


 2 

ЗМІСТ 

 

Додаток 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного 

університету «Острозька академія» 

3 

І . Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності закладу 

вищої освіти 

3 

ІІ . Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами, 

перелік яких додається 

5 

ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами ЗВО або НУ 6 

IV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

9 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених 

15 

VI. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 16 

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 24 

VIII. Відомості  щодо поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних  

провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність 

33 

IX. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів 

36 

X. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 49 

XI. Заключна частина 49 

 



 3 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

закладу вищої освіти або наукової установи (не більше двох сторінок):  

а) коротка довідка про заклад вищої освіти або наукову установу (до 7 рядків) 

12. 04.1994 р. Указом Президента України Л. Кравчука був створений Острозький 

Вищий Колегіум. 5.06.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з 

Указом № 402/96 Президента України Л. Кучми. Указом Президента України від 

22.01.2000 р. № 88/2000 – в Університет «Острозька академія», а Указом Президента 

України від 30.10.2000 р. № 1170/2000 йому надано статус національного. 29.07.2009 р. 

Національний університет «Острозька академія» отримав статус самоврядного 

(автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 798). 

 

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки у 

текстовому та табличному вигляді); 

Відсоток від загальної чисельності науково-педагогічних працівників з науковими 

званнями, вченими ступенями (кандидати наук, доценти, доктори наук, професори) за 

основним місцем роботи: у 2015 р. — 79,5 %, у 2016 р. — 82 %, у 2017 р. — 78,4 %, у 

2018 р. — 81,6 %, у 2019 р. - 76,6%.  

Показник залучення викладачів із сторонніх організацій з кожним роком 

зменшується. Від загальної чисельності науково-педагогічних сумісниками були: у 2015 

р. — 19,5 %, у 2016 р. —  17,4 %, у 2017 р. —  16,2 %, у 2018 р. — 13,8 % викладачів, у 

2019 р. – 13%.  

 

№ 

п/п 

Професорсько-викладацький склад 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1. Чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників, всього осіб, з них: 

207 

 

204 

 

196 

 

206 

           докторів наук, професорів 40 44 47 43 

           кандидатів наук, доцентів 130 116 113 115 

           викладачів без наукових ступенів 46 53 30 48 

2. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за основним місцем роботи, 

всього осіб, з них: 

175 

 

 

176 

 

 

169 

 

 

176 

           докторів наук, професорів 26 31 34 35 

           кандидатів наук, доцентів 113 102 103 102 

           викладачів без наукових ступенів 36 43 32 39 

3. Чисельність науково-педагогічних 

працівників, які працювали за сумісництвом, 

всього осіб, з них:   

36 

 

33 

 

27 

 

27 

           докторів наук, професорів 14 13 10 8 

           кандидатів наук, доцентів 17 14 10 13 

           викладачів без наукових ступенів 1 1 7 6 
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в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, у 

вигляді таблиці: 

Категорії 

робіт 

2015 2016 2017 2018 2019 

к-

сть 

од. 

тис. 

гривень 

к-

сть 

од. 

тис. 

гривень 

к-

сть 

од. 

тис. 

гривень 

к-

сть 

од. 

тис. 

гривень 

к-

сть 

од. 

тис. 

гривень 

Фундаментальні 4 629,836 4 606,613  4 879,100 3 621,251 2 472,7 

Прикладні  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Госпдоговірні  4 261,552 4 530,0  4 430,672 5 2221,349 12 634,1 

 

г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук, кількість 

захищених дисертацій; 

У 2019 році у НаУОА відповідно до наказів МОН України діяли спеціалізовані 

вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового 

ступеня: 

- доктора (кандидата) історичних наук та філософських наук за спеціальністю 

09.00.11 – релігієзнавство (історичні, філософські науки) Д 48.125.01. Голова 

спеціалізованої ради доктор філософських наук, професор Кралюк П. М.; захищено 1 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.  

- доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна 

та вікова психологія Д 48.125.03. Голова спеціалізованої ради доктор психологічних 

наук, професор Каламаж Р.В.; Захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук.  

-  доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України 

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

Трофимович В.В.; захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук. 

Викладачами та аспірантами університету за 2019 рік було захищено 4 

кандидатські та 5 докторських дисертацій.  

- кандидатські дисертації: 

1. Каламаж В., спеціальність 19.00.01 – загальна психологія; історія психології. 

2. Матвійчук Н., спеціальність 07.00.01, історія України. 

3. Сухих А., спеціальність 07.00.01, історія України. 

4. Шабаровський Б., спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

- докторські дисертації: 

1. Вісич О., спеціальності 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.01 – українська 

література.  

2. Колос М., спеціальність 12.00.08 – криміналне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

3.  Кривицька О., спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної діяльності). 

4. Петрушкевич М., спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство. 

5. Пухонська О., спеціальність 10.01.01 – українська література.  
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ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності  

а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році науковими 

дослідженнями і розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету 

(якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати науково-дослідних робіт, 

які виконувались за рахунок коштів з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового 

керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2018 рік; коротко описати 

одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування) 

1) Назва науково-дослідної роботи: Проблема інтеграції мусульманських громад в 

український соціум в умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій.  

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк Петро 

Михайлович. 

Номер держреєстрації: 0117U000656. 

Категорія роботи: фундаментальна. 

Фактичний обсяг фінансування у 2019 р. – 211,520 грн. 
Об’єкт дослідження – мусульманські громади в Україні. 

Мета науково-дослідної роботи – здійснити комплексний аналіз суспільно-політичних 

вимірів буття ісламських громад в Україні після 2013 року.  

Методологія наукової роботи включає як класичну, так і новітню релігієзнавчу й 

культурологічну методологію. До класичних методів аналізу й синтезу додається категоріальний 

(вивчення специфічного функціонування релігійних понять), герменевтичний (дослідження 

ідеологічних концепцій), контент-аналізу (дослідження документів ісламських релігійних 

громад), різноманітна соціологічна методика, зокрема інтерв’ювання й експертного опитування. 

Новизна методології полягає у поєднанні текстуальних і соціологічних методів, оскільки 

планується дослідження як теоретичних, так і практичних особливостей актуальних процесів в 

українському ісламському середовищі. 

Наукова робота ґрунтується на принципі позаконфесійності й неупередженості у вивченні 

ісламу в сучасній Україні. Враховуючи тенденційність оцінок ісламу у науковій літературі 

загалом (від упереджених негативних до узагальнених позитивних), наукове дослідження 

потребує розгляду власне специфіки ісламу саме в окремо взятій державі, без приписування 

українським мусульманам тих практик, які або не мають місця в українських ісламських 

громадах, або притаманні лише окремим представникам. Новизна цього підходу полягає в тому, 

що іслам в Україні розглядається як самостійний феномен, який має свою суспільно-

культурологічну специфіку, а не просто представляє зарубіжні мусульманські рухи (навіть попри 

тісні міжнародні зв’язки). 

За період виконання НДР видано 11 монографій, 1 словник, опубліковано 29 статей, з яких 

6 – у виданнях, що індексуються в Scopus, 8 статей – в Index Copernicus, у фахових виданнях – 4, у 

зарубіжних – 11 публікацій. Результати наукового дослідження було апробовано на 34 наукових 

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

Результати НДР використовуються для розробки лекційних курсів, навчальних посібників 

та підручників для спеціальності «Релігієзнавство», зокрема «Ісламознавство», «Ісламська 

філософія в Україні», при підготовці магістерських робіт студентами зазначеної спеціальності з 

метою вивчення окремих аспектів фундаментальної проблеми.  

 Прогнозні припущення щодо розвитку об`єкта дослідження: одержані результати 

наукового дослідження використовуються органами місцевої та державної влади, релігійними 

організаціями, освітніми та науковими інституціями з метою толерантизації релігійного 

середовища України. 
 

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

психологічної та соціально-ситуативної детермінації.  

Номер держреєстрації: 0117U000683. 

Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор 

Демидович. 

Категорія роботи: фундаментальна (код 2201040)   

Фактичний обсяг фінансування: 2018 р. – 261,180 грн.  
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Упродовж 2019 р. узагальнено та систематизовано наукові результати щодо 

метапізнання у розрізі індивідуально-психологічних та соціально-ситуативних чинників: 

- розкрито феноменологію функціонування мета пізнання в умовах стресогенної ситуації: 

особливостей взаємовідношення імовірності за діяння метакогнітивних стратегій 

моніторингу та контролю із інтенсивністю стресогенного чинника, умов мета когнітивної 

регуляції емоційного стану у стресовій ситуації; 

- розроблено теоретико-методологічну базу експериментального вивчення мета пізнання 

у розрізі індивідуально-психологічних, соціальних та ситуативних чинників; 

- уточнено понятійний та термінологічний апарат. 

 

б) важливі результати, отримані під час виконання перехідних науково-дослідних 

робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2018 

рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування). 

 

ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами закладу вищої освіти 

або наукової установи (відповідно до таблиці, тільки ті, на які є акти впровадження або договори):  

№ 

з/п 

Назва та 

автор(и) розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами; економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження  

(назва 

організації, 

підпорядкованість

, 

юридична 

адреса) 

Дата 

акту 

впровадже

ння 

Практичні 

результати, які 

отримано 

закладом вищої 

освіти / науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

«Рекомендації 

щодо 

секторальної 

Стратегії 

розвитку різних 

сфер діяльності 

місцевого 

самоврядування 

на 2017-2020 

роки 

Рівненським 

регіональним 

відділенням 

Асоціації міст 

України» 

Дем’янчук О.І. 

 

Пропозиції щодо 

сприяння розвитку малого 

та середнього бізнесу, як 

важливого джерела 

формування місцевого 

податку – єдиного податку; 

збереження акцизного 

податку при реалізації в 

роздрібній торгівлі, щодо 

зарахування його частини у 

доходах місцевих бюджетів 

було використано у розробці 

рекомендацій щодо 

секторальної Стратегії 

розвитку різних сфер 

діяльності місцевого 

самоврядування на 2017-

2020 роки Рівненським 

регіональним відділенням 

Асоціації міст України 

Рівненське 

регіональне 

відділення 

Асоціації міст 

України. 

(м. Рівне, вул. 

Поштова, буд. 2,  

Рівненська обл., 

33028) 

22.10.2019 

р. 

Налагодження 

співпраці 

2 «Передумови й 

умови 

походження, 

розвитку і 

Уперше доведено, що 

українське кримінальне 

право є частиною світової 

природно-соціальної 

Хмельницький 

університет 

управління та 

прав ім. Леоніда 

13.06.2019 

№0550/19 

 

 

Результати 

дослідження 

включені до 

підготовки і 
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сучачного стану 

українського 

кримінального 

права». 

Колос М.І. 

цивілізаційної цінності, що 

впродовж тисячоліть 

формувалася українським 

народом та його 

інтелектуальною елітою у 

виді традицій, звичаїв, 

правових звичаїв і законів, з 

метою забезпечення 

якісного регулювання й 

охорони суспільних і 

правових відносин, та 

перманентно 

удосконалювалося, зокрема, 

й способом легальної 

імплементації найкращих 

ідей , окремих норм, законів, 

що були чинними або й нині 

функціонують у правових 

системах(системах права, 

законодавства) інших 

народів,їхніх держав, 

міждержавних і 

міжнародних об'єднань. 

Вперше установлено, що 

кримінально-правові норми 

письмових правових актів 

держав ще 

дохристиянскього періоду 

розвитку мали чітко 

виражену структуру, що 

характеризувалася такими 

категоріями, як гіпотеза, 

диспозиція, санкція, на 

підставі чого з’ясовано, що 

система складу тогочасних 

злочинів була сформована з 

елементів, які пізніше 

отримали назви «об’єкт 

злочину», «предмет 

злочину», «об’єктивна» та 

«суб’єктивна» сторони і 

«суб’єкт злочину».  

Юзькова 

м. Хмельницький, 

вул. Героїв 

Майдану,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викладання 

студентам 

навчальних 

курсів 

«Кримінальне 

право України» 

та «Історія 

держави і права 

України». 

 

 

 

 

  

3 «Впровадження 

результатів 

десертаційного 

дослідження 

Колоса Михайла 

Івановича на 

тему 

«Українське 

кримінальне 

право: 

походження, 

розвиток і 

сучасність» (в 

аспекті статей 

43, 178, 203-2, 

151-1, 151-2 КК 

України)»  

Колос М.І. 

 

Запропоновао привести у 

відповідність до вимог 

Конституції України в 

редакції 1996 року та 

удосконалення правового 

регулювання й охорони 

правових відносин такі 

положення чинного 

кримінально-правового 

законодавства: 

- стаття 43 «Виконання 

спеціального завдання з 

попередження чи розкриття 

злочинної діяльності 

організованої групи чи 

злочинної організації» ККУ; 

– стаття 178 «Пошкодження 

релігійних споруд чи 

культових будинків» ККУ; 

– стаття 302-2 «Зайняття 

гральним бізнесом» ККУ 

Верховна Рада 

України Комітет з 

питань правової 

політики та 

правосуддя м. 

Київ вул. Садова, 

3 а  

18.07.2019 

№ 353/280 

 

Тексти змін і 

доповнень, 

закріплених у 

проекті статей 43, 

178, 302-2, 151-1, 

151-2 КК 

України, 

прийняті до 

процесу 

офіційного 

законотворення 

Комітетом з 

питань правової 

політики та 

правосуддя 

Верховної Ради 

України. 
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(викласти ці норми у нових 

редакціях); 

– стаття 151-1 «Наклеп» 

ККУ; 

– стаття 151-2 «Образа» 

ККУ (доповнити ККУ 

новими статтями) 

4 «Перевірка 

доказів у 

кримінальному 

процесі України» 

Шабаровський 

Б.В. 

 

Удосконалено наукові 

погляди щодо поняття 

перевірки доказів як 

діяльності із з’ясування 

змісту доказів, зіставлення 

доказів між собою, збирання 

нових доказів з метою 

з’ясування належності, 

допустимості та 

достовірності вже наявних 

доказів. Обґрунтовано, що 

розмежування між 

перевіркою та оцінкою 

доказів варто проводити за 

чотирма критеріями, а саме: 

по-перше, що перевірка – це 

поєднання практичних дій 

та логічної розумової 

діяльності, в той час як 

оцінка – це суто логічна 

розумова діяльність; по-

друге, що оцінка доказів 

відбувається безпосередньо 

перед прийняттям владного 

процесуального рішення, 

тоді як перевірка передує 

оцінці; по-третє, що 

предметом оцінки, на 

відміну від перевірки, 

виступають не лише 

належність, допустимість та 

достовірність, а й 

достатність доказів; по 

четверте, що перевірку 

доказів здійснює значно 

ширше коло суб’єктів, в той 

час як юридично значиму 

оцінку доказів здійснюють 

лише слідчий, прокурор, 

слідчий суддя та суд. 

Адвокатське 

об’єднання 

«Юскутум» 

(м. Київ,  

вул. О. Гончара, 

35). 

02.08.2019 

р. 

Налагоджено 

співпрацю. 

5 «Аналітичне 

забезпечення 

управління 

діяльністю 

компаній зі 

страхування 

життя», 

Кривицька О. Р. 

Здійснено пропозиції щодо 

популяризації серед 

населення послуг компаній 

зі страхування життя як 

інструменту формування 

додаткових фінансових 

доходів громадян  

Рівненська 

обласна державна 

адміністрація 

(м.Рівне, майдан 

Просвіти, 1), 

 

 

07.06.2019 

р. 

№4162/0/01

-33/19 

 

 

 

Налагоджено 

співпрацю 
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IV. Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до друку у 2018 році 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of 

Science): 

№ 

з/

п 

Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

1 2 3 4 5 

Scopus  

1 Вісич О.А. Амплуа як 

метдрамадраматичний 

локус в п’єсі Івана-

Карпенка Карого 

«Житейське море» 

Slavia Ročníc 89, Sešit 4, 

S. 414-424 

2 Максимчук В. В. Неозапозичення в 

українському футбольному 

інтернет-дискурсі  

Slavia Centralis Maribor, 2019. 

Številka 2, letnik XII. 

S. 96–113. 
3 Пухонська О. Я Травматична пам’ять в 

українській літературній 

рецепції: симптоми 

постзалежності 

PRZEGLĄD 

WSCHODNIO 

EUROPEJSKI 

X/2, 2019 

С. 241-250 

4 Якубович М. М.  Авіценна й авіценізм у 

мусульманській 

філософській думці на 

українських землях: 

посткласичний період 

(XVII – XVIII ст.)  

Sententiae 38:1 (2019) 027-040 

5 Olena 

Podvorna, 

Taras 

Zhovtenko 

NATO Arctic Policy in 

Statu Nascendi 

Romanian 

Political 

Science Review 

2019, vol. XIX, 

no. 2, p. 163-186 

6 Smyrnov A.  THE UKRAINIAN 

ORTHODOX 

AUTOCEPHALOUS 

MOVEMENT DURING 

THE YEARS OF 

GERMAN 

OCCUPATION  

Annals of the 

University of 

Craiova. 

History.  

2019. Nr. 1(35). 

S. 43-53.  

7 Трофимович В., 

Трофимович Л. 

"Карпатоукраїнський 

аспект зовнішньої 

політики європейських 

країн в період 

чехословацької кризи 

(1938-1939 рр.)". 

Международный 

историческиий 

журнал "Русин".  

Молдова. 2019. № 

57. С.  251-270.  Q1  

8 Danylyuk, N., 

Bludova, T., 

Dyma, O., 

Kachan, O., 

Horokhova, O.  

Implementation of 

Manufacturer and 

Reseller Interaction 

Models, Taking Into 

Account Advertising 

Costs 

International 

Journal of 

Recent 

Technology and 

Engineering 

(IJRTE) 

Volume-8, Issue-

4, November 

2019,                                  

рр. 4727-4736 
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9 Kryvytska, O., 

Kneysler, O.,   

Shupa, L.        

Huzela, I. 

Assessment of the 

competitive environment of 

the health insurance market 

Problems and 

Perspectives in 

Management 

2019, Volume 17, 

Issue 2, pp. 541-549 

10 Kryvytska, O., 

Korepanov, O., 

Mekhovich, S. 

Karpenko, N., 

Kovalskyi, A., 

Karpenko, R. 

Modelling decision making 

under uncertainty for 

strategic forecasting 

International 

Journal of Recent 

Technology and 

Engineering 

2019, Volume 8, 

Issue 3, pp. 7251-

7255 

11 Averkyna M., 

Lorents P.  

Some Mathematical and 

Practical Aspects of 

Decision-Making Based on 

Similarity  

C. Stephanidis 

(Ed.): HCII 2019, 

https://doi.org/10.1

007/978-3-030-

30033-3_13, Q2 

LNCS 11786, 

Springer pp.,                             

P. 168–179. 

12 Vlasyuk A., 

Zhukovskyy V., 

Zhukovska N., 

Safonyk A. 

 

Method of forensic analysis 

for compromising carrier-

lock algorithm on 3G 

modem firmware. 

 

 

2019 IEEE 2nd 

Ukraine Conference 

on Electrical and 

Computer 

Engineering 

UKRCON-2019. 

Lviv, Ukraine, 

2.07.2019-

6.07.2019.  

P.  1179-1182. 

 

13 Andriy 

Matviychuk, 

Oleksandr 

Novoseletskyy, 

Serhii Vashchaiev, 

Halyna 

Velykoivanenko 

and Igor Zubenko 

Fractal analysis of the 

economic sustainability of 

enterprise 

The 8th 

International 

Conference on 

Monito-ring, 

Modeling & Mana-

gement of 

Emergent Economy 

(M3E2 2019).  SHS 

Web of Conferen-

ces (eISSN: 2261-

2424 / EDP 

Sciences).  

Volume 65, 2019.   

14 Shovkova O., & 

Pasichnyk I.  

The illusion of thinking in 

metacognitive monitoring of 

university students 

 Journal of 

Cognitive Science 

 20 (1), 79-110 

15 Малиновська Н. 

 

Кримські траєкторії у 

публічній політиці на 

материковій частині 

України: конструкція 

наративу етнічної політики 

після 2014 року  

Ідеологія і 

політика 

No 1(12), 2019. –                 

С. 41-59. 

16 Stattin, H., 

Svensson, Y., 

&Korol, L.  

 

Schools can be supporting 

environments in 

disadvantaged 

neighborhoods.  

International 

journal of 

Behavioral 

Development. 

43(5), 383-392. 

17 Bruno  Ferreira 

Costa, Anatoliy 

Khudoliy 

”The relevance of public 

speech in the presidency of 

Donald Trump – the US 

Communication 

Studies  

   

№ 29, 2019. Р.  

P.  103-126 
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   elections in analysis”    
18 Korol, L., Bayram 

Ozdemir, S., 

&Stattin, H. 

Friend support as a buffer 

against engagement in 

problem behaviors among 

ethnically harassed 

immigrant adolescents? 

Journal of Early 

Adolescence.  

 

https://doi.org/10.

1177/0272431619

880620 

19 Stattin, H., 

Svensson, Y., 

&Korol, L.  

 

Schools can be supporting 

environments in 

disadvantaged 

neighborhoods.  

International 

journal of 

Behavioral 

Development. 

43(5), P. 383-392. 

Web of Science  
1 

Мельник О., 

Трофимович В.  

"Вони повірили в мене, а я 

повірив у них" 

(особливості наукової 

школи М. Ковальського).  

Український 

історичний 

журнал 

№ 1, 2019.                  

C.137-165  

2 Trofymovych V.,  

Sukhykh A.  

Struggle for provisions 

between soviet partisans and 

ukrainian insurgents in 1943 

– 1944 in Volyn region.  

East European 

Historical Bulletin / 

[chief editor Vasyl 

Ilnytskyi]. – 

Drohobych: 

Publishing House 

«Helvetica», 2019. 

East European 

Historical Bulletin / 

[chief editor Vasyl 

Ilnytskyi]. – 

Drohobych: 

Publishing House 

«Helvetica», 2019.  

Issue 12. P. 149-158.  

3 
Трофимович В., 

Трофимович Л., 

Сухих А. 

Идеологическое 

противостояние советских 

партизан и украинских 

повстанцев на Волыни в 

1942–1944 гг. 

Вестник Томского 

государственного 

университета 

№ 448, 2019.                   

C.160-171 

4 Yaremchuk,V. The problem of ethnicity 

of Chernyakhiv 

archeological culture in 

the scientific heritage of 

Mykhailo Braichevskyi 

East European 

Historical 

Bulletin / [chief 

editor Vasyl 

Ilnytskyi]. – 

Drohobych: 

Publishing 

House 

«Helvetica», 

2019.  

 Vol. 11,                          

P.  190 –201. 

5. Galetska T., 

Topishko N., 

Topishko I. 

Corporate social activities in 

Germany: the experience of 

companies 

Baltic Journal of 

Economic Studies. 

2019.  

Vol. 5, No. 3,                          

P. 17–24. 

6. Andriy 

Matviychuk, 

Oleksandr 

Fractal analysis of the 

economic sustainability 

of enterprise 

Тhe 8th 

International 

Conference on 

Volume 65, 2019. 
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Novoseletskyy

, Serhii 

Vashchaiev, 

Halyna 

Velykoivanen

ko and Igor 

Zubenko 

Monitoring, 

Modeling & 

Management of 

Emergent 

Economy 

(M3E2 2019).  

SHS 

WebofConferen

ces (eISSN: 

2261-2424 / 

EDP Sciences).  
7 Handzilevska, H., 

Nikitchuk, U. & 

Balashov E.   

Psycholinguistic Aspects of 

Realisation of Acme 

Potential of Life Scripts of 

Ukrainian Writers-

Emigrants. 

Psycholinguistics. 

V. 26 (1). 

https://psycholing-

journal.com/index.ph

p/journal/article/view

/707  

8. Zasiekina L., 

Zhuravlova O.   

 

Acculturating Stress, 

Language Anxiety and 

Procrastination  of the 

International Students in the 

Academic Settings,  

Psycholinguistics. 

V. 26 (1). 

https://psycholing-

journal.com/index.ph

p/journal/article/view

/707  

9. Drobush, I., 

Olkina, O., 

Vodopian, T., 

But, I. 

Constitutional guarantee of 

the right to judicial 

protection in disputes 

concerning the invalidity of a 

will as grounds for the 

acquisition of property rights 

in Ukraine 

Amazonia investiga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol. 8 Núm. 22 

Septiembre – octubre.  

P. 766 -772. 

10 
 Трофимович В., 

Трофимович Л., 

Мельник А. 

Праця Миколи 

Ковальського у 

львівському Музеї 

етнографії та художнього 

промислу (1959 – 1963 рр.) 

Universum 

Historiae et 

Archeologiae  

Дніпро, 2019. Т. 

2(27). Вип. 1.                  

С. 25-39. 

11 
Близняк М.Б. Регламентація економічної 

діяльності єврейської 

громади на Волині у 

середині XVIII століття 

(епізод 1759 р. з міської 

метрики Любара) 

Universum 

Historiae et 

Archeologiae  

Дніпро, 2019. Т. 2 

(27). Вип. 1.                       

С. 70-83 

12 
Годжал С.С Праця Марка Антоновича 

в Українській вільній 

академії наук (США)  

Universum 

Historiae et 

Archeologiae  

Дніпро, 2019. Т. 2 

(27). Вип. 1.                   

С. 184-193.  

13 
Гущук І.,                

А. Сердюк,              

І. Черниченко,       

Особливості забруднення 

атмосферного повітря 

непромислового міста: 

Медичні 

перспективи 

2019. Т. 24, № 4.              

С. 154 – 159. 
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О. Литвиченко ризик для населення 

     

Прийняті до друку  

Scopus  
1 Tkachuk O., 

Voloshyna V., 

Pasichnyk I. 

Toward an 

understanding of the 

phenomenon of illusion 

of knowing in 

metacognitive 

monitoring: A literature 

review 

Psykhe. Journal 

of the School of 

Psychology at 

the Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Chile   

 

2 Nikitchuk, U. Psychometric Properties of 

Translated Depression-

Anxiety-Stress Inventory  

 

Hellenic journal of 

psychology, Scopus 

 

3 Костюченко О. 

М., Шулик Р. Т. 

Особливості аксіологічної 

сфери журналіста акме-

періоду 

Communicative 

Studies 

 

4 Yulia Shulyk, 

Bohdan Krasyuk 

 

 

Political cycles as a factor 

negatively affecting fiscal 

and monetary policy of 

Ukraine 

 

Contemporary 

Economics. 

Польща 

 

 

5 Averkyna M., 

Lorents P.  

Application the Method of 

Similarity for the Decision-

Making Process  

 

Lecture Notes in 

Electrical 

Engineering, 

Springer 

Scopus Q3 

6 Anatoliy Vlasyuk, 

Nataliia 

Zhukovska, 

Viktor 

Zhukovskyy, 

Rajab Hesham. 

Mathematical Modelling of 

Spatial Deformation Process 

of Soil Massif with Free 

Surface. 

Advances in 

Intelligent Systems 

and Computing IV. 

Vol. 1080. Рр. 107-

120.https://link.spri

nger.com/chapter/1

0.1007/978-3-030-

33695-0_9) 

Scopus 

7 Martsenyuk V.P., 

Sverstiuk A.S., 

Klos-Witkowska 

A., Kozodii N.V., 

Bagriy-Zayats 

O.A., Zubenko 

I.R.  

Numerical Analysis of 

Results Simulation of Cyber-

Physical Biosensor Systems. 

In 1st International 

Workshop 

Information-

Communication 

Techologies&Embe

dded Systems. 14-

15 November, 

Mykolaiv, 2019, 

Vol. 1 

Scopus 

 

8 Sydoruk T., 

Stepanets P., 

Tymeichuk I.  

Nord Stream 2 as a Threat to 

National Interests of Poland 

and Ukraine 

Przegląd 

Strategiczny 

 

9 Furman V., 

Atamanenko A. 

World lobbying experience 

as an example of 

democratization for Ukraine 

 

Politology  

10 Цолін  Д.В. ”Compound  Verbal Aramaic  
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   Forms in the Aramaic 

Dialects of the Targums”  

Studies 

11 Korol, L. Fietzer 

F. W., 

Bevelander, P. 

&Stattin, H. 
 

Immigrants as scapegoats: 

Low subjective well-being 

generates anti-immigrant 

attitudes in young adulthood. 

British journal of 

Psychology.  
 

Submitted for 

publication. 
 

12 Stattin, H., 

&Korol, L. 
 

Is love politically blind? The 

role that a romantic partner 

plays for young adults'socio-

political interest. 

Journal of Applied 

Developmental 

Psychology. 
 

Submitted for 

publication. 
 

13 Korol, L.,  

Bayram Ozdemir, 

S., & Stattin, H. 
 

Why do ethnically harassed 

adolescents engage in violent 

behaviors? The role of 

affiliation with deviant peers. 

Aggressive 

Behaviors Revised 

&Resubmitted; 

2ndround of review. 
 

Revised 

&Resubmitted; 

2ndround of review. 
 

     

WoS 

1 Стоколос Н. Г., 

Шеретюк Р. М.  

Ботанічні сади римо-

католицького ордену піарів 

як унікальна складова 

культурно-мистецького 

простору Волині (ХVІІІ – 

перша третина ХІХ ст.)  

Сторінки історії  

Index Copernicus  
1 Yakubovych 

Mykhaylo 

Ottoman Qur'anic Studies: 

Hawwashi 

Rocznik 

Orientalistyczny 

2019/2 

2 Жилюк С.І., 

Шаправський С. 

Релігійна складова 

ідеології 

праворадикальних партій 

країн Європейського союзу 

Гілея  

3 Пухонська О. Тоталітаризм і література: 

від взаємодії до викриття 

Studia Ukrainica 

Posnaniensia 

 

4 Пухонська О.  Український вимір 

культурної пам’яті 

Актуальні питання 

гуманітарних 

наук: 

міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих 

вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка 

 

5 Пухонська О.  Авторський наратив 

пам’яті:  

від другорядного до 

домінантного  

(на прикладі «Дефіляди в 

Москві» В.Кожелянка) 

 

Держава та 

регіони. Серія: 

Гуманітарні науки 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ0O_7iZzmAhUKposKHVs_Bi0QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpressto.amu.edu.pl%2Findex.php%2Fsup&usg=AOvVaw2yBaiEXg9zKjYkerqein4B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ0O_7iZzmAhUKposKHVs_Bi0QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpressto.amu.edu.pl%2Findex.php%2Fsup&usg=AOvVaw2yBaiEXg9zKjYkerqein4B
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6 Пухонська О.  Літературний щоденник як 

спроба автотерапії травми 

війни (за книгою "Життя 

P.S." Валерії Бурлакової) 

Studia Polsko -

Ukraińskie 

 

7 Стоколос Н., 

Шеретюк Р. М.  

Педагогічні новації 

Йосифа де Каласанса (1557 

– 1648) як «соціальна 

реформа» ранньомодерної 

доби  

Нова педагогічна 

думка. 

2019. – № 4.  

8 Филипчук С.В. Від відродження 

особистості до реформації 

України: домінанта 

актуальної комунікативної 

стратегії протестантських 

конфесій 

Схід  

9 Филипчук С.В. Здійснення соціального 

конструкту «Українська 

Помісна Православна 

Церква»: дихотомія 

ставлення православних 

ЗМІ 

Гілея  

10 Demianchuk, O.,  

Dubrovyk, O. 

 

Methodology for analysis of 

the level of financial 

solvency of the united 

territorial communities of 

Ukraine 

European journal of 

economics and 

management. 

2019. Volume 6. 

Issue 4. 2019.  

 

11 Онишко С. В., 

Дем’янчук О. І. 

Стан та особливості 

інноватизації методів 

планування в Україні на 

місцевому рівні 

Економічний 

вісник. Серія: 

фінанси, облік, 

оподаткування. 

2019. Випуск 4 

12 Трофимович 

В. 

SYMON PETLURA – 

JÓZEF PIŁSUDSKI: 

TRUDNA DROGA DO 

UMOWY 

WARSZAWSKIEJ 1920 

ROKU 

Przegląd 

Wschodni 

 

2019. T. XVI. 

 Z. 3 (59). 

 

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених, у тому числі про діяльність Ради молодих учених та інших 

молодіжних структур  
(навести: у текстовому вигляді  – до 7 рядків; у вигляді таблиці (див. нижче) 

За 2019 р. студентами опубліковано 379 наукових статей, частина з яких була 

написана у співавторстві (55); 3 студентські статті опубліковано за кордоном. У ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади перемогу здобули 6 студентів (Наказ МОНУ від 

05. 08. 2018 р. № 1060). У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук 6 студентів отримали дипломи переможців 

(Наказ МОНУ від 05. 08. 2019 р. № 1059). У звітному році видано 8 студентських 

наукових збірників, за матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених 

було – 2  збірники.  
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Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях,  

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих учених, 

які працюють у закладі 

вищої освіти або науковій 

установі 

Відсоток молодих учених, які 

залишаються у закладі вищої 

освіти або науковій установі 

після закінчення аспірантури 

2015 1305 / 65 %  101 90 % 

2016 2326 / 87 % 83 100 % 
2017 2321 /  85 % 122 42 % 
2018 2297 / 85 %  61 30 % 
2019 2321 / 87 % 58 11 % 

у вигляді переліку внутрішніх стимулюючих заходів та відзнак – до 5 рядків). 

За активну участь у науковій роботі університету студенти і молоді вчені 

нагороджуються подяками, грамотами, почесними грамотами, грошовими преміями.  

 

VI. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо), їх напрями діяльності, робота з 

замовниками (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність 

роботи – до 30 рядків). 

Центр ісламознавчих досліджень 

Основною метою діяльності Центру є дослідження ісламської спадщини західної 

України, зокрема місцевих татарсько-мусульманських громад, одна з яких понад 500 

років існувала й в Острозі. Пріоритетними напрямками дослідження визначено ісламську 

інтелектуальну традицію на українських землях, що входили до склада Кримського 

ханства, включно із дослідженням арабомовних і османомовних рукописів.  

Наукові співробітники Центру ісламознавчих досліджень виконували науков-

дослідну роботу «Проблема інтеграції мусульманських громад в український соціум в 

умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій» (№ держреєстрації 

0117U000656). Науковці Центру взяли участь у 7 конференціях, зокрема й за кордоном 

(Німеччина, Туреччина, Ізраїль, Польща).  

Видано монографії: 

1. Якубович М. М., Ісмагілов С. В. Іслам у східній Європі. Традиція поміркованості. 

– К.: Український центр ісламознавчих досліджень. – 2019. – 134 с. 

2. Якубович М., Щепанский В. Арабская философская традиция: основные вехи и 

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

Azerbaycan Nesriyyati. – 2019. – С. 246 – 258.  

 Результати роботи відображені у статтях, 1 з яких опубліковано в 

наукометричних виданнях Scopus (Якубович М. Авіценна й авіценізм у мусульманській і 

філософській думці на українських землях: посткласичний період (XVII – XVIII ст.) – 

Sententiae, 38:1. – 2019. – с. 27 – 40), 1 в Index Copernicus (Yakubovych Mykhaylo Ottoman 

Qur'anic Studies: Hawwashi Rocznik Orientalistyczn. – № 2, 2019.) 3 статті – в інших 

зарубіжних виданнях. 

Налагоджується співпраця з провідними науковими та релігійними інституціями 

ісламознавчого профілю в Україні та поза її межами. 

 

Центр європейських досліджен  

Основною метою діяльності Центру є проведення сучасних ь досліджень у галузі 

європеїстики, спрямованих на вивчення зовнішньої і безпекової політики Європейського 

Союзу, його відносин з третіми країнами та міжнародними  організаціями, а також 

євроінтеграційної політики України, опублікування їх результатів та впровадження у 

практичну діяльність в освітній процес. 

На основі результатів досліджень, що проводяться в рамках діяльності Центру, 

підготовлено 5 наукових статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, 2 з яких 

в наукометричних виданнях Scopus та Index Copernicus: 
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1. Sydoruk T., Stepanets P., Tymeichuk I. Nord Stream 2 as a Threat to National Interests 

of Poland and Ukraine // Studia Politica (прийнято до друку) [Scopus]; 

2. Близняк О. Роль Німеччини в дискусіях щодо посилення східної політики ЄС за 

участі країн «нової Європи» // Evropský politický a právní diskurz. – 2019.– Svazek 6. 

– 3. vydání. ‑ S. 11-20 [Index Copernicus]. 

Науковці Центру взяли участь у 7 наукових конференціях, зокрема й за кордоном 

(Польща).  

Центром організовано і проведено такі наукові заходи: 

Круглий стіл «Об'єднана Європа в умовах сучасних викликів: присмерк чи шлях 

до нової моделі інтеграції?», 16 травня 2019 року; 

Круглий стіл студентів, аспірантів та молодих учених "Європейсько політика 

сусідства у західній науковій літературі", 14 листопада 2019 року. 

 

Науково-практична лабораторія 

«Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» 

Основною метою діяльності науково-практичної лабораторії є здійснення 

фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на 

забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у 

практичну діяльність і освітній процес. 

Урамках діяльності лабораторії упродовж 2019 р. було організовано та проведено IІ 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Прикладні лінгвістичні дослідження в 

умовах міжкультурної комунікації», Міжнародну науково-практичну онлайн 

конференцію «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації»; навчально-

методичний семінар для вчителів польської мови на тему: «Викладання польської мови. 

Проблеми та перспективи»; видано 4 збірники «Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Філологія»; проведено 8 науково-методичних 

семінарів «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»; 

проведено по 6 засідань у наукових гуртках «Лінгвокогнітивні, прагматичні та 

соціокультурні аспекти комунікації» (доцент Ковальчук І.В.) та «Структурно-семантичні 

особливості фразеологізмів у різносистемних мовах» (старший викладач Поліщук В. Л.). 

 

Центр досліджень історії Волині 

Метою діяльності ЦДІВ є всебічне вивчення та популяризація минулого Волині 

XVI – XX ст., проведення публічних заходів (конференцій, дискусій, круглих  столів 

тощо) та участь у них на національному та міжнародному рівнях. 

 Наукові співробітники Центру досліджень історії Волині за календарний рік взяли 

участь у редагуванні та підготовці до друку матеріалів фахового видання Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 

2019. Вип. 28. 

 Вийшла друком книга «Етюди з історії Острога: нариси про острозьких освітян 

ХХ ст.». У березні 2019 р. проведено Всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною 

участю до 90-ліття проф. М. Ковальського. 

 Активну участь у руслі тематики центру беруть студенти-історики шляхом 

виступів на конференціях та публікацією матеріалів власних наукових досліджень.   

Результати наукової роботи відображено у 6 фахових публікаціях.       

 

Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» 

Метою створення та організація діяльності Центру є сприяння розбудові системи 

охорони громадського здоров’я України через запровадження на національному рівні 

принципу «Охорона здоров’я – в усіх політиках держави», зміцненню пріоритетності 

профілактичного напрямку у сфері охорони здоров’я, вивчення  та оцінка впливу 

негативної дії факторів середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, 
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вивчення соціально-демографічних та медико-екологічні ризиків і фобій серед людей на 

індивідуальному та популяційному рівні. Розробка, затвердження та впровадження 

методології з оцінки ризиків для життя і здоров’я людини. Вивчення особливостей 

екологічного мислення та психологічних механізмів його формування у громадян. 

Популяризація і сприяння розповсюдженню знань щодо здорового способу життя. 

Розрахунок реальних та прогнозованих соціально-економічних збитків, пов’язаних з 

погіршенням демографічної та санітарно-епідемічної ситуації, збільшенням 

захворюваності та смертності серед населення. Участь в розробці та вдосконаленні 

навчальних планів та програм підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері 

охорони громадського здоров’я. Підтримка наукових досліджень молодих вчених, 

спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих та формування нових 

наукових шкіл Університету. Вступ до Асоціації шкіл громадського здоров’я в 

Європейському регіоні, формування мережі шкіл громадського здоров’я. Експертна 

допомога та консультації урядових та неурядових організацій при підготовці проєктів 

нормативно-правових актів у сфері охорони громадського здоров’я, збереження довкілля, 

сталого розвитку та національної безпеки держави. 

Публікації на основі результатів досліджень, що проводяться в рамках діяльності 

Центру за 2017-2019 рр.: – в наукометричних виданнях Scopus, Web of Science-1, Index 

Copernicus-8; розділи в колективних монографіях – 2; у фахових виданнях-26, у ЗМІ-7. 

Участь в міжнародних науково-практичних конференціях –16. 

  Налагоджені зв’язки із науковими та освітніми інституціями (вітчизняними та 

закордонними): – ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О. М. Марзєєва НАМН 

України»; – «Школа охорони здоров’я» Києво-Могилянська академія; – кафедра 

медичного права та біоетики Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького; - Ягелонським університетом (м. Краків, Польща). Планується подальше 

налагодження співпраці з провідними академічними інституціями у сфері громадського 

здоров’я. Проведено першу науково-практичну конференцію з міжнародною участю 

«ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ». 

 

Наукова лабораторія «Дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній 

Європі Х-ХХІ ст.» 

Основною метою діяльності лабораторії є дослідження міжнародних відносин в 

регіоні ЦСЄ, зовнішньої політики країн ЦСЄ, зовнішньої політики України та історії 

ЦСЄ.  

Наукові співробітники лабораторії виконували науково-дослідну тему «Інтеграційні 

та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі у ХVІ – 

ХХІ ст.» (0116U005531). Науковці лабораторії взяли участь у 3 конференціях, 

опублікували 5 статей в наукових фахових виданнях, взяли участь у написанні 

колективної монографії. 

Як плановий захід діяльності лабораторії була проведена Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: 

сучасність та ретроспектива», а також опубліковано 5 випуск студентських наукових 

записок Серія «Країнознавство і міжнародний туризм».  

 
Центр політичних досліджень 

Основні напрями діяльності центру (http://cpr.oa.edu.ua) – проведення 

фундаментальних і прикладних досліджень та презентація їх результатів з метою 

поповнення публічної сфери якісним науковим продуктом. Дослідження проводяться у 

формі індивідуальних і колективних проектів, а результати обговорюються у формі 

круглих столів, конференцій, семінарів та інших наукових заходів. 

Упродовж 2019 р. центр реалізовував проект «Політичний процес в регіонах 

України напередодні президентських виборів 2019 року». Результатом проекту стало 

http://cpr.oa.edu.ua/
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вісім аналітичних звітів, опублікованих на сайті Центру. Крім того, у травні 2019 р. 

Центр організував круглий стіл «Підсумки президентських виборів в Україні», а в червні 

став співорганізатором III Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука 

у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку». Загалом експерти 

Центру взяли участь у 12 наукових заходах, що відбулися в Україні та за кордоном, 

опублікували чотири статті у міжнародних рецензованих виданнях:  

Zhovtenko T. NATO Arctic Policy in Statu Nascendi / T. Zhovtenko, O. Podvorna // 

«Studia Politica. Romanian Political Science Review», vol. XIX, no. 2, 2019. – 163-186. 

(Scopus);    

Zhovtenko T. Super-Power Plays: NATO’s Ready Response to Russia’s Geopolitical 

Ambitions / T. Zhovtenko // «Atlantica» Journal, Issue 1, October, 2019.  

Мацієвский, Ю. В. Внутрішній конфлікт чи прихована агресія: академічна 

дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі. Політичне життя, № 2, 2019. – С. 55-68. 

(Index Copernicus);   

Lebediuk W. Fluid Party Systems in Post-Communist Countries, 1992−2019 // Rocznik 

Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 17 (2019) Zeszyt 1. – s. 89-104 (Index Copernicus);  

Три аналітичні записки для міжнародних організацій: Matsiyevsky Y. Why 

Authoritarianism Has Weak Chances in Ukraine. PONARS Eurasia Policy Memo. № 580, 

03.2019. 

Zhovtenko T. Ukrainian Presidential Elections Results and Their Political Impact // 

Center for Strategic Researches (INUSAM), 

Zhovtenko T. «Hybrid» Terrorism: How Putin Follows bin Laden Footsteps // Center for 

Strategic Researches (INUSAM). 

Діяльність Центру відображена у довідковій статті енциклопедичного видання 

«Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку» / За ред.: 

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

697. 

Центр соціальних досліджень 

Основною метою діяльності Центру є здійснення соціологічних досліджень, 

спрямованих на забезпечення потреб університету та суспільства в цілому, опублікування 

результатів та їх впровадження у практичну діяльність і освітній процес. Особливу увагу 

центр приділяє проведенню соціологічних досліджень з договірних тематик на рівні 

міста, області та країни. 

Наукові співробітники Центру взяли участь у 5 наукових заходах різного рівня 

презентуючи результати роботи. Було проведено університетські соціологічні опитування 

щодо вивчення якості викладання в університеті та визначення оцінки читання 

навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками. Було проведено 

соціологічне дослідження на комерційне замовлення щодо вивчення електоральних 

настроїв міста Рівне та проведене експертне опитування щодо рівня доброчесності та 

інклюзивності демократичних процесів у Рівненській області.  

Результати експертного опитування підготовлені до друку. 

 

Наукова лабораторія гендерних досліджень 

Основним завданням Лабораторії гендерних досліджень є підтримання та 

продовження демократичних традицій у стінах «Острозької академії». Сучасна освітня 

парадигма вимагає критичного погляду на традиційні соціальні ролі, права та можливості 

жінок і чоловіків в українському суспільстві. Ефективність освітнього процесу 

безпосередньо залежить від подолання студентами та викладачами гендерних стереотипів 

та упередженого ставлення до інших людей. 

Лабораторія орієнтує свою діяльність на організацію та проведення наукових 

заходів, пов’язаних з аналізом місця й ролі жінок і чоловіків у різних культурних та 
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соціальних процесах. Активно залучає студентів до наукового вивчення гендерної 

тематики. 

Члени лабораторії разом зі студентами кафедри культурології та філософії 

організували та провели щорічні круглі столи на актуальні теми: «Що ж таке фемінізм» 

та «Гендерні стереотипи: чому вони досі є?». 

Завідуюча лабораторії Петрушкевич М. С. є відповідальною редакторкою 

наукового видання «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 

Серія «Гендерні дослідження»». 

Члени лабораторії взяли участь у міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях «Гендер. Екологія. Здоров’я» (Харків), «Проблеми культурної ідентичності 

в ситуації сучасного діалогу культур» (Острог). 

Лабораторія підтримує співпрацю з гендерними центрами та організаціями в 

Україні. 

Центр досліджень проблем національної безпеки 

Основною метою діяльності Центру є підготовка матеріалів аналітичного 

характеру, присвячених актуальним подіям та проблемам національної безпеки України 

та інших держав. Відповідно до затвердженого плану роботи Центру було підготовлено 

наступні аналітичні матеріали з подальшим поширенням у загальнонаціональних ЗМІ: 

1. Zhovtenko T. NATO Arctic Policy in Statu Nascendi / T. Zhovtenko, O. Podvorna // 

“Studia Politica. Romanian Political Science Review”, vol. XIX, no. 2, 2019. – 163–186.  

2. Малиновська Н. Кримські траєкторії у публічній політиці на материковій частині 

України: конструкція наративу етнічної політики після 2014 року рецензії // 

Ідеологія і політика. – No 1(12), 2019. – С. 41-59. 

3. Lebediuk W. Fluid Party Systems in Post-Communist Countries, 1992−2019 // Rocznik 

Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 17 (2019) Zeszyt 1. - s. 89-104.  

4. Мацієвский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2019) Внутрішній конфлікт чи прихована 

агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі (Internal Conflict 

or Hidden Aggression: Competing Accounts and Expert Assessments of the War in 

Ukraine’s Donbas). Політичне життя (№2). с. 55-68. 

5. Балашова О. Політичні партії України: стабілізуючий чи дестабілізуючий чинник 

у забезпеченні національної безпеки держави? // Вісник Маріупольського 

державного університету Серія: Історія. Політологія: збірник наукових праць 

Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов, Вип 

25, ст. 63-75. 

Видано навчальний посібник:  

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

університет «Острозька академія», 2018. – 291 с. 

Центр був залучений до організації та проведення щорічної міжнародної науково-

практичної конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та 

пріоритети розвитку». Наукові співробітники центру активно залучені до проведення 

командирських інформувань та роботи з особовим складом Оперативного командування 

«Захід».  

Центр вивчення спадщини князів Острозьких 

Основною метою діяльності Центру є всебічне дослідження і популяризація історії 

Острозького князівства і, зокрема, минулого Острозької академії та інших навчальних 

закладів, що існували в місті у XVI-XVIII ст. Завданнями наукового підрозділу є: 1) 

здійснення наукових досліджень і оприлюднення їх результатів; 2) пошук, збір і 

публікація джерел з історії князівства; 3) налагодження зв’язків і співпраця з 

українськими та закордонними вченими, чиї наукові інтереси перетинаються зі сферою 

діяльності Центру. 

Серед першорядних напрямків роботи підготовка і проведення регулярних 

конференцій, видання часопису «Острозька давнина», підтримка сайту Центру. 
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 За майже 8 років діяльності Центру проведено 7 конференцій під назвою  

«Острозькі наукові читання», участь в яких взяло 43 дослідники з України, Польщі та 

Німеччини. Захід традиційно відбувається наприкінці вересня у секційному форматі, 

причому тематика секцій щороку змінюються. 

Друкованим органом Центру є науковий збірник «Острозька давнина», перший 

том якого з’явився у Львові в 1995 році. Після майже 20-літньої перерви видання було 

відроджене у форматі часопису, тематично поділеного на шість рубрик (Князі на Острозі: 

постаті та ситуації; Спадкоємці та слуги Острозького Дому; Академія; Ducatus 

Ostrogiensis; Документи та матеріали; Рецензії та огляди). Свої найновіші дослідження і 

знахідки в «Острозькій давнині» оприлюднили відомі вчені і молоді науковці з України, 

Польщі, Литви та Росії.  

 Сайт Центру (http://heritage.oa.edu.ua) функціонує з березня 2014 р. Він 

складається з п’яти рубрик, містить постійно оновлювану цифрову бібліотеку 

стародруків, наукових і науково-популярних публікацій з Острогіани, бази даних до 

історії князівства, поточну інформацію про діяльність осередку.  

 

Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології та педагогіки 

Діяльність науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології та 

педагогіки спрямована на духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку, школярів 

закладів середньої освіти та студентів середньої спеціальної і вищої освіти, підготовку 

вчителів курсів духовно-морального спрямування та підготовку засобів навчання. 

28-29 березня 2019 р. відбувся XІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Учитель 

року предметів духовно-морального спрямування» для вихователів закладів дошкільної 

освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти, викладачів закладів професійно-

технічної освіти і ВНЗ України. У фестивалі-конкурсі взяли участь 17 педагогів із 10 

областей України. 

19 квітня та 24 травня 2019 р. проведено XІІ Всеукраїнську олімпіаду «Юні знавці 

Біблії» для дітей дошкільного віку, учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти, 

учнів закладів професійно-технічної освіти та студентів вищих навчальних закладів 

України. 

В Олімпіаді взяли участь 212 учнів, студентів та дітей дошкільного віку із 15 

областей України: Рівненської, Волинської, Хмельницької, Тернопільської, Запорізької, 

Одеської, Київської, Житомирської, Івано-Франківської, Черкаської, Львівської, 

Херсонської, Сумської, Вінницької, Дніпропетровської областей. 

Проведено курси духовно-морального спрямування в системі інститутів 

післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення) 

Донецької, Сумської, Черкаської областей за навчальною програмою підготовки вчителів 

курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної 

педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення). Рекомендовано 

міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-9568 від 06.06.2013 р.). 

У співпраці з Міжнародною громадською організацією «Надія людям» (м. Рівне), 

видано християнський духовно-просвітницький часопис «Слово вчителю» № № 1-4, 

2019. 

Науково-практична лабораторія «Студія стратегічних комунікацій» 

Робота лабораторії регламентується положенням про лабораторію та планом 

роботи на кожен навчальний рік. У 2018 р. діяльність лабораторії фокусувалась на двох 

напрямах роботи: «Маркетингові та PR-комунікації» та «Комунікації в менеджменті». 

Було проведено 8 консультаційних занять.  

На базі діяльності лабораторії керівниками було опубліковано 3 статті у наукових 

журналах, які входять до наукометричної бази Index Copernicus, 6 наукових публікацій за 

результатами участі у міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях.  

http://heritage.oa.edu.ua/
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За результатами тренінгових програм «ToT: Training for trainers» та Форуму 

інноваційної освіти керівник лабораторії Охріменко Г. В. провела два навчально-

методичних семінари в Національному університеті «Острозька академія».  

Керівники лабораторії (Охріменко Г.В. та Парфенюк Н.В.) спільно з Науковою 

бібліотекою Національного університету «Острозька академія» стали організаторами IV 

науково-практичної online конференції «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-

комунікативних процесах: тенденції та перспективи». Було підготовлено та завантажено 

9 студентських наукових публікацій та 2 наукові статті викладачів кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності.  

Студенти, які залучені до діяльності науково-практичної лабораторії у 2019 р. 

взяли участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном (45 доповідей). За 

результатами участі в конференціях, опубліковано 8 наукових статей.  

 

Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» 

      Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» Національного університету 

«Острозька академія» діє відповідно до Положення, затвердженого наказом ректора 

НаУОА № 84-ІІІ від 30.10.2017 р. 

За звітний період проведено засідання лабораторії відповідно до затвердженого 

плану діяльності, на яких обговорено актуальні проблеми сучасних неолого-

неографічних студій.  

Члени лабораторії взяли участь у наукових зібраннях різного рівня, із-поміж 

яких: Тридцята наукова сесія Наукового товариства імені Шевченка (12.03.2019, м. 

Рівне), Десята міжнародна науково-практична Інтернет-конференція з україністики 

«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (24–27.102019, м. Мюнхен, Німеччина) 

тощо. Опублікували 8 сатетей, із-поміж них 1 – у виданні, що входить до наукометричної 

бази Scopus – Q4 (Максимчук В. В. Неозапозичення в українському футбольному 

інтернет-дискурсі. Slavia Centralis. Maribor, 2019. Številka 2, letnik XII. S. 96–113). 

Тимчук А. О. подавала роботу «Словотворчість поетів Буковини» на 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з української мови, літератури (з 

методикою їх викладання) (лютий, 2019).  

Статтю про лексикографічну лабораторію «Острозький неограф» уміщено до 

енциклопедичного видання Острозька академія: історія та сучасність культурно-

освітнього осередку (за ред І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. Острог: НаУОА, 

2019. С. 702–703), приуроченого до 25-річчя Острозької академії. 

 Діяльність лабораторії активно занурена в освітній процес. 15 листопада 2019 

року на завершальному занятті з української індивідуально-авторської неології та 

неографії відбулася студентська науково-практична конференція “Письменницька 

словотворчість третього тисячоліття”, на якій виголошено доповіді, присвячені 

авторським новотворам у поезії Богдана Бастюка, Василя Гея, Катерини Бабкіної, Мілі 

Лучак, Мойсея Фішбейна, Романа Демчука, Юрія Лазірка, Сергія Татчина та прозі Дари 

Корній, Лесі Ворониної, Юрія Косача; розглянуто особливості фіксації інновацій 

діаспорних письменників.  

Укладено словники новотворів згаданих авторів, які поповнять електронний 

ресурс «Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХІХ–

ХХІ сторіч».   

  
 

Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори  

імені професора Любомира Винара» 

Загальною метою діяльності Інституту є проведення наукових досліджень у галузі 

вивчення феномену закордонного українства, підготовка і викладання навчальних 

дисциплін про внесок закордонних українців у різні сфери життя та про організацію 
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роботи співробітників дипломатичних і консульських установ із закордонним 

українством, культури української діаспори, її інтелектуального спадку, а також 

здійснення експертного аналізу, проведення публічних заходів (конференцій, дискусій, 

круглих столів тощо) та участь у них на національному та міжнародному рівнях. 

І. Видавнича діяльність:  

Упродовж 2019 року Інститутом було видано монографічні, археографічні видання та 

збірники: 

1. Барвінський О. Спомини з мого життя. Т. 3 / упор. А. Шацька; ред. Г. Бурлака, А. 

Атаманенко. Нью-Йорк; Київ; Острог; Житомир, 2019. 728 с. [спільно з Інститутом 

літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Українською Вільною Академією Наук у 

США та Українським історичним товариством]. 

2. Листування Михайла Грушевського. Т. 7: Листування Михайла Грушевського з 

Олександром Барвінським / упор. В. Тельвак, М. Дядюк; ред. І. Гирич, А. Атаманенко. 

Київ; Нью-Йорк; Острог; Львів; Торонто, 2019. 208 с. (Серія: Епістолярні джерела 

грушевськознавства) [спільно з Українським історичним товариством, Інститутом 

української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 

Дрогобицьким педагогічним університетом ім. І. Франка, Львівською науковою 

бібліотекою ім. В. Стефаника НАНУ]. 

3. Matiash I. Eugène Deslaw: un cinèmatographe français et un historien ukrainien de la 

diplomatie / Traducteurs: Solène Charpentier, Olia Stepaniuk, Oksana Zakhartchouk. Kiev; 

Nice; New-York; Ostrog: Maison d'èdition “Gorobets”, 2019. 196 p. [спільно з МЗС 

України, Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин та 

Українським історичним товариством]. 

4. Розсіяні по світах. Колективна монографія. Ред. І. Рибачок, А. Атаманенко. Острог, 

2019. 

ІІ. Наукова діяльність: 

Конференції: 

Інститут був співорганізатором наукової конференції, приуроченої до 120-річчя 

Олександра Оглоблина (1899–1992), (5 грудня 2019 року в м. Києві). 

Публікації: 

Співробітниками Інституту опубліковано 5 статей у фахових виданнях: 

1. Атаманенко А. Роль закордонних українців в українській публічній та культурній 

дипломатії: історичний та сучасний аспекти. Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. 

Вип. 29.  

2. Рибачок І. Журнал «Громадянка» як джерело до вивчення діяльності Об’єднання 

українських жінок на еміграції. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29.  

3. Мартинюк Н., Атаманенко А. [Рец.]: Вісник «Аггеліафорос»: щорічний 

українсько-грецький альманах / гол. ред. Г. Маслюк. Афіни, грудень 2017. 414 с. 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. 

4. Мартинюк Н., Атаманенко А. [Рец.]: З лабораторії творення «Енциклопедії 

українознавства». Відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень 

НАН України. Київ, 2018. 352 с. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. 

5. Трофимович В., Мартинюк Н. Зовнішньополітичні аспекти діяльності 

еміграційного уряду УНР в країнах Європи та Північної Америки (1924–1940 рр.). 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29.   

ІІІ. Промоція закордонного українства: 
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1. Підготовлено виставковий проект «The Ukrainian Canadians: Україноканадці» [спільно 

з Музеєм української діаспори (складова Музею міста Києва), Київ]. Відкриття ‒ 13 

лютого 2019 р. 

2. Передано книжкову спадщину Наукового товариства ім. Шевченка в Америці: 

упродовж жовтня-грудня 2019 року комплекти видань НТШ до бібліотек та закладів 

освіти України (Рівненська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Житомирська, 

Чернівецька обл.). 

3. Організовано Всеукраїнський конкурс творчих робіт англійською мовою «Видатні 

постаті закордонного українства» для школярів (спільно з Науковим товариством 

студентів та аспірантів ім. О. Оглоблина факультету міжнародних відносин). 

Розглянуто 107 робіт з 7 областей України (16 жовтня – 1 грудня 2019 року).  

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 
(надати: у текстовому вигляді загальну інформацію про стан міжнародного наукового 

співробітництва: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва, приклади його успішної реалізації та перспективи розвитку – до 20 рядків; 

у вигляді таблиці за формою нижче, в якій навести дані, що стосуються тільки тих зарубіжних 

партнерів, з якими укладено договори на виконання науково-дослідних робіт або отримано гранти). 

Національний університет «Острозька академія» є членом Європейської Асоціації 

Університетів з 2010 р., а також членом Консорціуму українських університетів та 

Варшавського Університету (Варшава, Польща), Східноєвропейської мережі 

університетів (Люблін, Польща) та Міжнародного консорціуму університетів (Ужгород – 

Угорщина, Словаччина, Румунія, Казахстан, Польща). Важливе місце у діяльності цих 

організацій займає науково-дослідне і навчальне співробітництво. 

Університет активно впроваджує політику розширення співпраці з вищими 

освітніми закладами світу. Станом на грудень  2019 р. підписано 72 міжнародні угоди про 

науково-дослідну і навчальну співпрацю Національного університету «Острозької 

академія» з університетами Білорусі, Греції, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, 

Казахстану, Канади, КНР, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Португалії, США, Туреччини, 

Федеративної Республіки Німеччини, Франції, Хорватії, Чеської Республіки, Швеції та 

інших країн. 

Національний університет «Острозька академія» успішно співпрацює з установами 

Європейського Союзу та бере участь у таких проектах ЄС, як Еразмус+, Програма 

Східного Територіального Партнерства, Жан Моне, Міжнародний Вишеградський Фонд, 

у рамках співпраці з якими 3 грантових проекти академії були відібрані для фінансування 

і реалізуються у період 2017-2022 рр. 

 

Країна-партнер  

(в алфавітному 

порядку) 

Установа- партнер 
Тема 

співробітництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Білорусь (3) Поліський 

Державний 

Університет 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

01.09.2010-01.09.2015 

(автоматично 

продовжена до 

01.09.2020) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Гомельський 

Державний 

університет ім. 

Ф. Скорини 

Грантова угода 

про 

партнерство 

01.12.2017 – 31.01.2019 Співпраця у рамках гранту 

Програми Східного 

Територіального 

Співробітництва 

Брестський 

Державний 

Грантова угода 

про 

01.12.2017 – 31.01.2019 Співпраця у рамках гранту 

Програми Східного 
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університет ім. О. 

Пушкіна 

партнерство Територіального 

Співробітництва 

Болгарія (1) Коледж туризму 

при Варненському 

економічному 

університеті 

Меморандум 

порозуміння 

22.03.2019-22.03.2024 Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Великобританія 

(1) 

Нортамбрійський 

університет 

Меморандум 

порозуміння 

06.02.2019 – 06.02.2022 Співпраця у рамках спільної 

магістерської програми з 

видачею дипломів обох 

університетів 

Греція (1) Академія 

Інституцій і 

Культур 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічну 

співпрацю 

30.03.2016-30.03.2021 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін  

інформацією та матеріалами 

Грузія (2) Тбіліський 

Державний 

Університет ім. 

Іване Явакхішвілі 

Академічна і 

наукова 

співпраця 

Угода про наукову і 

освітню співпрацю 

26.11.2018 – 26.11.2023 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін  

інформацією та 

матеріалами, впровадження 

програм з видачею дипломів 

обох сторін 

Грузинська 

освітня фундація 

Академічна і 

наукова 

співпраця 

Угода про співпрацю Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Естонія (1) Університет 

Тарту, 

Євроколедж 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

04.05.2010-04.05.2015 

(автоматично 

продовжено до 

04.05.2020) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Ізраїль (1) Тель-Авівський 

університет  

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця 

Договір про освітню 

співпрацю 

27.04.2017-27.04.2020 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Індія (1)  Університет 

Ренесанс (Індор) 

Угода про 

академічну 

співпрацю та 

обміни) 

19.09.2019-19.09.2023 Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Іспанiя (3) Університет 

Короля Хуана 

Карлоса у 

Мадриді 

Академічна 

співпраця 

Пропозиція про 

співпрацю в рамках 

угоди 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

01.12.2010-01.12.2014 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

 



 26 

(автоматично 

продовжено до 

01.12.2018) 

Університет Хаен Академічна 

співпраця 

Договір про обмін та 

академічну співпрацю 

з 19.11.2018 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Інститут 

Сервантеса 

Академічна 

співпраця та 

проведення 

екзаменів з 

іспанської 

мови 

Договір з 11.05.2016 Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Італія (1) Болонський 

університет, 

факультет 

психології 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

17.11.2015-17.11.2020 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Казахстан (1) Павлодарський 

державний 

університет ім. С. 

Торайгирова 

Академічна 

співпраця 

Меморандум 

порозуміння 

24.07.2018-24.07.2023 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

КНР (3) Синцьзянський 

Аграрний 

Університет в 

Урумчі 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

22.08.2011-22.08.2016 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень, 

обмін інформацією та 

матеріалами, викладання 

китайської мови 

 

Шеньянський 

Звичайний 

Університет у 

Шеньянгу 

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця 

Угода про партнерство 

і співпрацю, 

21.11.2017-21.11.2022 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах, 

викладання китайської мови 

Українсько-

Китайський центр 

розвитку культури 

і освіти 

Угода про 

залучення 

іноземних 

студентів до 

навчання 

27.12.2017-27.12.2022 Залучення абітурієнтів із 

КНР до навчання в НУОА 

Латвія (1) Університет 

Латвії, 

економічний 

факультет 

Академічна 

співпраця 

Меморандум про 

порозуміння 

25.10.2016-25.10.2019 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 
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обмін інформацією та 

матеріалами, спільні 

програми, дипломи обох 

університетів 

Литва (1) Клайпедський 

Державний 

Університет 

Прикладних Наук 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічну 

співпрацю 

12.09.2016-12.09.2021 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, спільні 

програми, дипломи обох 

університетів, Еразмус+ 

Молдова (1) Державний 

педагогічний 

університет «Іон 

Креанга» 

(Кишинів) 

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця 

Угода про партнерство 

та співпрацю  

19.04.2017-19.04.2022 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Нiмеччина (1) Український 

Вільний 

університет у 

Мюнхені 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

07.07.2011-07.07.2016 

(автоматично 

продовжено до 

07.07.2021) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Польща (29) Університет ім. 

Марії Кюрі-

Склодовської у 

Любліні 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

 20.04.2012 – 

невизначений час 

 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Гуманістична 

Академія ім. 

Александра 

Гейштора у 

Пултуську 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

04.07.2005-04.07.2014 

(автоматично 

продовжений до 

04.07.2017) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Вища 

Гуманітарно-

Природнича 

школа у 

Сандомирі 

 Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

26.09.2005-26.09.2015 

(автоматично 

продовжений до 

26.09.2020) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Білостоцький 

університет у 

Білостоці 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

12.01.2006-12.01.2016 

(автоматично 

продовжений до 

12.01.2021) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Жешувський 

університет  

Наукова 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 
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01.03.2012 – 

невизначений час 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Варшавський 

університет,  

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

22.01.2013-22.01.2018 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, програма 

подвійних дипломів, 

Еразмус+ 

Інститут 

Європейської 

інтеграції у 

Жешуві 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

01.02.2007-01.02.2012 

(автоматично 

продовжений до 

01.02.2022) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Люблінський 

Католицький 

університет Яна 

Павла ІІ  

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

16.05.2019-16.05.2024 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, Еразмус+ 

 

Державний 

Університет ім. 

Ш.Шимоновича  

у Замості 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

24.09.2009-24.09.2014 

(автоматично 

продовжений до 

24.09.2019) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Вроцлавський 

університет  

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

02.07.2010-02.07.2015 

(автоматично 

продовжений до 

02.07.2020) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Варшавський 

університет 

суспільних наук 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

05.03.2013-05.03.2018 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Академія ім. 

Якуба з Парадижу 

у Гожуві Вєлько-

польському 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

17.04.2013-17.04.2018 

(автоматично 

продовжений до 

17.04.2023) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, Еразмус+  

Вища школа 

міжнародних 

відносин і 

суспільної 

комунікації у 

Хелмі 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

21.06.2013-

невизначений час 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Університет ім. 

Яна 

Кохановського у 

Кєльце 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

25.09.2013-25.09.2018 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 
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обмін інформацією та 

матеріалами 

Вища школа 

підприємництва у 

Торуні, факультет 

міжнародних 

відносин 

Академічна 

співпраця 

Меморандум про 

порозуміння 

16.11.2013-

невизначений час 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Сілезький 

університет у 

Катовіце 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

22.11.2013 – 

невизначений час  

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, Еразмус+ 

Поморська 

академія у 

Слупську 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

19.12.2018-19.12.2023 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Університет 

Економіки у 

Бидгощі 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

01.08.2014-01.08.2019 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Університет 

Казимира 

Великого у 

Бидгощі 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

13.10.2016-

невизначений час 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, Еразмус+ 

Європейська 

Академія Бізнесу 

у Познані 

Академічна 

співпраця 

Договір про наукову  

співпрацю 

22.09.2016-

невизначений час 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, Еразмус+ 

Академія 

Готелярства і 

Гастрономії у 

Познані 

Академічна 

співпраця 

Договір про наукову  

співпрацю 

05.05.2016-05.05.2021 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Вища Школа 

Управління 

Охороною Праці у 

Катовіце 

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця 

Договір про співпрацю 

безстроковий 

17.05.2017 - 

безстроково 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Державний 

Східно-

європейський 

університет у 

Перемишлі 

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця 

Договір про наукову 

співпрацю 

26.05.2017 - 

безстроково 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 
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Вища Школа 

Бізнесу та 

Підприєм-ництва 

у Островці 

Свєнтокшись-

кому 

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця 

Угода про співпрацю у 

галузі освіти і науки, 

05.07.2017 – 05.07.2022 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Природничо-

Гуманітарний 

університет у 

Сєдльце 

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця 

Договір про наукову 

співпрацю, 08.09.2017 - 

безстроково 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Військова 

Технічна Академія 

ім. Я. 

Домбровського у 

Варшаві 

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця 

Угода про співпрацю, 

23.11.2017 - 

безстроково 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Вища Школа 

Економіки у 

Стальовій Волі 

Академічна 

співпраця 

Догорів про співпрацю 

30.08.2018 – 30.08.2023 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Медичний коледж 

Ягелонського 

університету у 

Кракові 

Лист намірів 

про співпрацю 

06.09.2019-06.09.2022 Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Університет 

Кардинала 

Стефана 

Вишинського у 

Варшаві 

Угода про 

співпрацю 

невизначений термін Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Португалія (2) Університет 

Лусофона у 

Лісабоні 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

26.05.2015-26.05.2020 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Університет Бейра 

Інтеріор 

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця 

Меморандум 

порозуміння про 

співпрацю 

11.04.2017-11.04.2020 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 
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міжнародних проектах 

Словацька 

Республіка (2) 

Університет 

Матея Бела у 

Банській Бистриці 

Угода про 

навчальну і 

наукову 

співпрацю 

Угода про навчальну і 

наукову співпрацю 

09.01.2018-09.01.2023 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Академічне 

товариство ім. М. 

Балудянського 

Угода про 

співпрацю 

06.09.2019-06.09.2024 Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

США (6) Університет 

Ілінойсу в Урбана-

Шампейн 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

21.06.2006- 21.06.2011 

автоматично 

продовжений до 

21.06.2021) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Університет 

Центральної 

Флориди 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

28.08.2006- 28.08.2011 

(автоматично 

продовжений до 

28.08.2021) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Північно-

Ілінойський 

університет 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

14.11.2007- 14.11.2012 

(автоматично 

продовжений до 

14.11.2022) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Університет 

Вебстер 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

14.11.2011- 14.11.2015 

автоматично 

продовжений до 

14.11.2019) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Коледж Назарет  Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

22.01.2013- 22.01.2018 

(автоматично 

продовжена до 

22.01.2023) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 
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Університет 

Північної Айови 

Порозуміння 

про співпрацю 

і наукове 

співробітництв

о 

20.02.2018-20.02.2023 Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Туреччина (5) Цивілізаційний 

університет у 

Стамбулі 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

18.06.2013- 

18.06.2015(атоматично 

продовжений до 

18.06.2019) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Університет Арел 

у Стамбулі 

Академічна 

співпраця 

Порозуміння про 

академічну співпрацю 

18.01.2016- 18.01.2019 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Стамбульський 

фонд науки і 

культури 

Академічна 

співпраця 

Меморандум про 

співпрацю 

16.05.2016- 

невизначений час 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Ататюркський 

університет 

(теологічний 

факультет)  

Науково-

дослідна, 

академічна, 

культурна 

співпраця 

Міжфакультетська 

угода про співпрацю, 

27.11.2017-27.11.2022 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Ерзурумський 

університет 

Ататюрк 

Академічна 

співпраця 

Меморандум 

порозуміння 

25.04.2018-25.04.2023 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Францiя (1) Французький 

університет РЕН ІІ 

у Рені 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

12.09.2009- 12.09.2015 

(автоматично 

продовжений до 

12.09.2018) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Хорватiя (1) Загребський 

університет у 

Загребі 

Академічна 

співпраця                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Угода про академічне 

партнерство та 

співпрацю 

25.03.2011- 

25.03.2016(автоматичн

о продовжений до 

25.03.2021) 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами 

Чеська 

Республіка (2) 

Університет 

Масарика, 

Академічна 

співпраця                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Угода про академічне 

партнерство та 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 
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філософський 

факультет 

співпрацю 

09.09.2015- 09.09.2020 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, Еразмус+ 

Університет 

Градець Кралови 

Академічна 

співпраця 

Угода про 

співробітництво 

02.02.2018 – 

невизначений час 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, науково-

дослідна співпраця, подвійні 

дипломи, спільна участь у 

міжнародних проектах 

Швеція (1) Стокгольмський 

університет, 

факультет 

психології 

Академічна 

співпраця 

Меморандум про 

співпрацю 

11.11.2016-11.11.2021 

Обмін науковцями, 

студентами, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, 

обмін інформацією та 

матеріалами, спільні 

програми, дипломи обох 

університетів, Еразмус+ 

 

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення 

наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз 

даних провідних наукових видавництв світу, про патентно-ліцензійну діяльність 

(зазначити окремо кожну базу та відповідний трафік).  

У Національному університеті «Острозька академія» функціонує потужна система 

бібліотечно-інформаційного забезпечення, що включає Наукову бібліотеку, ресурсні 

центри факультетів, інституту права ім. І. Малиновського, «Інституту дослідження 

української діаспори» та методичні кабінети при кафедрах. 

Робота в системі УФД «Бібліотека» та власній розробці – системі LitPro дозволяє 

автоматизувати основні бібліотечні процеси. Так, автоматизовано функції з 

комплектування та обліку фондів (АРМ «Комплектування»), формування, поповнення та 

корекція баз даних (АРМ «Бібліографія»), замовлення на видачу літератури (АРМ 

«Видача») та управління (АРМ «Адміністратор»). Створення та коригування списків 

рекомендованої викладачами літератури до навчальних курсів відбувається у системі 

LitPro. Можливості системи дозволяють кафедрам та факультетам  слідкувати за рівнем 

забезпеченості навчальних курсів бібліотечними ресурсами, надсилати запити щодо 

передплачених періодичних видань, автоматично генерувати актуальні звіти по 

забезпеченості літературою. Використовуючи спектр функцій системи LitPro, усі 

користувачі бібліотеки (студенти, викладачі, науковці) можуть отримати динамічну 

інформацію щодо наявності базової, іншої рекомендованої літератури та її розміщення, а 

також мають можливість здійснювати доступ до оцифрованих повнотекстових копій 

навчальної та методичної літератури. Комп’ютеризовані робочі місця у Науковій 

бібліотеці надають можливість доступу до інтернету та локальної мережі як бібліотеки, 

так і університету в цілому.  

Завдяки участі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька 

академія» у проекті «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 

університетах України» читачам бібліотеки у 2018 році була надана можливість отримати 

тестовий доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема: Routledge Handbooks 

Online, Routledge Historical Resources: History of Economic Thought, World Who's Who, 

Routledge Historical Resources: History of Feminism, Routledge Encyclopedia of Modernism, 

Routledge Encyclopedia of Philosophy Online, Routledge Performance Archive, 

CHEMnetBASE, Polpred.com. Огляд ЗМІ, Academic Search Premier, Business Source 

Premier, MasterFILE Premier, ERIC, GreenFILE, Health Source - Consumer Edition, Health 
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Source: Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, 

MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business News, Teacher Reference Center, AHFS 

Consumer Medication Information, European Views of the Americas: 1493 to 1750.  

Наукова бібліотека НаУОА має потужний відділ інформаційних технологій та 

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

та інформаційний супровід програмних продуктів, призначених для автоматизації 

основних процесів діяльності університету. Так, завдяки зусиллям працівників відділу у 

співпраці з інформаційно-технічним центром, Наукова бібліотека змогла стати 

консолідуючим осередком, який дозволив об’єднати практично усі інформаційні сервіси 

НаУОА в єдине інтегроване інформаційне середовище. Таке об’єднання стало можливим, 

у першу чергу, завдяки використанню можливостей проекту «Google Aps for Education». 

Наразі професорсько-викладацький склад, усі студенти та працівники мать облікові 

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

завдяки використанню хмарних сервісів Google, а й використати систему єдиної відкритої 

автентифікації для доступу до усіх сервісів Острозької академії. 

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

таких інформаційних сервісах: 

Навчальна платформа Moodle (moodle.oa.edu.ua), що представляє собою модульне, 

об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання. ІС Moodle використовується 

не лише для дистанційного навчання а й для забезпечення денної та заочної форм 

навчання. З допомогою цього середовища кожен викладач має можливість створити свій 

власний навчальний курс. Найчастіше в НаУОА використовують такі можливості 

Moodle: 

• розміщення навчальних матеріалів, програм, конспектів лекцій, планів 

практичних, семінарських, інструктивних відео-фрагментів, відео-лекцій із 

власного каналу YouTube, аудіо-контенту, посилань на цікаві ресурси тощо; 

• здійснення комунікації між викладачем та студентами з допомогою таких видів 

активності як форуми, чати, обмін короткими повідомленнями, тощо; 

• реалізація таких видів активності як спільне створення глосаріїв, вікі, баз даних; 

• контроль знань студентів з допомогою проведення тестувань з автоматичним 

оцінюванням спроб;  

• контроль виконання довгострокових завдань, реферативних та наукових робіт, 

наукових есе з можливістю встановлення термінів подання і автоматичною 

фіксацією часу подання таких робіт; 

• автоматична перевірка поданих робіт на унікальність із використанням 

університетської бази наукових робіт та індексом інтернет інтегрованим модулем 

«Unicheck»; 

• ведення журналу оцінювання, доступного для перегляду студентам, при цьому, 

кожен студент має можливість переглядати лише свій власний рейтинг та 

розглядати зауваження та коментарі, що стосуються саме його робіт. 

  

 Не менш популярною є власна розробка ІС «LitPro» (litpro.oa.edu.ua) – система 

управління методичним забезпеченням та літературою. Основним завдання цієї системи є 

створення та коригування списків рекомендованої викладачами літератури до навчальних 

курсів. Можливості системи для кафедр: 

• контроль рівня забезпеченості навчальних курсів бібліотечними ресурсами з боку 

кафедр;  

• внесення рекомендованої викладачами літератури по навчальних курсах; 

• надсилання запитів з приводу замовлення необхідної літератури у відділ 

комплектування; 

• автоматичне генерування актуальних звітів по забезпеченості літературою.  

• Можливості для користувачів бібліотеки (студентів, викладачів, науковців): 

https://moodle.oa.edu.ua/
https://litpro.oa.edu.ua/
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• отримання динамічної інформації щодо наявності базової, іншої рекомендованої 

літератури та її розміщення; 

• доступ до оцифрованих чи електронних повнотекстових копій навчальної, 

методичної літератури та періодики. 

 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). 

 ІС «QA» – quality analysis (qa.oa.edu.ua). Власна розробка призначена для 

відображення профілю науково-педагогічного працівника, здійснення самодекларування 

та самоатестації професорсько-викладацького складу, рейтингування викладачів, кафедр, 

факультетів університету, автоматичної генерації звітів про навчально-методичну, 

наукову, організаційну роботу, оцінювання студентами якості читання курсів 

викладачами, ведення індивідуальних планів викладача); 

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

та викладацьких наукових статей та тез; 

 Доступ до колекцій класичної музики, що підібрані 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: 

1. Електронний архів (eprints.oa.edu.ua), станом на грудень 2018 року нараховує 

понад 5971 записів, 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). 

 Інформаційні платформи, розгорнуті та впроваджені у 2018 р.  

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 «Економіка»; 

• Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія»; 

• Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія 

«Філологічна»; 

• Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Історичні 

науки. 

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

для автоматизованого планування, організації та проведення електронних конференцій. У 

листопаді - на початку грудня 2018 року на базі платформи була проведена IV науково-

практична он-лайн  конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-

комунікативних процесах: тенденції та перспективи». 

Автоматизована бібліотечна система з відкритим кодом koha (http://koha.oa.edu.ua). На 

даний час платформа розгорнута, працює в експериментальному режимі. У каталог koha 

здійснено успішну міграцію бібліографічних записів з двох електронних каталогів 

УФД/Бібліотека. Наразі Інститут досліджень української діаспори повністю перейшов на 

використання саме цієї системи. 

 

 

 

https://litpro2.oa.edu.ua/
https://qa.oa.edu.ua/
http://www.naub.oa.edu.ua/
about:blank
http://wit.oa.edu.ua/
http://www.eprints.oa.edu.ua/
http://theses.oa.edu.ua/
https://journals.oa.edu.ua/
https://conf.oa.edu.ua/
http://koha.oa.edu.ua/
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ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів (зазначити теми, зареєстровані в УкрІНТЕІ, наукових керівників, 

наукові результати, їх значимість – до 40 рядків). 

 

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра культурології та філософії 

«Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (державний реєстраційний 

номер 0113U002432; керівник: професор Зайцев М. О.). 

За результатами роботи опубліковано статей. З них 1 стаття у Scopus:  

1. Якубович М. М. Авіценна й авіценізм у мусульманській філософській думці на 

українських землях: посткласичний період (XVII – XVIII ст.). – Sententiae, 38:1 

(2019) 027-040. 

 

7 – в Index Copernicus: 

1. Fylypchuk S. Special spheres of the ugcc charitable activity in the light of confessional 

media: religious analysis. – Схід. Аналітично-інформаційний журнал, № 6 (158). – С. 

92 – 98. 

2. Альошина О. Функціонування ремісничої школи при Кам’янецькому 

православному братстві Подільської губернії у ХІХ ст. – Науковий журнал 

«Молодий вчений». – Випуск №2 (66) лютий. – С. 376-380. 

3. Альошина О. Освітня діяльність Кам’янецького православного братства у другій 

половині ХІХ ст. – Evropsky filozoficky a historicky diskurz. – Том 4. – Випуск 4. – 

С. 12-17. 

4. Филипчук С. Відповідь християнських конфесій сучасної України на гендерний 

дискурс. – Evropský filozofický a historický diskurz. – №1. – С. 129 – 134. 

5. Филипчук С. Протиабортна позиція християнських конфесій сучасної України як 

вектор гендерного дискурсу. – Гілея. – №145. – С. 160 – 164ю 

6. Якуніна К. Засади міжцерковних і міжконфесійних відносин у контексті діяльності 

Руської православної церкви у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. 

– Волинський Благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської 

Православної Богословської Академії Православної Церкви України. – №7. – C. 

177-187. 

7. Янковська Ж. Національно-концептний простір у романі П. Мирного «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?: паралельне прочитання (топос «Дім»). – STUDIA 

UKRAINICA POSNANIENSIA. – Zeszyt VІІ. S. 175-185.   

У фахових виданнях: 

1. Мініч А.П. Права, свободи і обов’язки людини: проблема визначення понять. – 

Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 

No1(19) http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17mappspdf  

2. Филипчук С. В. Вектори благодійної діяльності християнських церков України в 

світлі конфесійних медіа: Релігієзнавчий аналіз. – Вісник Львівського 

національного університету імені І. Франка. Серія Філософські науки. –  №21. – С. 

108 – 119.   

3. Шляхова О. Сакральний locus «дому» у профанному просторі «будинку». – 

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE. –  Випуск 5, 

Частина 1. – С. 135-141. 

4. Янковська Ж.  Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея 

«Старий і море». – Наукові записки БДПУ. Серія «Філологічні науки». – Випуск 

19.  С. 165–174. 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17mappspdf
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5. Янковська Ж. Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та 

національної культури. – Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Українознавство. – Випуск 21. С. 82–86. 

6. Янковська Ж. О. «Штирнайцятий рік сумний настав»: фольклорно-філософське 

бачення «трудної» історії України та її народу в період першої половини ХХ 

століття. – Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових 

праць. – С. 473- 481. 

У закордонних виданнях надруковано 11 статей, тез конференцій та статей в інших 

наукових виданнях – 15 публікацій.  

Результати досліджень апробовано на 10 конференціях в Україні та за її 

межами (Польща). 

Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено 3 конференції, 

1 один круглий стіл, учасниками яких були також науковці зі Словаччини, Польщі та 

Чехії.  

Захищена докторське дослідження: Петрушкевич М. С. на тему «Релігійна 

комунікація як об’єкт впливу масової культури: український контекст», консультант — 

проф. Зайцев М. О.   

Виконуються 4 кандидатські роботи.  

 

Кафедра журналістики 

«Новітні медіа — інструмент формування громадянського суспільства» (державний 

реєстраційний номер 0115 U 002275; керівник: доц. Годунок Зоряна Валентинівна). 

За результатами роботи опубліковано статті:  

1. Костюченко О. М. Як створювати новинні матеріали на телебаченні: поради 

журналістам-початківцям // Двомовний збірник наукових тез підсумкової 

викладацько-студентської конференції «Підвищення компетентності молоді у 

сфері журналістики як платформи для розвитку співпраці України та Республіки 

Польща» / ред. кол. : Е. М. Балашов, О. М. Костюченко, В. Ю. Фурман. – Острог-

Люблін, 2019. – С. 46-52. 

2. Назарук В. М. Ісламські мотиви в художній українській літературі. – Збірка 

наукових праць УЦІД. – С. 93–107. 

3. Назарук В. М.  Окремі штрихи до історії перекладів сакральних текстів 

англійською та грецькою мовами (на прикладі Корану) // Сучасне ісламознавство: 

науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2019. № 1 (1). С. 19-23.   

Результати досліджень апробовано на 9 конференціях в Україні та за її межами 

(Польща,Туреччина).  

 

Кафедра української мови і літератури 

«Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і 

комунікативному вимірі» (0119U101111; керівник: проф. Хом’як Іван Миколайович). 

За результатами роботи опубліковано статті:  

У Scopus: 

1. Вісич О.А. Амплуа як метдрамадраматичний локус в п’єсі Івана-Карпенка Карого 

«Житейське море» // Slavia. Ročníc 89, Sešit 4, S. 414-424. 

2. Максимчук В. В. Неозапозичення в українському футбольному інтернет-дискурсі 

// Slavia Centralis. Maribor, 2019. Številka 2, letnik XII. S. 96–113. 

3. Пухонська О. Я. Травматична пам’ять в українській літературній рецепції: 

симптоми пост залежності // PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI. № X/2, 2019 

С. 241-250. 

В Index Copernicus: 

1. Вісич О.А. Структура метадрами Людмили Коваленко «Героїня помирає 

в першому акті» // Закарпатські філологічні студії. Вип. 7. Т.  С. 112–116. 
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2. Вісич О.А. Жанрово-стильова диспозиція мета драми // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». 2019. 

Вип. 5 (73). С. 317–321. 

3. Вісич О.А. Театральний дискурс як основа метадраматизму в п’єсах Володимира 

Винниченка // Вчені записки Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Т. 30 (69), № 1. Т.2. 

С. 26-31. 

4. Кочерга С. О. Епістолярний травелог Валер’яна Поліщука // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Вип. 4 (72). 

С. 183-187. 

5. Пухонська О. Я. Травматична пам’ять в об’єктиві посттоталітарної літератури // 

BIBLIOTEKARZ PODLASKI. 2019/1 (XLII), S. 97-113. 

У фаховиї виданнях: 

1. Кочерга С.О. Поетика драматургії Лесі Українки у вимірах тілесності // Волинь 

філологічна: текс і контекст. Леся Українка і персоналії епохи. Вип. 26. С. 109-119. 

2. Хом’як І.М. Розвиток критичного мислення у студентів-філологів // УМЛШ. №1.   

С. 2-7. 

У закордонних виданнях надруковано 8 статей, тез конференцій та статей в інших 

наукових виданнях – 4 публікації.  

Науково-педагогічними працівниками захищено 3 докторські дисертації 

(Пухонська О., Вісич О. Петрушкевич М.). 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 

«Математичне і комп’ютерне моделювання природних, техногенних, економічних 

процесів та розробка інформаційних систем» ( завершується реєстрація теми, керівник: 

професор Власюк А. П.). 

За результатами роботи опубліковано 15 статей. З них статті у Scopus :  

1. Vlasyuk A., Zhukovskyy V., Zhukovska N., Safonyk A. Method of forensic analysis for 

compromising carrier-lock algorithm on 3G modem firmware // 2019 IEEE 2nd Ukraine 

Conference on Electrical and Computer Engineering UKRCON-2019. Lviv, Ukraine, 

2.07.2019-6.07.2019. p. 1179-1182. 

2. Andriy Matviychuk, Oleksandr Novoseletskyy, Serhii Vashchaiev, Halyna 

Velykoivanenko and Igor Zubenko. Fractal analysis of the economic sustainability of 

enterprise // The 8th International Conference on Monito-ring, Modeling & Mana-

gement of Emergent Economy (M3E2 2019).  SHS Web of Conferen-ces (eISSN: 2261-

2424 / EDP Sciences). Volume 65, 2019.  

3. Averkyna M., Lorents P. Some Mathematical and Practical Aspects of Decision-Making 

Based on Similarity // C. Stephanidis (Ed.): HCII 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-

030-30033-3_13, Q2. LNCS 11786, Springer pp., 168–179. 

WoS: 

1. Andriy Matviychuk, Oleksandr Novoseletskyy, Serhii Vashchaiev, Halyna 

Velykoivanenko and Igor Zubenko. Fractal analysis of the economic sustainability 

of enterprise // Тhe 8th International Conference on Monitoring, Modeling & 

Management of Emergent Economy. Volume 65, 2019. 

Index Copernicus: 

1. Аверкина М. Ф. Стійкість міської агломерації в забезпеченні регіонального 

розвитку // Бізнес Інформ. – (Науковий журнал, наукометричне видання, Index 

Copernicus).https://www.business-inform.net/annotated-

atalogue/?year=2019&abstract=2019_03_0  2019. – №3. - C. 108–113.  
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2. Averkyna M. F. Reverse logistic system for maintenance urban sustainable 

development // Modern engineering and innovative technologies. 2019. – Issue 8. – 

Part. 3. P. 25– 29.  

Фахові видання: 

1. Аверкина М.Ф., Карлова О.А. Регіональна інноваційна політика на засадах 

стійкості: сутність, особливості та завдання // Електронне наукове фахове видання 

«Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка». – 2019. том № 12. 

Тез конференцій та статей в інших наукових виданнях – 4 публікації.  

Опубліковано: 

1. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Цифрові 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики” – Острог: 

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

2. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька 

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

університету «Острозька академія» 2019.  

Виконується кандидатська робота: Клебан Ю. В. «Моделювання та інформаційні 

технології кредитного скорингу», керівник – проф. Матвійчук  А. В.  

 

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу 

«Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності 

національної економіки в ринкових умовах» (державний реєстраційний номер 

0102U005190; керівник: доктор економічних наук, доцент Козак Л. В.). 

За результатами роботи опубліковано статті. З них 1 стаття – у WoS, 1 – в Index 

Copernicus, 5 – у фахових виданнях. 

Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні та за кордоном.  

Виконуються 3 кандидатські роботи: 

1. Новак А. Ф. «Проблеми ринкового позиціювання закладів вищої освіти україни та 

шляхи підвищення його ефективності». Науковий керівник: д.е.н., доц. Козак Л. В.  

2. Ревко Н. І. «Позиціювання роздрібних торговельних підприємств споживчої 

кооперації України». Науковий керівник: д.е.н., доц. Козак Л. В.  

3. Бровді І. І. «Стратегічні аспекти управління прибутком аграрних підприємств». 

Науковий керівник: д. е. н., доц. Козак Л. В.  

 

Кафедра фінансів, обліку і аудиту 

«Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації» 

(номер державної реєстрації 0102U005190; керівник: д. ек. наук., проф. Н. А. Мамонтова) 

За результатами роботи опубліковано статті. З них 2 статті – в Scopus, 9 статей – в 

Index Copernicus, 2 статті – у фахових виданнях, 7 публікацій – тези конференцій та статі 

в інших наукових виданнях. 

Опубліковано монографії : 

1. Кривицька О. Р. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя: 

монографія. Острог, 2019. 360 с. 

2. Дем’янчук О. І. Формування та реалізація фінансового потенціалу 

збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України: 

монографія. Острог, 2019. 408 с. 

Наукові збірники: 
1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Економіка». Острог : Вид-во НаУОА, 2019. № 12 (40). 

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

«Економіка». Острог : Вид-во НаУОА, 2019. № 13 (41). 

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

«Економіка». Острог : Вид-во НаУОА, 2019. № 14 (42). 
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4. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Економіка». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. № 15 (43). 

Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні та за кордоном.  

Захищена докторська дисертація: О. Кривицька «Аналітичне забезпечення управління 

діяльністю компаній зі страхування життя». 

Виконується докторське дослідження: О. І.Дем’янчук Фінансовий потенціал у 

забезпеченні збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України  

науковий консультант д. ек. н., проф. С. В. Онишко.  

Виконується кандидатська робота: «Інвестиційний механізм стимулювання 

енергоефективності економіки України в  умовах сталого розвитку» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент аспірант кафедри 

фінансів, обліку і аудиту Р. Рувінскі, науковий керівник д. ек. н., проф. Н. А. Мамонтова).  

«Реформування податкової системи в контексті забезпечення сталого економічного 

розвитку України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 

Менеджмент аспіранта кафедри фінансів, обліку і аудиту В. О. Витюка, науковий 

керівник д. ек. н., проф. Н. А. Мамонтова.  

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Кафедра країнознавства 

«Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-

Східній Європі у ХVІ – ХХІ ст.» (державний реєстраційний номер 0116U005531; 

керівник: доц. С.О. Рудько).  

За результатами роботи опубліковано статті. З них  

- 1 статтю у Scopus – Podvorna O., Zhovtenko T., NATO Arctic Policy in Statu 

Nascendi // Romanian Political Science Review, 2019, vol. XIX, no. 2, p. 163-186 (Scopus Q4),  

- 2 статті у фахових виданнях: Кулаковський П. Новгород-сіверська гродська 

канцелярія: персональний склад // Наукові записки. Історичні науки. Острог: Вид-во 

Національного університету «Острозька академія», 2019. Вип. 28; Павлюк В. The Polish 

Issue in the European Countries’ Policy at the Beginning of the 19th century// Вісник 

Львівського університету. Серія історична. Львів. 2019. С. 37- 49. 

Монографія: 

Кулаковський П. М. Писар, шляхтич і пастир: Біографія володимирсько-берестейського 

єпископа Йосифа Мокосія-Баковецького (1595 - 1654). - Львів: Вид-во УКУ, 2019. - 504 с. 

Наукові збірники: 

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

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

Вип. 5. 132 с. 

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

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

Вип. 6. 254 с.  

Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні та за кордоном 

(Польща, Греція, Болгарія).  

 

Кафедра міжнародних відносин 

«Тенденції розвитку міжнародних відносин у євроатлантичному регіоні в XXI ст.» 

(державний реєстраційний номер 0116U005530; керівник: професор Т. В. Сидорук). 

За 2019 рік опубліковано 11 статей у наукових фахових виданнях України та 

інших держав за темою. Кафедра організувала і провела 2 круглих столи за темою. 

Завершено виконання 3 дисертаційних досліджень (Середюк Н., Близняк О., Жигайло В.), 

виконуються 6 дисертаційних досліджень. 
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Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні та за її межами 

(Греція, Грузія, Польща, Болгарія). 

Виконується докторське дослідження: 

Конопка Н. О. «Формування та розвиток феномену «агресія» в сучасних умовах 

міжнародних відносин: теоретико-методологічний та праксеологічний виміри», науковий 

консультант – д. юр. н., проф. Ю. О. Волошин. 

Виконуються дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії: 

Степанець П. В. «Енергетична політика Російської Федерації на пострадянському 

просторі», науковий керівник – проф. Т. В. Сидорук; 

Балашова О. В. «Еволюція партійних систем України і Республіки Польща (1989-

2015 роки)», науковий керівник – проф. Т. В. Сидорук; 

Кукалець О. Є. «Публічна дипломатія КНР в Європі (2012-2021 рр.)», науковий 

керівник – проф. Т. В. Сидорук; 

Нечипорук М. В. «Кібербезпека США наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.: 

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

Ярмоленко В. В. «Зовнішня політика держав Центральної Азії в контексті 

регіональної безпеки в постбіполярний період (на прикладі Казахстану, Узбекистану та 

Туркменістану)», науковий керівник – проф. А. Є. Атаманенко. 

  

Кафедра історії ім. М. П. Ковальського 

«Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби» 

(державний реєстраційний номер 0117U001305; керівник: проф. В. В. Трофимович). 

За 2019 рік опубліковано 6 статей у виданнях, що включені до бази Scopus та WoS:  

1. Смирнов А. Роль Митрополита Варшавського Діонісія Валединського в 

конституюванні УАПЦ формації 1942 року // Przegląd Środkowo-Wschodni. 

Warszawa, 2019. T. 4. S. 389-406.  

2. Smyrnov Andrii. THE UKRAINIAN ORTHODOX AUTOCEPHALOUS MOVEMENT 

DURING THE YEARS OF GERMAN OCCUPATION // Annals of the University of 

Craiova. History. 2019. Nr. 1(35). S. 43-53. (Scopus Q2). 

3. Трофимович В.В., Трофимович Л.І. "Карпатоукраїнський аспект зовнішньої 

політики європейських країн в період чехословацької кризи (1938-1939 рр.)". 

Международный историческиий журнал "Русин". Молдова. 2019. № 57. С. 251-

270. (Q1 Scopus). 

4. V.Trofymovych, A. Sukhykh. STRUGGLE FOR PROVISIONS BETWEEN SOVIET 

PARTISANS AND UKRAINIAN INSURGENTS IN 1943 – 1944 IN VOLYN 

REGION. East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. – 

Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2019. – Issue 12. P. 149-158 (Web of 

Sciense). 

5. Мельник О., Трофимович В. "Вони повірили в мене, а я повірив у них" 

(особливості наукової школи М. Ковальського)//Український історичний журнал. 

№ 1, 2019. C. 137-165. 

6. Yaremchuk, V. The problem of ethnicity of Chernyakhiv archeological culture in the 

scientific heritage of Mykhailo Braichevskyi// East European Historical Bulletin / [chief 

editor Vasyl Ilnytskyi]. – Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2019. Vol. 11, 

190–201. 

 11 статей опубліковано у наукових фахових виданнях України та інших держав. 

Опубліковані монографії: 

1. Ковальський Микола. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / упоряд. 

М.Б. Близняк. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. 296 с. 
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2. Яремчук В. Люблінська унія в українській радянській історіографії. Спільна 

спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці 

XIX i XX ст.: колективна монографія. Херсон, 2019. С. 299-306. 

3. Yaremchuk, V. P. (2019). CHAPTER 15. POLITICIZATION OF HISTORY: TERMS, 

METHODS, SIGNIFICANCE. Relevant research of historical sciences : collective 

monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019, 280–297. DOI https://doi.org/10.36059/978-

966-397-100-1/280-297. 

4. Yaremchuk, V. P. (2019). HOW IMPERIAL HISTORIANS BECAME NATIONAL: 

THE EXAMPLE OF ONYKII MALYNOVSKYI. Chronology in the timeline of 

historical knowledge : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 135–153. DOI 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-138-4/135-153. 

Наукові збірники: 

1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні 

науки.  Острог, 2019. Випуск 28.  

2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні 

науки.  Острог, 2019. Випуск 29.  

Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні та за її межами (Польща, 

США). Науково-педагогічними працівниками та студентським науковим товариством 

імені О. Оглоблина організовано і проведено  конференції, презентації круглі столи, 

учасниками яких були викладачі, студенти, аспіранти НУОА. 

Виконуються 10 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук/доктора 

філософії. 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

 

Кафедра державно-правових дисциплін 

 «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер 

державної реєстрації: 0110U000890; керівник: д. юр. н., проф. І. В. Дробуш ).  

Наукові публікації в українських і зарубіжних наукових виданнях, тези конференцій: 

1. Drobush, I., Olkina, O., Vodopian, T., But, I. Constitutional guarantee of the right to 

judicial protection in disputes concerning the invalidity of a will as grounds for the 

acquisition of property rights in Ukraine//Amazonia investiga. Vol. 8 Núm. 22 

Septiembre – octubre.  766- 772 (WoS). 

2. Drobush I. Municipalism in Ukraine: historical experience and perspectives on 

development // Форум права (Index Copernicus).  

3. Дробуш  І.В. Староста як обов’язкова складова системи місцевого самоврядування 

ОТГ в Україні в Україні// Актуальные проблемы правовых, экономических и 

гуманитарных наук: материалы VIII международной научной конф. Минск: БИП. 

9 апреля 2019. С.15 – 16. 

4. Дробуш І.В. Вибори Президента України: актуальні питання виборчого процесу// 

Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи. 

Збірник матеріалів учасників Першої науково-практичної конференції. 2019. С. 21-

25. 

5. Дробуш І.В. Безпосередня участь громад у місцевому самоврядуванні як основний 

каталізатор процесу розвитку децентралізованої моделі місцевого самоврядування 

в Україні// Конституційно – правове будівництво на зламі епох: пошуки 

оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково – практичної конференції. 

2019. С.206 – 210. 

6. Дробуш І.В. Децентралізація публічної влади та зміцнення місцевого 

самоврядування в доктрині конституційної демократії проф. Л.Юзькова// 

Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез 

міжнародної науково – практичної конференції – Частина 1. Хмельницький: 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-100-1/280-297
https://doi.org/10.36059/978-966-397-100-1/280-297
https://doi.org/10.36059/978-966-397-138-4/135-153
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Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 

С.180 -184. 

Результати дослідження апробовано на конференціях в Україні та за її межами 

(Білорусь). 

Виконується докторська дисертація 

Мартинюк Р.С. «Змішана республіканська форма правління як спосіб організації і 

взаємодії вищих органів держави». 

Виконується кандидатська дисертація: 

Кренціль Б. О. Повноваження об’єднаних територіальних громад в сфері регулювання 

земельних відносин (муніципально – правова характеристика), науковий керівник 

І. В. Дробуш). 

 

Кафедра цивільно-правових дисциплін 

 «Проблеми здійснення особистих немайнових та майнових прав» ( державний 

реєстраційний номер 0116U003797; керівник: канд. юр.  наук, доц. Р. А. Лідовець) 

За результатами роботи опубліковано статті: 

1. Блащук Т.В. Договір як підстава безоплатного користування річчю у законодавстві 

України та республіки Білорусь// Актуальные проблемы правовых, экономических 

и гуманитарных наук. Материалы VII международной научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. 

Минск, 9 апреля 2019 г. 

2. Шминдрук О.Ф. Проблеми визначення територіальної юрисдикції (підсудності) 

згідно нової редакції цивільного кодексу України// Актуальные проблемы 

правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VII международной 

научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов и студентов. Минск, 9 апреля 2019 г. 

 Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні та за її 

межами (Білорусь). Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено 

круглий стіл. 

Виконується докторське дослідження: 

Блащук Т. В. Елементи цивільно-правового договору: теоретико-правовий аспект; 

науковий консультант: Дзера О.В.  доктор юридичних наук, професор кафедри 

цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.    

 

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін 

«Актуальні проблеми кримінального права: генеза, тенденції розвитку, зв'язки з 

іншими галузями права, наука, якість кримінального закону» (державний реєстраційний 

номер 0112U000775; керівник: д. юр. н., професор В. О. Попелюшко). 

За результатами роботи опубліковано фахові статті. 

В Index Copernicus:  

1. Максимчук О.О. Правова форма економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель: поняття та види// Вісник Південного 

регіонального центру Національної академії правових наук України. №19 (2019) С. 

80-87. 

2. Скарбарчук О.Г. Майновий стан юридичної особи як елемент доказування у 

вирішенні питання про розстрочення штрафу ів порядку ч.3 ст. 96-7 КК 

Кримінального кодексу України// Підприємництво, господарство і право. № 3. 

2019. С. 322-326. 

3. Скарбарчук О. Г. Предмет та межі доказування при застосуванні до юридичних 

осіб заходів кримінально-правового характеру// Visegrad Jurnal on Human Rights. 

№4.-2019. С.181-185.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Київський_національний_університет_імені_Тараса_Шевченка
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4. Шабаровський Б.В. Перевірка показань свідка під час допиту у кримінальному 

процесі України// Підприємництво, господарство і право. № 6 (2019). С. 287-291. 

5. Шабаровський Б.В. Способи перевірки речових доказів у кримінальному процесі 

України// Вісник ХНУВС. Bulletin of KhNUIA. 2019. № 2 (85). С. 105-111. 

6. Шабаровський Б.В. Содержание и понятие проверки доказательств в уголовном 

процессе Украины// Legea si Viata. IUNIE. 2019. C. 109-113. 

Опубліковано монографії: 

1. Колос М. І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність: 

монографія / М. І. Колос. - Київ: ВД “Освіта України”, 2019. - 836 с. 

2. Петро Кралюк Петро Конашевич-Сагайдачний – творець української нації./П. 

Кралюк. – Київ.: Фоліо, 2019 р., 176 с. 

Захищено докторське дослідження:  

Колос М. І. «Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність». 

Захищена кандидатська дисертація: 

Шабаровський Б. В. «Перевірка доказів у кримінальному процесі України»  

Виконується докторська дисертація 

Герасимчук О. П. «Взаємозв’язок кримінального та кримінального процесуального 

права у правовому механізмі їх реалізації» 

Виконуються 4 кандидатські роботи: 

Матвійчук М. А.  Кримінально-виконавче право в працях І.О. Малиновського. 

Науковий керівник: проф. В. О. Попелюшко 

Рижик С. О. Проблеми кримінально-правової охорони атмосферного повітря і 

водних об’єктів (вод) у регіонах промислового використання надр України, науковий 

керівник: доц. М. І. Колос 

Скарбарчук О. Г. Предмет доказування при вирішенні питання про застосування 

заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у кримінальному процесі, 

науковий керівник: доц. О. П. Герасимчук 

Ткачук Б. В. Використання соціальних мереж при протидії розслідуванню 

кримінальних правопорушень, науковий керівник: доц. О. П. Герасимчук 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності 

«Теоретико-методологічні аспекти розуміння текстів культури» (державний 

реєстраційний номер 0109U001581; керівник: доц. Бондарчук Я. В.). 

За результатами роботи опубліковано статті в українських та зарубіжних наукових 

виданнях. З них 1 стаття – у WoS: 

Zasiekina L., Zhuravlova O. (2019). Acculturating Stress, Language Anxiety and 

Procrastination of the International Students in the Academic Settings, 26 (1). 

В Index Copernicus: 

1. Бондар В. Д. Наукова новизна як методологічна характеристика дослідження: 

сутність та підходи до розуміння поняття [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // 

Молодий вчений. – 2019. – №4 (68). – Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/68/.  

2. Бондарчук Я.В. Вплив релігійно-світоглядних чинників на організацію ростору в 

будівлях найдавніших поселень Близького Сходу XI-VII тисячоліть до н.е.//Вісник 

ХДАДМ. Історія мистецтва. №2. С. 38-45. 

3. Бондарчук Я.В. Найдавніші зображення пар тварин, людей і териантропів 33-31 

тисячоліття до нової ери// Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: 

Мистецтвознавство. № 1 (вип.40). С.221-228. 

 Видано 3 монографії: 
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1. Бондарчук Я. В., Бондарчук В. О. (2019). Храм Святого Федора Острозького. Львів 

: Видавництво Святого Володимира. 110 с. 

2. Шершньова О.В. (2019). Формування нової моделі культурного простору (на 

прикладі громад Рівненщини): монографія. Український культурний фонд. Острог: 

ФОП-видавець Свинарчук Р.В.344 с. 

3. Шершньова О.В. (2019). CSR: Українські реалії або долаючи прірву в очікуваннях. 

LFM Book. 98 с. С. 27-35. 

Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні та за її межами 

(Польща). Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено V науково-

практичну online конференцію «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-

комунікативних процесах: тенденції та перспективи». 
 

Кафедра психології та педагогіки 

«Теоретико-експериментальне дослідження особистості українського інтелігента» 

(державний реєстраційний номер 0115U002774; керівник: доц. О. В. Матласевич). 

За результатами роботи опубліковано статі, з у Scopus: Shovkova O., & Pasichnyk I. 

The illusion of thinking in metacognitive monitoring of university students// Journal of 

Cognitive Science. 2019, № 20(1),79-110.   

У WoS: Handzilevska, H., Nikitchuk, U. & Balashov E. Psycholinguistic Aspects of 

Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants // 

Psycholinguistics. 2019, V. 26 (1). https://psycholing 

journal.com/index.php/journal/article/view/707.      

У фахових виданнях опубліковано 6 статей, в зарубіжних наукових видання – 6.  

Монографії: 

1. Блащак Івона, Вознюк Олександр, Жуковський Василь, Плиска Юрій. Вчитель 

і виклики ХХІ ст. Традиції та цінності, SGGW, Warszawa 2019, 180 s. (укр. 

мовою). 

2. Svitlana Loboda, Yuriy Plyska, Koncepcja „kreatywności pedagogicznej 

nauczyciela” we współczesnym dyskursie naukowym, SGGW, Warszawa 2019, 120 

s.                          

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

NG PROFESSIONAL SUCCESS OF TEACHERS AND JOURNALISTS DURING

 REFORMS IN UKRAINE // Europa Środkowo – Wschodnia w procesie 

transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny.   Wpływ reform na poziomie 

zawodowym i stan psychiczny nauczycieli na Ukrainie. 

Наукові збірники: 

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

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

8. 

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

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

9. 

Результати досліджень апробовано на 10 конференціях в Україні та за її межами 

(Польща). Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено 2 

методологічних семінари, 1 науково-практичну конференцію.  

Упродовж року захищено 1 кандидатську дисертацію  (Педоренко В.М.), 4  

магістерських роботи.   
 

Кафедра політології та національної безпеки 

«Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз» (державний 

реєстраційний номер 0109U001582; керівник: проф. Ю. В. Мацієвський). 

https://psycholing/
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За результатами роботи опубліковано статті, тези конференцій в українських та 

зарубіжних науких в иданнях. З них у Scopus: 

6. Zhovtenko T. NATO Arctic Policy in Statu Nascendi / T. Zhovtenko, O. Podvorna // 

“Studia Politica. Romanian Political Science Review”, vol. XIX, no. 2, 2019. – 163–186.  

7. Малиновська Н. Кримські траєкторії у публічній політиці на материковій частині 

України: конструкція наративу етнічної політики після 2014 року рецензії // 

Ідеологія і політика. – No 1(12), 2019. – С. 41-59. 

8. Lebediuk W. Fluid Party Systems in Post-Communist Countries, 1992−2019 // Rocznik 

Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 17 (2019) Zeszyt 1. - s. 89-104.  

В Index Copernicus:  

1. Мацієвский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2019) Внутрішній конфлікт чи прихована 

агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі (Internal Conflict 

or Hidden Aggression: Competing Accounts and Expert Assessments of the War in 

Ukraine’s Donbas). Політичне життя (№2). с. 55-68. 

2. Балашова О. Політичні партії України: стабілізуючий чи дестабілізуючий чинник 

у забезпеченні національної безпеки держави? // Вісник Маріупольського 

державного університету Серія: Історія. Політологія: збірник наукових праць 

Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов, Вип 

25, ст. 63-75. 

Видано навчальний посібник:  

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

університет «Острозька академія», 2018. – 291 с. 

Видано збірник за матеріалами конференції: 

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

збірник матеріалів IІI міжнародної науково-практичної конференції / 14 червня 2019 р., м. 

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

Пилипчук В.Г., Радзієвська О.Г., Романов М.С. – НаУОА, НДІІП НАПрН України. – К.: 

ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 308 с. 

Викладачі кафедри взяли участь у конференціях, організованих в Україні та за 

її межами (Польща, Фінляндія, Угорщина, Вірменія).  

Триває підготовка кандидатських дисертацій: 

1. Рибачок С. Л. «Становлення та розвиток партійних систем України та Польщі: 

порівняльний аналіз детермінантів», науковий консультант – проф. В. В. 

Трофимович  

2. Кардаш С. Ю. «Механізми державного управління формуванням середнього класу 

як основи нової активізуючої моделі соціальної держави в Україні», науковий 

консультант – проф. Ю. В. Мацієвський. 

3. Кундельський Д. В. «Феномен структурного насилля та його прояви в Україні», 

науковий консультант – проф. Ю. В. Мацієвський.  

 

Кафедра громадського здоров’я 

«Соціально-гігієнічний моніторинг та оцінка ризиків в контексті розбудови системи 

громадського здоров’я України» (державний реєстраційний номер 0117U007510; 

керівник: доц. І. В. Гущук). 

За результатами роботи опубліковано статті, тези конференцій в українських та 

зарубіжних науких в иданнях. З них в Index Copernicus:  

1. Гущук І.В. Проблемні питання при поводженні з медичними відходами в Україні// 

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- №3(81) 2019.- 

Київ-Тернопіль, 2019. С. 44-50. 

2. Гущук І.В. Досвід моніторування стану забруднення атмосферного повітря в 

Рівненській області у період 2007-2017 рр.// «Довкілля та здоров`я», №4 (93) 

2019р. - Київ, 2019. С. 57-60.   
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У фахових виданнях: 

1. Гільман А.Ю., Кулеша Н.П. Упровадження навчально-терапевтичної програми 

«Психосоматика» в практичну діяльність психолога// Науковий журнал "Наукові 

записки Острозької академії. Серія "Психологія".2019. – Вип. 9. – С. 85-92. 

2. Брезицька Д.М., Гущук І.В. Проблемні питання при поводженні з медичними 

відходами в Україні// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я 

України. 2019.  № 3 (81). С.44-50. 

Викладачі кафедри взяли участь у конференціях, організованих в Україні та за її межами. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

 

Кафедра англійської мови та літератури 

«Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової 

літератури» (номер державної реєстрації № 0116U003796; керівники: проф. В. М. 

Жуковський, доц. О. Ю. Костюк)  

За результатами роботи опубліковано статі в українських та зарубіжних наукових 

виданнях. З них – в Index Copernicus:  

Karen Eicher, Oksana Kostiuk National University of Ostroh Academy Learning the 

semantics of verbs with the prefix пере- in the system of the Ukrainian language as a foreign 

language// Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія 

Філологія., 2019 – Вип. 5(73). – С. 298–302.  

Видано науково-методичний посібник: Методичні рекомендації по написанню 

наукових робіт з напрямку “ФІЛОЛОГІЯ”». Укладачі проф. Худолій А.О., доц. 

Ковальчук І.В., доц. Коцюк Л.М.  

Результати досліджень апробовано на 8 всеукраїнських та міжнародних 

конференціях.  

Виконуються 2 кандидатські роботи:  

1. Сімак К. В. «Тенденції розвитку академічної мобільності студентів у системі 

вищої освіти Канади», науковий керівник – проф. В. М. Жуковський; 

2. Басюк К. В. «Психоаналітичний підхід до фентезі «Гаррі Поттер» британської 

письменниці Джоан Кетлін Ролінґ», науковий керівник – доц. Л. В. Зелінська.  

Організовано та проведено II-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

англійської мови.  
 

Кафедра індоєвропейських мов  

«Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (державний 

реєстраційний номер 0116U003900; керівник: доц. І. В. Ковальчук). 

За результатами роботи опубліковано статті в українських та зарубіжних наукових 

виданнях. З них 2  статті у в Index Copernicus:  

1. Белявська О. О., Кратюк Ю.К. Układ słownika polskiej gwary Podola // Наукові 

записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». Випуск 2 (70), — Острог, 2018. 

2. Ковальчук І.В. Інноваційні технології формування іншомовної комунікативної 

культури студентів філологів // Наукові записки Національного університету 

"Острозька академія". Серія Філологія., 2019 – Вип. 5(75).  

Видано наукові збірники: 
1. Наукові  записки Національного університету  "Острозька академія". Серія 

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

Випуск: 5 (73). 

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

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

– Випуск: 6 (74). 
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3. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія 

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

Випуск: 7.   

Навчальн-методичний посібник: 

«Методичні рекомендації по написанню наукових робіт з напрямку 

“ФІЛОЛОГІЯ”» Укладачі проф. Худолій А.О., доц. Ковальчук І.В., доц. Коцюк Л.М. 

Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено:   

1. IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні 

дослідження в умовах міжкультурної комунікації».  

2. Міжнародна науково-практична заочна конференція „Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації”. 

Виконуються дисертаційні дослідження: докторська дисертація доцент Ковальчук І. В. – 

«Психологія іншомовної комунікативної культури особистості».  

Виконуються 4 кандидатські дисертації: 

1. Захарчук О. М. «Моральне виховання старшокласників серед середніх 

загальноосвітніх шків французьких викладачів», 

2. Кратюк Ю. К. «Сучасна польська мова на Україні (на прикладі досліджень 

лексичних одиниць польського діалекту Городка Подільського)». 
3. Попчук М. А. «Стильові особливості метакогнітивного контролю студентів в 

процесі засвоєння лексичного матеріалу». 

4. Сіліванова І. М. «Міжнародна академічна мобільність іноземних студентів в 

університетах Франції як педагогічне явище (70-ті роки XX – початок XXI 

століття)».  

 

Кафедра міжнародної мовної комунікації 

 «Особливості професійної англійської для немовних спеціальностей вищих навчальних 

закладів» (державний реєстраційний номер 0116U005532; керівник: доц. 

Г. В. Крайчинська.  

 За результатами роботи опубліковано статті в українських та зарубіжних наукових 

виданнях.  

З них у Scopus:  

1. Bobkov V. Linguistic and cultural semantic peculiarities of metrological phraseological 

units with components-names of volume, capacity and weight of friable bodies and 

liquids in English, German, Polish and Ukrainian languages. // Scientific Journal of 

Polonia University. - Czestochowa. - 2019 (DOI: 10.23856/3508).  

2. Stattin, H., Svensson, Y., &Korol, L. Schools can be supporting environments in 

disadvantaged neighborhoods// International journal of Behavioral Development. 43(5), 

383-392. 

В Index Copernicus: 

Галецький C.М. Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-

комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. 

Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 24-37. 

Видано навчальний посібник: 

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

НаУ ОА, 2019. 

Наукові збірники: 

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

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

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

Результати досліджень апробовано на всеукраїнських та міжнародних конференціях в 
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Україні. Проведено інтернет-конференцію “English for specific purposes”.  

Виконуються кандидатські роботи: 

1. Бобков В. О. «Семантичні особливості метрологічної фразеології», науковий 

керівник: О. Б. Ткаченко.  

2. Галецький С. М. «Формування комунікативної компетентності майбутніх 

викладачів іноземних мов засобами особистісно-орієнтованих інформаційно-

комунікаційних технологій», науковий керівник: проф.  В. М. Жуковський. 

3. Мусійчук Т. І. «Висловлення обурення у структурно-семантичному та 

комунікативно-прагматичному аспектах (на матеріалі англомовної прози ХХ-ХХІ 

століть)», науковий керівник: проф. Е. К. Коляда. 

 

Кафедра англійської філології 

 «Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу» (номер державної реєстрації 0116U005587; 

науковий керівник: д. політ. наук, проф. А. О. Худолій). 

За результатами роботи опубліковано статті в наукових українських та зарубіжних 

наукових виданнях. З них 1 стаття в Scopus:   

 1. Bruno Ferreira Costa, Anatoliy Khudoliy. The  relevance of public speech in the 

presidency of Donald Trump – the US elections in analysis// Communication Studies. № 29, 

2019, с. 103-126 

Фахове видання: Худолій А. О. Сучасні виклики в АТР // «Американська історія та 

політика»: науковий журнал. К.: «ІМВ», 2018. № 6. С. 72-81. 

 Науковий збірник: 

Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”. 

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

 Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні та за її межами 

(Португалія, Польща).  

Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено конференцію 

(Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Лінгвосоціокультурні 

аспекти комунікації»), за матеріалами якої опубліковано збірник студентських наукових 

робіт. Круглий стіл, присвячений обговоренню сучасних тенденцій у лінгвістиці та 

перекладознавстві. 

Виконується кандидатська робота: 

Заблоцький Ю.В. «Функціонування економічної терміносистеми в 

американському політичному дискурсі», наук. керівник: канд. філол. наук, доц.  Л.К.  

Малімон.  

 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та розробок 
(навести дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових приладів та обладнання 

іноземного або вітчизняного виробництва їх вартість у вигляді таблиці за формою нижче) 

 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою та 

мовою оригіналу) і його марка, рік 

випуску, фірма-виробник, країна 

походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і) підрозділ(и) для 

якого (яких) здійснено закупівлю 

Вартість, 

тис. гривень 

1 2 3 4 

    

 

XІ. Заключна частина 
(надати зауваження та пропозиції щодо забезпечення департаментом науково-технічного 

розвитку МОН організації та координації наукового процесу у закладах вищої освіти та наукових 

установах, основних труднощів та недоліків в роботі закладів вищої освіти та наукових установ при 

провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2019 році; щодо налагодження більш ефективної 

роботи в організації цих процесів.) 
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Недостатність фінансування наукової діяльності. Виражається в тому, що окремі 

наукові підрозділи університету (лабораторії та центри) не мають достатнього 

бюджетного фінансування. Це значно обмежує можливості розвитку наукових напрямків, 

які ними започатковані. Більшіть цих лабораторій функціює на волонтерських засадах. 

Відтік науково-педагогічних кадрів. Останнім часом спостерігається тенденція 

зменшення молодих вчених в університеті, причиною чого є низька заробітня плата.  

Несприятливий «клімат» щодо комерціалізації наукових розробок університетів через 

високе оподаткування. Можливим шляхом вирішення може бути щось на кшталт 

«податкового кредиту», коли університет може звернутися до держави, аби повернути 

сплачені податки з наукової діяльності. Однак слід передбачити, що ці кошти мають бути 

цілеспрямовано направлені на розвиток наукової діяльності університетів (закупівля 

обладнання для лабораторій, розвиток інфраструктури наукової діяльності в університетах 

і под.).  

Слабкий контакт між бізнесом та академічним середовищем. Відповідно, низька 

зацікавленість бізнес-середовища інноваційними розробками, з одного боку; невміння 

академічного середовища ефективно презентувати можливості комерціалізації власних 

розробок, з іншого. Одним із можливих варіантів вирішення може бути створення 

регіональних платформ, своєрідних «бірж» інновацій, які б сприяли поширенню 

інформації про інноваційні проекти університетів та інформували науковців про запити 

від бізнес-середовища. 

 

 

 

 

Проректор  

із науково-педагогічної роботи    __________                    Дмитро ШЕВЧУК 
                                                                                     (підпис)                      

                                                                                                                                    (ініціали, прізвище) 

 

 


