ООН в Острозькій академії» та Модель ООН. 

Зросла кількість науково-практичних семінарів для магістрів та аспірантів, 
зокрема дослідницький семінар «Презентація аспірантських досліджень», 
лекція «Написання наукових статей до міжнародних наукометричних видань» 
(кафедра політології та національної безпеки), науковий семінар про 
методологію у сфері соціальних комунікацій для написання кваліфікаційних 
робіт, бінарна-лекція з елементами інтерактивного семінару на тему: 
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«Інформаційна культура та документні ресурси: історія та сучасність» (спільно 
з ДоНУ ім. В.Стуса) (кафедра інформаційно-документних комунікацій). 

На загальноуніверситетському рівні було проведено міжуніверситетський 
круглий стіл «Дискусійна онлайн платформа з міждисциплінарного діалогу». 
Кафедра міжнародних відносин проводила міжкафедральні навчально-
методичні семінари з кафедрою міжнародних та регіональних студій 
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова щодо 
проходження акредитації, з кафедрою всесвітньої історії на міжнародних 
відносин Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького щодо 
акредитації та обговорення ОПП, а також кафедральний семінар, присвячений 
обговоренню особливостей, викликів і проблем дистанційного навчання. 
Кафедра політології та національної безпеки проводила семінари «Про 
удосконалення силабусів (урізноманітнення письмових завдань, оцінювання)».  

Також в університеті зросла кількість тренінгів та семінарів для керівників 
груп забезпечення, гарантів освітніх програм, викладачів, адміністративного 
персоналу, тьюторів для покращення комунікації, розуміння усіма їх ролі в 
забезпеченні якості освіти. 

Академічна мобільність відновилась, зокрема збільшилась кількість 
заходів з із закордонними партнерами, 16 викладачів та 90 здобувачів вищої 
освіти брали участь в програмах академічної мобільності. 

Моніторинг якості освітніх послуг та освітнього середовища 
1. Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання 

набули регулярної форми. З осені 2021 року опитування переведено в систему 
https://umsys.com.ua. Результати, зауваження, рекомендації обговорюються з 
деканами, директорами, комісією з питань якості освіти, студентським 
самоврядуванням, на ректоратах, вчених радах. Звіти про результати 
опитування розміщено на веб-сайті університету.  

2. Проведено моніторинг якості освітнього середовища. Проведено 
моніторинг якості освітнього середовища. Разом з командою (Харчук Ю.Ю., 
Лебедюк В.М., Максимчук В.В., Сахнюк О.С., Олієвська О.Г., Захарова К.Б., 
Пістун Х.М., Матер’ян Е.М.) проведено 16 фокус-груп зі здобувачами освіти, 
працівниками НаУОА, випускниками, роботодавцями. Визначені напрями змін.  

3. Проведено опитування щодо реалізації освітніх програм. 
Проведено та зведені результати опитування щодо якості освітніх програм (усіх 
рівнів). Результати передані гарантам та керівництву випускових кафедр.  

4. У січні 2021 році проведено опитування здобувачів освіти та 
викладачів щодо організації дистанційного навчання у зв’язку з 
карантинними умовами. Сформований звіт, визначені сильні, слабкі сторони та 
напрями дій. 

5. У рамках проєкту "Ініціатива академічної доброчесності та якості 
освіти" разом з Каламаж Р.В. та Михальчуком Б.М. проведено опитування 
дотримання академічної доброчесності в університеті. Складений звіт. 

6. Для контролю впровадження концепції вивчення іноземної мови 
було проведено ректорські контрольні роботи з англійської мови для студентів 
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1–2 курсів економічного (для фінансистів, обліковців та кібернетиків), 
гуманітарного факультетів, факультету політико-інформаційного менеджменту.  

7. Для розуміння фінансового забезпечення освітніх програм, було 
проведено дослідження та визначено напрями дій за кожною ОП, 
факультетом/інститутом. 

Результатами моніторингів стали зміни у викладанні окремих предметів, 
зміни викладачів, зміни в освітніх програмах, застосуванні кращих методів 
викладання та навчання. Було вдосконалено розклад щодо вибіркових 
дисциплін, змінено положення про організацію практик та оновлено вимоги 
щодо проходження практик, розширено застосування Moodle, проведені 
зустрічі про інформаційні ресурси університету для аспірантів та здобувачів-
заочників, удосконалено проведення опитування щодо якості викладання, 
удосконалено договір та організацію його підписання при поселенні у 
гуртожитки, проходять етапи переходу на електронний документообіг, інше. 

Працевлаштування випускників, співпраця з роботодавцями та 
випускниками 

Проблем у випускників із пошуком роботи в цілому по університету не 
виникає. На економічному факультеті студенти є повністю працевлаштованими 
ще під час навчання на магістратурі. Випускники факультету РГМ після 
завершення навчання легко знаходять роботу у різних сферах, де вимогою 
працевлаштування є знання іноземної мови (школи, курси, агенції, фінансові та 
ІТ-компанії, перекладацькі компанії, і т.п.).  Випускники ОПП ННІ СГМ  
знаходять роботу після завершення навчання, однак вона не завжди відповідає 
їхнім очікуванням. Щоб ширше поінформувати студентів про перспективи 
працевлаштування, на катедрі української мови і літератури активно функціює 
проєкт зустрічей із випускниками «Філологія: широкі можливості», під час 
яких випускники діляться корисними порадами (у сфері редакторської і 
коректорської діяльності, рерайтингу, копірайтингу, журналістської діяльності, 
комунікаційного супроводу організацій тощо). Зауважимо, що подібні зустрічі з 
випускниками, а також практиками організовують усі кафедри інституту. 

Актуалізовано аналіз  ринку праці та вивчення думок стейкхолдерів, 
зокрема залучення роботодавців та випускників до освітнього процесу та 
зустрічей для профорієнтації студентів. Підготовлені проєкти освітніх програм 
надавались роботодавцям для рецензування. Результати проведених заходів 
обговорюються на засіданнях кафедр і рад факультетів/інститутів.  

До проведення лекційних, семінарських, практичних робіт значно зросло 
залучення практиків, експертів та кількість заходів з роботодавцями (67). 
Так, відділом організації роботи зі студентами та випускниками було проведено 
заходи Дні кар’єри ЄС 2021 (24–25 травня 2021 р.), “Ярмарок професій” - 
листопад 2021 (залучено 9 компаній). Результатом такої співпраці стала 
домовленість про підписання договорів. 

Залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та випускників до 
вдосконалення освітнього процесу відбувалось шляхом організації циклів 
зустрічей їх зі студентами, аналізу запитань студентів до роботодавців, оцінок 
вимог роботодавців до головних компетентностей, на які є найбільший попит 
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на ринку праці. Використовуються бази проходження практик студентами  для 
отримання відгуків та зауважень до освітніх програм. Постійно 
організовуються зустрічі з послами України, співробітниками посольств, 
військовими, громадськими активістами, журналістами, лідерами громадських 
думок, неурядових організацій, фінансових установ, органів виконавчої та 
законодавчої влади, самоврядування, СБУ тощо. 

Забезпечення освітнього процесу 
Упродовж звітного періоду було здійснено низку заходів щодо 

покращення якісного складу груп забезпечення спеціальностей. Окрім того, 
низка викладачів активізували свою роботу на виконання кадрових вимог, 
передбачених ліцензійних умовами провадження освітньої діяльності. Основне, 
що збільшилась кількість публікацій викладачів і наукових працівників НаУОА 
в наукометричних виданнях Scopus, Web of Science, кількість посібників, 
методичних рекомендацій, підручників. Значно зросла кількість наукових 
заходів, які організовували і в яких брали участь НПП. Збільшилась і кількість 
викладачів із ненульовим h-index. Зросла кількість проєктів, які готують 
викладачі університету для участі у вітчизняних і міжнародних грантових 
конкурсах.  

Викладачі університету беруть участь у міжнародних та закордонних 
конференціях, у вітчизняних та міжнародних грантових конкурсах, у 
стажуваннях, зокрема, активно запрацював навчально-методичному центр 
«Школа освітніх інновацій» НаУОА (кількість випускників програми у 2021 
році з НаУОА – 26). Важливими є напрями професійних стажувань, як 
приклади: Клебан Ю.В. - стажування для викладачів університетів від EPAM: 
“IT Ukraine Association Teacher's Internship program held by EPAM Systems”; 
стажування за програмою Teach Summer For Teachers, SoftServer; Загребельний 
В.В. - Академія консалтингового бізнесу, 3-місячний курс TAX LAW 6.0; 
Балацька О.Р. - Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці 
(IIASC) на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава), 
наукове стажування «Академічна доброчесність»; Шминдрук О.Ф. - Carolina 
Dispute Settlement Services/ NSDRC Family Financial Mediation Training. Raleigh, 
North Carolina; Блащук Т.В. - Львівський національний медичний інститут імені 
Данила Галицького, факультет післядипломної освіти тематичне удосконалення 
“Медичне право”; Лідовець Т.М. - Академія консалтингового бізнесу, курс 
“Земельне право 3.0”; Боржецька Н.Л. - Університет Віадріна у Франкфурті-на-
Одері, Худолій А.О. в університеті Бейра Інтеріор, місто Ковілья, Португалія. 
Коцюк Л.М. - International Higher Education Forum 2021, онлайн-трейнінг від 
ТОВ "Dinternal Education, Oxford Professional Development Seminar - Oxford Day 
Online; Пелипенко О.А. - вебінари, організовані видавництвом Difusión 
(Барселона, Іспанія); Заблоцький Ю.В. (17 семінарів) - вебінари «Ресурси 
Clarivate для наукової діяльності»; «Відкритий доступ та план S», «How to 
Teach Online: Providing Continuity for Students», у всеукраїнській онлайн 
конференції для викладачів англійської «Teaching Experts», «The Importance of 
Stories in Teaching Young Learners by Herbert Puchta» від компанії Cambridge 
Assessment English, інші; Волошина-Нарожна В.О. - участь у міжнародному 
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стажуванні у Вищій школі бізнесу та підприємництва (Wyższa Szkoła Biznesu i 
Przedsiębiorczości), Польща; Лебедюк В.М. - закордонне стажування в 
університеті Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) в рамках програми 
Kirkland Research; Мацієвський Ю.В. - Наукове стажування у Polish Institute of 
Advanced Studies (Варшава, Польща); Атаманенко А.Є. та Конопка Н.О. - 
стажування у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині, Польща; 
Охріменко Г.В., Дем’янчук О.І. - Підвищення кваліфікації керівників 
експертних груп Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти, 
Охріменко Г.В. - програма для тренерів з медіаграмотності, Академія 
української преси, Фонд Конрада Аденауера в Україні; Мамонтова Н.А.  - 
підвищення кваліфікації в НБУ, інше. 

На факультеті романо-германських мов у 2021 році працювало 10 
іноземців (США, Польща, Канада, Франція). Вони здійснювали волонтерську 
діяльність та асистували на заняттях з практики англійської, німецької, 
французької, польської мов, проводили позааудиторні заходи, брали участь у 
конференціях.  

Щодо навчально-методичного забезпечення на всіх спеціальностях 
зросла якість заповнення навчальних матеріалів в системі Moodle. Закуплено 
сучасні комплекси для вивчення англійської мови. У Науковій бібліотеці 
НаУОА активно запрацювала система koha, яка дала можливість об’єднати 
систему інформаційного забезпечення університету щодо книжкового фонду, 
наукометричних баз, інформаційних ресурсів. Матеріально-технічне 
забезпечення університету акредитаціями оцінюється найвищим рівнем «А». 
Залишаються точкові потреби в оновленні комп’ютерної техніки кількох 
кафедр університету. 

Академічна доброчесність.  
Було проведено 71 захід популяризації академічної доброчесності. 

Зауважимо, що зросла кількість заходів як на університетському, так і на 
факультетському/інститутському рівнях. Зокрема, було проведено модуль з 
академічної доброчесності у «Школі освітніх інновацій» для викладачів НаУОА 
(Балацька О.Р.). Матласевич О.В. виступила на занятті із темою «Психологічні 
аспекти академічної доброчесності». 

Було проведено IV Літню школу з академічної доброчесності  (1-2 липня 
2021 р., онлайн), де представлено систему забезпечення якості у закладах 
освіти. 

Важливими заходами стали проведення Тижня академічної доброчесності 
та Днів якості. В рамках Днів якості 24.05.2021 проведено Турнір з академічної 
доброчесності (разом з Олієвською О.Г., Захаровою К.Б.). Важливо, що усі 
загальноуніверситетські заходи проведено зі студентським самоврядуванням. 

Наукова бібліотека  провела семінари на тему академічної доброчесності 
“Як уникнути плагіату” для першокурсників (усіх груп), окреме заняття для 
заочників та окреме для аспірантів. 

Для підтримки антикорупційної діяльності було проведено тренінг для 
студентів, тренінг для представників органу студентського самоврядування та 
навчання з формування та оцінки корупційних ризиків.  
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Університет бере участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності 
та якості освіти», що проводиться  Організацією «Американські Ради з 
міжнародної освіти». Разом з Каламаж Р.В. та Михальчуком Б.С. проведено 
опитування здобувачів освіти, викладачів щодо дотримання академічної 
доброчесності. Пройдено семінари та визначено плани вдосконалення 
популяризації та дотримання академічної доброчесності. 

На комісії з питань якості освіти розглянуто заяву про порушення 
академічної доброчесності – академічне шахрайство та несанкціонована 
співпраця (протокол №5 від 20.11.2021 року).  

Важливою участю у 2021 році стало дослідження корупційних ризиків в 
межах проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вищих навчальних закладах: від 
визначення ризиків до їх подолання»: самоаналіз, опитування студентів, 
викладачів, адміністрації, формування плану мінімізації корупційних ризиків. 
Професіонал з антикорупційної діяльності Михальчук Б.С. та представниця 
юридичної клініки «Pro Bono» Кубан А. проходили навчання, здійснювали 
самоаналіз університету. 25-27 жовтня 2021 року відбувся аудит університету 
від організаторів дослідження. Визначено напрями дій, які затверджені 
ректоратом університету. 

Як приклад, на факультетах/інститутах також проводили: науково-
методичний семінар щодо дотримання академічної доброчесності для студентів 
економічного факультету (Іванчук Н.В.); лекцію «Академічне письмо: 
підготовка та написання наукових текстів» для правників (Балацька О.Р.), 
навчально-методичні семінари на тему: «Перевірка знань і дистанційному 
режимі: інструменти, проблеми, досвід» та «Дотримання принципів академічної 
доброчесності під час написання наукових робіт студентами» (на факультеті 
РГМ), інше. 

Тьютори кожної академічної групи 1 курсу у вересні провели години 
тьютора щодо ознайомлення першокурсників із правилами внутрішнього 
розпорядку, нормативними документами, що регулюють навчальний процес в 
НаУОА (Статутом НаУОА, Кодексом академічної доброчесності), про культуру 
студентів, про розуміння антикорупційної діяльності. 

Студенти бакалаврату обов’язково слухають теми дотримання академічної 
доброчесності на предметі «Українська мова за професійним спрямуванням», 
де «Академічне письмо» є модулем предмету і на предметах «Організація 
науково-дослідної роботи». Магістри – на предметах з методології наукових 
досліджень, а аспіранти слухають дисципліну «Academic Writing». 

Для посилення контролю за дотримання академічної доброчесності 
кафедри оновлюють перелік тем наукових робіт, викладачі збільшили 
нагадування для здобувачів освіти щодо  дотримання академічної 
доброчесності. 

Проведені заходи щодо посилення розуміння учасниками освітнього 
процесу їх ролі у забезпеченні якості освіти: 

9.02.2021 року зорганізована онлайн-зустріч зі студсамоврядуванням щодо 
їхньої ролі в акредитаційних процесах. 

У лютому 2021 році відбулись дві стратегічні сесії з працівниками НаУОА 
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щодо перспектив розвитку, сильних та слабких сторін ЗВО. 
15 квітня та 24-25 травня в рамках Днів якості були організовані зустрічі 

щодо ролі студентів в забезпеченні якості освіти (Шулик Ю.В., Захарова К.Б., 
Матер’ян Е.М., Кулеша Н.П.) 

20.04.2021 року відбувся тренінг для студентської комісії з якості освіти та 
академічної доброчесності (Шулик Ю.В.). 

01.09.2021 проведено семінар для першокурсників «Організація освітнього 
процесу НаУОА» (Каламаж Р.В., Шулик Ю.В., Балацька О.Р., Кондратюк В.В.).  

У вересні-жовтні проведені 2 тренінги для нових/молодих викладачів щодо 
організації навчання, викладання, академічної доброчесності та інформаційні 
системи НаУОА. 

01.10.2021 проведені зустрічі з аспірантами НаУОА щодо організації 
навчання та забезпечення якості освіти, академічної доброчесності.  

Дні якості 2021:  
24.05.2021 року відбувся семінар-засідання Школи освітніх інновацій 

«Кращі практики викладання у НаУОА» (ментор – Маслова Ю.П., спікери: 
Балацька О. Р., Карповець Х. М., Коцюк Ю. А., Гуменна Н. В., Гандзілевська Г. 
Б., Коцюк Л. М.); зокрема, Коцюк Л.М. презентувала тему "Організація 
тестувань різного типу в умовах онлайн навчання на засадах академічної 
доброчесності"; 

25.05.2021 року відбувся Методичний семінар щодо організації практик 
(Спікери: Шевчук Д. М., Голоюх Л. В.); 

26.05.2021 року обговорено результати моніторингу освітнього 
середовища й опитування щодо академічної доброчесності (спікери: Шулик Ю. 
В., Каламаж Р. В., Кондратюк В. В.); 

27.05.2021 року організовано круглий стіл «Досвід успішних акредитацій» 
(спікери: Каламаж Р. В., Шевчук Д. М., Конопка Н. О., Гущук І. В., Харчук Ю. 
Ю.). 

Комісія з питань якості освіти 
1. Проведено 11 засідань комісії, на яких обговорено питання 

навчально-методичного, інформаційного, матеріального забезпечення в 
університеті.  

2. Комісія ініціювала перегляд та розглянула 33 освітні програми та 
навчальні плани до них. 

3. На розширеному засіданні комісія розглядала питання щодо 
порушення академічної доброчесності. 

Внутрішня система управління якістю 
1. Сформовано звіт про виконання Цілей університету за 2021 рік. 
2. Згідно з затвердженою програмою проведено 46 внутрішніх аудитів 

системи управління якістю НаУОА. Перевірено коригувальні дії.  
3. Актуалізовано Ризики і можливості НаУОА. 
4. Сформовано цілі університету на 2022 рік.  
5. Проведено фінансовий аудит НаУОА. 
Можливості поліпшення якості вищої освіти в НаУОА у 2022 році: 
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1. Проведення тренінгів для гарантів, завкафедр, студсамоврядування 
щодо їх ролі у забезпеченні якості освіти; 

2. Проведення заходів з академічної доброчесності, якості освіти для 
викладачів та здобувачів освіти.  

3. Вдосконалення формування рейтингу працівників. 
Визначені цілі у сфері якості НаУОА на 2022 рік: 

1. Розбудова потенціалу надання освітніх та наукових послуг  
2. Цифровізація процесів управління університетом 
3. Підвищення ефективності кадрового потенціалу університету 
 

Фінансово-економічна діяльність  
У 2021 році фінансування університету здійснюється за наступними 

бюджетними програмами: 
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; 
2201080 Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки та 

техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів; 
2201140 Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти; 
 2201210 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття 

освіти. 
Загальний обсяг  фінансування Національного університету «Острозька 

академія» за бюджетною програмою 2201160 (освіта) у 2021 році відповідно 
до кошторису доходів та видатків зі внесеними змінами складає 100482,2 
тис.грн  (що більше порівняно з 2020 на 18,9 відсотків або на 16003,5 тис.грн за 
рахунок збільшення видатків на оплату праці, комунальних послуг та 
енергоносіїв та видатків та капітального ремонту покрівлі гуртожитку №10), в 
тому числі фінансування із загального фонду – 48183,9  тис.грн та із 
спеціального фонду – 52298,3 тис.грн. (в тому числі залишки на початок 2021 
року 18009,5 тис.грн.).  

За рахунок  коштів загального фонду у 2021 році університет виплачує 
заробітну плату працівникам, здійснює належні соціальні виплати студентам з 
числа сиріт, здійснює оплату комунальних послуг, а також видатки на 
капітальний ремонт покрівлі гуртожитку №10. Загальна сума видатків 
загального фонду за 11  місяців  2021 року становить 41871,8 тис.грн., в тому 
числі: на заробітну плату з нарахуваннями 39935,9 тис.грн., на соціальні 
виплати студентам з числа сиріт  – 521,7 тис. грн., на оплату комунальних 
послуг – 1409,4 тис.грн., на інші поточні видатки – 4,8 тис.грн. 

За 11 місяців 2021 року на рахунки спеціального фонду НаУОА надійшло 
коштів в сумі 40886,1 тис.грн, (що на 11,9 відсотків більше ніж за аналогічний 
період 2020 року),  в тому числі від плати за навчання та освітні послуги 
33576,8 тис.грн., від плати за проживання у гуртожитку 6245,8 тис.грн., від 
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плати за оренду 65,6 тис.грн., від інших надходжень 7,8 тис.грн, від розміщення 
на депозитному рахунку тимчасово вільних коштів та інших власних 
надходжень 990,2 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  видатків. Загальна сума видатків спеціального фонду за 11  місяців  2021 
року становить 38997,3 тис.грн., в тому числі: на заробітну плату з 
нарахуваннями 31558,4 тис.грн., на придбання обладнання, комп’ютерної 
техніки та поповнення бібліотечного фонду 120,6 тис. грн., оплату комунальних 
послуг – 3538,1 тис.грн., придбання предметів, матеріалів – 1558,6 тис.грн., на 
оплата послуг (крім комунальних) – 1417,9 тис.грн., на відрядження – 15,4 
тис.грн., на виплату матеріальної допомоги та премій студентам – 91,5 тис.грн., 
на капітальний ремонт покрівлі головного корпусу – 424,2 тис.грн., на інші 
видатки – 469,4 тис.грн. 

У 2021 році забезпечено виконання кошторису по доходах і видатках за 
бюджетною програмою 2201160 та станом на 1.12.2021 року відсутня 
заборгованість з виплат стипендії, заробітної плати та оплати комунальних 
послуг. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 
бюджетною програмою 2201040 (наука)  у 2021  році відповідно до 
кошторису доходів та видатків із врахуванням внесених змін   складає 1146,2 
тис. грн (що більше порівняно з 2020 роком на 33,3 відсотка), весь обсяг за 
рахунок спеціального фонду. За рахунок коштів спеціального фонду у 2021 році 
реалізовується один грантовий проект. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 
бюджетною програмою 2201190 (академічна стипендія) у 2021  році 
відповідно до кошторису доходів та видатків  складає 8088,5 тис.грн.   За 11 
місяців 2021 року на виплату академічних стипендій студентам, аспірантам та 
докторантам Національного університету «Острозька академія» використано 
коштів в сумі 7318,5 тис.грн. 

За бюджетною програмою 2201140 «Фонд розвитку закладів фахової 
передвищої та вищої освіти» університет у 2021 році за результатами конкурсу 
проєктів, отримав фінансування на проведення капітального ремонту пожежної 
сигналізації гуртожитків №4 та №10 та частково на капітальний ремонт 
покрівлі головного корпусу  на загальну суму 830,0 тис.грн. 

За бюджетною програмою 2201210 «Державне пільгове довгострокове 
кредитування на здобуття освіти» університетт отримав 725,6 тис.грн та видав 
кредитів на навчання для 8-ми студентів.  

За бюджетною програмою 2201080 «Державні премії, стипендії та гранти в 
галузі освіти, науки та техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів» 
передбачено кошти в сумі 28,9 тис.грн для виплати стипендії Кабінету 
Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти у 2021 році. 
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Робота адміністративно-господарської частини  

      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 63 споруди загальною 
площею 59 961,9 кв.м, та земельною ділянкою 26,86 га. Значна частина обєктів 
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.  
 План капітальних і поточних ремонтів навчальних приміщень і гуртожитків 
був сформований з урахуванням визначени пріоритетів та матеріальних 
можливостей. 
 Проведено поточні та капітальні роботи згідно плану робіт АГД на 2021 р., 
додаток №1. 
  На сьогодні в НаУОА функціонує 9 гуртожитків. Загальна кількість 
мешканців гуртожитків становить 1024 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 що 
відображені у «Положенні та правилах проживання у студентських 
гуртожитках», договорах найму житла,  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 
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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. 
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 риштувань,  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. 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 2021 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.  
 

Додаток 1 
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   Служба  з охорони праці та протипожежної безпеки 

1. Розроблена та затверджена  інструкція з охорони праці з експлуатації електроустановок та 
інструкції з охорони праці для студентів. 
2. Проведене обстеження з оформленням актів на верстатне обладнання . 
3. Проведене обстеження з оформленням актів ручного електроінструменту. 
4. Проведене обстеження з оформленням актів драбин і стрімянок. 
5. Продовжено термін дії інструкції  з питань техногенної безпеки. 
6.Проведена перевірка стану контурів заземлення, опору ізоляції проводів електрообладнання 
гуртожитків №1, №4, №3, №6,  студ. містечко №2 та котелень. 
7. Проведено перевірку та технічне обслуговування пожежних гідрантів та пожежних 
рукавів. 
8.Проведено технічне обслуговування вогнегасників ( перезарядка). 
9. Гуртожитки № 10 і № 4 облаштовані пожежною сигналізацією. 
10. Направлено працівників з небезпечними умовами праці для навчання в Рівненський 
навчальний центр. 

     Експлуатаційно-технічний відділ  
1.Фарбування фасаду будівлі ЕТВ. 
2.Забезпечення технічними засобами по встановленню плит ПК для влаштування містка . 
3.Закуплено пальне А-95 – 500 л , А -92 – 500 л. 
4.Підготувлено транспорт та пройшов технічний огляд. 
5.Ремонт на встановлення двигуна для автомобіля Богдан- DF-30. 
6.Перевезення матеріалів на поточні ремонти гуртожитків- постійно. 
7.Проведення Т.О. та обслуговування автомобілів( автобус Богдан, Мерседес та Богдан- DF-
30. 
8.Реконструкція освітлення парку ( заміна та встановлення прожекторів). 
9.Підтримка чистоти в ПТО та прилеглих територій. 
10.Косіння трави та обрізка дерев прилеглих  територій НаУОА. 
11.Встановлення лічильника електроенергії на ПТО, столярному цеху та будівлі. 
12.Фарбування ПТО. 
13.02.02.2021 проведено тех. огляд автобусів Богдан, Мерседес та 02.08.2021р. 
14.Відремонтовано автомобіль Таврія(заміна тормозних колодок, шарові тяги). 
15.Замовлено бланки шляхових листів (легкового автомобіля). 
16.Здійснено тех. огляд автомобіля «Пікап». 
17.Накриття люку у 8 гурт. (роботи з краном). 
18.Поточний ремонт будівлі. 
19.Поточний ремонт складу (покрівля рубероїдом). 
20.Облаштування кімнати для електриків, сантехніків (заміна дверей, фарбування стін, стелі, 
підлоги та встановлення поручень) – кімната на 2 поверсі.         

Поточний ремонт навчальних корпусів 
1. Облаштування огородження за адмін. корпусом. 
2. Благоустрій територї: косіння газонів, сапання клумби-постійно. 
3. Поточний ремонт: миття скляних поверхонь, прибирання, підфарбування стелі та стін 

– постійно. 
4. Встановили скляну вивіску з емблемою «ОА» на існуючому фундаменті. 
5. Розширили головні в’їздні ворота. 
6. Встановили знак про заборону паркування автотранспорту. 
7. Провели зачистку та фарбування стовпців на містку перед навчальним корпусом. 
8. Встановили додаткові сміттєві контейнери. 
9. Встановили навіси (дошки) над двома приямками. 
10. Встановили освітлення в підвальному приміщенні, монтаж вимикачів та розеток. 
11. Облаштували водостічну систему скляних навісів у внутрішньому дворику. 
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12. Облаштування облицювальної плитки в двох приямках навчального корпусу з 
внутрішньої сторони 

13. Провели реконструкцію колодязя пожежного гідранту за навчальним корпусом. 
14. Переклали бруківку частинами в 4 місцях, частково для відводу води від фундаменту 

навчального корпусу. 
15. Замінили склопакет на вежі та вітраж між I та II поверхом. 
16. Дошили профнастилом підпірну стіну. 
17. Створення нового комп’ютерного класу «Лабораторія досліджень гібридних загроз 

національній безпеці » в ауд. 411. 
18. Облаштування бруківкою фундаменти під скляною вивіскою, та нанесли мозаїку. 
19. Встановили проекційні дошки в ауд. 410,208,111, а також додаткові розетки для їх 

підключення. 
20. Оббили стіни, хлорували, грунтували та виводили грибок по стінах в адмін. корпусі. 
21. Заміна непрацюючого освітлення біля арткластеру та на переході в адмін. корпус. 
22. Підготовка системи опалення до опалювального сезону. 
23. В котельні замінили насос, електромагнітний клапан  в котлі, пускач магнітний з 

тепловим захистом, 16 А  автомати – 4 шт., освітлення. 
24. Наповнили крісла-мішки пінопластовим наповнювачем. 
25. Замінили непрацюючі розетки та вимикачі  в навчальному корпусі. 
26. Ремонт змішувачів, унітазів, з заміною картриджів, зливної арматури, шлангів та 

прокладок. 
27. Замінили в дверних санвузлів непрацюючі шпінгалети (12 шт.). 
28. Дезінфекція приміщень аудиторій, перил, дверних ручок  - постійно. 
29. Прочистили зливну систему у внутрішньому дворику та біля арткластеру. 
30. Влаштування перил для маломобільних людей у туалеті господарської частини. 
31. Влаштування містка через канаву. 
32. Поточні ремонти по аудиторіях коридорах ( фарбування підлоги, стін, ремонт меблів). 
33. Поточні ремонти покрівлі над діаспорою, 18-21 аудиторіях та водостічних жолобів. 
34. Капітальні ремонти по приміщеннях першого поверху старомонастирського корпусу 

під музейні кімнати( штукатурка стін, фарбування, влаштування підлоги з паркету). 
35. Перевірка усіх вогнегасників. 
36. Реконструкція озера. 
37. Упорядкування територій. 
38. Капітальний ремонт покрівлі актової зали. 

Поточний ремонт гуртожитків 
1. Поточний ремонт місць загального користування. 
2. Благоустрій прилеглої території. 
3. Облаштування клумб біля гуртожитків 
4. Облаштування житлових кімнат гур №5. 
5. Перевезення та демонтаж обладнання з гуртожитку №7 у звязку із закінченням 

договору оренди. 
6. Ремонт підлоги в кімнаті №6 гур №5. 
7. Фарбування смітників. 
8. Ремонт душової кабіни у гур №1 к.317, влаштування плитки. 
9. Поточний ремонт кімнат № 213, №100, №420. 
10. Ремонт готельних номерів (люкс) №412 та №414. 
11. Фарбування підвіконників, радіаторів кухонь, коридорів. 
12. Монтаж водовідливи (ринви) на вході в гуртожиток. 
13. Косіння трави та прибирання прилеглої території. 
14. Догляд за клумбою, висадка квітів та ін. 
15. Поточний ремонт сантехнічного обладнання в душових. 
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16. Капітальний ремонт зовнішнього водопроводу ф 63мм. довжиною 47 п.м. до 
гуртожитку №8. 

 
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. Організація договірної роботи, підготовка типових договорів, 
укладення та погодження договорів НаУОА; 

2. Нормотворча робота, подання пропозицій щодо вирішення 
правових питань, пов’язаних з діяльністю НаУОА; 

3. Організація та ведення претензійної та позовної роботи НаУОА; 
4. Правове забезпечення вступної кампанії, робота із вступниками та 

студентами пільгових категорій; 
5. Поточна робота (надання юридичних консультацій, відповідей на 

запити та листи, проведення юридичної експертизи та погодження проектів 
наказів, рішень, розпоряджень, внутрішніх нормативних документів НаУОА, 
інших документів, підготовлених структурними підрозділами НаУОА, 
здійснення їх правової оцінки на предмет законності), документальне 
оформлення об’єктів нерухомого майна, що перебуває на балансі ЗВО та 
земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ЗВО, 
представництво інтересів НаУОА, юридичний супровід робочих та 
колегіальних органів НаУОА. 

І. 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 
особливостей 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. 

У 2021 році було переглянуто форми типових договорів НаУОА: про 
надання освітніх послуг, про навчання, про найм житла в гуртожитку, про 
послуги тимчасового проживання, про практику студентів, про співпрацю та 
інших. Також було розроблено проекти типових договорів про надання освітніх 
послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ведеться онлайн 
Журнал обліку договірної роботи Національного університету «Острозька 
академія» (далі – Журнал). У Журналі договори реєструються за різними 
категоріями окремо. Журнал забезпечує оперативний пошук конкретних 
договорів, зокрема, відомості внесені в Журнал дають можливість встановити 
реєстраційний номер договору, предмет договору, сторін за договором, ціну 
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договору, строк дії договору та структурний підрозділ, який відповідає за 
зберігання та супровід договору. 

 За 2021 рік було розроблено та зареєстровано: 
1. Понад 415 загальних договорів; 
2. Близько 160 договорів про надання освітніх послуг на заочній 

формі навчання; 
3. Понад 460 договорів про надання освітніх послуг на денній формі; 
4. 14 договорів про міжнародне співробітництво; 
5. 30 договорів про співпрацю з вітчизняними партнерами. 

У порівнянні з 2019 та 2020 роками збільшилася кількість загальних 
договорів,  договорів про співпрацю з іноземними партнерами, договорів про 
співпрацю з вітчизняними партнерами, договорів про надання освітніх послуг 
на денній формі, а на рівні з попереднім роком залишилася кількість договорів 
про надання освітніх послуг на заочній формі. (Діаграма 1).  

Також у 2021 році було проаналізовано та зареєстровано 27 договорів про 
надання додаткових освітніх послуг, а саме проведення занять на підготовчих 
курсах. 

Діаграма 1 
Кількість укладених договорів НаУОА 2019-2021 рр. 

 

 
 
II. Нормотворча робота 
У 2021 році Юридичним 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 було розроблено та внесено до зміни до 22 
внутрішніх нормативно-правових актів.  Загалом у реєстрі міститься понад 165 
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 
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вказаних умов всебічно і комплексно забезпечується Юридичним відділом 
НаУОА. 

Діаграма 2 
Кількість внутрішніх нормативно-правових актів НаУОА  

2019-2021 рр. 

 
  
ІІІ. Робота з боржниками ЗВО 
На кінець 2021 року всі борги за освітні послуги на денній формі є 

опрацьованими, примусово стягуються органами Державної виконавчої служби 
або оплачуються частинами відповідно до умов договорів реструктуризації 
боргу за надання освітніх послуг.  

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. 

ІV. 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 реалізації ними права на 
спеціальні умови вступу. 

 Зокрема, протягом вступної кампанії 2021 року Юридичним відділом 
було зареєстровано 92 абітурієнти, які віднесені до пільгових категорій 
вступників, які вступали на денну та 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 1). 

Таблиця 59 

Пільгові категорії абітурієнтів НаУОА 2021 р. 

Назва пільгової категорії 
Кількість 

абітурієнтів 
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Діти учасників бойових дій 46 

Учасники бойових дій 13 

Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування 8 

Діти з інвалідністю віком до 18 років 16 

Діти з багатодітних сімей (п’ятеро дітей) 3 

Інші категорії 6 

У порівнянні з 2020 роком кількість вступників пільгових категорій 
зменшилася на 14% (Діаграма 3). 

Діаграма 3 
Кількість вступників – представників пільгових категорій НаУОА  

2019-2021 рр. 

 
 
У березні-травні 2021 року юрисконсультом було підготовлено 5 

відеоматеріалів для абітурієнтів щодо особливостей вступу представників 
пільгових категорій, договору про надання освітніх послуг, договору про 
навчання, формування вартості освітньої послуги тощо. 

Також було сформовано витяги з нормативно-правових актів про 
особливості вступу 2021 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.  
 V. 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; 
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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. Документальне оформлення об’єктів нерухомого майна, що перебуває на 
балансі ЗВО та земельних ділянок, які перебувають у постійному 
користуванні ЗВО; 

7. Інші види діяльності, які потребують юридичного аналізу. 
За 2021 рік Юридичним відділом НаУОА було підготовлено близько 40 

відповідей на офіційні листи/запити/звернення, погоджено більше ніж 400 
договорів, які були укладені  НаУОА з іншими суб’єктами договірних відносин, 
а також щоденно надавались усні юридичні консультації. Також забезпечується 
правовий супровід призначення стипендій студентам НаУОА та роботи 
стипендіальної 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. 

Юридичний відділ здійснює постійний 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  
 Ключовими напрямами діяльності уповноваженого з антикорупційної 
діяльності у 2021 році в НаУОА були:  

- організація антикорупційної роботи в університеті; 
- контроль за належною організацією антикорупційної роботи в усіх 

підрозділах університету;  
- інформування та забезпечення обізнаності персоналу та студентів щодо 

антикорупційних принципів закладу та вимог антикорупційного Закону;  
- оцінка та управління корупційними ризиками та робота з 

антикорупційними політиками;  
- запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних 

обмежень;  
- забезпечення вимог фінансового антикорупційного контролю 

(декларування);  
- розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного Закону (у 

разі наявності) та консультація щодо норм антикорупційного 
законодавства. 
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 Організація антикорупційної роботи у університеті та контроль за 

належною організацією антикорупційної роботи здійснювався відповідно до 
затвердженої Антикорупційної програми, плану моніторингу підрозділів та 
плану заходів щодо дотримання законодавства на 2021 рік. Упродовж року 
уповноваженим надано 23 консультації щодо трактування норм 
антикорупційного законодавства працівникам університету та здобувачам 
вищої освіти. Проведено інструктажі під час призначення/переведення на 
посади із організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими 
функціями (6 осіб). Проаналізовано контрагентів для підписання договорів 
оренди та здійснено аналіз тендерної документації на предмет її відповідності 
ЗУ «Про публічні закупівлі». Антикорупційним уповноваженим надано 
відповідь на 8 запитів через визначений інструмент комунікації – 
антикорупційну скриньку: anticor@oa.edu.ua. Взято участь у двох внутрішніх 
аудитах, зокрема річного фінансового аудиту НаУОА та проведене одне 
внутрішнє розслідування, за результатами якого не виявлено порушень 
антикорупційного законодавства. 
 Важливим аспектом антикорупційної діяльності у 2021 році стало 
налагодження комунікації та робота із мінімізацією можливих корупційних 
ризиків. Проведено внутрішнє опитування серед здобувачів освіти на предмет 
оцінки рівня нетолерантності до корупції у НаУОА. Відповідно до результатів 
проведено 7 заходів для здобувачів вищої освіти, зокрема, про роль студентів у 
антикорупційних політиках в університеті. Робота зі студентами була основним 
напрямком діяльності в межах інформування та забезпечення обізнаності 

антикорупційних принципів закладу та принципів академічної доброчесності. 
 Уповноваженим з антикорупційної діяльності не виявлено порушень 
вимог антикорупційного законодавства у 2021 році щодо конфлікту інтересів 

та порушенню інших антикорупційних обмежень у НаУОА. 
 У другій половині 2021 року в НаУОА проведена активна робота з оцінки 

та управління корупційними ризиками. Завершено зовнішню оцінку 
корупційних ризиків, а ректоратом та комісією з оцінки корупційних ризиків 
НаУОА затверджено ризик реєстр та план мінімізації корупційних ризиків на 
2021-2023 роки. Результати зовнішньої оцінки доступні за офіційному веб-сайті 
університету за покликанням: https://www.oa.edu.ua/ua/info/anti-koruptsiya-
nauoa/diyalnist. Важливим компонентом процесу оцінки корупційних ризиків 
стали результати зовнішнього опитування здобувачів освіти, співробітників, 
викладачів та ректорату НаУОА. Зокрема опитування пройшли 139 здобувачів 
освіти, 22 співробітники, 12 членів ректорату та 51 викладач НаУОА. 
Зовнішніми аудиторами та антикорупційним уповноваженим проведено 22 
інтерв’ю та дві робочі групи із ключовими особами відповідальних за ключові 
напрями в університеті, студентами та викладачами. Результати опитування 
стали основою для виокремлення напрямків роботи з оцінки корупційних 
ризиків у 2021 та на 2022 рік. Основними напрямами роботи з корупційними 
ризиками в НаУОА у 2021 році стали: освітній напрям, гуртожитки, процедури 
пов’язані із заключенням договорів оренди, закупівлі та міжнародна діяльність. 
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 Антикорупційним уповноваженим здійснено роботу із забезпечення 

вимог фінансового антикорупційного контролю (декларування), зокрема 
проконсультовано суб’єктів декларування НаУОА щодо необхідності подати 
декларацію та надано індивідуальні консультації із їх заповнення. 
 Можливості поліпшення антикорупційного напрямку в НаУОА у 2022 
році: 
 1. Робота із затвердженим планом мінімізації корупційних ризиків та його 
виконання; 
 2. Збільшення кількості тренінгів для здобувачів освіти; 
 3. Проведення антикорупційного тренінгу для викладачів та адміністрації 
НаУОА. 
 
 
 
 


