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Загальна характеристика навчального закладу 

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 

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. 

     Станом на грудень 2022 р. підписано 64 міжнародні угоди про співпрацю з 

університетами та науковими установами Болгарії, Великобританії, Греції, 

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

Польщі, Португалії, Словаччини, США, Туреччини, Франції, Хорватії, Чехії, 

Швеції, Японії, Індонезії тощо. 

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». 

Університет також є більш ніж десятикратним домінантом Книги рекордів 

України в категорії «Масові заходи». 

     У 2022 році друге місце з 17 українських ЗВО, що представлені у 

цьогорічному рейтингу, і загалом 284 місце у світі, позицій у порівнянні з 

2021 роком (у 2021 НаУОА посідала 389 позицію). Зокрема Острозька 

академія посіла перші місця за рівнем екологічності використання 

транспортних засобів й управління відходами, випередивши інші українські 

університети. За рівнем облаштування й інфраструктури наш університет 

посів другу сходинку серед українських ЗВО. Серед показників, що 

стосуються використання водних ресурсів, екологічного використання енергії 

і змін клімату, Острозька академія посідає п'яту позицію й шосту сходинку в 

категорії екологічна освіта та наукові дослідження. 

     Також Національний університет «Острозька академія» потрапив на 

онлайн-простір української культури на платформі Google Arts& Culture – 

«Україна поруч» (Ukraine is Here), який реалізується Google спільно з 

Міністерством культури та інформаційної політики України. 

     Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18.11.2022 №1033, 

відбулося внесення змін до складу Наглядової ради Національного 

університету "Острозька академія". До неї ввійшли відомі громадські діячі, 

військові й політичні керівники, підприємці.  

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). 



Голова експертної ради з психологічних наук Міністерства освіти і науки 

України (Наказ МОН від 02.12.2022 № 10920) ; член спеціалізованої вченої 

ради Д 48.125.03 з педагогічної та вікової психології (Національний 

університет «Острозька академія»). Голова та член редколегій низки наукових 

журналів, енциклопедичних видань.  

Депутат Рівненської обласної ради 6 скликання. Член Конституційної 

Асамблеї з 2012 року, комісія з питань прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина. 

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

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

Наукової ради МОН секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та 

спорту» (Наказ МОН від 20 червня 2019 р. № 859) 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

     В університеті станом на 31.12.2022 р. працює 406 осіб (364 – за основним 

місцем роботи,  42 — за сумісництвом), із них: 

- науково-педагогічних працівників працювало протягом 2021-2022 

навчального року - 204 особи, з них 173 — за основним місцем роботи, 31— за 

сумісництвом. 

- докторів наук –  45 осіб, з них мають вчене звання професора –  32), за 

основним місцем роботи — 40 осіб, з них мають вчене звання професора – 28 

осіб,  за сумісництвом — 5 осіб, з них мають вчене звання професора – 4 

особи); 

  кандидатів наук – 97 осіб, докторів філософії 5 осіб. За основним 

місцем роботи —  92 особи, з них мають вчене звання доцента - 46 осіб, за 

сумісництвом —  10 осіб, з них 5 – мають вчене звання доцента; 

 керівники підрозділів —   17 осіб; 

- адміністративний, навчально-допоміжний персонал —   99 осіб; 

 обслуговуючий персонал–  86 особи (рис.1). 

 
Рис.1.Структура працівників Національного університету  "Острозька 

академія" за основним місцем роботи за 2022 рік,% 

     Розглянувши рисунок 2, можна проаналізувати кількісний та якісний склад 

науково-педагогічного персоналу за основним місцем роботи протягом 2022 

року: викладачі, які мають науковий ступінь доктора наук, та вчене звання 

професора або доцента -  23%,  науковий ступінь кандидата наук – 53,2%, у 

загальному з науковими ступенями та вченими званнями 76,2% викладачів. У 

сукупності основну частку науково-педагогічного персоналу Національного 



університету «Острозька академія» становлять викладачі з вченими званнями 

та\або науковими ступенями. Частка викладачів без наукового ступеня (23,8%) 

включає аспірантів та викладачів-практиків. 

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

основним місцем роботи та за сумісництвом за 2022 рік, %, 

Таблиця 1 

Динаміка показників професорсько-викладацького складу 

Національного університету “Острозька академія” 2018-2022 рр. 

№п/н Професорсько-викладацький склад 2018 р. 2019 р. 2020р. 2021 р. 2022 р. 

1. Загальна чисельність науково-

педагогічних працівників, всього осіб, з 

них:  

докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

           викладачів без наукових     ступенів 

196 

 

 

47 

113 

30 

206 

 

 

43 

115 

48 

194 

 

 

50 

100 

44 

202 

 

 

48 

104 

51 

204 

 

 

45 

97 

64 

2. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за основним місцем роботи, 

всього осіб, з них:  

докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

           викладачів без наукових     ступенів 

169 

 

 

34 

103 

32 

176 

 

 

35 

102 

39 

170 

 

 

42 

90 

38 

170 

 

 

42 

92 

37 

173 

 

 

40 

92 

44 

3. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за сумісництвом, всього осіб, 

з них:  

докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

           викладачів без наукових     ступенів 

27 

 

 

10 

10 

7 

27 

 

 

8 

13 

6 

24 

 

 

8 

10 

6 

31 

 

 

6 

12 

12 

31 

 

 

5 

10 

16 

       У таблиці 1 зазначена динаміка показників професорсько-викладацького 

складу Національного університету «Острозька академія» протягом 2018-2022 

років. Простежується тенденція до збільшення докторів наук, професорів. Про 

це свідчить показник наявності докторів наук, професорів за основним місцем 

роботи у 2018 році  — 34 особи (20,1%) та у 2022 році — 40 осіб (23,1%).     

Розглянемо детальніше динаміку загальної чисельності науково-педагогічних 

працівників Національного університету «Острозька академія» на рисунку 3. 



 
Рис.3. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників 

за 2018-2022 роки, осіб. 

Протягом досліджуваного періоду загальна чисельність науково-

педагогічних працівників мала нестабільну тенденцію. Так, у 2020 році 

відбулось зменшення загальної чисельності працівників за основним місцем 

роботи на 6 осіб за рахунок оптимізації навчального процесу та зменшення 

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

професорів чисельність збільшилась на 7 осіб, хоча протягом досліджуваного 

періоду показник чисельності викладачів кандидатів наук, доцентів 

змінювався за рахунок сумісників та викладачів за основним місцем роботи, 

які захистили дисертації на звання доктора наук протягом 2022 року. 

 Розглянемо динаміку чисельності науково-педагогічних працівників за 

основним місцем роботи на Рисунку 4. 

 

Рис.4. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників 

за основним місцем роботи за 2018-2022 роки, осіб. 

       Проаналізуємо динаміку загальної чисельності науково-педагогічних 

працівників за сумісництвом (рис.5). Показник залучення викладачів із 

сторонніх організацій з 2018 року до 2021 року кожного року зменшувався, у 

2021 та 2022 роках простежується незначне збільшення викладачів-сумісників 

(2018 рік – 27 осіб (13,8%)  у порівнянні із 2022 роком – 31 особа (15,2%), у 

зв’язку із запрошенням до викладання викладачів-практиків.  Так у 2018 році 

за сумісництвом працювало 13,8% викладачів від загальної чисельності 

науково-педагогічних працівників, у 2019 році - 13,1%, у 2020 році — 12,4%, у 

2021 році – 15,3%, у 2022 році – 15,2%. 



 
Рис.5. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників 

за сумісництвом за 2017-2022  роки, осіб. 

На рисунку 6 зображено результати проведеної вибірки вікового складу 

науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи: до 35 років (37 

осіб) – 21,4 %; від 35 до 45 років (68 осіб) – 39,3%; від 45 до 55 років (28 осіб) 

– 16,2%; від 55 років та більше (40 осіб) – 23,1%. 

 

Рис. 6. Структура науково-педагогічних працівників за віком у 2022 

році,% 

     Проаналізувавши вікові показники професорсько-викладацького складу, 

можна стверджувати, що основний потенціал університету - це науковці, 

віком до 45 років – це 105 осіб, які складають 60,7% (21,4% - віком до 35 років 

та 39,3% - віком до 45 років). Середній вік докторів наук 55 років (16 докторів 

наук, професорів пенсійного віку), середній вік кандидатів наук 40 років 

(лише 5 кандидатів наук пенсійного віку), у загальному, середній вік науково-

педагогічних працівників із вченими званнями та/або науковими ступенями– 

47,5  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 2022 рік було 

заплановано 32 викладачам проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) у 2022 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 2022 рік, про 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників. 

Проведений аналіз свідчив, що   у 2022 році 57 викладачів університету 

пройшли підвищення кваліфікації за різними видами (18 викладачів пройшли 

довгострокове підвищення кваліфікації позапланово та 7 викладачів пройшли 

короткострокове підвищення кваліфікації позапланово), зокрема частина 

викладачів пройшли підвищення кваліфікації закордоном (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 5 осіб:   

Смирнову А.І. – присуджено вчене звання професора;  

Пухонській О.Я., Марчуку В.С. - присуджено вчене звання доцента; 

Матвійчук М.А., Скарбарчук О.Г.– захистили дисертації на науковий ступінь 

доктора філософії.  

        Основними освітніми та науковими центрами стажування викладачів 

університету у 2022 році були: навчально-методичний центр "Школа освітніх 

інновацій" при Національному університеті «Острозька академія», 

Національна академія педагогічних наук України ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" Центральний інститут післядипломної освіти, ГО 

"Аналітично-інформаційний Центр "Захід-Схід"", Державний історико-

культурний заповідник м. Острога, Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти. Загалом в університеті забезпечується підвищення 

кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників не рідше, ніж 

один раз на п’ять років.  

         Серед науково-педагогічних працівників університету працює: 

2 академіка АН Вищої школиУкраїни; 

27 Відмінників освіти України; 

2 Заслужених діячів науки і технікиУкраїни; 

12 Заслужених працівників освіти України; 

5 Заслужених юристівУкраїни; 

1 Заслужений економіст України; 

1 Кандидат в майстри спорту України; 

1 Герой України; 

1 лауреат Державної премії в галузі архітектури; 

1 лауреат Державної премії ім. Т.Г Шевченка; 

1 Орден Ярослава Мудрого ІV та  V ступенів; 

2 Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня; 

1 Орден Кирила та Мефодія. 

          У 2022 році запроваджена система ключових показників ефективності в 

контрактах керівників університету структурних підрозділів. Зокрема до 

контрактів проректорів, директорів навчально-наукових інститутів, деканів 

факультетів, завідувачів кафедр, помічників ректора, керівників відділів, 

підписані додаткові угоди у яких зазначено цільові показники діяльності 

(результативності, ефективності та якості). 

У 2022 році працівники були нагороджені грамотами, подяками. 



Відзначені у 2022 році працівники університету Почесними грамотами 

департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації з 

нагоди Дня працівників освіти:  

Тимощук Єлизавета Анатоліївна 

Ковальчук Віталій Миколайович 

     Грамотою від Управління освіти РОДА відзначено проф. Аверкіну Марину 

Федорівну. 

Подяки від Координаційного центру з надання правової допомоги 

Міністерства юстиції України за активну співпрацю з мережею правових 

клубів PRAVOKATOR з підвищення кваліфікації та професійного розвитку 

правової спільноти з нагоди Дня Конституції України отримали: 

Дем»янчук Ольга Іванівна 

Мартинюк Роман Станіславович 

Курганська Олена Вікторівна 

     Докторка історичних наук, професорка Атаманенко Алла Євгенівна 

отримала найвищу нагороду Національного університету Острозька академія – 

срібну медаль «Князь Василь-Костянтин Острозький» за вагомий внесок у 

відродження й розвиток університету.  
     Директор Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, 

доктор юридичних наук, доцент Сергій Іщук став стипендіатом стипендій 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених.    

     Завідувач кафедри національної безпеки та політології, доктор юридичних 

наук, доцент Микола Романов став академіком Академії наук вищої освіти 

України. 

     Доктор педагогічних наук, професор НаУОА, академік АН ВШ України, 

заслужений працівник освіти України Іван Хом'як став лауреатом нагороди 

Ярослава Мудрого. 

      Почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних сил України були 

вручені ректору Острозької академії, професору, Герою України Ігорю 

Пасічнику; помічниці ректора з освітнього менеджменту Юлії Харчук; 

керівниці волонтерського центру Острозької академії, директорці ННІ 

міжнародних відносин та національної безпеки Ользі Балацькій; деканесі ф-ту 

романо-германських мов Інні Ковальчук; студенту 3 курсу Навчально-

наукового інституту права імені І. Малиновського Максиму Павлуню, 

студентці Лілії Павленко за активну волонтерську роботу. 

Подяками від ректора НаУОА за активну волонтерську роботу були 

відзначені такі працівники НаУОА: 

Подяки і продуктові набори 

Свирида Галина Миколаївна 

Решетник Сергій Миколайович 

Тимощук Єлизавета Анатоліївна 

Цеп’юк Галина Петрівна 

Климчук Наталія Анатоліївна 

Денисенко Наталія Володимирівна 

Салюк Олена Сергіївна 

Грищук Галина Олександрівна 

Кравченко Оксана Володимирівна 

Житніковська Алла Юріївна 



Ящук Олена Миколаївна 

Рудюк Валентина Валеріївна 

Лях Марина Володимирівна 

Ліснича Галина Петрівна 

Дзвонковська Валентина Матвіївна 

Примак Тетяна Юріївна 

Горійчук Надія Євгеніївна 

Смолій Світлана Францівна 

Іванова Світлана Михайлівна 

Служинська Галина Віталіївна 

Гурська Надія Степанівна 

Хомич Тетяна Миколаївна 

Жуковський Василь Миколайович 

Коженевська Світлана Степанівна 

 

 

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. 

Кількість акредитованих ОПП підготовки бакалаврів - 19. 

Таблиця 2 

Спеціальності та освітні програми підготовки бакалаврів 

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

1. 013 Початкова освіта Початкова освіта з поглибленим 

вивченням англійської мови 

2. 029Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

3. 032Історія та археологія Історія та археологія 

4. 
 

033Філософія Практична філософія. Консалтинг та 

коучинг 

 5.  034Культурологія Культурологія 

6. 035 Філологія Українська мова та література 

7. Літературна творчість 

8. Германські мови та літератури (переклад 

включно) , перша - англійська 

9.  Англійська та друга іноземна 

(німецька/французька) мови. Література. 

Переклад 

10. 051Економіка Економічна кібернетика 

11. 052Політологія  Політологія 

12. 053Психологія Психологія 

13. 061Журналістика Журналістика 



14. Реклама та PR 

15. 071Облік і аудит Облік і оподаткування 

16. 072Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

17. Фінанси та бізнес-аналітика 

18. 075Маркетинг DATA-маркетинг та аналітика 

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, - 24 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. Інформаційна аналітика та 

комунікативний менеджмент 

3. 031Релігієзнавство Релігієзнавство 

4. 032Історія та археологія Історія та археологія 

5. 034Культурологія Культурологія 

6.  Культурологія: проєктний менеджмент 

7. 035 Філологія Українська мова та література 

8. Германські мови та літератури (переклад 

включно) , перша - англійська 

9. Language Mediation and TESOL 

10. 051Економіка Економічна кібернетика 

11. 052Політологія  Політологія 

12. 053Психологія Психологія 

13. 061Журналістика Журналістика 

14. 071Облік і аудит Облік і оподаткування 

15. 072Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

16. Фінанси та бізнес-аналітика 

17. 073Менеджмент HR-менеджмент 

18. Менеджмент продажів та логістика 

19. 081Право Право 

20. 229Громадське здоров'я Громадське здоров'я 

21. 256Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення та видами 

діяльності)  

Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення та видами 

діяльності)  

22. 291Міжнародні відносини, суспільні Міжнародні відносини 



23. комунікації та регіональні студії Країнознавство 

24. Євроатлантичні студії 

 

Загальна кількість освітньо-професійних програм у НаУОА – 49: перший 

(бакалаврський) рівень – 25, другий (магістерський) - 24. 

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 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / 

Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент 

3. Гуманітарні науки Релігієзнавство / Релігієзнавство 

Філософія / Практична філософія. Консалтинг та 

коучинг 

Культурологія / Культурологія 

Культурологія / Культурологія: проєктний менеджмент 

Історія та археологія / Історія та археологія 

Філологія / Українська мова та література 

Філологія / Літературна творчість 

Філологія / Англійська та друга іноземна 

(німецька/французька) мови. Література. Переклад 

Філологія / Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська 

Філологія / Language Mediation and TESOL 

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 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії / Євроатлантичні студії 

5.  Соціальні та 

поведінкові науки 
Психологія / Психологія 

Політологія / Політологія 

Економіка / Економічна кібернетика 

7. 
Управління та 

адміністрування  

Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, 

банківська справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси та 

бізнес-аналітика 

Облік і оподаткування / Облік і оподаткування  

Менеджмент / HR-менеджмент 

Менеджмент / Менеджмент продажів та логістика 

Маркетинг / DATA-маркетинг та аналітика 

8. Право  Право / Право   

9. Журналістика Журналістика / Журналістика 

Журналістика / Реклама та PR 

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

11. Воєнні науки, Національна безпека (за окремими сферами 



національна безпека, 

безпека державного 

кордону  

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 2774 

осіб, із них на денній формі навчання – 2277, на заочній – 497 особи. 

У 2022 році в університеті завершили відповідний цикл навчання 672 

студентів. За денною формою – 521 студентів (із них 383 бакалаврів, 138 

магістрів) та заочною – 151 студентів (із них 83 бакалавр, 68 магістрів) 
 

 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

 

     Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через 

докторантуру та аспірантуру у Національному університеті «Острозька 

академія» ведеться за 10 спеціальностями через аспірантуру та 3 

спеціальностями через докторантуру.  

У 2022 р. в НаУОА здійснили набір в аспірантуру для підготовки 

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

спеціальностей: 

032 Історія та археологія  

031 Релігієзнавство  

033 Філософія  

035 Філологія  

052 Політологія 

053 Психологія  

081 Право  

073 Менеджмент  

113 Прикладна математика 

291 Міжнародні відносини 

Докторантуру зі спеціальностей: 

031 Релігієзнавство 

053 Психологія  

У 2022 р. через аспірантуру було підготовлено 11 чол., з них 6 за 

державним замовленням (3 аспірантів стаціонарної форми навчання, 3 

аспірантів заочної форми навчання) та 5 заочної форми навчання на умовах 

контракту.  

Станом на 01.12.2022 р. 79 осіб є аспірантами університету (44 чол. 

навчається за державним замовленням, 35 – на умовах контракту) та 4 особи є 

докторантами.  

Таблиця 5 

Виконання плану прийому в аспірантуру та докторантуру за 

держзамовленням 

 
2022 рік 

Кількість  

осіб 

Кількість  

осіб 

Відсоток 

виконання 



аспірантів докторантів держзамовлення 

12 2 100 % 

 

У 2022 р. було зараховано до аспірантури НаУОА 29 осіб, з них за 

державним замовленням – 12, на умовах контракту – 17, до докторантури 2 

особи за державним замовленням. 

Акредитація спеціальностей 

У 2022 році у НаУОА успішно пройшла акредитацію ОНП «Право» (081 

Право). У 2023 р. планується проходження акредитації спеціальності 035 

Філологія. 

Захисти дисертацій 

Викладачами та аспірантами університету за 2022 рік було захищено 2 

дисертації з присудженням доктора філософії.  

                1. Скарбарчук О. (аспірант) зі спеціальності 081 Право; 

2. Матвійчук М. (аспірантка) зі спеціальності 081 Право. 

Присудження вчених звань 

Протягом звітного періоду вченою радою університету викладачам 

НаУОА було присвоєно вчене звання доцента – 3 особам (Марчук В.С., 

Пухонська О.Я., Балацька О.Р.), професора – 1 особа (Смирнов А.І.) 

 

 

Результати прийому на навчання  

 

Прийом на навчання до університету у 2022 році здійснювався 

відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році (зі змінами та 

доповненнями) https://vstup.oa.edu.ua/pravila-prijomu-do-nauoa/enter-2022. 

Вступ на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

здійснювався на 19 спеціальностей та 21 освітньо-професійну програму. 

 Новими освітньо-професійними програмами для вступників 2022 року 

стали:  

Реклама та PR спеціальності 061 «Журналістика». 

Міжнародні регіональні студії спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Фінанси та бізнес-аналітика спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

DATA-маркетинг та аналітика спеціальності 075 «Маркетинг». 

У 2022 році було допущено до конкурсу 1953 заяви вступників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм, що на 880 заяв 

менше ніж у 2021 році. Однак кількість зарахованих студентів становила 533 

особи на денну форму та 51 на заочну форму проти 520 та 20 осіб у 2021 

році відповідно. 

Своєрідним якісним фільтром для цьогорічних вступників став 

мотиваційний лист, який суттєво вплинув на кількість заяв, яку подавав один 

абітурієнт. 

Щодо пріоритетності допущених до конкурсу заяв, то у 2022 році 

зросла кількість поданих заяв з І та ІІ пріоритетами, зокрема:  

І пріоритет  415 заяв (у 2021 – 351 заява);  

https://vstup.oa.edu.ua/pravila-prijomu-do-nauoa/enter-2022


ІІ пріоритет 324 заяви (у 2021 – 305 заяв);  

ІІІ пріоритет 234 заяви (у 2021 – 287 заяв). 

Тому під час Вступної кампанії 2023 особливу увагу доцільно звертати 

на пріоритетність заяв та збільшення кількості вступників із заявами 1-2 

пріоритетів. Адже, подання саме таких заяв свідчить про свідомий вибір 

абітурієнтами саме НаУОА як пріоритетного ЗВО для здобуття якісної вищої 

освіти. 

Під час Вступної кампанії 2021 року до початку повномасштабного 

вторгнення у ТОП-5 спеціальностей за кількістю зарахованих вступників 

входили:  

Право. 

Філологія: германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська. 

Журналістика. 

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності). 

Комп'ютерні науки. 

Вступна кампанія 2022 року в умовах воєнного стану зумовила 

входження до лідерів освітнього ринку спеціальності “Психологія”. До ТОП-5 

найпопулярніших спеціальностей увійшли:  

Психологія. 

Комп'ютерні науки. 

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності). 

Право. 

Філологія: германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська. 

Збільшення кількості зарахованих вступників першого 

(бакалаврького) рівня вищої освіти у 2022 році порівняно із 2021 роком 

відбулося за такими спеціальностями як:   

Психологія (на 62 %). 

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності) (на 43 %). 

Комп'ютерні науки (на 30 %). 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини» (на 27 %). 

Українська мова та література (на 18 %). 

Зростання інтересу вступників 2022 до таких спеціальностей як 

«Психологія», «Комп'ютерні науки», «Право», «Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення та видами діяльності)», «Міжнародні 

відносини», «Філологія: українська мова та література; германські мови та 

літератури (переклад включно)», зумовлено викликами сьогодення, бажанням 

молоді захищати Україну на освітньому, інтелектуальному, волонтерському 

фронтах.  

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 та 

старші курси першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми 



здобуття вищої освіти під час Вступної кампанії 2022 року відображено у 

таблиці 6. 

 

Таблиця 6 

Інформація про результати прийому до Національного університету 

«Острозька академія» у 2022 році  

(за освітнім ступенем «бакалавр») 
 

№ 

з/п 

 

Назва показника 
Зараховано (осіб) 

За кошти 

держбюджету    

За кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб 

1. Ліцензований обсяг прийому, всього: 98 1017 

для  денної форми навчання 98 827 

для заочної форми навчання - 190 

2. Обсяг державного (регіонального) замовлення, 

всього: 

85  

для денної форми навчання 85 - 

для заочної форми навчання - - 

3. % виконання обсягу державного (регіонального) 

замовлення 

86,7 - 

денної форми навчання 86,7 - 

заочної форми навчання - - 

4. Зараховано абітурієнтів, всього: 85 542 

 на денну  форму навчання  85 458 

 на заочну форму навчання  - 84 

5. Із загальної кількості зарахованих: 85 542 

випускників загальної середньої освіти на основі ПЗСО 85 502 

випускників закладів за ОКР «молодший спеціаліст» - 40 

6. Із загальної  кількості  зарахованих:  

6.1. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа; 

9 0 

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

віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за 

обраною спеціальністю; 

6 1 

6.3. осіб, за Законом України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»; 

4 14 

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

загинули під час участі в антитерористичній операції, 

захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення 

антитерористичної операції; 

1 2 

6.5. дітей учасників бойових дій на території інших держав, 

які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 

також внаслідок захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на території інших держав під час цих 

дій та конфліктів; 

0 0 

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

військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом 

0 1 



безвісно відсутньою особою при виконанні ним 

обов’язків військової служби; 

6.7. осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, 

відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

8 10 

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

поліцейським, який загинув чи визнаний судом 

безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

службових обов’язків. 

0 0 

 

Конкурсна ситуація: 

найбільший конкурс за освітнім ступенем «бакалавр» (кількість осіб на 

1 місце державного замовлення): 

081 «Право» - 132 особи на 1 місце державного замовлення; 

найменший конкурс: 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» - 2 особи на 1 місце 

державного замовлення.                                                                        

Максимальний обсяг державного замовлення НаУОА погоджений 

МОН України напередодні початку Вступної кампанії у 2022 році становив 256 

місць.  Для порівняння у 2021 році - 250 місць Однак, щодо доведеного 

фактичного обсягу державного замовлення, то у 2022 році – лише 98 

місць, у 2021 році - 191 місце. 

Відмови від бюджетних місць у 2022 році – 13 осіб, з них 5 пішло на 

контракт до Острозької академії, решта – 8 осіб обрали інші ЗВО. У 2021 році 

– 19 осіб відмовилося від державного замовлення. 

Вступ на 1 курс для здобуття освітнього ступеня магістра 

здійснювався на 17 спеціальностей та 20 освітньо-професійних програм. 

Новими освітньо-професійними програмами для вступників 2022 року 

стали:  

Євроатлантичні студії спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 

Фінанси та бізнес-аналітика спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Language Mediation and TESOL спеціальності 035 Філологія 035.041 

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

Культурологія: проєктна діяльність спеціальності 034 «Культурологія». 

HR-менеджмент спеціальності 073 «Менеджмент». 

Менеджмент продажів та логістика спеціальності 073 «Менеджмент». 

Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Під час Вступної кампанії 2021 року до початку повномасштабного 

вторгнення у ТОП-5 спеціальностей за кількістю зарахованих вступників 

другого (магістерського) рівня денної та заочної форм входили:  

Право. 

Філологія: германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська. 

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності). 



Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини».  

Громадське здоров’я. 

Вступна кампанія 2022 року в умовах воєнного стану зумовила 

входження до лідерів освітнього ринку для вступників на магістерські 

програми, так як і на бакалаврські спеціальності «Психологія». До ТОП-5 

найпопулярніших спеціальностей увійшли:  

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності). 

Психологія. 

Право. 

Філологія: германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська. 

Громадське здоров’я. 

Зростання кількості зарахованих вступників другого (магістерського) 

рівня вищої освіти у 2022 році порівняно із 2021 роком відбулося за 

такими спеціальностями як:   

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності) (на 260 %). 

Психологія (на 83 %). 

Право (на 60 %). 

Філологія: германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська (на 38 %). 

Громадське здоров’я (на 25 %). 

Детальніша інформація щодо кількості зарахованих вступників другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми відображена у 

таблиці 7. 

 

Таблиця 7 

Інформація про результати прийому до Національного університету 

«Острозька академія» у 2022 році  

(за освітнім ступенем «магістр») 

№ 

з/п 

 

Назва  показника 
Зараховано (осіб) 

За кошти 

 держбюджету    

За кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб 

1. Ліцензований обсяг прийому, всього: 75 498 

 для денної форми навчання 69 279 

 для заочної форми навчання 6 219 

2. Доведено обсяг державного замовлення, всього: 75 - 

 для денної форми навчання 68 - 

 для заочної форми навчання 6 - 

3. % виконання обсягу державного (регіонального) 

замовлення 

99,3 - 

 денної форми навчання 98,6 - 

 для заочної форми навчання 100  - 

4. Зараховано абітурієнтів, всього: 74 340 

  на денну форму навчання  68 160 

 для заочної форми навчання 6 180 



5. Із загальної  кількості  зарахованих: 74 340 

 випускників ЗВО на основі бакалавра 71 246 

випускників ЗВО на основі спеціаліста, магістра 3 94 

6.  

Осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, 

відповідно до Закону України «Про забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

- - 

Конкурсна ситуація: 

найбільший конкурс за освітнім ступенем «магістр» (кількість осіб на 

1 місце державного замовлення):  

1) 073 Менеджмент/ Менеджмент продажів та логістика - 22 особи на 

1 місце державного замовлення; 

             найменший конкурс: 

1) 229 «Громадське здоров’я», 035.01 «Українська мова та література» - 

2 особи на 1 місце державного замовлення. 

У цілому за усіма рівнями вищої освіти та формами її здобуття у 2022 

році було зараховано на 216 студентів більше, ніж у 2021 році (табл.8). 
 

Таблиця 8 

Динаміка кількості зарахованих студентів на 1 та старші курси першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та 

заочної форм до Національного університету «Острозька академія» за 2021-

2022 роки 
 

Рівень та форма вищої освіти Роки Абсолютне 

відхилення, +/- 

2022-2021 
2021 2022 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Перший курс (денна форма здобуття освіти),  

у тому числі: 

520 533 + 13 

за кошти державного бюджету 172 85 - 87 

за кошти фізичних та юридичних осіб 348 448 +100 

Перший курс (заочна форма здобуття освіти) 20 51 +31 

Старші курси (денна форма) 8 14 +6 

Старші курси (заочна форма) 27 29 +2 

Всього  575 627 +52 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  

Денна форма здобуття освіти, у тому числі: 147 228 +81 

за кошти державного бюджету 73 68 -5 

за кошти фізичних та юридичних осіб 74 160 +86 

Заочна форма здобуття освіти 103 186 +83 

за кошти державного бюджету - 6 +6 

за кошти фізичних та юридичних осіб 103 180 +77 

Всього 250 414 +164 

Всього зараховано студентів всіх рівнів і форм 

здобуття вищої освіти 

825 1041 +216 

Вступна кампанія 2022 року вкотре підтвердила, що кількість поданих 

заяв ще не є остаточним результативним показником, а кількість зарахованих 

на навчання студентів не прямопропорційно залежить від загальної кількості 

поданих заяв як до ЗВО в цілому, так і за конкретною спеціальністю зокрема.  

Закономірно, що основним фактором є мотивація абітурієнтів, їхнє 

бажання здобувати якісну вищу освіту за омріяною спеціальністю/освітньою 



програмою, розуміння ким вони хочуть бути в майбутньому, бажання 

віднайти свою місію у житті. А відтак набір на спеціальності ЗВО, залежить 

від якості заяв, виваженості та обдуманого рішення абітурієнта під час 

Вступної кампанії.  

Однак надважливим моментом є підтримка державою обдарованої молоді 

з високими знаннями, яка відповідно до умов цьогорічного широкого 

конкурсу, алгоритму розподілу місць державного замовлення, регіональних 

коефіцієнтів, не дала можливість вступникам з конкурсним балом понад 187 

вступити на бюджет до НаУОА. Ці вступники, будучи цілеспрямованими та 

чітко зорієнтованими на Острозьку академію сьогодні навчаються у нас на 

контракті і таких студентів чимало.  

1. Переведення з контракту на бюджет (процес, який відбувається 

після зарахування) 

2. Шляхом самостійного перерозподілу на бюджет у 2022 році 

переведено 3 осіб, у 2021 році НаУОА переведено 9 контрактників. 

3. У 2022 році 41 студента-пільговика першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, яких зараховано на контрактну 

форму навчання, було подано на розгляд Конкурсної комісії МОН України з 

відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів. У 2021 році 25 студентам було змінено джерело 

фінансування з «за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб» на «за 

державним замовленням». Станом на 16 грудня 2022 року джерело 

фінансування з «кошти фізичних та/або юридичних осіб» змінено на «кошти 

державного замовлення» для 19 студентів, решта чекає рішення Конкурсної 

комісії. 

4. Цьогоріч немає пільгового кредитування 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 надалі моніторити динаміку наборів, оновлювати існуючі та 

відкривати нові освітні програми, комунікувати з абітурієнтами та їхніми 

батьками щодо особливостей та правил вступу, зокрема щодо пріоритетності 

заяв; відмов від місць державного замовлення, переваг здобуття вищої  освіти 

в Національному університеті «Острозька академія» тощо. 

Крім цього, важливими питаннями залишаються: 

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 тощо). 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Таблиця 9 

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2022 РОЦІ 
 

 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

Кількість захищених докторських дисертацій 5 5 1 0 



 

Таблиця 10 

Динаміка залучених коштів НаУОА на наукову діяльність, грн. 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

595 332 2 224 200 1 255 123 3883706,67 

 

91000 грн. - залучені кошти у вигляді грошової винагороди за перше місце у міжнародному 

конкурсі THE GLOBAL CASE COMPETITION, організований Назарет коледжем (Нью-

Йорк, США) (березень-травень 2022 р.), яке отримали студенти ОПП Економічна 

кібернетика. 

Таблиця 11 

Подані на конкурс проєкти 

Кількість захищених кандидатських дисертацій 4 7 7 2 

Студенти-переможці ІІ туру всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

6 6 7 Не 

відбувалися 

Студенти-переможці всеукраїнської студентської 

олімпіади 
6 Не 

відбувалися 
Не 

відбувал

ися 

Не 

відбувалися 

Студенти-переможці регіональних та галузевих 
конкурсів, змагань, олімпіад 

1 4 7 6 

Кількість публікацій у виданнях, що включені до 

Scopus/Web of science 
32 31 

(+6 

поданих 

до 

друку) 

72 54 

+ 9 

прийнятих 

до друку 

Кількість інших публікацій статей (в тому числі 

фахових) 

240 190 205 189 з них 

80 – у фах. 

вид 

Монографії (в т. ч. розділи в колективних 

монографіях) 

25 14 23 26 

Підручники 1 0 1 0 

Навчальні посібники 5 17 23 3 

Наукові записки 12 12   9 

(+3 

вип. в 

друці) 

14 

Підготовка навчально-методичних видань 7 11 23 17 

Проведені конференції 22 (12- м, 
10 – в) 

23 (11- м, 
12 – в) 

25 (13 – 
м, 12 – в) 

16 

(9 –м, 7-в) 

Круглі столи 6 6 27 21 

Інші наукові заходи (форуми, семінари, 

презентації) 

6 5 24 21 



    МОН України Національний 

фонд              

досліджень 

України 

Erasmus+ за напрямом Жан           

Моне, Вишеградський фонд, 

інші фонди  

2022 р. 
 

4 проєкти: 

2 — конкурс молодих 
учених;    2 — основний 

конкурс (подано на 

конкурс) 

- 4 

Програма Erasmus+ ім. Жана Моне: 

3 

Вишеградський фонд:  

2021 3 проєкти: 

2 — конкурс 

молодих учених; 1 

— основний 

конкурс 

(подано на 

конкурс) 

 

Не пройшли 
конкурсу 

 

 

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) 

- - 

 

Таблиця 12 

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 

16 3 33 1 

ННІ міжнародних відносин і 

національної безпеки 

17 5 5 2 

ННІ права ім. І. Малиновського 4 2 12 0 

Факультет романо-германських мов 7 7 2 3 

Економічний факультет 5 1 34 2 

 49 18 84 8 

 

Кількість студентів, які взяли участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних 

наук, переможці: відповідно до Наказу МОН України № 508 від 31 травня 

2022 р. проведення ІІ туру Конкурсу скасовано. 

Таблиця 13 



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

статей 

самостійно у співпраці 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного 

менеджменту 

31 17 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та 

національної безпеки  

29 2 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 12 0 

Факультет романо-германських мов 41 0 

Економічний факультет 83 15 

 196 34 

 

 

 

 



2. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ КАФЕДР (23) 

 
Кафедра / науковий 

структурний підрозділ 

Тема, № держреєстрації, 

термін виконання, Обсяг 

фінансування 

Керівник Коротка анотація Наукові результати в 2022 році (наукові заходи, проекти, 

публікації, захищені дисертації тощо) 

Економічний факультет 

Кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

«Забезпечення сталого розвитку 

фінансової системи України у 

сучасних умовах»,                         

№ держреєстрації 0121U112619, 

 

д. ек. наук, професор 
Мамонтова Н.А 

Напрям наукових досліджень 
відповідає профілю кафедри та 
спрямований на реалізацію наукових 
інтересів викладачів 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 

Публікації у зарубіжних та вітчизняних наукових журналах, 
які входять до переліку міжнародних науко метричних баз:                                  
1 наукова стаття у WoS; 6 публікацій  в інших виданнях;                                    
6 тез 

Кафедра економічної 

теорії, менеджменту і 

маркетингу 

«Теоретико-методологічні та 

практичні аспекти підвищення 

якості системи управління 

підприємствами та 

організаціями»,                                

№ держреєстрації 0120U105285, 

2021-2025 рр., 5 тис. грн. 

д. ек. наук, доцент  
Козак Л.В. 

Напрям наукових досліджень 
відповідає профілю кафедри та 

спрямований на реалізацію наукових 
інтересів апіранттів ОНП 073 
Менеджмент 

Публікації у зарубіжних та вітчизняних наукових журналах, 
які входять до переліку міжнародних науко метричних баз:                                   

2 наукова статті у SCOPUS, WoS; 4 публікації  в інших 
виданнях; 10 публікацій студентів і аспірантів. 

Кафедра економіко-

математичного 

моделювання та 

інформаційних 

технологій 

«Математичне та комп’ютерне 
моделювання природних, 
техногенних, економічних 
процесів та розробка 
інформаційних систем»,                                              
№ держреєстрації 0119U001222 

Нікітін А.В. Основна проблематика досліджень 
орієнтована на математичне та 
комп’ютерне моделювання природних, 
техногенних, економічних процесів та 
розробка інформаційних систем 

Проведено засідання секції «Актуальні питання економіко-
математичного моделювання та інформаційних технологій» в 
рамках XVII наукової викладацько-студентської конференції 
Дні науки, НаУОА, 16-20 травня 2022 р. 

Факультет романо-германських мов 

Кафедра англійської 

мови та літератури 

"Сучасні технології викладання 
англійської мови та 
інтерпретації текстів світової 
літератури",                                     
№ держреєстрації 0120U103937,                   
жовтень 2020 р. - жовтень  2025 
р.,                      10 тис. грн. 

доц.  
Костюк О.Ю. 

Систематизація та комплексний аналіз 
сучасних технологій викладання 
англійської мови та літератури. 
Практичне впровадження новітніх 
технологій викладання мови та 
інтерпретації текстів літератури 
 
 

 

Публікації у фахових виданнях:  
1. Новоселецька С.В., Яковчук Т.В. Мовні особливості 
американського та українського студентського сленгу. 
Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія»: серія «Філологія»:  науковий журнал. Острог: 
Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 12(80), с. 243-246.  
2. Ковальчук І.В., Костюк О.Ю., Попчук М.А. Зв’язок 
мотивації з метакогнітивними стратегіями студентів під час 

вивчення іноземної мови. Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія»: серія «Філологія»:  
науковий журнал. Острог:  Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 12(80), 
с.254-269. 
3. Kostyuk O., Didyk L. The Necessity of Fostering 
Emotional Intelligence in Teaching a Foreign Language to 
University Students in the Context of Online Learning. Наукові 
записки Національного університету «Острозька академія»: 
серія «Філологія»:  науковий журнал. Острог: Вид-во 

НаУОА, 2022. Вип. 14(82), с. 116-121. 



4. Новоселецька С.В., Івченко-Чехолка Ю.В. 
Кольорові ідіоми у лінгвокультурному розумінні 

імпліцитного значення в англійській та українських мовах. 
Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія»: серія «Філологія»:  науковий журнал. Острог : 
Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 15(83), с. 7-10. 

Кафедра 

індоєвропейських мов 

“Прикладні лінгвістичні 
дослідження в умовах 
міжкультурної комунікації”,                                   
№ держреєстрації 0120U105118,                        

січень 2021 р. - грудень 2025 р.,                                         
10 тис. грн. 
 

к.психол. н., доцент         
Ковальчук І.В. 
 

 Публікації: 
1.HoranskaTetiana V., Bakumenko Tatiana K., Polishchuk 
Viktoriia L., Atamanchuk Iurii M., Turchyn Tamara M.  
Development of Students’ Verbal and Logical Thinking in the 

Course of Research Work. Journal of Curriculum and Teaching. 
2022.Vol. 11. No. 1 (Наукометричне видання, Scopus)  
2.Ковальчук І.В., Костюк О.Ю., Попчук М.А. ”Зв’язок 
мотивації з метакогнітивними стратегіями студентів під час 
вивчення іноземної мови” Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія»: серія «Філологія»:  
науковий журнал. Острог:  Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 12(80), 
с.254-269 

Проведено: 
1.Міжнародну науково-практичну  конференцію “Прикладні 
лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної 
комунікації” 7-8 квітня 2022 року 
Організатори: доц. Інна Ковальчук, доц. Вікторія Поліщук, 
викл. Марія Попчук 
2.Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» 27 

жовтня 2022 року 
Організатори: доц. Інна Ковальчук, доц. Вікторія Поліщук, 
викл. Марія Попчук 

Видано: 
1. Науковий журнал Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія»: серія «Філологія». 
Острог: Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 12(80); 
2. Науковий журнал Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія»: серія «Філологія». 
Острог: Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 13(81); 
3. Науковий журнал Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія»: серія «Філологія». 
Острог: Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 13(82) 

Кафедра англійської 

філології 

«Лексична і фразеологічна 
семантика та дискурс-аналіз»,                                                  
№ держреєстрації 0120U105117,           

листопад 2020 р. - листопад 
2025 р.,                         10 тис. 
грн. 

проф.  
Худолій А.О. 

 Видано монографію: 
Худолій А. Інформаційна війна 2014-2022 рр. : монографія. 
Острог : Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2022. 208 с.  
Проведено 2 викладацько-студентські конференції, 
видано 2 студентських збірники  



 

Кафедра міжнародної 

мовної комунікації 

«Specialized English for Non-

Linguist Students in Higher 
Educational Institutions»,                                  
№ держреєстрації 0120U105113,                   
жовтень 2020 р. - жовтень 2025 
р.,                              10 тис. грн. 
 

ст. викладач Мусійчук 

Т.І. 

 Публікації в Scopus, WoS. 

1. Kostusiak N., Shulska N., KozlovA T., Lynnyk Y., Slashchuk 
A., Musiichuk T.  
Features of Public Communication: Rhetorical Skill and 
Language Manipulation,AD ALTA: Journal of Interdisciplinary 
Research 2022. Vol. 12, Issue 2, Spec. Issue XХІХ. P. 208–213. 
2. Veremeenko, S., Furmanets, O., Semenko, L., Bykina, N., & 
Bobkov, V. Influence of climate changes on hydrothermal regime 
of dark gray podzolized soil of Western Forest Steppe. Scientific 

Horizons, Vol. 24, No. 12 
3.Turzhanska О., Sergii Galetskyi, and Natalya Topishko  
Model of the decision support system for career guidance of 
young people based on the apparatus of fuzzy logic. 
Youth Voice Journal, Vol. III pp. 54-71 
 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 

Кафедра теорії та 

історії держави і права 

«Історія теорії та практики 
вітчизняного та зарубіжного 
конституціоналізму»,  № 
держреєстрації  
0119 U 001221,  
03.2019 – 03.2023, 25000 грн. 
 

д. юр. н., проф. 
Іщук  
Сергій Іванович,  

здійснити комплексний аналіз 
проблеми конституціоналізму: 
становище та розвиток ідеї 
конституціоналізму в європейській та 
вітчизняній політико-правовій думці. 

 

Кафедра державно-

правових дисциплін 

«Проблеми державотворення та 
захисту прав людини в 
Україні»,  
№ держреєстрації 0110U000890, 
03.2019 - 03.2023, 25000 грн 

д. юр. 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 

Участь у наукових конференціях, опублікування тез 

доповідей, наукових статей; організація та проведення 

круглого столу, видання збірника  Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку публічного права в сучасних умовах: 

матеріали круглого столу (м. Острог, 16 травня 2022 р.) / за 

ред. проф. І. В. Дробуш, доц. О. О. Дацюка. Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2022. 

Співпраця з Рівненським обласним  центром перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств,установ та організацій.   

Кафедра цивільно-

правових дисциплін 

«Проблеми здійснення та 
захисту особистих немайнових 

та майнових прав», № 
держреєстрації  
012U112615,  
09.2021 - 12.2025,  
25 000 грн.   

к. юр. н. доц.ент Блащук  
Тетяна Володимирівна 

дослідження проблеми здійснення та 
захисту прав сторін у зобов’язальних 

правовідносинах 

 

Кафедра кримінально-

правових дисциплін 

«Забезпечення справедливого 
правосуддя, захисту прав та 

д.ю.н., проф. 
Попелюшко 

Вирішення теоретичних, практичних та 
правових проблем, пов'язаних із 

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії у галузі права:  



законних інтересів особи в 
судочинстві: зарубіжний 

досвід», 
№ держреєстрації  
0119 U 001223, 
03.19-03.23; 
50 тис. грн. 

Василь Олександрович 
 

реалізацією та захистом прав та 
законних інтересів особи в судочинстві, 

забезпечення здійснення справедливого 
судочинства та доступу до нього; 
зарубіжний досвід 

Скарбарчук О. Г. Предмет та межі доказування при 
вирішенні питання про застосування заходів кримінально-

правового характеру до юридичних осіб у кримінальному 
процесі», 081 Право, 25. 01. 2022 р. 

Кафедра кримінально-

правових дисциплін 

«Суд, прокуратура, адвокатура в 
правовій системі України: 
теоретичні та практичні 

аспекти», 
№ держреєстрації  
0119 U 001224 
03.2019-03.2023, 
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 

Опубліковано тези доповідей участі у конференціях: 

1. Жуковська О.Ю. Позбавлення апеляційного суду 

права повертати на новий розгляд кримінальне провадження 

після скасування вироку чи ухвали. Матеріали ХІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні 

проблеми правотворення в сучасній Україні. (м. Рівне, 

Рівненський інститут КУП НАНУ 19 травня 2022 р.). Львів : 

«ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022.  

2. Попелюшко В. О. Матвійчук М. А. І. Малиновський 

про правову допомогу в місцях ув'язнення. Теоретико-

прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі 

реформування кримінальної юстиції (пам’яті В.П. Колгана): 

збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Хмельницький, 27 травня 2022 року). – Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 2022. – 129 с. (С.44-45) 

3. Попелюшко В. О., Матвійчук М. А. Зародження 

судових доказів на теренах України. Актуальні проблеми 

юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні 

читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). 

Хмельницький : Хмельницький університет управління та 

права імені Леоніда Юзькова, 2022. 403 с. (С. 27-29). 

Матвійчук М. А. Адвокат як суб'єкт документування воєнних 
злочинів та злочинів проти людяності. Сучасні аспекти 
модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: 
матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної 
конференції /за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Загреб 
(Хорватія): ГО «ВАДНД», 07 листопада 2022 р. 492 с. С.162-
167. 

Кафедра кримінально-

правових дисциплін 

«Актуальні проблеми 
кримінального та кримінально-
виконавчого права: ґенеза, 
тенденції розвитку, зв’язки з 
іншими галузями права, наука, 
якість кримінального закону», 
№ держреєстрації  

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

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 

1. Захищено дисертацію на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії у галузі права: Матвійчук М. А. за 
темою: “Кримінально-виконавче право в працях І. 
Малиновського: історичний аспект” (14.01.22 р. Разова  
спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.048 Львівського 
національного університету імені Івана Франка) 

2. Опубліковано статтю у Scopus: Matviichuk M., 



0119 U 001225, 
03.2019-03.2023; 

50 тис. грн. 
 

кримінального та кримінально-
виконавчого законодавства  на основі 

проведених розробок 

Popeliushko V., Herasymchuk O., Gongalo S., Borzhetska N. 
Ioannikii Malynovskyi as an Enlightenerof the history of law.  

Journal of Education Culture and Society No. 2_2022. Р.65-85 

 
 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

Кафедра історії ім. 

проф. М.П. 

Ковальського 

 Актуальні проблеми 
української історії та 
історіографії модерної доби,                                              

№ держреєстрації             
0121U108030,                         
2021-2025 рр.,                                         
25 000 грн. (щорічно по 5000 
грн.) 
 

доц. Близняк М.Б.  Мета роботи проаналізувати: 
- проблеми та тенденції розвитку 
магнатських латифундій Волині XVI-

XVIІ ст.; 
- урбанізаційні процеси на Волині у 
XVIII ст.; 
- соціально-економічні аспекти у 
розвитку Волині міжвоєнного часу; 
- український національно-визвольний 
рух в ХХ ст.; 
- етноконфесійні трансформації в 

Україні; 
- український історіографічний 
мікроренесанс. 

Публікації статей у фахових та інших виданнях, написання 
розділів у колективних монографіях, участь у наукових 
конференціях та закордонних грантових проєктах (Див. 

наступні рубрики).  

Кафедра міжнародних 

відносин 

Міжнародне співробітництво та 
інтеграційні процеси в умовах 
формування нового світового 
порядку,                                   № 
держреєстрації  0121U109142,                                

03.2021-12.2025,                         
25 тис. грн 

проф.                         
Сидорук Т.В. 

Метою науково-дослідної теми є 
проаналізувати основні тенденції 
розвитку міжнародного 
співробітництва в умовах посилення 
міждержавного протистояння і 

формування нового світового порядку; 
простежити вплив російсько-
української війни, глобальної кризи 
лідерства, зростання ролі Китаю, 
зменшення ролі багатосторонніх 
інституцій на процеси співробітництва 
на міжнародній арені та інтеграційні 
пріоритети окремих держав, і передусім 

України. 

Проведено круглий стіл "Вплив російської війни в Україні на 
міжнародний порядок і євроатлантичну безпеку", 19 травня 
2022 р., підготовлено 6 публікацій в наукометричних 
виданнях Scopus, Web of Science та 8 публікацій у фахових 
виданнях України. 

Кафедра національної 

безпеки та політології 

«Політичні трансформації в 
Україні: теоретичний та 
емпіричний аналіз»,                    
№  держреєстрації 0119U103085 

Д. політ. н., проф.  
Ю.В. Мацієвський 

Тема спрямована на теоретичне 
осмислення та емпіричний аналіз  
важливих політичних подій в Україні  

Міжнародна онлайн  дискусія “How can Ukraine ensure its own 
security”, 17.05.2022 р. 
ЦПД реалізував проект “Наслідки російської війни проти 
України: політичні, соціальні, економічні аспекти”. 
Підготовлено п'ять аналітичних звітів. 

Кафедра 

інформаційно-

документних 

комунікацій 

Теоретико-методологічні 

аспекти розуміння текстів 
культури,                                      
№  держреєстрації 0109U001581 
 

доц.  

Бондарчук Я.В. 
Основні напрями реалізації: 

1) публікаційна активність НПП та 

здобувачів у галузі знань “Культура і 

мистецтво”. 2) організація та 

проведення наукових заходів 

(конференції, семінари). 

1) проведено науковий круглий стіл «Нова інформаційна 

ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в 
Україні» (19 травня 2022, м. Острог). 
2) підготовлено наукову монографію Бондарчук Я.В. Історія 
релігійного мистецтва як відображення духовної еволюції 
людства в космічних циклах прецесії. Львів. Релігійне 



3) робота та опублікування навчально-
методичних матеріалів, збірників 

студентських наукових робіт 

видавництво “Святих Володимира та Ольги”, 2022. 926 с. 
3) Опубліковано та прийнято до друку 9 наукових статей у 

журналах, що входять до наукометричних баз, зарубіжних 
видань з імпакт-фактором, та фахових.  

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

Кафедра української 

мови та літератури 

 

 

 

 

 

«Проблематика ідентичності, 
пам'яті й етосу в українській 
літературі», № держреєстрації 
0119U103385. 

04.2019 — 04.2023 
0 грн. 

 
Кочерга С.О. 

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. 
 

Публікації статей 
Участь у конференціях 

Кафедра української 

мови та літератури 

 

«Лексико-стилістичні 
параметри української мови і 
мовлення в семантичному і 
комунікативному вимірі»,  
№ держреєстрації 0119U101111, 
04.2019 — 04.2023 
0 грн. 
 

 
 
 
 
 
 

Хом’як І.М. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

Круглий стіл «Лексико-граматичний вимір та комунікативно-

прагматичний потенціал українського слова» (01.03.2022). 

Науково-практична інтернет-конференція «Лексико-

граматична система української мови і мовлення в 

комунікативному вимірі» (17.03.2022). 

 Студентська конференція з неології та неографії 
(08.12.2022). 
Публікації статей 
Участь у конференціях 
 

Кафедра філософії та 

культурного 

менеджменту 

Соціокультурні виклики в 
умовах сучасності. 
Державний реєстраційний 
номер: 0121U109151 

Петрушкевич  
М.С. 

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

Наукова конференція «Проблеми ідентичності в умовах 
соціокультурних викликів» (29-30.04.2022) 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/30-04-01 
Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному 
осмисленні: колективна монографія / за ред. Марії 
Петрушкевич. 
Острог. Видавництво Національного університету 

«Острозька 
академія», 2022. 212 с. 
 

Кафедра психології та «Розвиток суб’єктів освітньої Матласевич О.В. Проаналізувати особливості та Публікації статей 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/30-04-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/30-04-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/30-04-01


педагогіки діяльності в умовах 
кіберпростору», 2021-2026, 

№ держреєстрації 0121U112964 

визначити проблеми розвитку суб’єктів 
навчальної діяльності в умовах 

кіберпростору, а також окреслити 
шляхи їх подолання; визначити роль 
інформаційного впливу на мотивацію, 
когнітивну та емоційну сферу суб’єктів 
навчальної діяльності, формування їх 
картини світу, загальної соціалізації; 
окреслити проблеми формування 
ідентичності і самопрезентації в 

інтернет-просторі; проаналізувати 
проблеми кібербулінгу та мобінгу. 
 

Участь у конференціях 

 



3. ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ 

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

1. Матвійчук Марія Анатоліївна, «Кримінально-виконавче право в працях 

І.О. Малиновського: історичний аспект», доктор філософії за спеціальністю 081 – 

Право. 14.01.2022 р. 

2. Скарбарчук Олександр Григорович, «Предмет та межі доказування при вирішенні 

питання про застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних 

осіб у кримінальному процесі», доктор філософії за спеціальністю 081 – Право. 

28.01.2022 р.    

4. СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ ДО 

ДРУКУ У 2022 РОЦІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ МАЮТЬ ІМПАКТ-

ФАКТОР 

Таблиця 14 
 

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 Ігор 

ГУЩУК 

Overview of the state of the 

Ukrainian healthcare system since 

the start of the war Igor Guschuk, 

Nataliia Oleksiuk, Zdrowie 

Publiczne i Zarządzanie, First View, 

Tom 20, Number 1, s. 8–10  Data 

publikacji online: 2022  DOI 

10.4467/20842627OZ.22.003.16429 

Zdrowie Publiczne i 

Zarządzanie, First 

View 

Tom 20, Number 1, 

s. 8–10  Data 

publikacji online: 

2022  DOI 

10.4467/20842627O

Z.22.003.16429 

 

Таблиця 15 
 

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 
Jaroslava 

Bondarchuk 

Ewolucja semantyki obrazu węza 

w sztuce epoki kamienia  

Akcent. Literatura i 

sztuka. Kwartalnik.  

Lublin. 2022, nr. 2 

(168). S. 163 - 170.  

2 

Бондарчук 

Я.В. 

Відображення культу каменів у 

похованнях початку верхнього 

палеоліту 

 

Science and 

innovation of 

modern world. 

Proceedings of I 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference. London, 

United Kingdom. 28 

- 30 September 

2022.  

London,2022  

Р. 341 - 349. 

 

3 Бондарчук Проблематика відображення Eurasian Scientific Barcelona, 2022. 

https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/First-View/Tom-20-zeszyt-1/art/22189/
https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/First-View/Tom-20-zeszyt-1/art/22189/
https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/First-View/Tom-20-zeszyt-1/art/22189/
https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/First-View/Tom-20-zeszyt-1/art/22189/
https://www.ejournals.eu/autorzy/99999917011/Igor-Guschuk/
https://www.ejournals.eu/autorzy/99999917012/Nataliia-Oleksiuk/


Я.В. етапів духовної еволюції 

людства в космічних циклах 

прецесії у працях вчених ХХ - 

ХХІ ст. 

discussions.Proceedi

ngs of I International 

Scientific and 

Practical 

Conference. 

Barcelona, Spain. 21 

- 23 november 2022.  

Р. 364 - 370. 

 

Охріменко 

Г.В. 

До трактування поняття 

“книжна культура” в 

міждисциплінарному 

українському та закордонному 

дискурсі.  

Baltic Journal of 

Legal and Social 

Sciences 

Riga, 2021, № 2, Р. 

95-100.  

 

Таблиця 16 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

1 Denysenko, M.,    

Mamontova, N., &   

Verkhohliad, Y. 

Current state and prospects 

of event management 

development in Ukraine. 

 

Economics, 

Finance and 

Management 

Review 

(2022), (2), 36–42. 

https://doi.org/10.366

90/2674-5208-2022-

2-36 

2 Аверкина, М., 

Гурина, М. 

THE IMPACT OF 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT ON THE 

ENVIRONMENT. 

SWorldJournal, 2022. 2(15-02), 9–

15. 

https://doi.org/10.308

88/2663-5712.2022-

15-02-020 (Index 

Copernicus). 

3 Аверкина, М., 

Костина, Я., 

SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF 

SMALL TOWNS. 

SWorldJournal, 2021. 4(08-04), 18–

22. 
https://doi.org/10.30888/2663-

5712.2021-08-04-059 (Index 

Copernicus). 

4 Denysenko, M.,    

Mamontova, N., &   

Verkhohliad, Y. 

Current 

state and prospects of event 

management development 

in Ukraine. 

 

Economics, 

Finance and 

Management 

Review 

(2022), (2), 36–42. 
https://doi.org/10.36690/2674-

5208-2022-2-36 

Таблиця 17 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ім. І. МАЛИНОВСЬКОГО  

№ 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

1 Леся 

Стрельбіцька 

«Правове регулювання статусу 

засудженого у кримінально-

процесуальному законодавстві 

часів радянської доби»  

 Jurnalum Juridic 

national: teorie si 

practica  

 № 2 (47) 2021 р. 

республіка 

Молдова С. 94-100 

2 Гонгало С.Й. Використання графологічних 

методів у профілюванні 

особистості за почерком (на 

Zeszyt Naukowy 

Prac 

Ukrainoznawczych  

Номер вийде у 2023 

році 

https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-36
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-36
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-36
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-36
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-36
https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-15-02-020
https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-15-02-020
https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-15-02-020
https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-04-059
https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-04-059
https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-04-059
https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-04-059
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-36
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-36
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-36
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-36


прикладі фрагментів рукописів 

Кастуся Калиноського) 

# 9   

 

 

5. СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ ДО 

ДРУКУ У 2022 РОЦІ У ВИДАННЯХ SCOPUS І WоS 

Таблиця 18 
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 Kocherga S. Post-Orientalist Discourse 

in Lesja Ukrajinka’s 

Writing. 

 Studi Slavistici.  18(2), 2022. P. 185–

197. 

2 Кочерга С. Музичні інструменти в 

літературній творчості 

Лесі Українки: 

інтермедіальний аспект 

SLAVIA časopis pro 

slovanskou filologii 

ročník 91, 2022, sešit 

1 

S. 3–11 

3 Visych O.  Intermedial Aspects of Non-

finito: Lesya Ukrainka and 

Michelangelo. 

 Studi Slavistici.  18(2), 2022. P. 147–

156. 

4 Максимчук В. В.  Українська футбольна 

фразеологія: семантичний 

аспект 

Studia z Filologii 

Polskiej i 

Słowiańskiej 

Warszawa, 2022. 

Article 2610. 

https://doi.org/10.116

49/sfps.2610. 

5.  Матласевич О.В.  What War Never Destroys: 

Factors for Maintaining 

Happiness and Resilience in 

Young Families during War.  

Youth Voice 

Journal. Inequality, 

Informational 

Warfare, Fakes and 

Self-Regulation in 

Education and 

Upbringing of 

Youth. Special issue. 

(SCOPUS)  

January, 2023 

(прийнято до 

друку)  

6. Danusia M. 

Brezytska, Ihor V. 

Hushchuk, 

Vladyslav A. 

Smiianov, Oleg M. 

Vivsiannyk, Roman 

V. Safonov, Inna S. 

Khoronzhevska 

(2022) 

Determination of the hazard 

of medical waste in the 

Convention of the Covid-19 

pandemic / Określenie 

zagrożenia związanego z 

odpadami medycznymi w 

okresie pandemii Covid-19  

Acta Balneologica 

(Warsaw, 

Poland:1905), 

TOM LXIV; 

NUMBER 2 

(168)/2022:117-

122DOI: 

10.36740/ABAL202

202103 

 

 

7. Zoriana Hodunok, 

Roman Shulyk, 

Mykhailo 

Ivashchuk. 

Мanipulation instrumentary 

aimed at youth audience in 

the context of Russian war 

discourse  

Youth Voice 

Journal. Inequality, 

Informational 

Warfare, Fakes and 

Self-Regulation in 

Education and 

January, 2023 

(прийнято до 

друку)  

https://doi.org/10.11649/sfps.2610
https://doi.org/10.11649/sfps.2610
https://doi.org/10.11649/sfps.2610
https://doi.org/10.11649/sfps.2610


Upbringing of 

Youth. Special issue. 

(SCOPUS) 

8 Oleksiy 

Kostiuchenko, 

Anna Hilman, 

Natalia Kulesha. 

Students’ mental health in 

war conditions: an 

axiological dimension 

Youth Voice 

Journal. Inequality, 

Informational 

Warfare, Fakes and 

Self-Regulation in 

Education and 

Upbringing of 

Youth. Special issue. 

(SCOPUS) 

January, 2023 

(прийнято до 

друку)  

9 Avhustiuk M., 

Pasichnyk I., 

Kalamazh R., .  

Metacognitive monitoring 

accuracy in university 

students: Effects of 

emotional intelligence, 

reflexivity, and 

metacognitive awareness 

Youth Voice Journal 

 

2023. (Scopus) 

(рукопис статті на 

рецензуванні) 

10 Balashov, E., 

Kalamazh, R. 

Self-Leadership and Self-

Monitoring as Psychological 

Factors of Professional and 

Career Development of 

Students 

Youth Voice 

Journal, SI 

Education and 

Upbringing of Youth 

in New Realities: 

Perspectives and 

Challenges,  

Vol. I, 7-16 

 

SCOPUS 

 

11 Balashov, E., 

Pasichnyk, I., 

Kalamazh, R. 

Methodological and 

Contextual Foundations of 

Metacognitive Monitoring 

Training Program in Student 

Self-Regulated Learning 

Journal of Education 

Culture and Society 
13(1), 77–92 

 

WEB OF SCIENCE 

12 Balashov, E. Psychological Well-Being 

as Cognitive-Emotional 

Component of Student Self-

Regulated Learning 

International Journal 

of Cognitive 

Research in Science, 

Engineering and 

Education 

(IJCRSEE) 

10(2), 101–109 

 

SCOPUS 

 

13 Balashov, E. Personal reflexivity of 

students in self-regulated 

learning 

Youth Voice 

Journal, Special 

Issue “Inequality, 

Informational 

Warfare, Fakes and 

Self-Regulation in 

Education and 

Upbringing of 

Youth” 

(рукопис статті на 

рецензуванні) 

 

SCOPUS 

 

14 Matusevych T., 

Shevchuk D. 

Developing Responsible 

Citizens in New Realities: 

The Case of Science 

Education 

Youth Voice 

Journal, Special 

Issue 

Vol. III. pp. 45-53. 

(Scopus) 

15 Shevchuk, D., 

Shevchuk, K., and 

Matusevych, T.  

Philosophical counselling: 

synthesis of the essence and 

modern tendencies of 

Journal for the Study 

of Religions and 

Ideologies 

vol. 21 (61), 2022, 

pp.48-60. (Scopus) 



philosophy 

16 Shevchuk D., 

Shevchuk K., 

Khudoba K. 

The National Identity and 

Orthodox Church: the case 

of contemporary Ukraine 

Ethics & Bioethics 

(in Central Europe) 

2022, 12 (3–4), 199–

211 (Scopus) 

17 Shevchuk D., 

Lebediuk V., 

Matusevych T. 

Youth civic education in 

times of post-truth: cultural 

values aspect 

Youth Voice 

Journal, Special 

Issue 

Прийнята до друку 

Winter 2023 

(Scopus) 

18 Shevchuk D., 

Shevchuk K. 

Roman Ingarden’s 

aesthetical theory and 

contemporary art 

Analele Universităţii 

din Craiova. Seria: 

Filosofie 

No 50 (2/2022), p. 

63-81. (Scopus) 

19 Karpovets M., 

Petrushkevych M., 

Shershnova O.  

The Specifics of Religious 

Issues in Ukrainian Gender 

Electronic Mass Media  

Journal of Education 

Culture and Society.  

Vol. 13 No. 2 (2022). 

рр. 515 - 530. (WoS)  

20 

 

 

Янковська Ж. О., 

Набок М. М.  

Національна своєрідність 

потрактування образу 

землі в українських 

народних думах та 

творчості Василя 

Стефаника: психологічний 

аспект.  

Русин 2022, № 67. С. 304–

324. DOI: 

10.17223/18572685/

67/17 

21 

 

 

Zhanna Yankovska, 

Liudmyla Marchuk, 

Oleh Rarytskyi   

Value Orientations of 

Journalism Students in 

Context of their Academic 

Training  

Journal of Education 

Culture and Society.  

Vol. 13, № 2, 

Warszawa, 2022. S. 

485–500. (Web of 

Science)  

23 
Karpovets, M., 

Karpovets, K., 

Kostiuchenko O.  

 

The Realities and Prospects 

of Project-Based Learning 

(PBL) for Humanities 

Students  

Youth Voice Journal 

 

2022, ISSN (online): 

2969. (Scopus) 

 

24 Aloshyna О.  Policy of the Russian 

Empire Regarding the 

Polish Population of Right-

Bank Ukraine in the Second 

Half of the Nineteenth 

Century  

Journal of Education 

Culture and Society.  

Vol. 13 No. 2 (2022). 

рр. 681 - 690. (WoS)  

 Alyoshyna O. Charitable Activity of the 

Orthodox Fraternities of 

Right-Bank Ukraine in the 

Second Half of the XIXth 

Century 

 East European 

Historical Bulletin 

2022. Випуск 24.  

С. 57-65 

(Web of Science) 

Таблиця 19 
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 

Benchuk V., 

Trofymovych V.   

Evolution moods of 

Donetsk rezidents of the 

temporally occupied 

East European 

historical bulletin.  

Iss. 23. P.171-180. 

(Web of Science 

https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1498


territory (2014-2021)  Core Collection). 

 

2 

Бенчук В., 

Трофимович В.  

Уреґулювання збройного 

конфлікту на сході 

України крізь призму 

масової свідомості 

донеччан на 

підконтрольній території 

(2014–2021 рр.).  

Український 

історичний журнал 
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«Психологія» : 

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА 

№ 15. С. 4–13. 

(Index Copernicus) 

 

12 Августюк М. М.  Навички управління 

емоціями у контексті 

точності метакогнітивного 

моніторингу навчальної 

діяльності у студентів.  

«Проблеми 

сучасної 

психології» 

№3 (26), 2022. 

(Index Copernicus) 

(рукопис 

прийнятий до 

друку) 

 

13 Handzilevska H. 

B, Kostiuchyk V. 

P, Hundarenko O., 

Lalakova Е. 

The role of 

resilience in preventing 

procrastination of students 

in the conditions of 

mastering a 

foreign language: 

Ukrainian-Polish-Slovak 

experience.  

Scientific notes of 

the National 

University of Ostroh 

Academy. Series 

&amp;quot;Psycholo

gy&amp;quot;: a 

collection of 

scientific papers. 

Ostrog: NaUOA 

Publishing House,  

June 2022. № 15. P. 

37–44. DOI: 

10.25264/2415-

7384-2022-15-37-44 

 

14 Шестопал І. А., 

Ткаченко Д. В., 

Сайко Д. С. 

Дослідження стану 

тривоги в період 

російсько-української 

війни 

 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька академія». 

Серія «Психологія» : 

науковий журнал. 

Острог : Вид-во Н 

аУОА 

червень 2022. № 15. 

С. 57–62. 

DOI: 10.25264/2415-

7384-2022-15-57-62  
 

15 Черноус Т. Ю., 

Каламаж В. О.  

Музично-рухові засоби 

розвитку 

самоусвідомлення 

психоемоційних станів 

майбутніх учителів 

початкових класів.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька академія». 

Серія «Психологія» : 

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА 

січень 2022. № 14. 

С. 57–64. 

 

16 Черноус Т. Ю., 

Каламаж В. О.  

Тілесно-руховий чинник 

музичного впливу на 

рефлексивний компонент 

емоційного інтелекту (на 

прикладі майбутніх 

Вісник Львівського 

університету. Серія 

психологічні науки. 

2022. Випуск 12.  

С. 130-138 

 



учителів початкових 

класів). 

17 Черноус Т. Ю., 

Каламаж В. О. 

Активація стрес-

переборюваних стратегій 

майбутніх учителів 

початкових класів 

засобами музики.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька академія». 

Серія «Психологія» : 

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА, 2022 

 червень 2022. № 

15. С. 62–71 

 

18 Матласевич О. В., 

Колодяжна І. О.  

Роль самотурботи в 

розвитку емпатії 

майбутніх психологів 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька академія». 

Серія «Психологія» : 

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА 

червень 2022. № 15. 

С. 45–51. (фахове 

видання) 

19 Матласевич О. В., 

Ткаченко Д. В 

Особливості 

комунікаційних реакцій у 

ситуації переживання 

ревнощів особами 

юнацького та зрілого віку.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Психологія» : 

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА 

січень 2022. № 14. 

С. 24–29. (фахове 

видання) 

20  Янковська Жанна 

 

 

 

 

Духовні основи Дому як 

життєвого простору крізь 

призму «Лісової пісні» 

Лесі Українки.  

Волинь 

філологічна: текст і 

контекст.  

Випуск 32.Луцьк: 

Волинський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки, 

2021. 

С. 101–117.   

21 Янковська Жанна, 

Сорочук Людмила 

«Пізнай себе самого»: 

національно-філософське 

звучання поеми-симфонії 

П. Тичини «Сковорода» 

Українознавчий 

альманах 

Випуск 31. К.: 

«Міленіум», 2022. 

С. 58-65. 

 

Таблиця 25 
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 Трофимович В.  Арешти органами 

державної безпеки УРСР 

нелегалів ОУН (друга 

половина 1950-х - 1970-ті 

роки)  

Військово-

науковий вісник.  

Вип. 37. Львів: 

НАСВ,2022. С. 124-

138. 

 

2 Трофимович В.  Організаційна діяльність 

прибулих із таборів і 

спецпоселень учасників 

підпільно-повстанського 

руху (друга половина 

 Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». 

 Серія «Історичні 

науки», 2022. Вип. 

33. С. 30–37. 

 



1950-х–1960-ті рр.) 

3 Бенчук В.О., 

Трофимович В.В.  

Загальна оперативна 

обстановка в зоні 

проведення АТО (серпень 

2014 р.) 

Військово-

науковий вісник.  

Вип. 38. Львів: 

НАСВ, 2022. С. 

149–166. 

 

4 Рибачок І.  «Тверде ядро» або 

залишенці: українські 

біженці в Західній 

Німеччині та Австрії в 

1950-х рр.  

Старожитності 

Лукомор'я.  

2022. № 6. (подано 

до друку) 

 

 

5 Близняк М.  Місто Лабунь за 

інвентарем 1788 року  

Наукові праці 

Кам’янець-
Подільського 

національного 

університету імені 
Івана Огієнка: 

історичні науки. 

Кам’янець-

Подільський, 2022.  

Т. 37: До 75-річчя 

від дня народження 

професора Валерія 

Степанкова. С. 51 – 

62. 

 

6 Близняк М. «Його королівської 

милості» місто Луцьк 

наприкінці 1780-х років  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія».  

Серія «Історичні 

науки». Острог, 

2022. Вип. 33. С. 

51–62. 

 

7 Смирнов А.  Відновлення 

євхаристійного 

спілкування Українських 

Православних Церков у 

діаспорі з Вселенським 

Патріархатом наприкінці 

ХХ століття  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія».  

Серія «Історичні 

науки». Острог, 

2022. Вип. 33. С. 

57–64. 

 

 

8 Марчук В.  Вплив польсько-

радянського кордону на 

економіку Волинського 

воєводства в 1921-1929 

роках 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія».  

Серія «Історичні 

науки». Острог, 

2022. Вип. 33. С. 

23–30. 

 

9 Марчук В. Боротьба з контрабандною 

злочинністю на 

«волинському» відрізку 

польсько-радянського 

кордону в 1921-1924 рр. 

Zaporizhzhia 

Historical Review.  

 

Запоріжжя, 2022. Т. 

6 (58). С. 70-76 

10 Рудько С.О.  «Chequers Statement and 

the British Political Crisis in 

the Context of Brexit» 

Емінак: науковий 

щоквартальник 

2022 (прийнято до 

друку) 

11 Мацієвський Ю, 

Кардаш С.  

Рух опору на окупованих 

територіях України 

Політичне життя прийнято до друку 

№4, 2022; 

12 Лебедюк В. Ефекти виборчої реформи 

на місцевих виборах 2020 

року в Україні: 

регіональний контекст. 

Вісник Львівського 

університету. Серія 

філософсько-

політологічні студії 

2022. № 42, с. 260–

267. 

13 Лебедюк В. Недійсні бюлетені і 

преференційне 

голосування на місцевих 

Politicus 2022. № 3. с. 25-33. 



виборах 2020 року в 

Україні 

14 Лебедюк В. Чинники електорального 

успіху кандидатів у 

депутати на місцевих 

виборах 2020 року в 

Україні 

Politicus 2022. № 5. с. 

(прийнято до 

друку) 

15 Лебедюк В. Електоральна поведінка та 

політична конкуренція на 

місцевих виборах 2020 

року в Україні 

Вісник Львівського 

університету. Серія 

філософсько-

політологічні студії 

2022. № 45, с. 

(прийнято до 

друку)  

16 Маслова Ю.П. Риторика сучасного 

газетного 

українськомовного 

дискурсу.   

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Філологія» 

(14(82), 31–37. 

17 Сидорук Т. В., 

Якимчук М. М., 

Павлюк В. В.  

Вплив партійного та 

суспільного 

євроскептицизму в ЄС на 

його політику розширення 

у Західних Балканах 

Філософія та 

політологія в 

контексті сучасної 

культури 

2022, Т. 14, № 1. С. 

100-110. 

18 Сидорук Т. В., 

Шуляк А. М., 

Павлюк В. В. 

Трансформації в 

архітектурі європейської 

безпеки під впливом 

російсько-української 

війни 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

2022. № 3(14). С. 

60-72. 

 

19 Сидорук Т. В., 

Павлюк В. В. 

Розширення НАТО як 

фальшивий привід для 

виправдання війни росії 

проти України 

Стратегічна 

панорама. 

Спецвипуск 

«Гібридна війна і 

демократичний 

мир: що означає 

нова фаза 

російського 

наступу для 

України і Європи 

та як з ним 

упоратися» 

2022. С. 35-44. 

20 Якимчук М., 

Сидорук Т. 

Вплив британського 

євроскептицизму на 

євроінтеграційні процеси 

після брекзиту 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

2022, № 2 (13). С. 

102-115. 

21 Атаманенко А., & 

Мартинюк Н. 

Наукова дипломатія у 

глобалізованому світі: 

концептуалізація явища 

Acta De Historia & 

Politica: Saeculum 

XXI 

2022. Вип. 4. С.88-

98. 

22 Конопка Н. О. Спортивна дипломатія 

Королівства Саудівська 

Аравія 

Політичне життя 2022, № 4 

(прийнято до 

друку) 

23 Конопка Н. О. «М’яка сила» як 

інструмент зовнішньої 

політики держави Кувейт 

Філософія та 

політологія в 

контексті сучасної 

культури. 

2022 (прийнято до 

друку) 



Дніпропетровський 

національний 

університет ім. 

Олеся Гончара. 

24 Матвійчук Н. Міжнародні санкції як 

інструмент зовнішньої 

політики 

Вісник 

Маріупольського 

державного 

університету. 

Серія: Історія. 

Політологія. 

2022 (прийнято до 

друку) 

25 Avhustiuk M. Emotional Context of the 

Accurate and Inaccurate 

Metacognitive Monitoring 

Levels 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Психологія»: 

науковий журнал 

2022. (14). Р. 71-79. 

Таблиця 26 
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 Балацька О.Р.  

 

Право на доступ до суду у 

європейській системі 

захисту прав людини. 

Право і 

суспільство. 

№ 4. 2022. С. 444 – 

451. Фахове 

видання. Index 

Copernicus. 

2 Балацька О.Р.  Роль міжнародних 

універсальних стандартів 

з прав людини в системі 

забезпечення доступу до 

правосуддя 

Юридичний 

науковий 

електронний 

журнал. 

№ 7. 2022. С. 455-

458. Фахове 

видання. Index 

Copernicus 

3 Лотиш Т.В.  Нормативні вимоги до 

судових рішень у 

кримінальному процесі 

країн Балтії та України 

Право і 

суспільство. 

№ 4. 2022. С. 417 - 

423 (Index 

Copernicus 

International) 

Таблиця 27 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

№ 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

1  Kostyuk O., Didyk 

L. 

 The Necessity of Fostering 

Emotional Intelligence in 

Teaching a Foreign 

Language to University 

Students in the Context of 

Online Learning. 

 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія»: серія 

«Філологія»:  

науковий журнал. 

Острог: Вид-во 

НаУОА, 2022. 

Вип. 14(82), с. 116-

121 

2 Новоселецька Мовні особливості Наукові записки 1. Вип. 12(80), с. 243-



С.В., Яковчук Т.В.  американського та 

українського 

студентського сленгу 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія»: серія 

«Філологія»:  

науковий журнал. 

Острог: Вид-во 

НаУОА, 2022. 

246.  

 

3 Ковальчук І.В., 

Костюк О.Ю., 

Попчук М.А. 

Зв’язок мотивації з 

метакогнітивними 

стратегіями студентів під 

час вивчення іноземної 

мови 

1. Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія»: серія 

«Філологія»:  

науковий журнал. 

Острог:  Вид-во 

НаУОА, 2022.  

 

Вип. 12(80), с.254-

269. 

4 Новоселецька 

С.В., Івченко-

Чехолка Ю.В. 

Кольорові ідіоми у 

лінгвокультурному 

розумінні імпліцитного 

значення в англійській та 

українських мовах  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія»: серія 

«Філологія»:  

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА, 2022. 

 Вип. 15(83), с. 7-

10. 

 

5 Худолій А.О.  Вербальна репрезентація 

концепту демократичні 

цінності в політичному 

дискурсі Б. Обами 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія»: серія 

«Філологія»:  

науковий журнал. 

Острог:  Вид-во 

НаУОА, 2022.  

1. Вип. 12(80), с. 112-

119. 

 

6 Kotsiuk L.M., 

Pelypenko O.A., 

Pelypenko O.O.  

CORPUS-BASED STUDY 

OF THE FUNCTIONING 

OF REALIA IN THE 

NOVEL BY CAMILO 

JOSE CELA THE HIVE 

AND THEIR RENDERING 

INTO UKRAINIAN IN 

THE NOVEL’S 

TRANSLATIONS.  

 

(прийнята до друку 

у “STUDIA 

LINGUISTICA”, 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

фаховий журнал 

категорії “Б”) 

 

7 Мусійчук Т.І. 

Коляда.Е.К. 

Аргументованість 

висловлень обурення 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія»: серія 

«Філологія»:  

науковий журнал. 

Вип. 12, 15(83) - 

ст.21-24 

Таблиця 28 



ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

1 Мединська Т.В., 

Ногінова Н.М. 

Цифровізація органів 

податкового 

адміністрування в 

контексті сучасних 

викликів та загроз. 

Наукові записки 

Національного 

університету 

“Острозька 

академія”, серія 

“Економіка” 

березень 2022 

№24(52), с.90-96 

2 Мамонтова Н.А., 

Сазонець І.Л., 

Тімченко О.О. 

Економічний стан 

туристичного бізнесу 

України в умовах пандемії 

COVID-19. 

Наукові записки 

Національного 

університету 

“Острозька 

академія” серія 

“Економіка”. 

2022. № 24 (52). 

С.48-54. 

 

3 Шулик Ю. В. Застосування проєктного 

менеджменту у 

публічному управлінні в 

Україні. Наукові записки 

Національного 

університету «Острозька 

академія». 

Серія «Економіка» 

: науковий журнал. 

Острог. Вид-во 

НаУОА 

березень 2022. № 

24(52). С. 68–75. 

 

4 Харчук Ю.Ю. 

Харчук О.А. 

Формування стратегії 

територіальних громад з 

метою забезпечення їхньої 

економічної безпеки у 

контексті теорії обмежень. 

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка» : 

науковий журнал. 

— Острог.2022. 

№ 24 (52). — С. 

111–120. 

5 Мамонтова Н.А., 

Іванчук Н.В. 

Сучасні тенденції 

фінансування 

інноваційної діяльності 

промислових підприємств 

України  

Проблеми 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку. 

Index Copernicus, 

ERICH PLUS 

2022. -  Випуск 28. - 

С. 129-139 

6 Дем’янчук О.І., 

Мельник Т. О. 

Зміни в оподаткуванні та 

введення податкових пільг 

в Україні в умовах 

військового стану.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка» : 

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА,  

грудень 2022. № 27 

(55). С. 54-61. 

7 Козак Л. В. Моделі стратегічного 

позиціювання продукції 

аграрних підприємств та 

методичні підходи їх 

аналізу.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка” 

червень 2022. № 

25(53). С. 25–30. 



8 Бровді І. І. Вплив війни на результати 

діяльності аграрних 

підприємств України.  

Вісник Одеського 

національного 

університету. 

Серія: Економіка.  

Том 27. (2022). 

Випуск 3(93). С. 

59-65. 

 

9 Бровді І. І. Органічне сільське 

господарство в Україні як 

стратегічний напрям 

розвитку АПК.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка 

(2022). № 24(52). С. 

12–19. 

 

10 Кривицька О.Р., 

Новоселецька 

А.О. 

Теоретико-методичні 

аспекти оцінки управління 

конкурентоспроможністю 

страхових компаній.  

Бізнесінформ. 2021. №12. с. 288-

294. URL: 

https://www.business

-

inform.net/export_pd

f/business-inform-

2021-12_0-pages-

288_294.pdf 

11 Аверкина М. Ф., 

Брень М. П.  

Описова подібність в 

системі прийняття 

управлінських рішень.  

Регіональна 

економіка та 

управління.  

2022, 1(35). С. 4-8. 

(Index Copernicus). 

12 Аверкина М. Ф., 

Криницька 

Моделювання міграційних 

процесів України.  

Регіональна 

економіка та 

управління.  

 

2022, 1(35). С. 8-13. 

(Index Copernicus). 

13 Аверкина М. Ф., 

Андрущишина Г. 

М.  

 

Економіко-математичне 

моделювання стану та 

розвитку туристичних 

галузей.  

Регіональна 

економіка та 

управління.  

2022, 1(35). С. 13-

19. (Index 

Copernicus). 

 Т. М.  

 

14 Аверкина, М.,  

Коваленко, А.  

Дослідження теоретичних 

аспектів концепції 

стійкого розвитку.  

Молодий вчений 2022, 2 (102), 63-

68.(Index 

Copernicus). 

15 Аверкина М.Ф., 

Кіндрат К.С.  

Економіко-математичне 

моделювання зовнішньої 

торгівлі України.  

Збірник праць 

Українознавчих 

(РП),  

2021, №6-7, 217-227 

(Index Copernicus) 

16 Гаврильчик Л. 

С.  

Дослідження динаміки 

захворюваності на 

COVID-19 в Україні під 

час військового стану.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка» :  

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА, грудень 

2022. № 27(55). 

17 Данилюк Н. М.  Віртуальна організаційна 

структура іт-компанії: 

маркетинговий та 

управлінський аспекти.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка» :  

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА, березень 

2022. № 24(52). С. 

20-25. 

 



18 Данилюк Н. М.  Використання 

маркетингових засобів в 

HR-менеджменті 

підприємства.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка» :  

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА, червень 

2022. № 25(53). С. 

18–24. 

19 Новоселецький 

О. М., Горошко 

Н. С.  

Моделювання впливу 

освіти та ВВП на рівень 

вакцинації населення.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка» :  

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА, березень 

2022. № 24(52). С. 

138–143. 

20 Новоселецький 

О. М., Гончарова 

В.О. 

Ідентифікація 

потенційного споживача 

продукції ринку 

електронної комерції 

методами градієнтного 

бустингу.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка»:  

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА, 2022. № 

23(51). С.118-123 

[Index Copernicus]. 

21 Новоселецький 

О. М., 

Сельвеструк О. 

Моделювання впливу 

вільної торгівлі на 

економічний розвиток 

країни.  

Економічний 

аналіз.  

2021. Том 31. No 4. 

С. 55-64. [Index 

Copernicus] 

22 Нікітін А. В., 

Коцюк Ю. А., 

Савчук О. В.  

Застосування 

стохастичних 

еволюційних рівнянь з 

марковськими 

переключеннями у 

некласничних схемах 

апроксимації для 

побудови та аналізу 

моделі інформаційної 

боротьби.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка» :  

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА, вересень 

2022. № 26(54). С. 

121–131. 

23 Матвійчук А. В., 

Артюх О. М.  

Оцінювання кредитних 

ризиків малих і середніх 

підприємств методами 

інтелектуального аналізу 

даних.  

Наукові записки 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». Серія 

«Економіка» :  

науковий журнал. 

Острог : Вид-во 

НаУОА, вересень 

2022. № 26(54). С. 

114-120. 

24 Савчук О. В.  Загроза витоку 

конфіденційної інформації 

банку з врахуванням 

людського чинника.  

Міжнародний 

науковий журнал 

"Інтернаука" 

 2022. - №6. URL: 

https://www.inter-

nauka.com/ua/issues/

2022/6/8063 

Таблиця 29 
ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА 

ЛЮБОМИРА ВИНАРА 

№ 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск),  

перша-остання 

сторінки роботи 

1 2 3 4 5 

1 Атаманенко, А., 

Мартинюк, Н. 

Наукова дипломатія в 

глобалізованому світі: 

Acta De Historia & 

Politica: Saeculum 

2022. № 4. С. 88–97. 



концептуалізація явища XXI 

2 Атаманенко, А. 

 

Українці Словаччини як 

чинник українсько-

словацької міжкультурної 

взаємодії другої половини 

ХХ – першого 

двадцятиліття ХХІ ст. 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка: 

історичні науки, 

 2022. Вип. 35,  

С. 246–262. 

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

ПУБЛІКАЦІЇ ТОЩО 

Таблиця 30 
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. Максимчук В. В.  

 

 

Це (не) на часі: які вулиці 

Острога варто 

перейменувати.  

Район. Острог. 2022. 
https://ostrog.rayon.in.ua/topics/

507178-tse-ne-na-chasi-yaki-

vulitsi-ostroga-varto-

pereymenuvati 

2. Гільман Анна 

Юріївна, 

Мазяр Катерина 

Вікторівна 

 

Дослідження негативних 

психічних станів у жінок у 

період вагітності 

 

https://journals.ostroh-

academy.rv.ua/index.php/publi

chealth 

Журнал «Public 

Health Journal» 

№ 2 (2022): Public 

Health Journal 

 

DOI 

10.32782/pub.health.

2022.2.3 

ст.18-23 

 

3. Гущук Ігор 

Віталійович, 

Савчук Тетяна 

Мусіївна 

 

Структура та особливості 

поширення інфекційних 

захворювань серед 

населення Острозького 

району за 2010–2020 

рр. 

  

https://journals.ostroh-

academy.rv.ua/index.php/publi

chealth 

Журнал «Public 

Health Journal» 

№ 2 (2022): Public 

Health Journal 

DOI 

10.32782/pub.health.

2022.2.4 

ст. 25-34 

 

4. Усова Оксана 

Василівна, 

Лях Марина 

Володимирівна 

 

Ефективність засобів 

фізичної терапії 

 

https://journals.ostroh-

academy.rv.ua/index.php/publi

chealth 

Журнал «Public 

Health Journal» 

№ 2 (2022): Public 

Health Journal 

 

DOI 

10.32782/pub.health.

2022.2.7 

ст.48-51 

 

5. Устимчук Алла 

Володимирівна, 

Брезицька Дануся 

Михайлівна 

 

Визначення факторів 

ризику і методів 

профілактики ожиріння у 

студентів НаУ  

«Острозька академія» 

 

https://journals.ostroh-

academy.rv.ua/index.php/publi

chealth 

Журнал «Public 

Health Journal» 

№ 2 (2022): Public 

Health Journal 

10.32782/pub.health.

2022.2.8 

 

6. Брезицька Дануся 

Михайлівна, 

Сідлецька Ганна 

Дослідження охоплення 

профілактичними 

щепленнями дітей 

https://journals.ostroh-

academy.rv.ua/index.php/publi

chealth 

Журнал «Public 

https://doi.org/10.327

82/pub.health.2022.1

.1 

https://ostrog.rayon.in.ua/topics/507178-tse-ne-na-chasi-yaki-vulitsi-ostroga-varto-pereymenuvati
https://ostrog.rayon.in.ua/topics/507178-tse-ne-na-chasi-yaki-vulitsi-ostroga-varto-pereymenuvati
https://ostrog.rayon.in.ua/topics/507178-tse-ne-na-chasi-yaki-vulitsi-ostroga-varto-pereymenuvati
https://ostrog.rayon.in.ua/topics/507178-tse-ne-na-chasi-yaki-vulitsi-ostroga-varto-pereymenuvati
https://journals.ostroh-academy.rv.ua/index.php/publichealth
https://journals.ostroh-academy.rv.ua/index.php/publichealth
https://journals.ostroh-academy.rv.ua/index.php/publichealth
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Ярославівна 

 

дошкільного віку 

Рівненської області у 

2010–2019 роках 

 

Health Journal» 

№ 1 (2022): Public 

Health Journal 

ст.3-15 

 

7. Гільман Анна 

Юріївна, 

Діжурко 

Христина 

Олександрівна, 

 

Психологічні особливості 

внутрішньоособистісних 

конфліктів у депресивних 

хворих 

 

https://journals.ostroh-

academy.rv.ua/index.php/publi

chealth 

Журнал «Public 

Health Journal» 

№ 1 (2022): Public 

Health Journal 

https://doi.org/10.327

82/pub.health.2022.1

.2 

ст.16-23 

 

8. Кулеша Наталія 

Петрівна, 

Столяр Юрій 

Миколайович 

 

Дослідження 

особливостей прояву 

психологічноїдезадаптації 

https://journals.ostroh-

academy.rv.ua/index.php/publi

chealth 

Журнал «Public 

Health Journal» 

№ 1 (2022): Public 

Health Journal 

DOI 

https://doi.org/10.327

82/pub.health.2022.1

.4 

ст.36-40 

9. Handzilevska H. 

ShershnovaО., 

Kostiuchyk V  

Sociodrama’s opportunities 

in social competence 

formation of future English 

teachers: Resilience 

Approach 

 
(рукопис матеріалів 

на рецензуванні) 

 

10. Черноус Т.  Вплив музики  на 

адаптивні функції 

емоційного інтелекту 

майбутніх вчителів 

початкових класів в 

умовах війни.  

Збірник тез VII 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

"Філософсько-

психологічні 

аспекти духовності 

сталого розвитку 

людства"за ред. 

Л.В. Рижак. – Львів 

: ЛНУ ім. Івана 

Франка 

20 квітня 2022 р.  

С. 211-213 

11. Шевчук Д. Розбудова української Res 

publica як основа 

національної ідеї 

Українська 

національна ідея: 

генеза, сутність та 

реалізація : матер. 

Всеукр. конфер. з 

міжнар. уч. (м. 

Острог, 28 черв. 

2022 р.) 

Острог: Вид-во 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія», 2022, С. 

65-67. 

12. Шевчук Д. Місто і університет: 

"перезавантаження" 

стратегічної взаємодії 

Категорії. За 

результатами 

Всеукр. круглого 

столу «Читання 

пам’яті Івана 

Бойченка – 2021. 

Людина. Історія. 

Незалежність» (22 

жовт. 2021 р.): 

[Збірник наукових 

матеріалів] / 

Київ : Знання 

України, 2021, С. 

120-121. 

https://journals.ostroh-academy.rv.ua/index.php/publichealth
https://journals.ostroh-academy.rv.ua/index.php/publichealth
https://journals.ostroh-academy.rv.ua/index.php/publichealth
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редкол.: А. Є. 

Конверський [та 

ін.]. 

13. Жанна Янковська «Яку мама долю мала, 

таку й мені дала»: 

піснетворчість як 

генетичний код українців 

(за романом С. Пушика 

«Страж-гора») 

«Співи Землі: 

біологія та екологія 

в літературі та 

культурі»: 

матеріали 

міжнародної 

наукової 

конференції (22–

23.09.2022 р.) 

Бердянськ: БДПУ, 

2022. С. 279-282.  

14 Микола Зайцев “Різноманіття культур як 

проблема” 

Актуальні 

проблеми сучасної 

філософії та науки: 

виклики 

сьогодення: зб. 

наук. прац / редкол. 

М. А. Козловець, Л. 

В. Горохова, О. В. 

Чаплінська ..   [та 

ін.] 

Житомир: 

Видавничий центр 

ЖДУ імені Івана 

Франка, 2022.  С. 

108 - 111 

Таблиця 31 
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 Бондарчук В. Два документи до 

біографії Михайла 

Тучемського: 

джерелознавчий аналіз.  

Острозький 

краєзнавчий 

збірник. Острог, 

2022.  

Вип. 14.  

(подано до друку) 

2 Яремчук В.  Public History в Польщі: 

основні дослідницькі 

проблеми.  

Public History. 

Історія в 

публічному 

просторі: збірник 

Міжнародної 

наукової 

конференції (Київ, 

20 травня 2022 

року). Київ, 2022.  

С. 35 – 37. 

Електронна адреса: 

https://cutt.ly/eZ7iD

Yh 

3 Кулаковський П.  Олександр Пісочинський 

(гасло) 

Енциклопедія 

історії України 

2022. Т. 2: 

додатковий 

(прийнято до 

друку) 

4 Кулаковський П. Метрика коронна (гасло) Енциклопедія 

історії України 

2022. Т. 2: 

додатковий 

(прийнято до 

друку) 

5 Кулаковський П. Сеймик Волинського Studia i materiały z 2022. Т. 2. С. 1–39. 

https://cutt.ly/eZ7iDYh
https://cutt.ly/eZ7iDYh
https://cutt.ly/eZ7iDYh
https://cutt.ly/eZ7iDYh


(спільно з А. 

Заяцем). 

воєводства 1621 р. historii nowożytnej i 

najnowszej Europy 

Środkowo-

Wschodniej  

(прийнято до 

друку) 

6 Кулаковський П.  Запізніла мобілізація: 

посполите рушення 

Волинського воєводства 

1621 року 

Wschodni Rocznik 

Humanistyczny 

t. XVIII (2021), s. 

53–69 (Index 

Copernicus) 

(вийшла фактично 

2022) 

7 Kulakovskyi P.  Dawne urzędy litewskie na 

Wołyniu i Kijowszczyźnie: 

ewolucja po reformie 

sądowo-administracyjnej i 

unii lubelskiej 

 

Rocznik 

Lituanistyczny  

2022. Nr 8 

(прийнято до 

друку) 

8 Кулаковський П. 

(спільно з М. 

Крикуном) 

Матеріали архіву 

Пісочинських та їх 

джерельне значення для 

історії Брацлавського 

воєводства 1607–1648 

років 

Документи 

Брацлавського 

воєводства 1607 – 

1648 років з Архіву 

Пісочинських. 

Львів-Вінниця, 

2022. С. V – LXVII 

9 Кулаковський П.  Військово-політична 

діяльність князя Януша 

Острозького 

Війна і соціум у 

середньовічній та 

ранньомоденій 

історії Центрально-

Східної Європи 

Київ; Камʼянець-

Подільський, 2022. 

С. 42–45. 

10 Сидорук Т. В. На порозі нової системи 

безпеки. Що може 

змінитися у світі після 

наступу Путіна 

Європейська 

правда 

23 лютого 2022 

11 Сидорук Т. В., 

Павлюк В. В. 

Війна Росії проти 

України: виклик 

майбутньому 

євроатлантичної безпеки 

Правові засади 

європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції України: 

досягнення та 

перспективи. 

Збірник матеріалів 

Шостої 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції. ", 

Львів, 25 

листопада, 2022. 

2022 (прийнято до 

друку) 

12 Атаманенко А. Є., 

& Конопка Н. О. 

Russia’s and China’s 

Vaccine Diplomacy in 

Central and Eastern Europe 

Copernicus Political 

and Legal Studies 

Vol. 1, Issue 1 

(March 2022):  

pp. 7–13 

13 Бондарчук Я.В. Деякі факти з біографії 
діда Томаша Оскара 
Сосновського - Фелікса 
Канута Малинського за 
документами  др. пол. 
XVIII - поч. ХІХ ст. з 

Життя і творчість 

скульптора Томаша 

Оскара 

Сосновського. Тези 

конференції, 

присвяченої 110 

 



фондів Острозького 
музею 

річниці з дня 

народження Т.О. 

Сосновського. 

Рівне, 2022. 

14 Бондар В. Д., 
Шершньова О. В. 

Асоціативне наповнення 
понять «бібліотечна 
справа» та «архівна 
справа» (на прикладі 
здобувачів вищої освіти 
за спеціальністю 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» Національного 
університету «Острозька 
академія») в умовах 
онлайн-навчання. 

Електронні 

комунікації в 

бібліотечно-

інформаційній 

освіті, науці та 

практиці : тези доп. 

Всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 5 травня 

2022 року. 

С. 100-103 

15 Охріменко Г.В. Основні тенденції 
використання 
фотоконтенту для 
реалізації комунікативної 
політики Інтернет-
брендингу 

Збірник матеріалів 

п'ятої міжнародної 

наукової 

конференції 

“Інформація, 

комунікація та 

управління 

знаннями в 

глобалізованому 

світі” (Київ, 23-24 

червня 2022 р.) 

С.181-183 

16 Охріменко Г.В.  Культура книги у 
системі інформаційної 
культури: базові виміри. 

Матеріали 11-ї 

міжнародної 

наукової 

конференції 

Information. 

Communication. 

Society (19-21 

травня 2022, м. 

Львів) 

С.63-64 

17 Охріменко Г.В. Візуалізація ідей у роботі 
менеджера 
соціокультурної 
діяльності 

Матеріали 

міжнародної 

конференції 

“Культурологія та 

соціальні 

комунікації: 

інноваційні 

стратегії розвитку” 

(17-18 листопада 

2022, м. Харків) 

С.96-98 

18 Федорук О. М. 
 

Особливості захисту 
персональних даних в 
електронних системах 

XV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Інформаційна 

освіта та 

професійно-

комунікативні 

 



технології ХХІ 

століття» 

19 Мацієвський Ю., 

Кардаш С. 

 Український Рух опору на 

окупованих територіях  

Аналітичний звіт 

ЦПД НаУОА.  

№1. 2022 

 

20 Matsiyevsky Yuriy 

 

Рецензія статті "Elections, 

Succession and Legitimacy 

and in Ukraine: Lessons 

from Six Transitions"  

Communist and 

Post-Communist 

Studies 

 

Стаття повернута 

автору на 

доопрацювання 

 

21 Лебедюк В., 

Андрієнко Н. 

Політична участь жінок в 

Україні: чинники 

електорального успіху на 

місцевих виборах 2015 та 

2020 років 

Збірник статей і тез 

за результатами 

міжнародної 

наукової 

конференції «Малі 

політичні партії та 

актори у 

політичному 

процесі на 

регіональному та 

локальному 

(субнаціональному) 

рівнях: Україна і 

світ», Львів. 2022 

с.176-187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Olga Zavadska The borders of the "near 

abroad": the Russian war in 

Ukraine and its 

consequences for the 

geopolitical system of 

Central and Eastern Europe.  

Studia Historica 

Gedanensia  2022 (прийнято до 

друку)  

 

23 Nataliia 

Malynovska 

The political aspect of 

cooperation between Turkey 

and the European Union 

through the activities of 

Muslim organizations 

 

International 

Symposium 

"Practice of 

Coexistence in 

Islamic Culture", 

September, 19-21, 

2022. Baku, 

Azerbaijan 

2022 (прийнято до 

друку) 

24 Nataliia 

Malynovska 

Islamic feminism in 

Afghanistan in the 1920s: 

How struggles for women’s 

status ended the era of the 

first king of Afghanistan 

 

Сollective volume of 

the 5th Forum of 

Scholars from the 

CIS countries, 

Stanbul, Turkey 

2022 

Стаття повернута 

автору на 

доопрацювання 

Таблиця 32 
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 Дробуш І.В.  Особливості Актуальні проблеми та С.5-9. 

https://cpr.oa.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Policy-brief1_2022.pdf
https://cpr.oa.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Policy-brief1_2022.pdf


функціонування 

органів місцевого 

самоврядування в 

умовах воєнного 

стану 

перспективи розвитку 

публічного права в сучасних 

умовах: матеріали круглого 

столу (м. Острог, 16 травня 2022 

р.) / за ред. проф. І. В. Дробуш, 

доц. О. О. Дацюка. Острог: 

Видавництво Національного 

університету «Острозька 

академія», 2022. 

2 

Дробуш І.В. 
Роль територіальних 

громад та їх органів 

у забезпеченні 

соціальних прав 

вимушено 

переміщених осіб в 

умовах війни з РФ. 

 

Конституційно-правові 

механізми реалізації та захисту 

прав людини і громадянина в 

умовах війни: світовий досвід та 

Україна: матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції, м. Ужгород, 26 

травня 2022 р. Ужгород: 

Ужгородський національний 

університет, 2022.  

С.27-32. 

 

3 

Дробуш І.В. Законодавче 

забезпечення 

діяльності органів 

місцевого 

самоврядування в 

умовах воєнного 

стану. 

Децентралізація публічної влади 

в Україні: здобутки, проблеми 

та перспективи: Збірник 

матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 

(17 червня 2022 р., м. Львів) / [за 

наук. ред. проф. О. В. Батанова, 

проф. Д. Вацінкевича, доц. Р. Б. 

Бедрія]. – Львів : Львівський 

національний університет імені 

Івана Франка; Київ; Щецин, 

2022. (Львів, 17 червня 2022 р.)  

C.140 -145  

 

4 

Дробуш І.В. Українська 

національна ідея в 

Конституції 

України: актуальні 

питання реалізації.  

Українська національна ідея: 

генеза, сутність та реалізація : 

матер. Всеукр. конфер. з міжнар. 

уч. (м. Острог, 28 черв. 2022 р.) / 

редкол.: І. Пасічник, Д. 

Шевчук, В. Жуковський та ін. 

Острог: Вид-во Національного 

університету «Острозька 

академія», 2022.  

С.38 -44. 

 

5 

Смокович М.І. Адміністративний 

суд як незалежний 

арбітр у вирішенні 

соціальних 

спорів 

 

Забезпечення прав людини: 

національний та міжнародний 

виміри. Збірник матеріалів І–ї 

Всеукраїнської науково- 

практичної конференції 

(м. Вінниця, 10 грудня 2021 

року).  

С. 129 – 134. 

6 

Смокович М.І. Правосуддя в 

умовах 

війни: формат його 

здійснення 

 

Національне та міжнародне 

право: історія, сучасність, 

перспективи розвитку. 

Збірник матеріалів І–ї 

Міжнародної науково- 

практичної конференції до 110-

С. 6 – 11 



річчя Вінницького держ.пед. ун-

ту ім. Михайла Коцюбинського 

(м. Вінниця, 9-10 червня 2022р.).  

7 

Курганська О. В. 

 

Правове 

регулювання 

режиму воєнного 

стану в Україні 

 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

публічного права в сучасних 

умовах: матеріали круглого 

столу (м. Острог, 16 травня 2022 

р.) / за ред. проф. І. В. Дробуш, 

доц. О. О. Дацюка. Острог: Вид-

во Національного ун-ту 

«Острозька академія», 2022. 

С. 14-21 

8 

Martyniuk R., 

Datsiuk O.  

Post-soviet 

presidentialized 

republics: factors of 

choice of the form of 

government and 

difficulties of its 

classification 

The Constitution of 

Ukraine and the idea 

of constituent power 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

публічного права в сучасних 

умовах. Всеукр. конфер. з 

міжнар. уч. (м. Острог, 28 

червня 2022 р.). Острог: Вид-во 

Національного ун-ту “Острозька 

академія”, 2022.  

С. 44-51. 

 

9 

Жуковська О.Ю.  Позбавлення 

апеляційного суду 

права повертати на 

новий розгляд 

кримінальне 

провадження після 

скасування вироку 

чи ухвали.  

 Матеріали ХІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

Актуальні проблеми 

правотворення в сучасній 

Україні. (м. Рівне, Рівненський 

інститут КУП НАНУ 19 травня 

2022 р.). Львів : «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022 

С. ХХ-ХХ. 

10 

Гонгало С.Й.  Використання 

положень 

психодіагностики 

людини за почерком 

в оперативно-

розшуковій 

діяльності.  

Актуальні проблеми 

правотворення в сучасній 

Україні: матеріали XI 

Всеукраїнської навчально-

наукової конференції  (м. Рівне, 

Рівненський інститут КУП 

НАНУ 19 травня 2022 р.). Львів: 

«ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022.  

С. 185-187 

11 

Попелюшко В. 

 

Кримінальна 

процесуальна 

категорія “поза 

розумним сумнівом” 

Кримінальний процес: сучасний 

вимір та перспективні тенденції: 

кримінальний процесуальний 

полілог // Харків: “Право”, 10 

лютого 2022 р. 

С. 177-180 

21 

Матвійчук М. А.  Іоаннікій 

Малиновський про 

патронат як 

складову 

пенітенціарної 

концепції 

Право, держава та громадянське 

суспільство в умовах сучасного 

законодавства.  

Матеріали науково- 

практичної конференції (м. 

Одеса, 18-19 лютого 2022 р.). – 

Херсон: Видавництво «Молодий 

вчений», 2022. – 100 с. 

С. 6-9 

13 
Попелюшко В. О., 

Матвійчук М. А. 

І. Малиновський про 

правову допомогу в 

Теоретико-прикладні проблеми 

юридичної науки на сучасному 

С. 44-45 



місцях ув'язнення етапі 

реформування кримінальної 

юстиції (пам’яті В.П. Колгана): 

збірник тез 

Міжнародної науково-

практичної конференції (м. 

Хмельницький, 27 травня 

2022 року). – Хмельницький : 

Хмельницький університет 

управління та права 

імені Леоніда Юзькова, 2022. – 

129 с. 

14 

Попелюшко В. О., 

Матвійчук М. А. 

Зародження судових 

доказів на теренах 

України 

Актуальні проблеми юридичної 

науки : збірник тез Міжнародної 

науково- 

практичної конференції 

«Двадцять перші осінні 

юридичні читання» 

(м. Хмельницький, 6 жовтня 

2022 року). Хмельницький : 

Хмельницький 

університет управління та права 

імені Леоніда Юзькова, 2022. 

403 с. 

С.27-29 

15 

Матвійчук М. А.  Адвокат як суб'єкт 

документування 

воєнних злочинів та 

злочинів проти 

людяності. 

 Сучасні аспекти модернізації 

науки: стан, проблеми, тенденції 

розвитку: матеріали XXVI 

Міжнародної науково-

практичної конференції /за ред. 

І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. 

Загреб (Хорватія): ГО 

«ВАДНД», 07 листопада 2022 р. 

492 с.  

С.162-167. 

16 

Боржецька Н.  Спрощене 

провадження щодо 

кримінальних 

проступків як 

виняток із окремих 

засад кримінального 

провадження 

Modern directions of scientific 

research development: матеріали 

VIII-ї Міжнародної науково-

практичної конференції, м. 

Чикаго, США, 26-28 січня 2022 

року. Чикаго, 2022.  

С. 980-984. 

URL: 
https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2
022/01/MODERN

-DIRECTIONS-
OF-SCIENTIFIC-
RESEARCH-
DEVELOPMENT
-26-28.01.22.pdf 

17 

Балацька О.Р. 
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https://day.kyiv.ua/article/suspilstvo/chy-znykne-moskovske-pravoslavya-v-ukrayini
https://day.kyiv.ua/article/suspilstvo/chy-znykne-moskovske-pravoslavya-v-ukrayini
https://day.kyiv.ua/blog/istoriya/literaturnyy-banderivets-oleksandr-solzhenitsyn
https://day.kyiv.ua/blog/istoriya/literaturnyy-banderivets-oleksandr-solzhenitsyn
https://day.kyiv.ua/blog/istoriya/literaturnyy-banderivets-oleksandr-solzhenitsyn
https://day.kyiv.ua/blog/istoriya/literaturnyy-banderivets-oleksandr-solzhenitsyn
https://day.kyiv.ua/blog/istoriya/literaturnyy-banderivets-oleksandr-solzhenitsyn


Острог : Видавництво 

Національного університету 

«Острозька академія», 2022.  

2 Дем’янчук О.І. Оподаткування в 

умовах воєнного стану 

та його вплив на 

виконання місцевих 

бюджетів 

Фінансова система країни: 

тенденції та перспективи 

розвитку : матеріали ІХ Міжнар. 

наук.-практ. інт.-конф. (м. 

Острог, 21 жовт. 2022 р.). 

Острог : Видавництво 

Національного університету 

«Острозька академія», 2022. 

с.238-240  

3 Дем’янчук О.І. Управління в системі 

соціального захисту 

впо в територіальних 

громадах України 

IV Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Формування 

ефективної системи управління 

та публічного адміністрування в 

умовах транзитивної економіки» 

21 вересня 2022 року 

с.305-307 

4 Антонюк О.Р. Ідентифікація 

корупційних ризиків в 

процесі публічних 

закупівель в системі 

внутрішнього контролю 

Фінансова система країни: 

тенденції та перспективи 

розвитку : матеріали ІХ Міжнар. 

наук.-практ. інт.-конф. (м. 

Острог, 21 жовт. 2022 р.). 

Острог : Видавництво 

Національного університету 

«Острозька академія», 2022. 

с.310-113 

5 Харчук Ю.Ю. 

та Харчук О.А. 

Стратегічний 

управлінський облік як 

основа забезпечення 

сталого економічного 

розвитку 

територіальних громад 

в умовах воєнного 

стану 

Фінансова система країни: 

тенденції та перспективи 

розвитку : матеріали ІХ Міжнар. 

наук.-практ. інт.-конф. (м. 

Острог, 21 жовт. 2022 р.). 

Острог : Видавництво 

Національного університету 

«Острозька академія», 2022. 

с.334-338 

6 Корінець І.В. 

та Мамонтова 

Н.А. 

Удосконалення обліку 

та управління 

формування прибутку 

підприємства 

Фінансова система країни: 

тенденції та перспективи 

розвитку : матеріали ІХ Міжнар. 

наук.-практ. інт.-конф. (м. 

Острог, 21 жовт. 2022 р.). 

Острог : Видавництво 

Національного університету 

«Острозька академія», 2022. 

с.323-328 

7 Галецька Т.І., 

Топішко Н.П., 

Галецький 

С.М., 

Туржанська 

О.С.  

Зовнішньо-економічні 

відносини України з ЄС 

та Німеччиною в 

аграрній сфер  

Multidisciplinary academic notes. 

theory, methodology and practice 

Proceedings of the ХХVII 

International Scientific and 

Practical Conference Prague, 

Czech Republic July 12 – 15, 2022  

с. 86-93. 

8 Галецька Т.І., 

Топішко Н.П., 

Галецький 

С.М., 

Туржанська 

Німецько-українська 

співпраця в галузі 

органічного сільського 

господарства (проект 

COA «cooperation in 

/Proceedings of the ХХIII 

International Scientific and 

Practical Conference - Lisbon, 

Portugal June 14 – 17, 2022.   

с. 125-132. 



О.С. organic agriculture»)// 

theoretical and science 

bases of actual tasks   

9 Галецька Т.І., 

Топішко Н.П., 

Галецький 

С.М., 

Туржанська 

О.С. 

Виклики для аграрного 

сектору України в 

умовах російської 

агресії 2022 року  

The newest problems of science 

and ways to solve them // 

Proceedings of the ХХX 

International Scientific and 

Practical Conference - Helsinki, 

Finland August 02 – 05, 2022.  

с.50-55. 

10 Аверкина М. 

Ф., 

Андрущишина 

Г. М. 

Значення туризму в 

контексті глобалізації 

світових економік 

Проблеми та перспективи 

розвитку національної 

економіки в умовах глобалізації: 

збірник наукових праць за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. 

Острог 

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022.   

с. 119-121 

11 Аверкина М. 

Ф., Брень М. 

П.,  

Якісні методи при 

прийнятті 

управлінських рішень.  

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових тез за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог:  

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022. – с. 22-

24 

12 Аверкина М. 

Ф., Криницька 

Т. М.,  

Вплив 

макроекономічних 

факторів на міграційні 

процеси в Україні. 

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових тез за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 
науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог:  

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022.  

с. 88-90 

13 Кривицька О. 

Р., Хомич Б. 

О.,  

Прогнозування 

американських 

фондових індексів.  

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових праць за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог 

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022.  

с. 162-171 

14 Кривицька О. 

Р., Хомич Б. 

О.,  

Фінансові індикатори 

привабливості 

фондового ринку США.  

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових тез за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-
конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог 

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022. –  

с. 167-168 

15 Кривицька О. 

Р., Мартинчук 

Б. В. 

Прогнозування доходу 

від реалізації зернових 

культур в Україні за 

допомогою 

математичного 

інструментарію 

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових праць за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог 

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022.   

с. 147-156 

16 Кривицька О. Напрями фінансування Проблеми та перспективи розвитку Вид-во 



Р., Мартинчук 

Б. В.,  

агропромислового 

комплексу України.  

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових тез за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022.  

– с. 98-99 

17 Недзведовська 

О. Є., Лукашук 

І. А.,  

Можливості 

використання 

технології блокчейн.  

 

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових праць за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог 

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022.   

с. 91-92 

18 Недзведовська 

О. Є., 

Томілович Т. 

О. 

Тенденції розвитку 

соціальних мереж в 

Україні. 

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових праць за 
матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог 

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022.   

с. 157-161 

19 Недзведовська 

О. Є., 

Томілович Т. 

О.,  

Роль соціальних мереж 

під час розвитку 

бізнесу: переваги та 

недоліки їх 

використання.  

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових тез за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог 

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022. – с. 

164-167 

20 Новоселецький 

О. М., Горошко 

Н. С.,  

Модель 

макроекономічного 

прогнозування. 

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових праць за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 
науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог 

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022.   

с. 59-61 

21 Аверкина М. 

Ф., 

Андрущишина 

Г. М. 

Значення туризму в 

контексті глобалізації 

світових економік 

Проблеми та перспективи розвитку 

національної економіки в умовах 

глобалізації: збірник наукових праць за 

матеріалами ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та 

студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог 

Вид-во 

Національно

го ун-ту 

«Острозька 

академія», 

2022.   

с. 119-121 

Таблиця 35 
ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА 

ЛЮБОМИРА ВИНАРА 

№ 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск),  

перша-остання 

сторінки роботи 

1 2 3 4 5 

1. Мартинюк Н. Наукова та освітня 

дипломатія СКУ як 

фактор популяризації 

українознавства в світі 

Збірник матеріалів 

Всеукраїнського 

круглого столу 

«Духовна та культурна 

прийнято до друку 



спадщина української 

діаспори в освітньому 

процесі сучасної 

школи» (17 листопада 

2022 року, Луцьк) 

2. Мартинюк Н. Публічна дипломатія 

Світового Конґресу 

Українців як чинник 

просування інтересів 

України та її 

популяризації в світі 

Актуальні проблеми 

зовнішньої політики 

України: збірник 

матеріалів XVI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

студентів та молодих 

вчених  (25 листопада 

2022 року, Чернівці) 

прийнято до друку 

3. Пявчук І. Розбудова освітньої 

інфраструктури 

українською 

еміґрацією в 

Німеччині в епоху Ді-

Пі (на прикладі табору 

"Орлик" в 

Берхтесґадені) 

Збірник матеріалів 

Всеукраїнського 

круглого столу 

«Духовна та культурна 

спадщина української 

діаспори в освітньому 

процесі сучасної 

школи» (17 листопада 

2022 року, Луцьк) 

Прийнято до друку 

4 Мартинюк Н. 

(упорядник) 

Дайджест подій: 

Світове українство на 

шляху до перемоги 

України та миру 

Офіційний сайт 

Інституту досліджень 

української діаспори 

імені професора 

Любомира Винара, 

розсилка електронною 

поштою на адреси 

українських 

громадських 

організацій за 

кордоном 

Острог, 2022.  

Випуск 1. 
URL: https://idud.oa.edu.ua/eve

nts-digest-vypusk-1/ 

Випуск 2. 
URL: https://idud.oa.edu.ua/eve

nts-digest-vypusk-2/ 
Випуск 3. 
URL: https://idud.oa.edu.ua/eve

nts-digest-vypusk-3/ 
Випуск 4. URL: 
https://idud.oa.edu.ua/events-

digest-vypusk-4/  

5 Martyniuk N. Through a Ukrainian 

Prism.  

 

в книзі: Lozynskyj A. 

The Ukrainian Prism. 

Ostroh, 2022. 

С.9-13 

 

7. МОНОГРАФІЇ (В ТОМУ ЧИСЛІ РОЗДІЛИ В КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЙ) 

Таблиця 36 
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 Вісич О. Моделювання 

постлюдини у романі 

Острог: Видавництво 

Національного 

С. 81-95 

https://idud.oa.edu.ua/events-digest-vypusk-1/
https://idud.oa.edu.ua/events-digest-vypusk-1/
https://idud.oa.edu.ua/events-digest-vypusk-2/
https://idud.oa.edu.ua/events-digest-vypusk-2/
https://idud.oa.edu.ua/events-digest-vypusk-3/
https://idud.oa.edu.ua/events-digest-vypusk-3/
https://idud.oa.edu.ua/events-digest-vypusk-4/
https://idud.oa.edu.ua/events-digest-vypusk-4/


“Футурологічний 

конгрес”Станіслава Лема 

// Футурологічний 

конгрес. Фантастичні 

світи Станіслава Лема: 

колективна монографія. 

університету 

“Острозька академія” 

2 Кочерга С. Літературні футурологічні 

концепції в осмисленні 

Лесі Українки // 

Футурологічний конгрес. 

Фантастичні світи 

Станіслава Лема: 

колективна монографія. 

Острог: Видавництво 

Національного 

університету 

“Острозька академія” 

С. 224-242 

3 Брезицька Д.М. 

Гущук І.В. 

Zagrożenia bezpieczeństwo 

w procesach globalizacji. 

Zagrożenia zdrowotne 

Wydawnictwo UMCS w 

Lublinie i 

Wydawnictwo 

Akademii Zamojskiej w 

Zamościu, Lublin - 

Zamość 2022. 

 

401-411с. 

4 Hilman A. Yu., 

Kulesha N.P. 

Post-Traumatic Stress 

Disorder (PTSD): Theory, 

Diagnosis And Practical 

Aspects Of Psychotherapy. 

Monographic series 

«European Science». 2022.  

 

Карлсруе, Німеччина:  

«The level of 

development of science 

and technology in the 

XXI century '2022»  

(прийнято до 

друку 5 грудня 

2022 р.). 

5 Гущук І.В. Університет і місто: 

стратегії та практики 

взаємодії:  

колективна монографія / 

за ред. Дмитра Шевчука, 

Лариси  

Засєкіної, Олега 

Лагоднюка   

Острог: Видавництво 

Національного  

університету 

«Острозька академія», 

2022.  

C. 257-266 

 

6 Годунок З. В. Художня концепція 

роману Станіслава Лема 

“Соляріс” // 

Футурологічний конгрес. 

Фантастичні світи 

Станіслава Лема: 

колективна монографія. 

Острог: Видавництво 

Національного 

університету 

“Острозька академія”, 

2022. 

С. 109-130. 

7 Шевчук Д. Феномен Лема, в: 

Футурологічний конгрес. 

Фантастичні світи 

Станіслава Лема, за ред. 

Дмитра Шевчука та 

Олександри Вісич 

Острог: Вид. НаУОА, 

2022 

С. 9-24 

8 за ред. 

Петрушкевич М.  

Соціокультурні виклики 

сучасності: потреба у 

теоретичному осмисленні: 

колективна монографія 

Острог. Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

212 с. 



2022. 

9 Зайцев М. Культура та культурний 

поступ: спроба понятійної 

аналітики // 

Соціокультурні виклики 

сучасності: потреба у 

теоретичному осмисленні: 

колективна монографія 

Острог. Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 

С. 4 - 44 

10 Петрушкевич М.  Карнавальні риси 

комунікації у нових медіа: 

виклики масової культури 

// Соціокультурні виклики 

сучасності: потреба у 

теоретичному осмисленні: 

колективна монографія 

Острог. Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 

С. 103 - 139 

11 Шевчук Д., 

Пасічник І. 

Острозька академія і 

Острог: “експеримент” зі 

створення академічного 

міста, в: Університет і 

місто: стратегії та 

практики взаємодії: 

колективна монографія / 

за ред. Дмитра Шевчука, 

Лариси Засєкіної, Олега 

Лагоднюка,  

Острог: Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 

С. 10-27. 

12 Карповець М. Тактичний урбанізм і 

перформативність: до 

питання інклюзивного 

міста // Соціокультурні 

виклики сучасності: 

потреба у теоретичному 

осмисленні: колективна 

монографія 

Острог. Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 

С. 139 - 154 

13 Якуніна К. Теоретико-методологічні 

аспекти дослідження 

релігійної ідентичності у 

площині соціокультурних 

викликів // Соціокультурні 

виклики сучасності: 

потреба у теоретичному 

осмисленні: колективна 

монографія 

Острог. Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 

С. 154 - 196 

14 Шевчук Д.  Town and gown 2.0: 

synchronization of the 

strategic development of the 

university and the city, в: 

Університет і місто: 

стратегії та практики 

взаємодії: колективна 

монографія / за ред. 

Дмитра Шевчука, Лариси 

Засєкіної, Олега 

Лагоднюка, 

Острог: Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 

С. 294-308. 



15 Петрушкевич М.  Можливості моделювання 

релігійної комунікації у 

мас-медійному 

середовищі // Українське 

християнство в 

цифровому світі: виклики 

та перспективи / за ред. А. 

Смирнова. 

Острог : Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 

 

С. 9-39 

16 Shulyk R.,                

Shulyk Y. 

The Impact of the 

University on the Civil 

Society Development // 

Університет і місто: 

стратегії та 

практикивзаємодії: 

колективна монографія / 

за ред. Д. Шевчука, Л. 

Засєкіної, О. Лагоднюка. 

Острог : Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 

 

У друці 

Таблиця 37 
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., 

Трофимович Л., 

Савчук І.  

Депортовані з Польщі 

українці на Волині в 

1944–1950-х рр. Західні 

землі України у перші 

післявоєнні роки (1944–

1953): повсякденне життя: 

колективна монографія / 

відп. ред. В. Ільницький. 

 Riga, Latvia: «Baltija 

Publishing», 2022.  

С. 258–275. 

2 Benchuk V.O., 

Trofymovych V.V.  

Hybrid aggression of Russia 

against Ukraineon the 

example of Donetsk region 

(2014–2022).  

The Russian-Ukrainian 

war (2014–2022): 

historical, political, 

cultural-educational, 

religious, economic, and 

legal aspects: Scientific 

monograph. 

 

 Riga, Latvia : 

“Baltija 

Publishing”, 

2022. С. 124–

133. 

3 Трофимович В., 

Трофимович Л.  

Якою була роль СРСР в 

українсько-польському 

конфлікті в період 

німецько-радянської 

війни? 

 Перелом: Війна Росії 

проти України у 

часових пластах і 

просторах минувшини. 

Діалоги з істориками. 

У двох книгах. Відпов. 

ред. Валерій Смолій. 

Київ: НАН України. 

Ін-тут історії України, 

 С. 871–875. 

 



2022. Книга 2. 

4 Волковський В., 

Смирнов А.  

Українське християнство 

в цифровому світі: 

виклики та перспективи / 

за ред. А. Смирнова 

Острог : Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 

С.39-88 

5 Бондарчук Я.В. Історія релігійного 

мистецтва як 

відображення духовної 

еволюції людства в 

космічних циклах 

прецесії. 

Львів. Релігійне 

видавництво “Святих 

Володимира та 

Ольги”, 2022. 

926 с. 

Таблиця 38 
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 Смокович М.І.  Юрисдикція 

адміністративних судів: 

теорія і практика 

судочинства 

 

Київ: Юрінком Інтер, 

2022 

228 с. 

2 Смокович М.І.  Єдиний медичний 

простір України: 

правовий вимір 

 

Харків: Право, 2022 672 с. 

3 Матвійчук М. А. Іоаннікій Малиновський 

та його концепція в історії 

кримінально-виконавчого 

права: монографія 

Одеса. Видавничий 

дім “Гельветика” 

248 с. 

Таблиця 39 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

№ 

з/п 
Автор(и) Назва монографії 

Місце видання, 

видавництво 

Кількість 

сторінок 

(діапазон 

сторінок, у 

випадку розділу 

в колективній 

монографії) 

1 Худолій А.О. Інформаційна війна 2014-

2022 рр. 

Острог : Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022.  

208 с. 

Таблиця 40 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 

з/п 
Автор(и) Назва монографії 

Місце видання, 

видавництво 

Кількість 

сторінок 



(діапазон 

сторінок, у 

випадку розділу 

в колективній 

монографії) 

1 Харчук Ю.Ю., 

Харчук О.А. 

Розділ у колективній 

монографії “Освітньо-

науковий кластер як 

інституційна основа 

розвитку університету та 

територіальної громади”  

Університет та місто: 

стратегії та практики 

взаємодії: колективна 

монографія / за ред. 

Дмитра Шевчука, Лариси 

Засєкіної, Олега 

Лагоднюка.  

Острог: Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2022. 330 

 

С. 237 - 256 

 

3. НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ  

(ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО) 

Таблиця 41 
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 
В. В. Колодяжна, 

Т. Черноус. 

Орф-підхід та інклюзія : 

метод. посіб.  

Луцьк : Вежа-Друк, 

2022 

 

Методичні рекомендації 

1 

Гільман А.Ю., 

Кулеша Н.П.   

Методичні поради щодо 

проходження навчально-

дослідної практики на ОП 

“Громадське здоров’я” 

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти на 

спеціальності 229 

Громадське здоров’я 

затверджено 

навчально-

методичною радою 

НаУОА, протокол 

№ 2 від 15 

листопада 2022 р. 

2022. 40 с. 

2 

Гільман А.Ю., 

Гущук І.В., Лях 

Ю.Є., Кулеша 

Н.П.  

 

Методичні поради щодо 

проходження науково-

дослідної практики на ОП 

“Громадське здоров’я” 

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти на 

спеціальності 229 

Громадське здоров’я 

затверджено радою 

навчально-

наукового 

інституту 

соціально-

гуманітарного 

менеджменту 

НаУОА, протокол 

2022. 34 с. 



№ 4 від 16 

листопада 2022 р. 

3 

Гущук І.В., Лях 

Ю.Є., Гільман 

А.Ю., Кулеша 

Н.П.   

Методичні поради щодо 

проходження науково-

дослідної практики 

“Громадське здоров’я” на ОП 

“Громадське здоров’я” 

другого (магістерського) 

рівня вищої освіти на 

спеціальності 229 

Громадське здоров’я 

підготовлено до 

затвердження на 

раді навчально-

наукового 

інституту 

соціально-

гуманітарного 

менеджменту 

НаУОА. 

2022. 35 с. 

4 

Августюк М. М.  Методичні поради до 

підвищення рівня емоційного 

інтелекту в здобувачів вищої 

освіти.  

Острог : 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія», 2022.  

 2022. 94 с. 

 

5 

Августюк М. М.  Методичні поради до 

підвищення точності 

метакогнітивного 

моніторингу навчальної 

діяльності в здобувачів вищої 

освіти.  

Острог : 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія», 2022.  

2022. 132 с. 

6 

Августюк М. М.  Методичні поради до 

підвищення точності 

метакогнітивного 

моніторингу навчальної 

діяльності в здобувачів вищої 

освіти засобами емоційного 

інтелекту.  

Острог : 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія», 2022.  

78 с. 

7 

Г.Б.Гандзілевська, 

Я. А.. Пасічник, 

М. А. Шугай, 

З.В.Столяр, Є. А. 

Тимощук.. 

 

Методичні рекомендації до 

педагогічної практики 

здобувачів 

вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня 

освітньої та 

професійної програми 

“Початкова освіта з 

поглибленим вивченням 

англійської мови” 

Острог: 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія». 

 

2022 

Таблиця 42 
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) 

Методичні рекомендації 

1 Кулаковський П.  Методичні рекомендації до Острог 2022 



практичних занять із курсу 

«Історія держави і права 

зарубіжних країн» 

(подано до 

друку) 

2 

Августюк М.М. Методичні поради до 

підвищення рівня емоційного 

інтелекту в здобувачів вищої 

освіти 

Острог : 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія»,  

2022. 

3 

Августюк М.М. Методичні поради до 

підвищення точності 

метакогнітивного 

моніторингу навчальної 

діяльності в здобувачів вищої 

освіти 

Острог : 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія»,  

2022. 

4 

Мацієвський 

Ю.В.,  

Лебедюк В.М., 

Кардаш С.Ю. 

Методичні рекомендації з 

написання кваліфікаційних 

робіт для здобувачів другого 

(магістерського) рівня освіти 

ОПП «Національна безпека 

(за окремими сферами 

забезпечення і видами 

діяльності)»  

Острог : 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія»,  

2022. 57 с. 

5 

Бондар В. Д., 

Шершньова О. В. 

Методичні рекомендації 

щодо проходження 

ознайомчої практики з 

бібліотечно-архівних 

технологій для студентів 1-го 

курсу спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» 

Острог : 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія»,  

2022. 22 с. 

Довідники  

1 
Рудько С. ОСТРОГ. Туристичний 

путівник-довідник 

Острог: Вид-во 

НаУОА  

2022. 114 с. 

Таблиця 43 
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) 

Посібники 

1 Смокович М.І. Актуальні проблеми 

адміністративного права 

 

Національний 

університет 

«Острозька академія», 

Навчально-науковий 

інститут 

права ім. І. 

Малиновського 

 

30 с.  

Методичні рекомендації 



1 Т. В. Блащук, 

Л.Я.Стрельбіцька,  

О. Ф. Шминдрук, 

О. Р. Балацька. 

Методичні рекомендації 

до комплексного 

кваліфікаційного екзамену 

здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) 

рівня освітньо-

професійної програми 

«Право» спеціальності 081 

«Право». Ч. 1. З курсів 

«Цивільне право», 

«Цивільний процес», 

«Міжнародне публічне 

право»  

Острог: Вид-во НаУ 

«Острозька академія», 

2022 

 

326 с. 

Таблиця 44 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

№ 

з/п 
Автор(и) 

Назва навчального 

видання 

Місце видання, 

видавництво 

Кількість 

сторінок 

(діапазон 

сторінок, у 

випадку розділу 

в колективного 

видання) 

Методичні рекомендації 

1 

Крайчинська Г.В., 

Крайчинський 

Е.О., 

Бобков В.О. 

Навчально-методичні 

рекомендації щодо 

дистанційного навчання 

дисципліни “Англійська 

мова професійного 

спрямування” (для 

студентів 4 курсу 

немовних спеціальностей) 

Острог: Національний 

університет 

«Острозька 

академія» 

2022 

Таблиця 45 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 

з/

п 

Автор(и) 
Назва навчального 

видання 

Місце видання, 

видавництво 

Кількість 

сторінок 

(діапазон 

сторінок, у 

випадку розділу 

в колективного 

видання) 

Методичні рекомендації, вказівки 

1 Редколегія:  

Ю. Шулик,  

Д. Шевчук. 

Автори від 

кафедри: 

Дем’янчук О.І., 

Шулик Ю.В., 

Харчук Ю.Ю. 

Університетська спільнота 

підтримки: методичні 

матеріали проєкту  

Острог: Вид-во 

НаУОА 

104 с. 

стор. від 

викладачів 

кафедри: 54-60, 

80-101. 

2 Кривицька О.Р., 

Клебан Ю.В., 

Зубенко І.Р., 

Методичні рекомендації 

до виконання 

кваліфікаційної роботи 

Видавництво 

Національного 

університету 

2022. 40 с. 



Шевченко Г.В., 

Красюк Б.В.  

для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра 

здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки» 

ОПП «Комп’ютерні 

науки».  

“Острозька академія”,  

 

3 Клебан Ю. В, 

Красюк Б. В., 

Гаврильчик Л. С. 

 Методичні рекомендації 

до виконання курсових 

робіт здобувачами 

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки» 

Видавництво 

Національного 

університету 

“Острозька академія”  

2022. 28 с. 

4 Аверкина М.Ф., 

Новоселецький 

О.М. 

Методичні рекомендації 

для виконання 

кваліфікаційної роботи 

студентами другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти ОПП 

“Економічна кібернетика” 

Видавництво 

Національного 

університету 

“Острозька академія”  

2022. 26 с. 

 

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ (КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ 

СТОЛИ, НАУКОВІ СЕМІНАРИ ТОЩО) 

 

9.1. Конференції (міжнародна/всеукраїнська, назва, дата проведення) 

Таблиця 46 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Міжнародні: 

1 Наукова конференція з міжнародною участю “Українська 

національна ідея: генеза, сутність та реалізація” 

28 червня 

 2022 р. 

2 Міжнародна наукова конференція “Town&Gown 2.0: the strategic 

cooperation between university and city in V4 countries and Ukraine” 

21 жовтня  

2022 р. 

3 Міжнародна наукова конференція «Проблеми ідентичності в 

умовах соціокультутних викликів» 

квітень 2022 

Всеукраїнські: 

1 Наукова конференція “В'ячеслав Липинський для українства і 

людства ХХІ століття: Рятівне надбання видатного інтелектуала 

і державотворця” 

7 грудня 2022 

року 

2 Наукова конференція «Проблеми ідентичності в умовах 

соціокультурних викликів» 

29-30.04.2022 

3 Науково-практична інтернет-конференція «Лексико-граматична 

система української мови і мовлення в комунікативному вимірі» 

 

17.03.2022 

4 Всеукраїнська конференція «Острозькі культурологічні читання» 24.03.2022 

Таблиця 47 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 



Міжнародні: 

1 VI Міжнародної науково-практичної  конференції “Освіта і 

наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети 

розвитку”  

23.12.2022 

Таблиця 48 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

Міжнародні: 

1 Міжнародна науково-практична  конференція “Прикладні 

лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації”  

 

7-8 квітня 2022  

2 Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні 

та соціокультурні аспекти комунікації»  

27 жовтня 2022 

3 Міжнародна наукова онлайн конференція “Синергія освіти і 

духовності” 

7 жовтня 2022 

Всеукраїнські: 

1 ІІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-

конференція “ Сучасні технології викладання іноземних мов та 

інтерпретації текстів світової літератури” 

09.03.2022 

Таблиця 49 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Міжнародні: 

1 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова 

система країни: тенденції та перспективи розвитку» 

21 жовтня 2022 

2 І Міжнародна науково-практична конференція «Математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в освіті, науці, 

бізнесі» 

11.03.2022 

Всеукраїнські: 

1 ХХ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи 

розвитку національної економіки в умовах глобалізації 

25.03.2022 

Таблиця 50 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

Всеукраїнські: 

1 Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних 

інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та 

перспективи» 

квітень 2022 

 

 

9.2. Круглі столи (назва, дата проведення) 

Таблиця 51 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

1 «Роль жінки в російсько-українській війні 2014 – 2022 рр.» 17.05.2022 

2 «Філософсько-літературні виміри творчості Григорія Сковороди» 1.12.2022 

3 «Лексико-граматичний вимір та комунікативно-прагматичний потенціал 

українського слова» 

01.03.2022 

4 «Кадрова підготовка фахівців для системи охорони громадського 

здоров’я»  

13.05.2022 

Таблиця 52 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

1 «Вплив російської війни в Україні на міжнародний порядок і 

євроатлантичну безпеку» 

19.05.2022 



 

2 Круглий стіл ЦПД How can Ukraine ensure its own security 17.05.2022 

Таблиця 53 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

1 Круглий стіл “Актуальні проблеми кримінального права та процесу”  

 

16.05.2022  

2 «Правове регулювання прав людини у сфері приватного права» травень 2022 

Таблиця 54 
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. 

Таблиця 55 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1 «Особливості управління публічними фінансами в умовах воєнного 

стану» 

18.05.2022 

2 «Організація обліку, аудиту, аналізу та оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану»  

20.05.2022 

3 «Перспективи відновлення регіональної економіки на засадах ресурсної 

збалансованості», Рівне  

30.11.2022 

4  «Організація обліку, аудиту, аналізу та оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану»  

травень 2022 

5 «Особливості управління публічними фінансами в умовах воєнного 

стану» 

травень 2022  

6 «Забезпечення сталого розвитку систем» травень 2022 

7 «Актуальні питання економіко-математичного моделювання та 

інформаційних технологій» 

травень 2022 

8 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» травень 2022 

 

9.3. Інші наукові заходи (тип, назва, дата проведення) 

Таблиця 56 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

1 Презентація книги Наталії Малиновської «Жіночий емірат? Політикині 

мусульманського світу»  

19.05.2022 

2 Постерна сесія «Організація освітнього середовища у воєнний 

час:проблеми та шляхи їх вирішення» 

19.05.2022 

Таблиця 57 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

1 Семінар у межах ОК «Інформаційна культура» на тему «Книжна 

культура у системі інформаційної культури»  

22.09.2022 

2 Дискусія «Поведінкова економіка: чому люди діють ірраціонально і 

як отримати з цього вигоду?» (ШПА ПОЛІС спільно з видавництвом 

НАШ ФОРМАТ)  

19.05.2022 

Таблиця 58 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

1 Майстер-клас «ТОП-5 новел у трудовому законодавстві для освітян»  10.02.2022 

2 Зустріч на тему «Трудове законодавство у воєнний час» у рамках 4.05.2022 



Відкритого університету Острозької академії.   

3 Семінар на тему: «Академічне письмо: підготовка та написання 

наукових текстів». Тиждень академічної доброчесності в НаУОА 

2022  

12.10.2022 

4 Майстер-клас «ТОП-5 новел у трудовому законодавстві для освітян», 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/10-02-03  

10.02.2022 

5 2 сесії Марафону МКТ 2022 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/20-06-01  

20 червня – 07 

липня 2022  

6 Сертифікатна програма «Соціальне менеджерство в середовищі 

ветеранів» на тему «Право на освіту учасників бойових дій, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни та їх дітей»   

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/06-12-04  

06 грудня 2022 

Таблиця 59 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

1 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури 

«Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації 

текстів світової літератури» 

08 лютого 2022 

15 березня 2022 

17 травня 2022 

19 вересня 2022 

09 листопада 2022 

2 Науково-методичний семінар кафедри індоєвропейських мов 

“Сучасні технології формування іншомовної комунікативної 

компетенції” 

лютий 2022 

березень 2022 

квітень 2022 

вересень 2022 

жовтень 2022 

листопад 2022  

грудень 2022 

Таблиця 60 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1 Розроблено і проведено 3 вебінари від Харківського центру 

PRAVOCATOR безкоштовної правової допомоги Міністерства 

юстиції України  

упродовж 2022 р. 

2 Математичне та комп’ютерне моделювання: прикладні аспекти 

застосування - науковий семінар для здобувачів вищої освіти за 

третім (освітньо-науковим) рівнем ОНП Прикладна математика  

19.10.2022 

3 Організація проведення секції «Менеджмент організацій в Україні: 

проблеми, інновації, перспективи розвитку» 

17.05.2022 

4 Секція «Актуальні питання економіко-математичного моделювання 

та інформаційних технологій» 

18.05.2022 

Таблиця 61 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

1 Тренінг “Самодепонування наукових праць до університетського 

репозитарію”  

лютий 2022 

2 Науково-практичний семінар «Бібліотечно-інформаційне 

обслуговування та пріоритети формування книжкових фондів та 

електронних ресурсів»  

березень 2022 

3 Семінар на тему «Бібліотечні інформаційні ресурси: підтримка 

науки, освіти, досліджень»    

вересень 2022 

4 Тренінг на тему “LitPro. Взаємодія бібліотеки та кафедр” жовтень 2022 

5 Серія тренінгів “Використання ІС Moodle у навчальному процесі”   

 

 

листопад-грудень 

2022  

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/10-02-03
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/20-06-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/06-12-04


 

10. Міжнародні наукові проекти  

Таблиця 62 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

№ 

з/п 
Назва Короткий опис проекту Координатор Грантодавець 

1. Town&Gown 2.0: 

the strategic 

cooperation 

between 

university and city 

in V4 countries 

and Ukraine 

Проект спрямований на розробку 

стратегій та реалізацію практик 

взаємодії між містом та 

університетом 

Шевчук Д. М. International 

Visegrad Fund 

2. Civil society in 

conflict resolution 

process: the EU 

experience for 

Ukraine  

Завдання: 1) Провадити дискусію 

про сучасні конфлікти гібридного 

типу між академічним світом і 

широкою громадськістю , особливо 

зі ЗМІ, місцевими політиками, 

представниками об'єднаних громад 

Рівненської та Хмельницької 

областей; 2) Удосконалити 

викладання й дослідження у сфері 

вивчення ЄС; 3) збільшити кількість 

медіаматеріалів про вирішення 

конфліктів у сфері громадського 

суспільства тощо.  

Керівник - 

Шершньова 

О.В. 

EACEA 

3 WARN - 

Академічна 

протидія 

гібридним 

загрозам 

Оновлення 2 навчальних програм 

“Національна безпека” та 

“Політологія” на основі 

європейського досвіду з метою 

навчання студентів розпізнавати та 

протидіяти гібридним загрозам  

Балашов Е.М. Еразмус+, 

CBHE 

4 Self-regulated 

learning of hybrid 

threats and 

European security 

Розробка навчальних курсів, 

викладання студентам, підготовка 

наукових публікацій у журналах, 

що індексуються у Скопус та Веб 

оф Сайнс 

Балашов Е.М. Еразмус+, 

Жан Моне 

5 Resilience 

approach in cross-

cultural training 

of future teachers 

in Ukraine and V4 

countries 

Проведення емпіричних 

досліджень, розробка навчального 

курсу,  підготовка наукових 

публікацій у журналах, що 

індексуються у Скопус та Веб оф 

Сайнс 

 

Гандзілевська 

Г.Б. 

Вишеградськи

й фонд 

6 Music and 

Movement for the 

development 

Emotional 

Intelligence for 

Проведення емпіричних 

досліджень, вивчення міжнародного 

досвіду із запровадження програм 

розвитку емоційного інтелекту 

засобами музики та руху, до 

Черноус Т.Ю. Ernst Mach 

Grant, OeAD 



future primary 

school teachers 

програм підготовки спеціалістів 

педагогічних спеціальностей. 

Таблиця 63 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 

з/п 
Назва Короткий опис проекту Координатор Грантодавець 

1 Смирнов Андрій 

Іванович, доктор 

історичних наук, 

професор.  

Участь у програмі від Німецького 

історичного інституту у Варшаві 

(Польща). 

 

  

2 Марчук 

Володимир 

Станіславович, 

кандидат 

історичних наук, 

доцент.  

Участь у програмі від Німецького 

інституту історії у Варшаві 

(Польща). 

 

  

3 Яремчук Віталій 

Петрович, доктор 

історичних наук, 

професор.  

Дослідницький проект на тему: How 

to Write History in the Modern World: 

Polish Historians Discuss Rethinking 

of Their Science (1989 - 2020) 

(Жешувський університет, Польща). 

Др. габ., 

проф. Йоанна 

Пісулінська  

Вишеградський 

фонд 

4 Годжал С.С., 

кандидат 

історичних наук, 

старший 

викладач. 

Літній інститут з 

досліджень на 

основі інтерв’ю та 

усної історії 

«Свідчення війни 

в Україні» 

(Краків, 

Польща, 16–19 

липня 2022 року). 

В умовах війни в Україні 

організатори літнього інституту 

пропонують академічну платформу 

для уважного й зосередженого 

обговорення потреб і викликів 

польових досліджень і проведення 

інтерв'ю в контексті поточної війни 

в Україні. Запрошені дослідники, які 

використовують методи інтерв'ю в 

дослідженнях про поточну війну в 

Україні, долучились до літнього 

інституту для обміну ідеями й 

досвідом щодо проведення таких 

досліджень етично відповідальними 

та методологічно обґрунтованими 

способами. 

Кафедра української 

культури та 

етнографії, 

Альбертський 

університет, Канада 

Канадський інститут 

українських студій, 

Альбертський 

університет 

Українська асоціація 

усної історії 

Кафедра соціології 

Ягеллонського 

університету, Краків, 

Польща 

Польська асоціація 

усної історії 

Фундація Добра 

Воля, Краків, 

Польща 

Лундський 

університет, Швеція  

Кафедра української 

культури та етнографії, 

Альбертський 

університет, Канада 

Канадський інститут 

українських студій, 

Альбертський 

університет 

Українська асоціація 

усної історії 

Кафедра соціології 

Ягеллонського 

університету, Краків, 

Польща 

Польська асоціація 

усної історії 

Фундація Добра Воля, 

Краків, Польща 

Лундський 

університет, Швеція 

 

5 IERES Ukraine 

Studies program 

(Мацієвський Ю.) 

проект спрямований на посилення 

взаємодії українських і 

американських дослідників України 

Інститут 

Європейських, 

Російських та 

Євразійських 

досліджень, ун-т 

Джорджа 

Вашингтона  

IERES, GWU 

6 Human rights in the 

EU 

Erasmus+ Jean Monnet Modules 

(№101085107) 

Балацька О., 

Лебедюк В., 

Лотиш Т. 

ЄС 

 



Таблиця 64 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 

з/п 
Назва Короткий опис проекту Координатор Грантодавець 

1 Соціальний 

проєкт 

“Університетська 

спільнота 

підтримки” 

Проєкт спрямований на 

переміщених осіб, які тимчасово 

проживають в Острозі, на 

викладачів та студентів, волонтерів, 

соцпрацівників, які потребують 

підтримки в часі воєнних подій в 

Україні. Визначені три напрямки: 

психологічна, просвітницька та 

економічна підтримка проведенням 

спеціалізованих занять-тренінгів від 

викладачів НаУОА із записом та 

розміщенням на платформі 
https://olimp.oa.edu.ua/course/view.php?id=35 

На основі підготовлених матеріалів 

викладачів сформований збірник 

матеріалів, переданий до бібліотеки 

НаУОА, роздрукований, наданий в 

доступ для учасників проєкту. 

(https://eprints.oa.edu.ua/8632/1/%D0%A3%D0%BD%D

1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%

D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA

%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%

BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0

%BC%D0%BA%D0%B8.pdf 

Шулик Ю.В. гуманітарний 

грант у рамках 

Фонду 

гуманітарної 

підтримки 

українських 

університетів 

Проєкту 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

«Ініціатива 

академічної 

доброчесності 

та якості 

освіти» 

(Academic IQ 

Initiative). 

Таблиця 65 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

№ 

з/п 
Назва Короткий опис проекту Координатор Грантодавець 

1 

 «Human Rights in 

the EU»/«Права 

людини в ЄС» № 
101085107 — HREU 

— ERASMUS-JMO-

2022-HEI-TCH-RSCH 

(Термін виконання: 

листопад 2022 – 

серпень 2025) 

Проект спрямований на 

популяризацію європейської 

правової культури 

Балацька О.Р. Erasmus + 

напрямку 

JeanMonnet 

Таблиця 66 
ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА 

ЛЮБОМИРА ВИНАРА 

№ 

з/п 
Назва Короткий опис проекту Координатор Грантодавець 

1 2 3 4 5 

1 Збереження та 

діджиталізація 

стародруків та 

рідкісних книг 

з колекції Націо-

нального універ-

Реалізується спільно з 

Музеєм НаУОА. Грант на 

закупівлю обладнання для 

збереження та 

діджиталізації рідкісних 

книг та стародруків 

Хеленюк А.А., 

Атаманенко А.Є. 

(науковий 

консультант) 

Стабілізаційний 

фонд культури та 

освіти 2022, 

Федеральне 

міністерство 

закордонних справ 

https://olimp.oa.edu.ua/course/view.php?id=35
https://eprints.oa.edu.ua/8632/1/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8632/1/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8632/1/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8632/1/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8632/1/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8632/1/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8632/1/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf


ситету “Острозька 

академія” 

Німеччини та 

Goethe-Institut. 

2 Діджіталізація 

журналу 

«Кооперативна 

думка» (Рочестер, 

США) 

Реалізується спільно з 

Українською кредитною 

спілкою в Рочестері 

(США) та Бібліотекою 

української діаспори ім. 

Джона Маккейна (Дніпро) 

Атаманенко А.Є. Родина Тамари і 

Володимира 

Денисенків 

12. НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ НаУОА 

У 2022 році в Національному університеті «Острозька академія» діяли 11 наукових 

центрів та 9 науково-дослідних лабораторій. Їх діяльність була спрямована на проведення 

наукових досліджень відповідно до визначених напрямів та тематики, проведення наукових 

заходів та публікацію результатів. 

Зокрема, Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира 

Винара (керівник Алла Атаманенко)  в 2022 році реалізовував проєкт зі збору, 

документування та зберігання відомостей про діяльність українських осередків за кордоном 

із метою допомоги Україні під час російсько-української війни «Єдність – наша сила». У 

його ході на сайті Інституту систематично публікувалися дайджести, які висвітлюють 

актуальні новини допомоги й підтримки світовим українством України в ході російської 

воєнної агресії проти України. Матеріали дайджестів розсилаються електронною поштою на 

адреси українських громадських організацій за кордоном. Також Інститутом було 

опубліковано звернення до українців у світі, українських громад із закликом висвітлювати 

правдиву інформацію про події в Україні та протистояти міфам російської пропаганди. 

Спільно з Музеєм історії НаУОА Інститут реалізовував проєкт «Збереження та 

діджиталізація стародруків та рідкісних книг із колекцій Національного університету 

“Острозька академія”», який отримав грантову підтримку і його фінансування здійснюється 

зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2022 Федеральним міністерством закордонних 

справ Німеччини та Goethe-Institut. Також в 2022 році Інститут став одним із партнерів 

виставкового проєкту “Marceli Łukowicz (1889–1979): doktor medycyny, lekarz wojskowy, 

działacz społeczny, Polski patriota”, який реалізовує Наукове товариство історії дипломатії та 

міжнародних відносин (НТІДМВ) за співпраці з Університетом Миколая Коперника 

(Республіка Польща); кураторка – Ірина Матяш, Голова Правління НТІДМВ. За ініціативи 

Інституту організовано і проводиться IV Всеукраїнський конкурс для учнівської молоді 

«Закордонне українство: вчора, сьогодні, завтра» (1 листопада – 22 грудня 2022 року). Було 

також реалізовано проєкт оцифровування журналу «Кооперативна думка» Української 

кредитної спілки в Рочестері. Відбувалося оцифровування архівних колекцій, що 

зберігаються в НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира 

Винара». Упродовж звітного періоду співробітники Інституту брали участь у різних 

наукових подіях: 

Атаманенко А. – у круглому столі з нагоди ювілею Сухумського державного 

університету (11 травня 2022 р.). 

Атаманенко А., Мартинюк Н. – онлайн-захід «Європейські цінності та культурна 

дипломатія. Війна» в межах транскордонного проєкту Наукового товариства історії 

дипломатії та міжнародних відносин і Фонду Ганнса Зайделя в Україні «Європейські 

цінності та культурна дипломатія: молодіжні зустрічі» (24 травня 2022 року). 

Мартинюк Н. – VII Міжнародна наукова конференція «Українська мова в світі» 

(4 листопада 2022 року, Львів). 

Атаманенко А., Мартинюк Н., Пявчук І. – Всеукраїнський круглий стіл «Духовна та 

культурна спадщина української діаспори в освітньому процесі сучасної школи» 

(17 листопада 2022 року, Луцьк). 

Мартинюк Н. – XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих 

вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» (25 листопада 2022 року, 

Чернівці). 



Мартинюк Н. – Другий світовий форум українознавчих навчальних закладів «В освіті 

сила України» (11 грудня 2022 року, Львів). 

Опрацьовувались надходження літератури та архіву до бібліотеки Інституту. За 

сприяння Інституту відбувається розповсюдження в Україні книги екс-президента Світового 

Конґресу Українців (1998–2008 рр.), голови Фундації Українського Вільного Університету 

др. Аскольда Лозинського “Ukrainian Prism”.  

У межах діяльності НДЦ «Екології людини та охорони громадського здоров`я» 

(керівник:  Ігор Гущук) у 2022 році було здійснено:  

 Участь та доповідь в IV НАУКОВОМУ СИМПОЗІУМУ З МІЖНАРОДНОЮ 

УЧАСТЮ «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах 

глобалізації суспільства та перспективи розвитку» на базі Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

 Участь з доповіддю в науково-практичній конференції з міжнародною участю 

“Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України ” (вісімнадцяті 

Марзєєвські читання), на базі ДУ ІГЗ НАМНУ; 

 Участь в роботі ХІХ Конґресу Світової Федерації Українських  Лікарських Товариств 

(СФУЛТ), який відбудеться 27-29 жовтня 2022 року У ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ (ОЧНО у 

місті УЖГОРОДІ). 

Центр політичних досліджень (керівник: Юрій Мацієвський) в 2022 році розробив 

проект наукового дослідження: «Формування інституційного порядку та реінтеграція 

деокупованих територій України в умовах соціально-політичних трансформацій». Метою 

дослідження є виявлення умов успішної політичної реінтеграції та відновлення 

інституційного порядку на деокупованих територіях України (Харківської,  Луганської, 

Донецької, Херсонської, Запорізької, Миколаївської областей та потенційно АР Крим). 

Предметом уваги є вивчення кореляцій між станом демократичних інституцій та ціннісними 

орієнтаціями населення. Очікується, що виявлені зв'язки сприятимуть кращому розумінню 

ціннісно-інституційних засад формування дієвого інституційного порядку на деокупованих 

територіях України. В рамках дослідження передбачається розробка методик мапування 

ціннісних орієнтацій громадян, а також вивчення траєкторії їх еволюції з огляду на військову 

загрозу та інші соціальні та політичні виклики. Зібрані дані дозволять сформувати практичні 

рекомендації з посилення соціально-політичних аспектів національної безпеки України. 

Представники НЦ Школа політичної аналітики «ПОЛІС» у 2022 році взяли участь 

у проєкті CivicLab, організованому Громадянською мережею ОПОРА у місті Рівне протягом 

листопада 2022 року. Зустрічі у форматі CivicLab покликані спільно дослідити проблеми, з 

якими зустрілася Рівненська громада під час повномасштабної війни, і знайти потенційні 

шляхи їх вирішення. В межах діяльності центру було проведено панельну дискусію 

«Поведінкова економіка: чому люди діють ірраціонально і як отримати з цього вигоду?» 

(спільно з видавництвом НАШ ФОРМАТ) 19 травня 2022 року. Експерти центру взяли 

участь у реалізації безкоштовного навчального курсу «Університетська спільнота 

підтримки» в рамках Фонду гуманітарної підтримки українських університетів. 12 травня 

2022 року в рамках курсу відбулася лекція Віталія Лебедюка «Ціннісні орієнтації українців».  

Результати наукових досліджень, які проводилися науковцями центру відображені у 

публікаціях:  

1. Лебедюк В. Електоральна поведінка та політична конкуренція на місцевих виборах 

2020 року в Україні. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні 

студії. 2022. № 45. (прийнята до друку). 

2. Лебедюк В. Чинники електорального успіху кандидатів у депутати на місцевих 

виборах 2020 року в Україні. Politicus. 2022. № 5. (прийнята до друку). 

3. Лебедюк В. Недійсні бюлетені і преференційне голосування на місцевих виборах 

2020 року в Україні. Politicus. 2022. № 3. с. 25-33.  

4. Лебедюк В. Ефекти виборчої реформи на місцевих виборах 2020 року в Україні: 

регіональний контекст. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні 

студії. 2022. № 42, с. 260–267. 



5. Лебедюк В., Андрієнко Н. Політична участь жінок в Україні: чинники 

електорального успіху на місцевих виборах 2015 та 2020 років. Збірник статей і тез за 

результатами міжнародної наукової конференції «Малі політичні партії та актори у 

політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях: Україна і 

світ» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 26–27 листопада 2021 року. Львів, 2022. с. 176-

187. 

У рамках діяльності Центру європейських досліджень (Керівник: Тетяна Сидорук) у 

2022 році ЦЄД було проведено такі заходи: 

1. Круглий стіл Центру європейських досліджень "Вплив російської війни в Україні 

на міжнародний порядок і євроатлантичну безпеку", 19 травня 2022 р. 

2. Інтерактивний захід «Поширення кращих практик викладання європейських 

студій та створення міждисциплінарних програм у закладах вищої освіти в 

Україні: обмін досвідом», організований спільно Центром європейських 

досліджень НаУОА та ННЦ «Європейські студії для технічних університетів» 

Національного університету «Львівська політехніка», 5 жовтня 2022 року. 

Опубліковано 2 статті у рецензованих журналах, які включені до бази Scopus, та одну 

прийнято до друку: 

1. Sydoruk T., Yakymchuk M., Avhustiuk M. The impact of Euroscepticism on the EU 

enlargement policy in the Western Balcans // Balcan Social Science Review, Vol. 19. 

2022. P. 157-185. (Scopus) 

2. Sydoruk T., Pavliuk V., Tymeichuk I. The European Union’s Transformative Power in 

the Countries of the Eastern Partnership. Politics in Central Europe. Vol. 18 (1). 2022. 

P. 129-149. (Scopus) 

3. Sydoruk T., Shuliak A. Russia’s War against Ukraine and the Transformation of the 

Euro-Atlantic Security Architecture. Regional Science: Policy and Practice. 2022 

(прийнято до друку) (Scopus) 

Опубліковано 5 статей з проблематики європеїстики у фахових виданнях України. 

Під керівництвом фахівців ЦЄД виконуються 5 дисертацій на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі міжнародних відносин за напрямом європеїстики. 

В межах діяльності Лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» 

(керівник: Віталій Максимчук) було опубліковано наукові статті:  

1. Буднік М. Р. Семантичні особливості національно маркованих неологізмів у 

словотворчості Майкла Щура (на матеріалі програми #@)₴?$0). Лінгвістичні студії молодих 

дослідників. Рівне, 2022. 

2. Буднік М. Р. Локальні суспільно-політичні зміни як екстралінгвальний чинник 

словотворчости Майкла Щура. Студентські наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Соціогуманітарні науки» / укл. З. В. Столяр. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. Вип. 1 (13). С. 4–13. 

3. Делик Є. О. Особливості неузуального словотвору в індивідуально-авторських 

неологізмах Костя Мордатенка. Студентські наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Соціогуманітарні науки» / укл. З. В. Столяр. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. Вип. 1 (13). С. 13–24. 

- Кухарук Л. В. подавала роботу «Інновації зі складником Зе- як вторинні номінації 

Володимира Зеленського» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

української мови, літератури (з методикою їх викладання). У зв’язку з повномасштабним 

вторгненням Росії Міністерство освіти і науки скасувало фінальний етап конкурсу.  

- Кухарук Л. В. подавала роботу «Оказіональні способи творення інновацій зі 

складником Зе-» на Стипендійну програми від фонду Віктора Пінчука  «Завтра.UA». 

Крім того, магістранти 1 курсу прослухали вибіркову дисципліну «Українська 

індивідуально-авторська неологія і неографія», пов’язану з діяльністю лексикографічної 

лабораторії «Острозький неограф». Унаслідок було укладено словники лексичних новотворів 

Катерини Калитко, Маріанни Кіяновської, Вікторії Дикобраз, Галини Крук, Лесі Романчук, 

Юрка Позаяка, Тараса Ріля, Юрія Руфа та проведено студентську науково-практичну 

конференцію «Письменницька словотворчість у дзеркалі третього тисячоліття» (08.12.2022). 



Лабораторія гендерних досліджень (керівниця: Марія Петрушкевич) у 2022 році 

організувала та провела наукові заходи:  

 Щорічний круглий стіл на гендерну тематику «Роль жінки в російсько-українській 

війні 2014 – 2022 рр.» (17.05.2022) https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/17-05-04 

 Презентація Наталії Малиновської авторки книги «Жіночий емірат? Політикині 

мусульманського світу» (Сафран, 2021) (19.05.22) 

Опубліковано статті в наукометричних виданнях: 

Maksym Karpovets, Maria Petrushkevych, Olena Shershnova The Specifics of Religious 

Issues in Ukrainian Gender Electronic Mass Media // Journal of Education Culture and Society. 

Vol. 13 No. 2 (2022). рр. 515 - 530. (WoS) https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1498  

Центр досліджень історії Волині (керівник: Микола Близняк) провів до 80-ї річниці 

створення Української повстанської армії відкриту онлайн-лекцію доктора історичних наук, 

професора кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського, Володимира Трофимовича на тему 

«Волинь – колиска Української повстанської армії. До 80-річчя створення УПА». Результати 

діяльності центру відображені у публікаціях: 

Кандидат історичних наук, доцент Микола Близняк опублікував статтю в рамках 

«Історичного фронту» в газеті The Ukrainian Weekly (USA). Прочитати її можна за 

покликанням: https://www.ukrweekly.com/uwwp/wp-content/uploads/current-pdf/The_Ukrainian_Weekly_2022-18.pdf  

Доктор історичних наук, професор Володимир Трофимович опублікував статтю в 

рамках «Історичного фронту» в газеті The Ukrainian Weekly (USA). Прочитати її можна за 

покликанням: https://www.ukrweekly.com/uwwp/wp-content/uploads/current-pdf/The_Ukrainian_Weekly_2022-11.pdf  

Вийшов у світ 32 випуск «Наукових записок. Історичні науки» (2022р.) (частина текстів 

присвячена теренам Волині). 

Близняк М. Місто Лабунь за інвентарем 1788 року // Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-

Подільський, 2022. Т. 37: До 75-річчя від дня народження професора Валерія Степанкова. С. 

51 – 62.  

 Близняк М. «Його королівської милості» місто Луцьк наприкінці 1780-х років // 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». 

Острог, 2022. Вип. 33. С. 51–62.  

 Марчук В. Вплив польсько-радянського кордону на економіку Волинського воєводства 

в 1921-1929 роках // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 

Серія «Історичні науки». Острог, 2022. Вип. 33. С. 23–30.  

 Бондарчук В. Два документи до біографії Михайла Тучемського: джерелознавчий 

аналіз // Острозький краєзнавчий збірник. Острог, 2022. Вип. 14.  (подано до друку). 

 Колективні монографії: 

      Трофимович В., Трофимович Л., Савчук І. Депортовані з Польщі українці на Волині в 

1944–1950-х рр. // Західні землі України у перші післявоєнні роки (1944–1953): повсякденне 

життя: колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький.  Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 

2022. С. 258–275. 

 Трофимович В., Трофимович Л. Якою була роль СРСР в українсько-польському 

конфлікті в період німецько-радянської війни? // Перелом: Війна Росії проти України у 

часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У двох книгах. Відпов. ред. 

В. Смолій. Київ: НАН України. Ін-тут історії України, 2022. Кн. 2. С. 871–875.  

Результати діяльності наукової лабораторії кафедри країнознавства «Дослідження 

міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі Х-ХХІ ст.» (керівник: Іван Шишкін) 

представлені у публікаціях:  

Sydoruk T., Pavliuk V., Tymeichuk I. The European Union’s Transformative Power in the 

Countries of the Eastern Partnership. Politics in Central Europe. Vol. 18 (1). 2022. P. 129-149. 

(Scopus) 

Кулаковський П. Міжнародний туризм у Каталонії в умовах політичної невизначеності 

(2017–2020 роки). Географія та туризм. 2021. Вип. 63. С. 16–24.  (Index Copernicus). 

Кулаковський П. Запізніла мобілізація: посполите рушення Волинського воєводства 

1621 року, Wschodni Rocznik Humanistyczny, t. XVIII (2021), s. 53–69 (Index Copernicus). 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/17-05-04
https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1498
https://www.ukrweekly.com/uwwp/wp-content/uploads/current-pdf/The_Ukrainian_Weekly_2022-18.pdf#_blank
https://www.ukrweekly.com/uwwp/wp-content/uploads/current-pdf/The_Ukrainian_Weekly_2022-11.pdf#_blank


Сидорук Т. В., Павлюк В. В. Обмеження "трансформаційної сили" ЄС у державах 

Східного партнерства. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 

2021. №3 (11). С. 16-38 

Сидорук Т. В., Якимчук М. М., Павлюк В. В. Вплив партійного та суспільного 

євроскептицизму в ЄС на його політику розширення у Західних Балканах. Філософія та 

політологія в контексті сучасної культури, 2022, Т. 14, № 1. С. 100-110. 

Кулаковський П. Матеріальне забезпечення урядників Київщини і Волині в середині 

XVI століття , Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського, т. VI, 

Київ, 2021, с. 43–59. 

Центр вивчення спадщини князів Острозьких у 2022 році провадив таку 

діяльність:  

- участь у видавничих проектах. Перший проект – каталог печаток XIV-XVIII ст. з 

приватної колекції родини Шереметьєвих, у складі якої зберігається близько 10 

сфрагістичних пам’яток (матриць печаток і сиґнетів) князів Острозьких. Другий проект – 

підготовка до друку хроніки Острозького капуцинського монастиря 1750-1829 рр. 

паралельно латинською та українською мовою. 

 – публікація результатів досліджень, поданих у 21 році: 

Острозька Гальшка Іллівна // Енциклопедія історії України. Додатковий том. – Київ, 

2021. – Кн. 1. – С. 412-413. 

Тесленко І. Три реєстри – “pro memoria” з архіву Якима Єрлича // Вісник 

Нетішинського краєзнавчого музею / За ред. О. Кононюк, Т. Вихованця. – Нетішин, 2021. – 

Вип. 7. – С. 180-184. 
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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. 

Головний редактор: Ольга ДЕМ’ЯНЧУК, доктор економічних наук, доцент 

Інтернет-сторінка: https://ecj.oa.edu.ua  

Випуски, видані в 2022 році:  

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : 

науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2022. № 24(52). 154 с - 

https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_24(52).pdf 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : 

науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2022. № 25(53). 128 с - 

https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_25(53).pdf 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : 

науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2022. № 26(54). 134 с 

https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_26(54).pdf 

 

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 

https://ecj.oa.edu.ua/


результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних 

(діагностичних, корекційно-розвивальних тощо) прийомів. 

Головний редактор: Ігор ПАСІЧНИК, доктор психологічних наук, професор 

Контакти: nz.psychology@oa.edu.ua 

Інтернет-сторінка: https://psj.oa.edu.ua  

Випуски, видані в 2022 році: 

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

науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, січень 2022. № 14. 82 с. 

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

науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, червень 2022. № 15. 88 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.  

Головний редактор: Алла АРХАНГЕЛЬСЬКА, доктор філологічних наук, професор 

Контакти: lingua.lab@oa.edu.ua 
Інтернет-сторінка: https://lingvj.oa.edu.ua  

Випуски, видані в 2022 році: 

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

науки»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2022. № 13(81). 

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

науки»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2022. № 14(82). 

 

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. 

Головний редактор: Володимир ТРОФИМОВИЧ, доктор історичних наук, професор 

Контакти: kafedra.istorii@oa.edu.ua   

Інтернет-сторінка: https://histj.oa.edu.ua  

Випуски, видані в 2022 році: 

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

науки»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2022. № 33. 

 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Філософія», ISSN 2312-7112 - періодичне наукове видання. 

Науковий журнал розкриває актуальні питання філософії, а також презентує найважливіші 

філософські дискусії сучасності. В науковому збірнику публікуються статті, які присвячені 

історико-філософським, культурно-філософським та естетичним аспектам сучасності й 

минулих культурно-історичних епох. 

Головний редактор: Дмитро ШЕВЧУК, доктор філософських наук, професор 

Контакти: zbirnyk.filosofia@oa.edu.ua  

Веб-сторінка: https://philosj.oa.edu.ua  

Випуски, видані в 2022 році: 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: 

науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2022. № 23. 

 

Острозька давнина, ISSN 2707-1650 - періодичне фахове наукове видання. 

У журналі публікуються результати наукових досліджень з історії Острозького князівства 

ХІV-ХVІІІ ст.  

mailto:nz.psychology@oa.edu.ua
https://psj.oa.edu.ua/
mailto:lingua.lab@oa.edu.ua
https://lingvj.oa.edu.ua/
mailto:kafedra.istorii@oa.edu.ua
https://histj.oa.edu.ua/
mailto:zbirnyk.filosofia@oa.edu.ua
https://philosj.oa.edu.ua/


Головний редактор: Ігор ПАСІЧНИК, доктор психологічних наук, професор 

Відповідальний редактор: Ігор ТЕСЛЕНКО, кандидат історичних наук, доцент 

Контакти: bilotyn@ukr.net  

Веб-сторінка: https://heritage.oa.edu.ua/resursy/od   

Випуски, видані в 2022 році: 

● Острозька давнина, Вип. 7 

 

«Часопис НаУОА. Серія «Право», ISSN 2223-9995 - електронне наукове фахове видання 

Національного університету «Острозька академія». Публікуються наукові статті з 

актуальних питань держави і права, що можуть бути корисними для науковців, практиків, 

викладачів та студентів юридичних факультетів та вузів. 

Головний редактор: Василь ПОПЕЛЮШКО, доктор юридичних наук, професор 

Контакти: lawjournal@oa.edu.ua    

Інтернет-сторінка: https://lj.oa.edu.ua  

Випуски, видані в 2022 році: 

«Часопис НаУОА. Серія «Право» №1(24)/2022, 

https://lj.oa.edu.ua/archives/%E2%84%961242022 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Культурологія», ISSN 2312-1181- періодичне наукове видання. 

Науковий журнал розкриває актуальні проблеми 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. 

Головний редактор: Марія ПЕТРУШКЕВИЧ, докторка філософських наук, доцентка 

Контакт: mariia.petrushkevych@oa.edu.ua  

Випуски, видані в 2022 році: 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»: 

науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2022. № 21. 

 

«Геопоетичні студії / Geopoetical Studies» – електронне рецензоване видання. Також у 

групу видань виходить друкований альманах «Геопоетичні студії». Засновниця альманаху у 

2015-році на базі наукового гуртка «Genius loci» та спеціальності «Літературна творчість» – 

проф. Світлана Кочерга.  

Головна редакторка: Христина СЕМЕРИН 

Контакти: khrystyna.semeryn@oa.edu.ua +38 096 34 99 791 

Інтернет-сторінка: https://journals.oa.edu.ua/geopoetic/about  

 

Журнал «Public Health Journal» – рецензоване наукове видання, в якому публікуються 

результати новітніх наукових досліджень в галузі охорони здоров`я за напрямками 

громадського здоров'я, медицини, психофізичної реабілітації, ерготерапії  та ін.  

Головний редактор: Ігор ГУЩУК 

Контакти: ihor.hushchuk@oa.edu.ua  +380507710299  

Інтернет-сторінка: https://journals.ostroh-academy.rv.ua/index.php/publichealth 

Випуски, видані в 2022 році: 

Public Health, 2022, №1 

Public Health, 2022, №2 

 

Agora / Аґора 

Рецензоване наукове видання Національного університету “Острозька академія”. Журнал 

публікує оригінальні результати міждисциплінарних досліджень на стику політології, 

соціології, політичної географії, міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій.  
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Головний редактор: Віталій ЛЕБЕДЮК, кандидат наук з державного управління, доцент, 

керівник Школи політичної аналітики “ПОЛІС” 

Контакти: vitalii.lebediuk@oa.edu.ua  

Інтернет-сторінка: https://journals.oa.edu.ua/agora 

 

 

14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВУ РОБОТУ: 

 

14.1. Інформація про роботу наукових гуртків 

Таблиця 67 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

№ 

з/п 
Назва гуртка Керівник 

К-сть 

задіяних 

студентів  

Короткий опис діяльності гуртка в 2021 

році (кількість засідань, періодичність, яка 

проблематика розглядалася, які 

результати) 

1 Соціум міст 

Волині у XVIII ст. 

доц. Близняк 

М.Б. 

5 У 2022 р. відбулося п’ять засідань гуртка 

відповідно до графіка роботи. Заслухано і 

обговорено п’ять доповідей. Прийнято до 

друку чотири статті, підготовлені на 

основі повідомлень, виголошених  на 

засіданнях гуртка (2 статті доц. М.Б. 

Близняк, 2 статті студентів Сокольця 

Богдана та Марискевича Владислава). 

2 Музейний 

практикум 

ст.в. Бондарчук 

В.О. 

7 У 2022 р. відбулося 5 засідань відповідно 

до графіка роботи. 

3 Історія історичної 

науки (проблемна 

група) 

проф. Яремчук 

В.П. 

16 У 2022 р. відбулося шість засідань 

проблемної групи. Засідання відбувалися 

щомісяця відповідно до графіка роботи. 

Заслухано і обговорено шість доповідей. 

Прийнято до публікації чотири статті, 

підготовлені на основі повідомлень, 

виголошених  на засіданнях проблемної 

групи (2 статті проф. Яремчука В. П., 2 

статті студентів магістеріуму Яремчука 

Олександра та Шунькової Галини)  

4  Країнознавство і 

міжнародний 

туризм 

Кулаковський 

П.  

16 1 раз на місяць; результати кращих 

учасників опубліковані в «Студентських 

наукових записках» 

5 Актуальні 

проблеми 

країнознавства 

Шишкін І. Г. 11 1 раз на місяць; результати кращих 

учасників опубліковані в «Студентських 

наукових записках» 

6 Міжнародний 

туризм 

Рудько С.О.  15 1 раз на місяць; результати кращих 

учасників опубліковані в «Студентських 

наукових записках» 

7 Актуальні 

проблеми 

американістики 

Павлюк В.В. 10 1 раз на місяць; результати кращих 

учасників опубліковані в «Студентських 

наукових записках» 

8 Європейські студії Сидорук Т.В.,                               

Близняк О.А. 

12 Відбулося 5 засідань, присвячених 

актуальним проблемам розвитку 

https://journals.oa.edu.ua/agora
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Європейського Союзу та його відносин з 

іншими країнами. 

9 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, 

російсько-українська війна 

10 Актуальні 

проблеми світової 

політики та 

зовнішньої 

політки України 

Корнійчук Л. 

В., Матвійчук 

Н. В. 

20 Відбулося 6 засідань. Проблематика: 

стратегія зовнішньополітичної діяльності 

України: проблеми та перспективи 

реалізації, стратегічне партнерство у 

зовнішній політиці України, російсько-

українська війна 

11 English Reading 

Club 

Ющук Т. Ф. 12 Відбулося 6 засідань. Проблематика: On 

international relations: Classical civilizations, 

On international relations: Expanding zones 

of exchange and encounter. 

12 The Club for 

Young Translators 

and Interpreters 

Савчук В. А. 9 Було проведено 7 засідань, присвячених 

різноманітним синтаксичним та 

лексичним аспектам перекладу, зокрема 

особливу увагу приділено підрядним 

реченням. 

13 Соціальна 

політика в системі 

національної 

безпеки України 

Кардаш С.Ю. 11 Проведена студентська дискусія на тему 

“Що буде з пенсійною системою України 

через 10 років?” у березні 2022 року; та 

студентска міні-конференція з 

студентськими доповідями на тему 

“Програма нагальних соціальних реформ 

в Україні: що робити, щоб не було 

запізно?” 

14 VBS Бондар В. Д. 8 Науковий гурток було засновано у вересні 

2022 р. 

За 1 семестр 2022-23 н.р. проведено 

чотири зустрічі. Засідання гуртка 

відбуваються 1 раз на місяць. Основні 

теми, що розглядались: «Основні тренди в 

сучасній науці», «Пошук наукової 

інформації в базі даних WoS», «Специфіка 

дизайну аналітичного дослідження».  

15 Соціальна 

політика в системі 

національної 

безпеки України 

Кардаш С.Ю. 11 Проведена студентська дискусія на тему 

“Що буде з пенсійною системою України 

через 10 років?” у березні 2022 року; та 

студентська мініконференція зі 

студентськими доповідями на тему 

“Програма нагальних соціальних реформ 

в Україні: що робити, щоб не було 

запізно?” 

16 Аналіз та 

візуалізація даних 

в соціальних 

науках 

Лебедюк В. 7 Проведено майстер-клас “Особливості 

статистичного аналізу в SPSS” 

(12.05.2022); 

майсер-клас “Он-лайн та оф-лайн 



платформи з візуалізації результатів 

дослідження” (24.10.2022). 

17 Пропаганда і 

контрпропаганда 

Санжаревський 

О. 

10 Проведено засідання із тем: 

Пропаганда серед інструментів 

стратегічних комунікацій 

Моделі пропаганди та практика їх 

використання 

 

Таблиця 68 
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 Лабораторія з 

вивчення проблем 

сучасного 

муніципалізму 

Дробуш І.В. 11 Обговорення питань сучасного стану 

та проблематики функціонування 

органів місцевого самоврядування в 

умовах воєнного стану та перспективи 

їх реформування у ході євро 

інтеграційного процесу.  Підготовка та 

апробація наукових статей аспірантів, 

доповідей студентів, обговорення 

проектів актів локальної 

нормотворчості, зокрема Положення 

про Місцевого уповноваженого з прав 

людини; Положення про апеляційні 

комісії. Організація та проведення 

круглого столу “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку публічного 

права в сучасних умовах”.   

2 Особливості 

адміністративної 

відповідальності 

Курганська О. В. 65 Обговорення законодавчих засад 

встановлення адміністративної 

відповідальності як виду юридичної 

відповідальності в захисті прав та 

свобод людини і громадянина, а також 

інтересів держави від протиправних 

посягань порушників. 

Розв'язування задач з кваліфікації 

адміністративних правопорушень, 

особливостей та порядку притягнення 

до адміністративної відповідальності. 

Написання курсових робіт в межах 

тематики гуртка. 

Участь у круглому столі “Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку 

публічного права в сучасних умовах”.  

3 Legal English 

Speaking Club 

Байсан Д. В.   Обговорення тем, пов’язаних із 

правовою тематикою англійською 

мовою, використовуючи термінологію 

із галузі юриспруденції. 

Проведення круглих столів, 

навчальних судових засідань, дебатів, 

переговорів тощо. 



Перегляд фільмів на юридичну 

тематику англійською мовою. 

4  Інтеграційні 

процеси в Україні 

щодо членства в 

ЄС та НАТО” 

Стрельбіцька 

Л.Я. 

 Обговорення актуальних питань 

міжнародної політики пов’язаної із 

діяльністю Європейського союзу та 

НАТО, а також особливості 

встановлення співробітництва України 

з даними міжнародними 

організаціями.  

Таблиця 69 
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 «Лінгвокогнітивні

, прагматичні та 

соціокультурні 

аспекти 

комунікації»  

кандидат 

психологічних 

наук, доцент 

кафедри  Інна 

КОВАЛЬЧУК 

25 Гурток проводиться з періодичністю 1 

раз в місяць. За календарний рік 

проведено 6 засідань наукового гуртка 

24.02.2022 “Комунікативні аспекти 

мовленнєвої поведінки” 

24.03.2022 “ Лінгвокультурні 

особливості дискурсу” 

21.04.2022 “Мови в діалозі культур” 

22.09.2022 “Мови в діалозі культур” 

27.10.2022 “Кроскультурні аспекти 

комунікації” 

24.11.2022 “Особливості 

невербального спілкування” 

2 «Структурно-

семантичні 

особливості 

фразеологізмів у 

різносистемних 

мовах» 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

кафедри 

Вікторія 

ПОЛІЩУК 

10 Гурток проводиться з періодичністю 1 

раз в місяць. За календарний рік 

проведено 6 засідань наукового гуртка  

24.02.2022 “Семантичні особливості 

фразеологічних одиниць німецької, 

французької та англійської мов” 

24.03.2022 “Ідеографічна класифікація 

фразеологічних одиниць” 

21.04.2022 “Фразеосемантичні поля” 

22.09.2022 “Фразеологічна одиниця як 

об'єкт дослідження у сучасному 

мовознавстві” 

27.10.2022 “Етимологія 

фразеологічних одиниць” 

24.11.2022 “Структурні особливості 

фразеологічних одиниць німецької, 

французької та англійської мов”  

3  Academic Writing 

Club   

викладач Любов 

ДІДИК 

10 Гурток проводиться з періодичністю 1 

раз в місяць.  

26.09.2022 “Academic writing and 

academic integrity. Stages of the writing 

process: planning, writing, revising” 

24.10.2022 “Paragraph structure, types of 

paragraphs, and topic sentences” 

28.11.2022 “Achieving unity and using 

transitions; Understanding and arranging 



details” 

21.12.2022“Informative versus 

persuasive writing” 

4 “Лінгвістика 

тексту, дискурс-

аналіз та 

когнітивна 

лінгвістика ”  

професор 

Анатолій 

ХУДОЛІЙ 

26 Гурток проводиться з періодичністю 1 

раз в місяць. 

вересень 2022 тема: Оголошення 

плану роботи гуртка упродовж  

навчального року. Інформація щодо 

наукових регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів, грантів, конференцій у 

2022/23 н. р. 

жовтень 2022 тема Види дискурсу та 

текстова лінгвістика. Політичний 

дискурс та політичні промови. 

листопад 2022 тема Когнітивні 

аспекти лінгвістичних досліджень. 

грудень 2022 тема Емпірична складова 

наукових досліджень. 

5 “Семантика мови і 

тексту” 

доцент Галина 

КРАЙЧИНСЬКА 

15 Гурток проводиться з періодичністю 1 

раз в місяць.  

вересень 2022 тема Особливості 

перекладу усталених виразів на 

прикладі серіалу "Локі" 

жовтень 2022 тема: Особливості 

англійської експресивної лексики 

«Art» (на основі матеріалів 

телевізійних рецензій 2015-2021 років)  

листопад 2022 тема: Експресивність 

англійської рекламної лексики 

туристичних агенцій Туреччини 

грудень 2022 тема: Опис англійського 

молодіжного сленгу у молодіжному 

ток-шоу “Шоу Елен Дедженерес” та у 

вечірньому шоу з Джиммі Фелон  

6 Методика 

викладання 

англійської мови, 

Костюк О.Ю 

доц Костюк О.Ю 20 жовтень: Використання сучасних 

технологій у навчальному процесі; 

листопад: Психолого-педагогічні 

особливості  

7 Англомовний 

клуб “Chatterbox” 

викладач 

Людмила 

РЕВЕНКО 

25 Засідання клубу відбулося у грудні 

місяці. 

Доповідач Vicky McDonnell (корінна 

американка, волонтер) 

Тема: “Where to find online volunteer” 

Таблиця 70 
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 

керівник 

Дем’янчук О.І. 

18  28 вересня 2022 року 



громад в Україні» 

2 «Стратегічні 

перспективи 

розвитку 

страхового ринку 

України» 

 керівник 

Кривицька О.Р. 

10 Засідання гуртка відбуваються раз в 

місяць. На засіданнях обговорюються 

актуальні проблеми українського 

страхового ринку. 

3 «Обліково-

аналітичне 

забезпечення 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання в 

умовах 

глобалізації» 

 

 керівник Харчук 

Ю.Ю. 

17 Засідання гуртка відбуваються раз в 

місяць. Теми, які було розглянуто в 

очному форматі впродовж вересня-

листопада 2022 року:  

1. 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, пандемії та 

воєнного стану. 

2. Попит та пропозиція на 

висококваліфікованих бухгалтерів-

аналітиків, податківців і аудиторів на 

ринку праці України та світу в 

контексті глобалізації та війни. 

3. Управлінський облік за центрами 

відповідальності та його роль в 

обліково-аналітичному забезпеченні 

економічної безпеки суб’єктів 

господарювання в умовах глобалізації, 

пандемії та війни.  

4 «Методичні 

засади 

формування та 

аналізу фінансової 

звітності 

підприємства» 

керівник  

Іванчук Н.В. 

 Засідання гуртка відбуваються раз в 

місяць. 

5 «Розвиток та роль 

грошей і кредиту 

в сучасних 

умовах» 

 

керівник  

Іванчук Н.В. 

 Засідання гуртка відбуваються раз в 

місяць. 

14.2 Проведені наукові заходи студентів і молодих учених в НаУОА   

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

1. Наукова конференція “Анатомія рашизму: ідеологія, пропаганда, постправда” (Острог, 

7 грудня 2022 р.) 

2. Міжуніверситетський хакатон “Town&Gown 2.0” 

3. Студентська науково-практична конференція «Письменницька словотворчість у 

дзеркалі третього тисячоліття» (08.12.2022). 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИТЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

1. ІХ-та Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання» (5.10.2022)  

2. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (11.05.2022) 



 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

1. Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху 

(до 80-річчя створення Української повстанської армії)» (м. Львів, 13 жовтня, 2022 р.). 

Савченко С.Л. (МІ-61), Тема доповіді: «Діяльність Українського Червоного Хреста у Львові 

1941-1944 рр.». 

2. ХІХ наукова конференція «Острозькі краєзнавчі читання» ( м. Остріг, 16 вересня 2022 р.). 

Яремчук О. (МІ-61),  Тема доповіді: «Внесок співробітників кафедри історії Острозької 

академії у дослідження історії Волині». 

3. ХІХ наукова конференція «Острозькі краєзнавчі читання» ( м. Остріг, 16 вересня 2022 р.). 

Шунькова Г. (МІ-61), Тема доповіді: «Утворення і діяльність осередку НРУ на Острожчині 

(1989-1991 рр.) (за матеріалами газети «Зоря комунізму»/ «Життя і слово»)». 

4. ХІХ наукова конференція «Острозькі краєзнавчі читання» ( м. Остріг, 16 вересня 2022 р.). 

Марискевич В. (І-41), Тема доповіді: «Ревізійний перепис 1795 року м. Острога як історичне 

джерело» 

5. ХІХ наукова конференція «Острозькі краєзнавчі читання» ( м. Остріг, 16 вересня 2022 р.). 

Соколець Б. (МІ-61), Тема доповіді: «Привілеї на ярмарки для міста Дубно другої половини 

XVIII ст.»  

 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

1. Всеукраїнську науково-практичну студентську інтернет-конференцію 

«Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації» 24 березня 2022 р.; 

2. Міжнародну науково-практичну студентську інтернет-конференцію «КОМУНІКАЦІЯ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА», 20 жовтня 2022 року.  

3. Міжнародну науково-практичну викладацько-студентську інтернет-конференцію 

“ГІБРИДНА Й ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА У ТЕОРЕТИЧНОМУ ТА ПРИКЛАДНОМУ 

АСПЕКТАХ”, 24 листопада 2022 р. 

Проведення круглого столу: 

1. круглий стіл для студентів факультету романо-германських мов “Актуальні 

проблеми міжкультурної комунікації та перекладу”, який відбувся 17 лютого 2022 р. 

(взяли участь 27 студентів факультету РГМ). 

2. круглий стіл за участі студентів V курсу магістеріуму РГМ Convergence of Science 

and Entertainment as a New Format of Scientific Events.  доц. Чепіль О.Я. 29 листопада 

2022 року  

Проведення наукового семінару: 

 1.Коцюк Л.М.  13 жовтня 2022 р. провела семінар для студентів-магістрів факультету 

романо-германських мов на тему «Master’s Thesis: Check-list for Academic Integrity» у рамках 

тижня академічної доброчесності  в Національному університеті «Острозька академія». 

  2. Зелінська Л.В.  з 11 квітня 2022 р. по 14 квітня 2022 р. відбулася літературна 

дискусія для студентів І курсу  РГМ за оповіданням англійського прозаїка С.Моема 

“Невпокорена” у рамках роботи науково-методичного семінару кафедри англійської мови та 

літератури “Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової 

літератури”. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. ХХ всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів 

«Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації» // 

м. Острог:  Національний університет «Острозька академія», 2 червня 2022 р. 

 

15.3. Участь студентів і молодих учених у всеукраїнських і міжнародних наукових 

заходах (поза межами ОА) 

 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ – 33  

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИТЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО – 12 

 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ – 0 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – 5 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 34 

 

 

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 

«Соціогуманітарні науки». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2022. Вип. 1 (13). 158 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. 7. 156 с. 

2. Студентські наукові записки. Серія політологія та національна безпека. Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. Вип. 1. 102 с. 

 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

1. «СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ»  Національного університету «Острозька 

академія»». Серія «Філологічна». Збірник наукових праць, Випуск 15. 2022. 138 с. DOI 

10.25264/20.04.2022 

2. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. Острог : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія». Вип. 16. 2022. 86 с. DOI 

10.25264/19.10.2022 

3. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. Острог : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія». Вип. 17. 2022. 98 с. DOI 

10.25264/21.12.2022  

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник 

наукових праць за матеріалами ХХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції молодих учених та студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. 

Козак, Н.П. Топішко та ін. – Острог : Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2022. – 175 с. 

2. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник 

наукових тез за матеріалами ХХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 

молодих учених та студентів, 2 червня 2022 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Н.П. 

Топішко та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 

2022. – 190 с. 



 

14.5. Переможці Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, зареєстрованих в МОН. 

 Відповідно до Наказу МОН України № 508 від 31 травня 2022 р. проведення ІІ туру 

Конкурсу скасовано. 

 

14.6. Студенти-переможці регіональних та галузевих конкурсів, змагань, олімпіад    

         2022 р. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Студенти 4-го курсу ОПП Економічна кібернетика: Горошко Н.С., Захарчук Б.С., Лукашук 

І.А., Чухілевич В.В. посіли 1 місце у міжнародному конкурсі THE GLOBAL CASE 

COMPETITION, організований Назарет коледжем (Нью-Йорк, США) (березень-травень 2022 

р.). Координатор - доц. Новоселецький О.М. 

 

НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Студентка 4-го курсу спеціальності 035.01 Українська мова та література Катерина Бугера 

посіла перше місце на обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика. 

 

15. РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

В організації наукової роботи в НаУОА в 2022 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 2 засідання РМУ. 

2. Продовжено співпрацю з Всеукраїнською радою молодих учених і спеціалістів при 

Міністерстві освіти і науки України. 

3. Взято участь у засіданнях Спілки Рад молодих учених.  

4. Взято участь у презентації Офісу підтримки вчених.  

 

 

Наукова робота  

1. Проведено серед студентської молоді агітаційну роботу щодо її залучення до 

наукових досліджень.  

2. Взято участь в організацій та проведенні «Днів науки» НаУОА. 

3. Взято участь у конкурсі на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим 

(Вісич О.А., Карповець М.В.). 

4. Подано наукові роботи на участь у конкурсі проєктів досліджень та/або розробок 

молодих вчених: 

- «Конструювання української ідентичності в літературно-культурному просторі Криму 

та Донбасу XX-XXI ст. (Пухонська О.Я., Вісич О.А., Карповець М.В.). 

 

Таблиця 71 

Узагальнена інформація про наукову діяльність молодих учених НаУОА 
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Всього 

1. Захищені дисертації         

- кількість кандидатські дисертації, 

захищених молодими вченими: 

- - 1 - - 1 

- кількість докторські дисертації, 

захищених молодими вченими: 

- - - - - - 

2. Кількість наукових статей молодих 

учених, опублікованих та прийнятих 

до друку у 2021 році у виданнях 

Scopus і WoS 

5 8 5 2 - 20 

3. Кількість наукових статей молодих 

учених, опублікованих та прийнятих 

до друку у 2021 році у вітчизняних 

фахових виданнях за формою: 

3 5 1 1 4 14 

4. Кількість наукових статей молодих 

учених у нефахових виданнях, тези, 

рецензії, інші публікації тощо 

2 4 3 - - 9 

5. Кількість монографії молодих учених 

(в тому числі розділи в колективних 

монографій) 

2 1 1 - - 4 

6. Кількість навчальних видань 

(підручники, посібники, рекомендації 

тощо) 

1 1 - 1 1 4 

7. Кількість міжнародних наукових 

проектів, яких беруть участь молоді 

вчені 

- - 1 - - 1 

 

 

 

16. ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ 

 

У 2022 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.  

 

 

Міжнародні зв’язки 

 За період з січня по грудень 2022 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 2022 р. університетом підписано 11 угод про співпрацю з 

закордонними партнерами (Таджикистан, Республіка Польща, Малайзія, Чеська 

республіка, Індонезія, США). Станом на грудень 2022 р. підписано 64 угоди 



про співробітництво з освітніми та науковими установами світу. Острозька 

академія є членом Європейської Асоціації Університетів, Консорціуму 

українських університетів та Варшавського університету, Східноєвропейської 

мережі університетів, Міжнародного консорціуму університетів та ін. 

За 2021-2022 н. р. угоди про співпрацю було підписано з наступними 

університетами, науковими установами та організаціями: 

- Університет СТЕКОМ (Індонезія); 

- ІНТІ Міжнародний університет (Селангор, Малайзія); 

- Університет Палацького (Оломоуць, Чеська Республіка); 

- Таджицький університет комерції (Душанбе, Таджикистан); 

- Університет Румелі в Стамбулі (Стамбул, Туреччина); 

- Університет штату Нью-Йорк в Олбані (Олбані, США); 

- Університет в Бєльсько-Бяла (Бєльсько-Бяла, Республіка Польща); 

- Вармінсько-Мазурський університет (Ольштин, Республіка Польща); 

- Фундація «Porta Vitae» (Пйотркув Трибунальський, Республіка 

Польща); 

- ТОВ «Олді Тревел» (Дніпро, Україна); 

- Акціонерне товариство «Patika Kariyer Insan Kaynaklari Anonim 

Sirketi» (Туреччина); 

Викладачі, працівники та студенти Національного університету 

«Острозька академія» беруть активну участь у міжнародній науковій 

діяльності. У період з січня по грудень 2022 р. загалом 140 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). 

Загалом протягом 2010-2022 рр. були відряджені за кордон 1576 

співробітників та студентів НУОА: брали участь у наукових конференціях, 

симпозіумах, стажуваннях, навчанні, у виконанні спільних наукових 

досліджень, читанні лекцій в США, Польші, Канаді, Франції, Німеччині, 

Швеції, Португалії, Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії, Ізраїлі та ін. 

Таблиця 72 

Кількість закордонних відряджень викладачів, працівників та 

студентів Національного університету «Острозька академія»  

у 2021-2022 н. р. 

№ Країна Кількість осіб 

1. Болгарія 4 

 Грузія 1 

2. Іспанія 2 

3. Литва 2 

4. Німеччина 65 

5. Польща 61  

6. Португалія 2 

7. Румунія 2 



8. Словаччина 1 

9. США 3 

10. Туреччина 4 

11 Швеція 2 

Всього: 149 

 

Статистика відвідання іноземних країн по факультетах у 2021-2022 н. р. 

ФРГМ – 3 викладачі, 44 студентів;  

ІМВНБ – 6 викладачів, 43 студенти; 

ІСГМ – 2 викладачі, 19 студентів; 

ЕФ – 2 викладачі, 18 студентів; 

ІП – 0 викладачів, 1 студент; 

Адміністрація – 11 представників. 

 НУОА реалізує 3 спільних програми навчання з видачею дипломів обох 

сторін: Інститут міжнародних відносин та національної безпеки з Варшавським 

університетом («Політологія, східні студії» та «Міжнародні відносини та 

євроатлантичні студії») та Вармінсько-Мазурським університетом (Ольштин, 

РП) («Міжнародні відносини та євроатлантичні студії»).  

Також підписані Протоколи про започаткування подібної програми з 

2022-2023 н.р. із Поморською академією (Слупськ, РП) («Міжнародні 

відносини та євроатлантичні студії»).  

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), Університетом Ренн ІІ 

(Франція) та Університетом Градець Кралове (Чеська Республіка). У 2022 році 

у цих програмах взяло участь 53 студенти з різних факультетів НУОА.  

8 студентів НУОА навчалися протягом семестру, а також 7 викладачів 

взяли участь у програмі викладацької мобільності в університетах Республіки 

Польща, Литовської Республіки, Чеської Республіки, Португалії та Іспанії в 

рамках програми Еразмус + у 2022 році. 

НаУОА бере участь у таких відомих світових рейтингах університетів, як 

THE Impact Ranking, QS (EECA), U-Multirank, RUR, GreenMetric.  

 

Таблиця 73  

Позиції НаУОА у міжнародних рейтингах університетів  

у 2013-2022 рр. 

 THE QS (EECA) U-Multirank GreenMetric 

2013     

2014     

2015 1001+ - - - 

2016 1001+ - - - 

2017 1001+ #141-150 - - 



 

Усього у звітному періоді НУОА було підготовлено і подано 14 

грантових заявок. Серед них: 

- 9 заявок у рамках Еразмус+, КА1. Академічна мобільність 

університетами Польщі, Румунії, Литви, Іспанії та Чеської Республіки. 

Програма передбачає стажування і викладання наших викладачів за кордоном, 

семестрове навчання наших студентів за кордоном, а також відповідне 

навчання, викладання і стажування іноземців у НаУОА.  

з університетами:  

- Католицький університет Яна Павла ІІ (РП); 

- Сілезький університет (РП); 

- Академія ім. Якуба з Парадижу (РП); 

2018 1001+ #171-180 8 місце серед 26 

українських 

університетів;  

384 місце в 

Європі;  

7 місце в Європі з 

історії 

648 місце серед 

університетів 

світу; 

8 місце серед 10 

українських 

університетів 

 

2019 301+ (Impact 

Ranking) 

#201-250  10 місце серед 54 

українських 

університетів; 

#201-250  

2020 401-600  

(Impact Ranking) 

#251-300 #693 місце в 

Європі (1070), 38 

місце серед 76 

українських 

університетів 

#270-315 

2021 #401-600 

 

Серед українських 

закладів вищої 

освіти Острозька 

академія розділяє 

перше місце  

 

#251-300  

 

16-та позиція 

серед 

українських 

вишів 

38 місце з 79 

університетів 

України, і 5 місце 

серед українських 

університетів за 

кількістю 

пошукових 

запитів студентів  

#389 

 

3-є місце з 18 

українських 

університетів 

 

 

2022 #1001+ 

 

16-та позиція серед 

українських ЗВО 

#301-350 

 

25-е місце 

серед 

українських  

ЗВО 

 

 

47 місце з 93 

університетів 

України, і 3 місце 

серед українських 

університетів за 

показниками 

міжнародної 

студентської 

мобільності 

# 286 у світі, 

2 місце серед 

українських ЗВО 

Покли-

кання 

https://www.timeshighereducati

on.com/world-university-

rankings/national-university-

ostroh-academy 

https://www.topuniver

sities.com/universities/

national-university-

ostroh-

academy/undergrad 

https://www.umultirank.org/e

xport/sites/default/press-

media/media-

center/universities/2021/stud

ent-reports/Ukraine-Student-

report-2021.pdf 

https://greenmetric.ui.ac.id/ra

nkings/overall-rankings-2022 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-ostroh-academy
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-ostroh-academy
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-ostroh-academy
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-ostroh-academy
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/media-center/universities/2021/student-reports/Ukraine-Student-report-2021.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/media-center/universities/2021/student-reports/Ukraine-Student-report-2021.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/media-center/universities/2021/student-reports/Ukraine-Student-report-2021.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/media-center/universities/2021/student-reports/Ukraine-Student-report-2021.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/media-center/universities/2021/student-reports/Ukraine-Student-report-2021.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/media-center/universities/2021/student-reports/Ukraine-Student-report-2021.pdf


- Клайпедський державний університет прикладних наук (Литовська 

Республіка); 

- Університет Західної Тімішоари (Румунія); 

- Університет Бейра Інтеріор (Португалія); 

- Університет Хаєн (Іспанія); 

- Університет Коруньї (Іспанія) 

- Університет Градець Кралове (Чеська Республіка). 

 

- 1 заявка в рамках конкурсу Еразмус+ КА2: Проект співпраці у 

складі консорціуму університетів: UNITRANS - Transforming Universities into 

Institutions of Lifelong Learning. Проект не отримав фінансування. 

- Виграно три проєкти Erasmus+ напрямку JeanMonnet: 

1) Human rights in the EU (Балацька О.Р. - автор, виконавці: Лотиш 

Т.В., Лебедюк В.М.); 19000 євро 

2) Civil society in conflict resolution process: the EU experience for 

Ukraine (Шершньова О.В. - автор, виконавці: Якуніна К.І., Іщук С.І., Сидорук 

Т.В., Шевчук Д.М.) – 14000 євро; 

3) Self-Regulated Studies of Hybrid Threats and European Security 

(Балашов Е.М. - автор, виконавці: Романов М.С., Жовтенко Т.Г.) – 30000 євро. 

- у співпраці з Жилінським університетом (Словаччина), Палацьким 

Університетом Оломоуц (Чехія) та Університетом у Бєльсько-Бяла (Республіка 

Польща) виграно грант у рамках Вишеградського фонду. Тема проєкту 

«Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 

countries» - 27500 євро. 

 

 

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/директорів з виховної роботи та тьютори академічних груп. Крім того 

виховна робота здійснюється у тісній співпраці з органами студентського 

самоврядування університету – Братством спудеїв НАУОА та студентськими 

радами факультетів.  

У 2022 році виховна робота здійснювалася в умовах воєнного стану, що 

вплинуло на форми виховної роботи (зокрема можливості проведення масових 

заходів обмежувалися кількістю місць в бомбосховищах, обладнаних в 

університеті), 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, підтримки студентів з деокупованих територій та територій, близьких 

до воєнних дій. 

Основний напрям виховної роботи, який було визначено після російського 

вторгнення і початку повномасштабної війни – волонтерство і національно-

патріотичне виховання. 

Волонтерська та інформаційна діяльність НаУОА під час війни 

Написали та розповсюдили різними мовами: 

- звернення академічної спільноти НаУОА про єдність та консолідованість на 

тлі воєнної загрози (23 лютого);  

- відкритий лист-звернення колективу кафедри української мови і літератури до 

МОН України щодо повернення творчості Уласа Самчука до шкільної 

програми з української літератури, з метою допомоги у формуванні 

національно свідомого українського інтелігента та повернення втраченої 

історичної пам’яті, 15 лютого 2022; 

- звернення до білоруського народу про недопущення участі у війні РФ (3 

березня); 

- звернення про протидію ядерній загрозі та закриття неба над Україною та 

виступ ректора з цього приводу на Консорціумі Варшавського та українських 

університетів (8 березня); 

- звернення до наукової спільноти про виключення російських наукових видань 

з міжнародних наукометричних баз (3 березня); 

- створено загін інформаційної протидії, який активно працює в соцмережах; 

- створено волонтерський цент НаУОА, який очолила доц. Балацька О.Р.  

     Допомога вимушено переміщеним особам: 

- безкоштовне поселення в гуртожиток (зараз проживає близько 200 

осіб); 

- безкоштовне харчування в студентській їдальні, зокрема за підтримки 

благодійного фонду ОА (щоденно до 300 осіб харчували до 25 квітня 

2022 р); 

- надання гуманітарної допомоги предметами гігієни, продуктами 

харчування, ліками тощо від волонтерського центру НаУОА; 

- кафедра психології та педагогіки і кафедра громадського здоров’я 

(Матласевич О.В., Кулеша Н.П., студенти-психологи та початкової 

освіти, РГМ) на волонтерських засадах надають психологічну 

підтримку і допомогу дітям переміщених осіб.  



- юридичні консультації та перекладацька допомога; 

- безкоштовне екскурсійне обслуговування в експозиціях музею ОА; 

- духовно-моральна підтримка від студентсько-викладацького храму 

НаУОА. Щоденно у студентсько-викладацькому храмі НАУОА 

відбуваються молебні за мир; 

        - акція «Великодній кошик»; 

- на пожертвувані кошти від американських, канадійських та 

українських друзів, меценатів на потреби ВПО в гуртожитках НаУОА 

було оновлено пральні машинки, закуплено чайники, мікрохвильові 

печі, сушки для одягу та інші побутові предмети та засоби гігієни. 

- у грудні Товариство Червоного Хреста надало гуманітарну допомогу 

для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у гуртожитках 

НаУОА. Зокрема це обігрівачі, електрочайники, електроплити, 

пральна машина, сушарка для одягу, ковдри й постільні набори 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/20-12-01 

- Участь студентів та працівників ОА у реалізації всеукраїнського 

проекту «Разом» Культурного десанту. Національний університет 

«Острозька академія» уже двічі передавали гуманітарну допомогу жителям 

селища Старий Салтів на Харківщині. Зокрема, це теплі речі, продукти 

харчування, солодощі дітям, книги, мобільні телефони, генератор тощо. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/14-11-02 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/22-12-02 

Допомога нашим захисникам і захисницям. 

Наведемо окремі приклади: 

1) перерахували одноденну заробітну плату з кожного на ЗСУ на початку війни; 

2) передали на потреби ЗСУ Автобус Богдан А40162, вантажівку Бортовий 

Богдан DF 30; надавали допомогу Острозькому військомату.  

3) Територіальній обороні міста Рівне (кабель), Острозький волонтерський 

штаб (пальне) тощо. 

4) гуманітарна допомога для 30-ї  механізованої бригади імені Констянтина 

Острозького: продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, спальники; 

великодні кошики; для відділення цивільно-військового співробітництва 

управління ОК «Захід»: засоби гігієни, медикаменти, перев’язувальні 

матеріали, продукти харчування, великодні кошики тощо; для  шостого відділу 

Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки: засоби гігієни, господарські товари тощо. 

- працівники АГД плетуть маскувальні сітки. 

- гуманітарна допомога для мобілізованих працівників НаУОА чи родичів 

працівників, студентів, випускників ОА. 

- у вересні провели акцію зі збору коштів та придбали автомобіль й спеціальне 

обладнання для полку ЗСУ, де служить викладач-випускник НаУОА. 

- у жовтні провели Марафон вдячності, організований задля обʼєднання 

академічної спільноти НаУОА і ще більшої популяризації волонтерської 

діяльності серед студентів. У рамках марафону відбулися ярмарки, співанки, 

лотереї, аукціони, кінопокази, квест тощо. Всі зібрані кошти були передані на 

потреби ЗСУ, зокрема 30-ї окремої механізованої бригади імені князя 

Костянтина Острозького: були придбані обігрівачі й харчові продукти.  

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/20-12-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/14-11-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/22-12-02


- працівники закладу підтримали ініціативу Президента України Володимира 

Зеленського із збору коштів для реалізації проєкту допомоги Збройним Силам 

України «Флот морських дронів». Зокрема Острозька академія перерахувала 

100 000 гривень одноденного заробітку співробітників вишу на рахунок 

фандрейзингової платформи United24. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/05-12-01 

- студенти та викладачі долучилися до акції із здачі крові для українських 

захисників для Рівненського центру переливання крові. 

Допомога медичним закладам Острога та Рівненщини: 

- комунальному некомерційному підприємству “Острозька 

багатопрофільна лікарня” Острозької міської ради Рівненської області  

- Комунальному некомерційному підприємству “Центральна міська лікарня” 

Рівненської міської ради; 

До Міжнародного дня волонтера 6 грудня в Національному університеті 

«Острозька академія» вручили нагороди Головнокомандувача ЗСУ Валерія 

Залужного   та командування ОК «Захід» викладачам і студентам за 

волонтерську діяльність. Почесні нагрудні знаки Головнокомандувача 

Збройних сил України було вручено ректору Острозької академії, професору, 

Герою України Ігорю Пасічнику; помічниці ректора з освітнього менеджменту 

Юлії Харчук; керівниці волонтерського центру Острозької академії Ользі 

Балацькій; деканесі факультету романо-германських мов Інні Ковальчук; 

студенту 3 курсу Навчально-наукового інституту права імені І. Малиновського 

Максиму Павлуню, Лілі Павленко. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/06-12-02 

Заходи з інформаційно-психологічної підтримки викладачів та студентів: 

І. Проводили оперативне інформування усіх учасників освітнього процесу 

з використанням соцмереж Telegram, Інстаграм, Фейсбук, а також на 

офіційному сайті. 

ІІ. Психологічна підтримка студентів, проведена практичним психологом 

НаУОА:  

- адаптаційні тренінги для першокурсників;  

- консультаційна робота за зверненнями студентів; 

- реалізовано проект облаштування кімнати психологічного розвантаження 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/09-11-04). 

Семінар для тьюторів «Будуємо мости, а не мури». Лекторка Вікторія Кондратюк – 

керівниця психологічної служби НаУОА,  8 лютого;  

Лекція докторки психологічних наук, доцентки, завідувачки кафедри психології та 

педагогіки Оксани Матласевич. «Почуття вини та як її зрозуміти», 15 березня; 

     Семінар для викладачів і тьюторів «Психологічна підтримка студентів під час освітнього 

процесу в умовах воєнного стану». Лекторка Оксана Матласевич – докторка психологічних 

наук, доцентка, завідувачка кафедри психології та педагогіки, 18 березня;  

     Семінар для викладачів і тьюторів «Що можна і чого не варто робити під час стресу?». 

Лекторка – Вікторія Кондратюк, керівниця психологічної служби НаУОА, практична 

психологиня, 25 березня; 

      Семінар для викладачів і тьюторів «Як знайти внутрішню опору під час війни». Лекторка 

Оксана Матласевич – докторка психологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри 

психології та педагогіки, 4 квітня; 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/05-12-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/06-12-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/09-11-04


     Семінар для викладачів і тьюторів «Психосоматика війни». Лекторка Наталія Кулеша – 

кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри громадського здоров’я, 11 

квітня; 

     Національний університет «Острозька академія» в рамках Фонду гуманітарної підтримки 

українських університетів реалізовував безкоштовний навчальний курс «Університетська 

спільнота підтримки»: 

     Лекція «Почуття сорому та провини: що за ними стоїть і що робити далі?». Спікерка 

Оксана Матласевич – докторка психологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри 

психології та педагогіки НаУОА, 5 травня; 

     Семінар «Як знайти внутрішню опору під час війни?». Спікерка Оксана Матласевич – 

докторка психологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри психології та педагогіки 

НаУОА, 9 травня; 

     Лекція «Психосоматика на фоні війни». Спікерка Наталія Кулеша – кандидатка 

психологічних наук, старша викладачка кафедри громадського здоров’я та фізичного 

виховання, 13 травня  

У березні розпочалися навчальні зустрічі з ізраїльським психотерапевтом, 

координатором психіатричної служби в Медичному Центрі Бней Ціон (Хайфа, 

Ізраїль) Алексом Маляром з метою підготовки психологів для надання 

психологічної допомоги в умовах війни. 

ІУ. Методична підтримка викладачів та тьюторів. 

- Продовжує роботу навчально-методичний центр Школа освітніх інновацій 

(керівник Маслова Ю.П.). 

     Активно відбувалися заняття для тьюторів-викладачів та тьюторів-

студентів з метою допомоги у виконанні цієї важливої організаційної ролі в 

студентоцентрованому навчанні. 

Обговорювали та підготували «Положення про менторство в НаУОА».  

Соціальна підтримка студентів:  

Упродовж 2022 календарного року студенти та аспіранти НаУОА отримували 

низку іменних стипендій та грантів. 

Уперше в листопаді 2022 року вдалося реалізувати проект Благодійний вечір 

«Подаруй світло» з метою залучення меценатських коштів для оплати за 

навчання обдарованим студентам і розвитку університету. 

Відповідно до плану виховної роботи було проведено у форматі офлайн: 

- випуск магістрів «Конвокація 22» 14 січня 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/14-01-01 

- Рекреація 2022; 

- Випуск бакалаврів «Конвокація 22», 24 червня; 

- Церемонія посвяти в спудеї «Інавгурація 22» ,11 вересня; 

- День університету 

- Тиждень академічної доброчесності тощо. 

Кількість студентів - переможців всеукраїнських і міжнародних студентських 

олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт, регіональних, галузевих 

конкурсів:  9 чол. 
Конкурс «Завтра ЮА»: 3 (Тетяна Шокур, Михайло Іващук, Марія Панасюк) 

Міжнародний конкурс THE GLOBAL CASE COMPETITION, організований Назарет коледжем (Нью-

Йорк, США) (березень-травень 2022 р.):  4 (1 місце, студенти 4-го курсу ОПП Економічна 
кібернетика: Горошко Н.С., Захарчук Б.С., Лукашук І.А., Чухілевич В.В.) 

Переможець обласного етапу міжнародного конкурсу імені Петра Яцика: 1 (Катерина Бугера). 

Обласний етап міжнародного мовного літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка: 1 (Анастасія 

Гарніцька). 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/14-01-01


Кількість студентів, які посіли призові місця у спортивних і  мистецьких 

змаганнях, конкурсах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня: 11 чол. 
У 2022 році спортивних змагань не проводили у зв’язку з епідемією ковіду і війною.  

Переможців конкурсу знавців творчості Уласа Самчука «Волинські рефлексії у творчості 

Уласа Самчука та Лесі Українки»: 7 чол. (Валерія Корнійчук, Олена Контаріс, Тетяна шокур, 

Соломія Костенкова, Єлизавета Тимощук, Тетяна Романчук, Віталіна Гриців). 

Переможниця премії «Сміливі»: 1 (Анна Щерба). 

Всеукраїнський літературний фестиваль «Шодуарівська альтанка»: 1 (Анастасія Гарніцька)  

Всеукраїнський конкурс есе «Про відбудову України»: 1 (Леонід Ленко). 

ІХ регіональний фестиваль ораторського мистецтва: 1 (Олена Дубина) 

Кількість стипендіатів іменних і спеціальних стипендій: всього 162 
Стипендіати «Родовід-стипендії» мецената Ігоря Дідковського: 3 

Стипендіати іменного гранта Романа Кураса: 3 

Стипендіати гранту Акселор-Міттал: 6 

Стипендіати гранта Михайла Весельського: 21 

Стипендіати гранту Благодійної організації Благодійний фонд Допомога.АЕТ: 46 

Стипендіати гранту «Подаруй світло»: 74 

Грант випускників НаУОА: 5 

Стипендіати Острозького міського голови: 4 

 

  

Бібліотечно-інформаційне забезпечення  

навчально-виховного процесу  

У Національному університеті «Острозька академія» функціонує потужна 

система бібліотечно-інформаційного забезпечення, що включає Наукову 

бібліотеку, ресурсні центри факультетів та інститутів, Інституту дослідження 

української діаспори. 

До бібліотечної системи входять 2 абонементи для видачі літератури, 2 

читальні зали та загалом обслуговується понад 5500 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. 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. 

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 2022 року фонди 

бібліотеки було поповнено понад 1706 прим. книг та журналів та понад 3923 

електронними документами (з них 2320 - електронні книги, 1603 – електронні 

журнали). Загальний бібліотечний фонд нараховує близько 551 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. В електронному каталозі Наукової бібліотеки загалом 

налічується понад 247 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, у 2022 

році додано 610 публікацій. 

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». 

https://lib.oa.edu.ua/
https://lib.oa.edu.ua/funds/science-oa/


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 

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: 

• 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.  

• 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.  

• 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) та у 2022 створено модуль статистики перегляду книг. 

• Learning Management System –  електронна система 

управління навчанням.  

Виконано:  

перенесено інформацію та функціонал із системи QA. 

Щодо звітування та проведення оцінювання якості викладання: 

Виконано: 

1. Реалізовано опитування студентів 

2. Додана візуалізація результатів опитування для викладачів за період  

3. Додано механізм генерації звітів у режимі реального часу по факультетах, 

ОПП (освітнім програмам), кафедрам, викладам, розгорнутим відповідям 

анкети. 

• ІС «Деканат» (dekanat.oa.edu.ua).  

• ІС «Розклад» rozklad.oa.edu.ua (власна розробка).  

• ІС «Feedback» – «Зворотній зв’язок» feedback.oa.edu.ua/ (власна розробка).  

• ІС «Викладач» teacher.oa.edu.ua (власна розробка).  

• Науковий блог НаУОА (naub.oa.edu.ua) – призначений для публікації 

студентських та викладацьких наукових статей та тез; 

• 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); 

• 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 2022 року нараховує 

https://moodle.oa.edu.ua/
https://litpro.oa.edu.ua/
https://litpro2.oa.edu.ua/
https://dekanat.oa.edu.ua/
https://rozklad.oa.edu.ua/
http://feedback.oa.edu.ua/
https://teacher.oa.edu.ua/
http://www.naub.oa.edu.ua/
about:blank
http://wit.oa.edu.ua/
http://www.eprints.oa.edu.ua/


понад 7513 елементів, індексується іноземними наукометричними базами. У 

цифровому архіві у вільному доступу розміщуються наукові та методичні 

публікації науково-педагогічних працівників нашого ЗВО, а також 

публікації наукових збірників академії. 

2. Електронний архів дисертацій та кваліфікаційних робіт (theses.oa.edu.ua/). 

3. Платформа OJS (Open Journal System – https://journals.oa.edu.ua/) 

використовується для публікації електронних версій наукових журналів:  

• Науковий журнал «Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія» серія «Філософія»; 

• Науковий журнал «Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія» серія «Економіка»; 

• Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія»; 

• Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія 

«Філологія»; 

• Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, 

Історичні науки; 

• Сучасне ісламознавство; 

• Геопоетичні студії / Geopoetical Studies 

4. Платформа OCS (Open Conference System – https://conf.oa.edu.ua/) – 

використовується для автоматизованого планування, організації та 

проведення електронних конференцій. Упродовж 2022 року на базі 

платформи було проведено такі конференції: 

•  IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова 

система країни: тенденції та перспективи розвитку»; 

• ХX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих 

учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної 

економіки в умовах глобалізації». 

 
 

Фінансово-економічна діяльність  

У 2022 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; 

2201700 Надання компенсації закладам, підприємствам, установам та 

організаціям державної та приватної форми власності, у приміщеннях 

(будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися 

тимчасово переміщені особи. 

 Загальний обсяг  фінансування Національного університету «Острозька 

академія» за бюджетною програмою 2201160 (освіта) у 2022 році відповідно 

до кошторису доходів та видатків зі внесеними змінами складає 102 673,7  

https://theses.oa.edu.ua/
https://journals.oa.edu.ua/
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тис.грн (що більше порівняно з 2021 на 2,2 відсотків або на 2191,4 тис.грн), в 

тому числі фінансування із загального фонду – 47 294,4 тис.грн та із 

спеціального фонду – 55 379,3 тис.грн. (в тому числі внесені до кошторису 

залишки на початок 2022 року 14 250,5 тис.грн.).  

За рахунок  коштів загального фонду у 2022 році університет виплачує 

заробітну плату працівникам, здійснює належні соціальні виплати студентам з 

числа сиріт, здійснює оплату комунальних послуг. Загальна сума касових 

видатків загального фонду за 11  місяців  2022 року становить 42620,2 тис.грн., 

в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями 40619,1 тис.грн., на соціальні 

виплати студентам з числа сиріт  – 592,9 тис. грн., на оплату комунальних 

послуг – 1408,2 тис.грн. 

За 11 місяців 2022 року на рахунки спеціального фонду НаУОА надійшло 

коштів в сумі 45586,6 тис.грн, (що на 11,1 відсотків більше ніж за аналогічний 

період 2021 року),  в тому числі від плати за навчання та освітні послуги 

40422,9 тис.грн., від плати за проживання у гуртожитку 3853,8 тис.грн., від 

плати за оренду 31,8 тис.грн., від інших надходжень 0,2 тис.грн, від розміщення 

на депозитному рахунку тимчасово вільних коштів та інших власних 

надходжень  1277,8 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 касових видатків спеціального фонду за 11  

місяців  2022 року становить 34940,0 тис.грн., в тому числі: на заробітну плату з 

нарахуваннями 29367,0 тис.грн., на придбання обладнання, комп’ютерної 

техніки та поповнення бібліотечного фонду 113,1 тис. грн., оплату комунальних 

послуг – 3257,1 тис.грн., придбання предметів, матеріалів – 791,1 тис.грн., на 

оплата послуг (крім комунальних) –  858,1 тис.грн., на відрядження – 15,2 

тис.грн., на виплату матеріальної допомоги та премій студентам –82,1 тис.грн., 

на інші видатки – 456,3 тис.грн. 

У 2022 році, незважаючи на воєнний стан в країні, забезпечено виконання 

кошторису по доходах і видатках за бюджетною програмою 2201160 та станом 

на 1.12.2022 року відсутня заборгованість з виплат стипендії, заробітної плати 

та оплати комунальних послуг. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 

бюджетною програмою 2201040 (наука)  у 2022  році відповідно до 

кошторису доходів та видатків із врахуванням внесених змін   складає 3338,7 

тис. грн (що більше порівняно з 2021 роком у 2,9 рази), весь обсяг за рахунок 

спеціального фонду. За рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році 

реалізовується шість грантовий проект. 

Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 

бюджетною програмою 2201190 (академічна стипендія) у 2022  році 

відповідно до кошторису доходів та видатків  складає 10 551,0 тис.грн. (що 

більше порівняно з 2021 роком на 30,4 відсотка)  За 11 місяців 2022 року на 

виплату академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам 

Національного університету «Острозька академія» використано коштів в сумі 

9179,7 тис.грн. У 2022 році бюджетних асигнувань університету, доведених 



МОН, достатньо для виплати академічних стипендій із врахуванням індексації 

доходів у повному обсязі. 

За бюджетною програмою 2201080 «Державні премії, стипендії та гранти в 

галузі освіти, науки та техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів» 

передбачено кошти в сумі 91,7 тис.грн для виплати стипендії Кабінету 

Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти у 2022 році. 

За бюджетною програмою 2201700 «Надання компенсації закладам, 

підприємствам, установам та організаціям державної та приватної форми 

власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на 

безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи» університет у 

2022 році отримав фінансування на загальну суму 596,6 тис.грн. 

                               

Робота адміністративно-господарської частини  
   На балансі НаУ «ОА» обліковується 61 споруда загальною площею- 

49 863,7 кв.м, та земельною ділянкою 25,8 га. 

   В університеті  функціонує 2 навчальні корпуси пложею 19 200 кв.м. та  

9 гуртожитків площею 11400 кв.м. Загальна кількість місць у  гуртожитках для 

проживаня студентів становить -971 м.  

  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 працювали у режимі максимальної 

економії.  

 Починаючи з 24 лютого 2022 року у зв’язку з війною організація роботи 

АГД була доповнена новими завданнями: 

 1. Відповідно до наказу голови обласної військової адміністраці 

рівненської області №18 від 12.03.2022 р.  університет був включений до 

списку закладів для поселення в гуртожитках осіб, постраждалих від військової 

агресії, з числа тимчасово переміщених осіб. Для поселення ВПО 

використовується студмістечко №1. Розселення проведено у гуртожитках №2, 

3, 4, 5, 6. Загальна кількість поселень, яка розпочалась з 2.03. 2022 року, 

становила 478 осіб. Станом на грудень постійно  проживає 198 осіби.  

       2. Окрім цього (на підставі  наказу військової адміністрації) на території 

студентського містечка №2 були створені ще додаткові місця для поселення 

іншої категорії осіб.  Загальна кількість поселених  становила 380 осіб.   

     3. Волонтерство. Частина працівників взяла обов»язки у волонтерській 

допомозі переселенцям, оскільки сім»ї, які залишились проживати у нас, 

малозабезпечені і мають потребу в елементарних побутових речах. Інші це  

волонтерська допомога у волонтерських штабах нашої громади, де працюють 

до сьогодні, і постійна  допомога у  штабі гуманітарної допомоги що сторено 

при університеті.  

Для підтримки збройних сил України університет передав власні транстпортні 

засоби ( автобус та грузовик). Було закуплено матеріали та обладнання для 



створення тимчасових захисних споруд, наповнення мішків піском, проведено 

роботу для організації роботи операційних кімнат у підвальних приміщення 

лікарні. Надавалась допомога під час розвантажування гуманітарної допомоги 

нашої громади. 

     Для безпечної роботи університету  підготовлено захисні споруди  для 

працівників, студентів та осіб що проживають у гуртожитках . Відповідно до 

вимог, сховища готові до експлуатації. Наявна вся необхідна провізія для 

тривалого перебування. Загальна кількість місць 500+650= 1150 місць.  

      На 15 вересня  підготовлено 600 місць для поселення студентів. До роботи 

навчального закладу в опалювальний період проведено профілактику 

опалювальних приладів, проведено перевірку вентиляційних каналів, подано 

на повірку газове обладнання (лічильники, сигналізатори газу, манометри). 

Готовність   котелень до початку опалювального сезону  становить 100%. 

     Усі підрозділи університету забезпечені засобами пожежогасіння в повному 

обсязі. Проведено технічне обслуговування (перезарядка) вогнегасників. На 

території закладу існує пожежна водойма та 4 пожежних гідрантів  та 

проведено відповідною службою випробувння та готовність їх до експлуатації. 

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 р. на 2022 р.  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.  

Перспективи розвитку матеріально- технічної бази університету: 

1. Будівництво сучасного гуртожитку; 

2. Проведення благоустрою прилеглої територіїї гуртожтку САД. 

3.  Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку №10. 

4. Влаштування пожежної сигналізації гуртожтків № 6,8,9. 

 

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), 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; 

- Аналізує 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 2022 році було переглянуто форми типових договорів НаУОА: про 

надання освітніх послуг, про навчання, про поставку, про співпрацю та інших. 

Також було розроблено проект публічного договору про надання послуг з 

тимчасового розміщення (проживання) у гуртожитках  Національного 

університету “Острозька академія” та шаблони документів для впровадження 

хостельної системи поселення. У зв'язку із  введенням воєнного стану здобувачі 

інших закладів освіти прослуховували курси у Національному університеті 

“Острозька академія”, для оформлення таких правовідносин було розроблено 

шаблон договору про надання освітніх послуг вільним слухачам – здобувачам 

інших закладів вищої освіти на умовах внутрішньої академічної мобільності. З 

метою дотримання норм та правил техніки безпеки, пожежної безпеки, 

уникнення надзвичайних ситуацій сформовано шаблон договору про спільне 

тимчасове користування захисною спорудою.  

 За 2022 рік було розроблено та зареєстровано: 

1. Понад 130 загальних договорів; 

2. Близько 235 договорів про надання освітніх послуг на заочній 

формі навчання; 

3. Близько 582 договорів про надання освітніх послуг на денній формі; 

4. 13 договорів про міжнародне співробітництво; 

5. 13 договорів про співпрацю з вітчизняними партнерами. 

У порівнянні з 2021 та 2020 роками зменшилася кількість загальних 

договорів,  договорів про співпрацю з вітчизняними партнерами. Таке 

зменшення корелюється із загальноукранськими тенденціями та 

впровадженням правового режиму воєнного стану.  Разом із тим, збільшилася 

кількість договорів  про надання освітніх послуг на денній та заочній формах, а 

на рівні з попереднім роком залишилася кількість договорів про про співпрацю 

з іноземними партнерами (Діаграма 1).  

Також у 2022 році було проаналізовано та зареєстровано 31 договір про 

надання додаткових освітніх послуг, а саме проведення занять на підготовчих 

курсах. У порівнянні з 2021 роком та 2022 роком збільшилась кількість осіб, 

яким надавались додаткові послуги.  



У 2022 році було створено єдину базу сканованих копій договорів про 

співпрацю та про проходження практики для їх оперативного використання в 

освітньому та акредитаційному процесах. 

Діаграма 1 

Кількість укладених договорів НаУОА 2020-2022 рр. 

 

 
 II. Нормотворча робота 

У 2022 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 20 

внутрішніх нормативно-правових актів.  Загалом у реєстрі міститься понад 167 

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). Спільно з навчально-методичним відділом було підготовлено Тимчасовий 

порядок організації освітнього процесу в Національному університеті 

“Острозька академія” в умовах запровадження воєнного стану (окремі аспекти). 

Також у 2022 році було сформовано базу усіх сканованих внутрішніх 

нормативно-правових актів за розділами з метою їх перенесення у 

інформаційну систему “UMSystem”. 

Діаграма 2 

Кількість внутрішніх нормативно-правових актів НаУОА, до яких 

було внесено зміни у  2020-2022 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ІІІ. Робота з боржниками ЗВО 



На кінець 2022 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. Борги за договорами найму житла в 

гуртожитку опрацьовуються у міру їх нарахування та з урахуванням вимог 

чинного законодавства та обставин воєнного стану. 

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 Порядку прийому 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 2022 року Юридичним відділом 

було зареєстровано 120 абітурієнтів, 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, особи, місце проживання яких 

зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, діти з 

інвалідністю тощо (Таблиця 74). 

Таблиця 74 

Пільгові категорії абітурієнтів НаУОА 2022 р. 

Назва пільгової категорії 
Кількість 

абітурієнтів 

Діти учасників бойових дій 54 

Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території 
36 

Діти з інвалідністю віком до 18 років, особи з інвалідністю І, ІІ групи 11 

Учасники бойових дій 5 

Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування 3 

Діти з багатодітних сімей (п’ятеро дітей) 3 

Інші категорії 8 

У порівнянні з 2021 роком кількість вступників пільгових категорій 

збільшилася на 24% (Діаграма 3). 

Діаграма 3 

Кількість вступників – представників пільгових категорій НаУОА  

2020-2022 рр. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Також було сформовано витяги з нормативно-правових актів про 

особливості вступу 2022 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 Порядку прийому 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; 

2. Надання юридичних консультацій працівникам НаУОА з питань 

освітньої, господарської та інших видів діяльності НаУОА; 

3. Відповіді на офіційні листи органів державної влади, на запити про 

доступ до публічної інформації, на звернення громадян тощо; 

4. Юридична експертиза договорів та інших документів, які надсилаються 

іншими суб’єктами договірних відносин; 

5. Приведення до виконання наказів Міністра освіти і науки України, які 

стосуються питань підвідомчих Юридичному відділу НаУОА; 

6. Інші види діяльності, які потребують юридичного аналізу. 

За 2022 рік Юридичним відділом НаУОА було підготовлено близько 45 

відповідей на офіційні листи/запити/звернення, погоджено більше 150 

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 та 

воєнного стану. Юридичним відділом підготовлено проекти наказів про 

організацію роботи НаУОА на період дії карантинних обмежень, правового 

режиму воєнного стану.  

Також Юридичний відділ у 2022 році проводив правоосвітні заходи для 

зацікавлених осіб та представників пільгових категорій: онлайн майстер-клас 

«ТОП-5 новел у трудовому законодавстві для освітян» (10 лютого 2022), 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/10-02-03


https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/10-02-03 тренінг Вступ-2022 за 

спеціальними умовами (28 липня 2022 року) 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/28-07-02, заняття на тему «Право на 

освіту учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх дітей»  

(06 грудня 2022 року) https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/06-12-04 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

1. Удосконалення освітнього процесу 

На кінець 2022 року Національний університет «Острозька академія» 

пропонує освітні послуги для здобувачів вищої освіти за 59 освітніми 

програмами: 25 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 24 другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 10 третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти. Набір здобувачів здійснено за 51 освітньою програмою, з них 21 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 20 другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, 10 третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Відзначаємо налагоджену систему оновлення освітніх програм. Гаранти та 

керівники груп забезпечень аналізують реалізацію програм, пропонують зміни, 

обговорюють їх в колективах. У 2022 році відбулось офіційне закриття 3 

освітніх програм, які відкривались для урізноманітнення освітніх послуг, однак, 

не отримали успішного відгуку абітурієнтів. Але варто зазначити позитивну 

динаміку набору здобувачів вищої освіти на нові освітньо-професійні 

програми, зокрема: ОПП «Datа-маркетинг та аналітика» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (16 здобувачів), ОПП «Фінанси та бізнес-

аналітика» першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти (15 здобувачів), ОПП 

«Language Mediation and TESOL» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(21 здобувач), ОПП «Менеджмент продажів і логістика» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (8 здобувачів), ОПП «Інформаційна 

аналітика та комунікативний менеджмент» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (9 здобувачів). Є позитивна динаміка набору здобувачів на заочну 

форму навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти на ОПП «Фінанси 

та бізнес-аналітика», ОПП «Культурологія: проєктна діяльність». На ОПП 

«Міжнародні регіональні студії» та ОПП «Реклама та PR» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, та ОПП «Євроатлантичні студії» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти набори були здійснені, однак позитивної 

динаміки щодо значного збільшення вступників за новими ОПП не було 

(кількісні показники вступників стабільні). На ОПП «HR-менеджмент» другого 

(магістерського рівня) було набрано лише  4 здобувачі. 

Загалом було здійснено набори на 11 нових ОПП (з них 4 - першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та 7 – другого (магістерського) рівня вищої 

освіти). 

Відзначаємо заповнення ліцензійних місць на ОПП «Право» першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, збільшення 

кількості здобувачів на ОПП «Національна безпека» та ОПП «Психологія» 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.. 

Позитивним результатом є 100% успішних акредитацій освітніх програм у 

2022 році (5 ОП). Акредитації відбулись на всіх рівнях вищої освіти, що 

підтверджує успішність здійснення освітнього процесу в НаУОА. Зокрема, 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/10-02-03
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/28-07-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/28-07-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/28-07-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/06-12-04
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/06-12-04


ОПП “Історія та археологія” та ОПП “Комп’ютерні науки” першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, ОПП «Право» та ОПП “Національна 

безпека” другого (магістерського) рівня вищої освіти, та ОНП «Право» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти.  

Відбувається подальше вдосконалення процедур, процесів перегляду та 

реалізації освітніх програм, практик, програм навчальних дисциплін. Значно 

зросла залученість до перегляду освітніх програм випускників, роботодавців, 

здобувачів вищої освіти. 

В ННІ права ім. І. Малиновського 2022 рік характеризується 

покращенням показників вступної кампанії, виконано ліцензований обсяг на 

освітні програми усіх рівнів. Порівняно з минулим роком істотно зросли 

показники вступу на магістратуру (зараховано на навчання 75 осіб). Групи 

забезпечення спеціальності працюють над поліпшенням теоретичної та 

практичної підготовки випускників бакалаврату, оновленням ОП, приведення 

робочих програм у відповідність до програми підготовки до ЗНО. Зокрема, 

оновлено ОПП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у зв’язку 

із прийняттям стандарту вищої освіти. 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 освітньо-професійну програму другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти (за участю стейкхолдерів); розширено перелік вибіркових 

навчальних дисциплін; здійснено належне навчально-методичне забезпечення 

циклу навчальних дисциплін за державно-правовим,  цивільно-правовим та 

кримінально-правовим спрямуванням. 

У 2022 році на економічному факультеті було впроваджено такі нові 

освітньо-професійні програми: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(ОПП «Datа-маркетинг та аналітика» за спеціальністю 075  Маркетинг); другого 

(магістерського) рівня вищої освіти: (ОПП «Фінанси та бізнес-аналітика» за 

спеціальністю 073  Фінанси, банківська справа та страхування; ОПП «HR-

менеджмент» за спеціальністю 073  Менеджмент; ОПП «Менеджмент продажів 

і логістика» за спеціальністю 073  Менеджмент; ОПП «Фінанси та бізнес-

аналітика» за спеціальністю 073  Фінанси, банківська справа та страхування. 

Удосконалено зміст таких освітніх програм: ОПП «Облік і оподаткування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072  Облік і 

оподаткування; ОПП «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 122  Комп’ютерні науки; ОПП «Менеджмент» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073  

Менеджмент. 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 У 2022 році виникла потреба 

актуалізувати освітні програми другого рівня вищої освіти, у зв’язку з чим 



робочою групою було обговорено можливі зміни до освітньо-професійної 

Language Mediation and TESOL та навчальний план до неї.  Відбувся набір 

студентів на ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Англійська та 

друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад». (84 

здобувачі денної форми навчання) та ОПП другого (магістерського) рівня 

вищої освіти «Language Mediation and TESOL» (по 21 здобувачу на денну та 

заочну форму навчання). ОПП «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» цього року не пропонувалася. 

У 2022 р. ННІ міжнародних відносин і національної безпеки зберіг 

тенденцію до зростання кількості здобувачів порівняно з 2021 роком. ОПП 

«Національна безпека» та ОПП «Міжнародні відносини» першого 

(бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівнів вищої освіти показали 

збільшення контингенту студентів. На нові ОПП «Міжнародні регіональні 

студії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОПП «Євроатлантичні 

студії» другого (магістерського) рівня вищої освіти теж були здійснені набори. 

Відтак, по кожній 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. Так, було закрито ОПП «Психологія креативності та 

інновацій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОПП 

«Культурологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, які не отримали 

успішних відгуків від абітурієнтів. 

Під час перегляду освітніх програм постійно відбувається внесення нових 

дисциплін в основний цикл і розширення вибіркового (наприклад, ОПП 

«Громадське здоров’я»), що зумовлено стрімким розвитком сучасної 

гуманітарної науки. Так, на кафедрі української мови і літератури за 

результатами аналізу ринку праці, обговорень зі здобувачами освіти, 

випускниками спеціальності, практиками ухвалено рішення започаткувати 

ОПП другого (магістерського) рівня «Українська філологія: літературні та 

мовнокомунікативні студії», освітні компоненти якої спрямовані на 

формування й розвиток компетентностей, що підвищать рівень 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Натомість ОПП 

«Українська мова та література» другого (магістерського) рівня буде закрито. 

Оновлено ОНП «Релігієзнавство» третього (наукового) рівня спеціальності 031 

«Релігієзнавство», що введена в дію з 1 вересня 2022 року. 

Удосконалення системи вибору вибіркових навчальних дисциплін. У 

2022 році обрання вибіркових дисциплін на всіх рівнях вищої освіти здійснено 

за допомогою ІС UMSystem, яка була удосконалена порівняно з минулим 

роком, що дало змогу покращити управління цим процесом (робота навчально-

методичного відділу та адміністратора системи). Зросла кількість предметів, 

яку пропонували здобувачам освіти з урахуванням професійних інтересів, 

навчально-наукових потреб та сучасних тенденцій ринку, було покращене 

навчально-методичне забезпечення вибіркових дисциплін. З метою 

інформування учасників освітнього процесу про вибіркові дисципліни була 



проведена «Ярмарка дисциплін загального циклу», що вже стало традицією, та 

були проведені презентації дисциплін професійного циклу на 

факультетах/інститутах. 

Рівень викладання та навчання 

Здобувачами вищої освіти визначають в цілому високий професійний 

рівень викладання. Опитування щодо якості викладання та реалізації змішаного 

(офлайн/онлайн) навчання підтверджують пристосування викладачів до роботи 

в нестабільній ситуації у зв’язку із повномасштабним вторгненням, 

нестабільною енергосистемою – зміною очної, дистанційної, змішаної форм 

навчання. Викладачі удосконалили цифрові компетентності, застосовують різні 

інтерактивні методи навчання. Студентам надана можливість навчатися в 

синхронному/асинхронному форматах, є достатня забезпеченість здобувачів 

навчальними матеріалами, які передбачені навчальними програмами дисциплін. 

Викладачі підвищують рівень викладання зокрема участю у семінарах, 

вебінарах та конференціях, майстер-класах, у навчально-методичному центрі 

«Школи освітніх інновацій» та під час проходження міжнародних стажувань. 

У 2022 році продовжена робота над оновленням навчально – методичного 

забезпечення дисциплін та практик. Збільшилась кількість методичних 

рекомендацій, вказівок щодо самостійної роботи та підготовки наукових робіт. 

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; 

запроваджено проведення занять з використанням мультимедійного супроводу; 

істотно розширено тематику мультимедійних лекцій; презентації у межах 

локальної мережі університету; використання відеопрезентацій послідовності 

виконання практичних завдань з допомогою програми Team Viewer у режимі 

реального часу; використання служби googlе-документи для публікації 

студентських відомостей; використання флеш-відео для демонстрації 

послідовності виконання практичних завдань у режимі відкладеного читання; 

проведення відео конференцій через google meet, використання платформ  

classroom та zoom. 

В ННІ права ім. І. Малиновського активною залишається і робота 

наукових та мовних гуртків (LESС). Відзначаємо Матвійчук М.А. та Шминдрук 

О.Ф. в частині залучення студентів до обговорення актуальних проблем в сфері 

юриспруденції, проведення онлайн/офлайн-тренінгів. Була збільшена кількість 

науково-популярних лекцій, а саме реалізований проєкт «Серія правових, 

інформаційних та психологічних зустрічей соціально – адаптивного 

спрямування з незахищеними верствами населення Острозької громади за 

підтримки Офісу дій було проведено ряд зустрічей на правову тематику в 

умовах реалій воєнного часу (Матвійчук М.А.). Реалізовано сертифікатні 

програми для представників ОТГ (Дробуш І.В.). Активізована діяльність ЮК 

«Pro bono», якою проведено освітньо-практичні заходи з юристами-практиками, 

в т.ч. із залученням іноземних партнерів, проведені заняття Street Law та взято 

участь у юрклінічних змаганнях (Уколова О. та Омельчук К. – півфінанілісти 

Національної Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів 2022, а 

Костюк В. та Патей Т. здобули перемогу в конкурсі студентських есе (перший 



етап студентського конкурсу-стажування UP 2022) та 3-тє місце у фіналі 

Міжнародного студентського стажування UP 2022 «Комплаєнс система 

організації в умовах досягнення цілей сталого розвитку». Започатковано 

проведення марафону МКТ – 2022 з метою якісної підготовки до вступу в 

магістратуру (Попелюшко В.О., Дробуш І.В., Блащук Т.В., Іщук С.І., 

Герасимчук О.П., Курганська О.В., Стрельбіцька Л.Я.). 

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. 

В ННІ соціогруманітарного менеджменту викладачі катедри 

журналістики та PR менеджменту інтегрують освітній процес у медійний 

простір (Острог.Інфо, сайт Острозької академії, газета «День», ютуб-канал 

Острозької академії, «ОстРадіо» тощо. 

В ННІ міжнародних відносин і національної безпеки регулярно 

проводяться опитування стосовно стану викладання дисциплін. Організовано 

якісну практичну підготовку, пов’язану із постійною роботою над кількісним та 

якісним покращенням баз практик, роботи наукових гуртків, дискусійних та 

мовних клубів. Зокрема, було проведено інтернет-олімпіаду з міжнародних 

відносин (травень 2022 р.), методологічний семінар «Як написати наукову 

роботу, щоб перемогти у стипендіальній програмі «Zavtra.UA» (Лебедюк В.), 

методологічний семінар кафедри національної безпеки та політології 

«Теоретичні аспекти дослідження Євроскептицизму» (доповідач Якимчук М.), 

панельну дискусію «Поведінкова економіка: чому люди діють ірраціонально і 

як отримати з цього вигоду?» (ШПА ПОЛІС спільно з видавництвом «НАШ 

ФОРМАТ» тощо. 

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. Також, 14 листопада 2022 року було проведено 

зустріч зі студентським самоврядуванням на тему «Роль студентів у 

забезпеченні якості освіти». 

Академічна мобільність відновилась, зокрема збільшилась кількість 

заходів з із закордонними партнерами: 6 викладачів та 64 здобувачі вищої 

освіти брали участь у програмах академічної мобільності. 

Моніторинг якості освітніх послуг та освітнього середовища 

1. Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання 

набули регулярної форми та були проведені в системі https://umsys.com.ua. 

Результати, зауваження, рекомендації обговорено з деканами, директорами, 

комісією з питань якості освіти, студентським самоврядуванням, на ректоратах. 

Звіти про результати опитування розміщено на вебсайті університету.  

2. Проведено моніторинг якості освітнього середовища. Разом із 

командою (Харчук Ю.Ю., Лебедюк В.М., Максимчук В.В., Попчук М.А., 

Шулик Р.Т., Волошина-Нарожна В.О., Герасимчук О.П.,  Данилюк Н.М. Німець 

О.П., Ящук М.О., Данилюк А.В., Беспала А.В., Товпик Д.В., Свиденюк І.В., 

Колодна К.І.,) проведено 28 зустрічей  фокус-груп зі здобувачами вищої освіти, 

https://umsys.com.ua/


працівниками НаУОА, випускниками та роботодавцями. Визначені напрями 

змін.  

3. Проведено опитування щодо реалізації освітніх програм. 

Проведено та зведено результати опитування щодо якості освітніх програм 

(усіх рівнів). Результати передані гарантам та керівництву випускових кафедр.  

4. У рамках проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості 

освіти» Шулик Ю.В., Каламаж Р.В. та Михальчук Б.М. проведено опитування 

дотримання академічної доброчесності в університеті.  

5. Були проведені зрізи знань з англійської мови для всіх курсів 

факультету РГМ із метою визначення рівня знань та аналізу якості викладання, 

а ННЦ Лінгва Парк спільно з кафедрою міжнародної мовної комунікації 

провели щорічні зрізи знань із англійської мови для різних спеціальностей. 

6. 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, 

запропоновано нові вибіркові дисципліни загального та професійного циклу, 

зміни викладачів, зміни в освітніх програмах, застосування найефективніших 

методів викладання та навчання. Було удосконалено планування розкладу щодо 

вибіркових дисциплін, розширено застосування ІС Moodle (та його змістове 

наповнення), проведені зустрічі про інформаційні ресурси університету для 

здобувачів усіх рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання, 

удосконалено порядок проведення моніторингу освітнього середовища тощо. 

Розпочата робота над: покращенням навчально-методичного забезпечення 

навчальних курсів в ІС Moodle з метою забезпечення можливості здобувачам 

вищої освіти працювати в асинхронному форматі з урахуванням вимог 

воєнного часу; удосконаленням системи опитування щодо якості викладання в 

ІС UMSystem в частині усунення технічних збоїв функціонування системи; 

плануванням тренінгів для студентського самоврядування щодо його ролі у 

забезпеченні якості вищої освіти; покращенням комунікації з роботодавцями та 

випускниками через розробку комунікаційної стратегії, а також оптимізації 

комунікації зі здобувачами вищої освіти заочної форми навчання з урахуванням 

вимог воєнного часу. 

Працевлаштування випускників, співпраця з роботодавцями та 

випускника. 

Проблем у випускників із пошуком роботи в цілому по університету не 

виникає. В ННІ права ім. І. Малиновського, ННІ міжнародних відносин та 

національної безпеки, і економічному факультеті студенти є 

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 

ННІ соціогруманітарного менеджменту 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 (69). 

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 

на ринку праці. Використовуються бази проходження практик студентами для 

отримання відгуків та зауважень до освітніх програм. Була проведена окрема 

фокус-група із роботодавцями в рамках моніторингу освітнього середовища 

аби обговорити напрямки покращення організації освітнього процесу та 

налагодити співпрацю. Постійно організовуються зустрічі з послами України, 

співробітниками посольств, військовими ЗСУ, громадськими активістами, 

журналістами, лідерами громадських думок, неурядових організацій, 

фінансових установ, органів виконавчої та законодавчої влади, самоврядування, 

СБУ, юристами 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. 

Активною залишилась наукова діяльність викладачів, зокрема публікації статей 

у фахових та наукометричних виданнях Scopus, Web of Science, видання 

монографій, методичних рекомендацій тощо. Активною є участь у наукових 

заходах, 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 (8). 

Викладачі університету беруть участь у міжнародних та закордонних 

конференціях, у вітчизняних та міжнародних грантових конкурсах, у 

стажуваннях. Окрім того, здійснює свою діяльність і НМЦ «Школа освітніх 

інновацій» НаУОА (кількість випускників програми у 2022 році з НаУОА – 82). 

Важливими є напрями професійних стажувань та підвищення кваліфікації, 

як приклади: Матвійчук М.А. - участь в міжнародному науково-педагогічному 

стажуванні «Теорія та практика науково-педагогічних досліджень в освіті». 

ІСМА Університет прикладних наук (Рига, Латвія), та підвищення кваліфікації 

в НМЦ «Школа освітніх інновацій»; Попелюшко В.О. - підвищення 

кваліфікації в НМЦ «Школа освітніх інновацій»; Гонгало С.Й. - підвищення 

кваліфікації в НМЦ «Школа освітніх інновацій», Тимощук Ю. Л.  - підвищення 



кваліфікації в НМЦ «Школа освітніх інновацій»; Дацюк О.О. - підвищення 

кваліфікації в НМЦ «Школа освітніх інновацій»; Верхогляд Я.В. - участь у 

міжнародному стажуванні за програмою «Corporate well-being as the energy of 

business» (Естонія-Словаччина); Аверкина М.Ф. - навчання за докторською 

програмою в Естонській бізнес-школі, спеціалізація ІТ менеджмент (Естонія); 

Зубенко І.Р. - участь у Teaching Staff Mobility Erasmus+: Klaipeda State 

University of Applied Sciences (Литва), та Akademia im. Jakuba z Paradyża 

(Польща) Erasmus+; Нікітін А.В. - участь у Taiwan Scholarships for Ukrainian 

Students and Scholar Prograм, Institute of Statistical Science (Тайвань); 

Новоселецький О. М. - участь в Teaching Staff Mobility Erasmus+ Klaipeda State 

University of Applied Sciences (Литва); Новоселецька А.О. - участь у 

міжнародному стажуванні у Вищій школі бізнесу та підприємництва (Wyższa 

Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości) (Польща); Малиновська Н.В. - участь в 

міжнародному стажуванні в Фрайбурзькому інституті перспективних 

досліджень, Фрайбурзький університет Альберта-Людвіга (Фрайбург, 

Німеччина); Шостак І.В. - участь у міжнародному стажуванні у Варшавському 

університеті (Польща) та проходження інтенсивного курсу польської мови з 

педагогічними елементами у Поморському центрі освіти вчителів у Гданську 

(Польща); Смирнов А.І. - участь у міжнародному стажуванні у Вищій школі 

бізнесу та підприємництва (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości) 

(Польща) та науково-педагогічному стажуванні в Німецькому історичному 

інституті (Варшава, Польща); Яремчук В. П. - участь у міжнародному 

дослідницькому проєкті на тему: How to Write History in the Modern World: 

Polish Historians Discuss Rethinking of Their Science (1989 - 2020) (Жешувський 

університет, Польща); Годжал С.С.  - участь у роботі Літнього інституту з 

досліджень на основі інтерв’ю та усної історії «Свідчення війни в Україні» 

(Краків, Польща); Охріменко Г.В. -  участь у короткотерміновому стажуванні 

«Komunikacija medialna i Spoleczna» за Teaching Staff Mobility Erasmus+ в 

Академії Якуба з Парадижу (Польща), та підвищення кваліфікації в НМЦ 

«Школа освітніх інновацій» тощо. 

Академічна доброчесність.  

Була здійснена повторна самооцінка середовища в межах проєкту 

«Ініціативи академічної доброчесності та якості освіти - Academic IQ», що 

проводить  Організація «Американські Ради з міжнародної освіти». Каламаж 

Р.В., Шулик Ю.В. та Михальчуком Б.С. було проведено опитування здобувачів 

освіти, викладачів щодо дотримання академічної доброчесності. Пройдено 

семінари та визначено плани вдосконалення популяризації та дотримання 

академічної доброчесності в межах цього ж проєкту. Окрім того, ними ж було 

взято участь і у активній фазі цього проєкту. 

Був проведений тематичний модуль з академічної доброчесності у 

Навчально-методичному центрі «Школі освітніх інновацій» для викладачів 

НаУОА (Маслова Ю.П., Балацька О.Р.).  

В рамках Днів якості-2022, 17.06.2022 року було проведено семінар 

«Світовий досвід забезпечення академічної доброчесності» для викладачів та 

здобувачів вищої освіти (Каламаж Р.В., Шулик Ю.В., Михальчук Б.С.). 



У вересні 2022 року було проведено цикл семінарів для здобувачів вищої 

освіти І року навчання на тему «Академічна доброчесність – питання плагіату» 

(Коцюк Ю.А. та тьютори академічних груп). 

З 10 по 13 жовтня 2022 року був проведений Тиждень академічної 

доброчесності, в рамках якого було проведено такі заходи: лекція «Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти у парадигмі реалізації 

академічної доброчесності в Україні: світогляд, вимоги, поради» (Єременко 

О.В., Щевчук Д.М.); лекція «Академічна доброчесність в НаУОА для 

першокурсників» (Каламаж Р.В., Шулик Ю.В., Захарова К.Б.); семінар для 

студентів «Академічне письмо: підготовка та написання наукових текстів» 

(Балацька О.Р.); семінар для студентів-магістрів факультету РГМ: Master's 

Thesis: Check-list for Academic Integrity (Коцюк Л.М.);  науковий семінар для 

аспірантів, молодих учених про академічну доброчесність (Шевчук Д.М.) тощо. 

28 листопада 2022 року також був проведений науково-методичний 

семінар для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти проф. 

Яремчука В.П. «Текст кваліфікаційної роботи студента-історика: основні 

вимоги до змісту й оформлення». 

На комісії з питань якості освіти розглянуто заяви про порушення 

академічної доброчесності (протокол № 6 від 20.01.2022 року, № 7 від 

17.02.2022 року, № 6 від 15.12.2022 року).  

Тьютори кожної академічної групи 1 курсу у вересні-жовтні 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 предмета, і на предметах «Організація 

науково-дослідної роботи». Магістри – на предметах із 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. 

Дні якості-2022:  

15.06.2022 р. був проведений круглий стіл «Кращі практики забезпечення 

якості освіти»; 

17.06.2022 р. був проведений семінар «Світовий досвід забезпечення 

академічної доброчесності» (Лектори: Каламаж Р.В., Шулик Ю.В., Михальчук 

Б.С.) 

Комісія з питань якості освіти 

1. Проведено 13 засідань комісії, на яких обговорено питання 

навчально-методичного, інформаційного, матеріального забезпечення в 

університеті.  

2. Комісія ініціювала перегляд та розглянула 28 освітніх програм та 

навчальні плани до них. 




	Міністерство освіти і науки України
	debd07422a9e1de7cdb36cd9f50208c113b5b2e8f9d0ef23824d65a7eac092a6.pdf

