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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%, 2020 р. — 77,7 %, 2021 р. — 78,8%. 

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%, 2020 р. — 12,4%, у 2021 р. — 15,8% збільшення науково-

педагогічних працівників із сторонніх організацій за рахунок залучення професіоналів-практиків. 

 

№ 

п/п 

Професорсько-викладацький склад 2017 р. 2018 р. 2019р. 2020 р. 2021 р. 

1. Чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників, всього осіб, з них: 

204 

 

196 

 

206 194 

 

202 

           докторів наук, професорів 44 47 43 50 48 

кандидатів наук, доцентів 116 113 115 100 104 

викладачів без наукових ступенів 53 30 48 44 50 

2. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за основним місцем роботи, 

всього осіб, з них: 

176 

 

 

169 

 

 

176 170 170 

           докторів наук, професорів 31 34 35 42 42 

кандидатів наук, доцентів 102 103 102 90 92 

викладачів без наукових ступенів 43 32 39 38 36 

3. Чисельність науково-педагогічних 

працівників, які працювали за сумісництвом, 

всього осіб, з них:   

33 

 

27 

 

27 24 32 

           докторів наук, професорів 13 10 8 8 6 

кандидатів наук, доцентів 14 10 13 10 12 

викладачів без наукових ступенів 1 7 6 6 14 
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в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, у вигляді таблиці: 

Категорії 

робіт 

2017 2018 2019 2020 2021 

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 4 879,100 3 621,251 2 472,7 — — — — 

Прикладні  — — — — — — — — — — 

Госпдоговірні  4 430,672 5 2221,349 12 634,1  501,772 3 1 255 123 

 

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 2021 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.; захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 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.  

-  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.; захищена 1 дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора історичних наук і 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук. 

Викладачами та аспірантами університету за 2021 рік було захищено 1 докторську і 7 кандидатських 

дисертацій.  

кандидатські дисертації: 

1. Балашова О.В., спеціальність 052 – Політологія 

2. Близняк О.А., спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку 

3. Заблоцький Ю.В., спеціальність 10.02.04 – Германські мови  

4. Мельник П.В., спеціальність 081 – Право 

5. Мусійчук Т.І., спеціальність 10.02.04 – Германські мови 

6. Середюк Н.П., спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку  

7. Якимчук О.В., спеціальність 081– Право  

докторські дисертації: 

1. Іщук С.І., спеціальність 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень 

 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності  

а) важливі результати за усіма закінченими у 2021 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 2020 рік; коротко 

описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне 

застосування) 

Роботи не виконувалися. 

 

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

назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2021 рік; коротко описати 
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одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування). 

Роботи не виконувалися. 

 

ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2021 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 

«Предмет та 

межі 

доказування при 

вирішенні 

питання про 

застосування 

заходів 

кримінально-

правового 

характеру до 

юридичних осіб 

в кримінальному 

процесі» 

 

О.Г. Скарбарчук, 

доктор філософії 

в галузі права 

1. Розроблено перелік 

обставин, які підлягають 

встановленню в 

провадженні щодо 

юридичної особи (п.7 ч.1 

ст.91 КПК України), 

виокремлено 4 різновиди 

предмету доказування у 

провадженні щодо 

юридичної особи.  

2. Запропоновано шляхи 

вирішення проблемних 

аспектів застосування 

заходів кримінально-

правового характеру до 

правонаступників 

юридичних осіб, посадові 

особи яких вчинили 

кримінальні 

правопорушення. 

3. Розроблені алгоритми 

встановлення обставин, що 

входять до предмету 

доказування у провадження 

щодо юридичної особи. 

Західноукраїнськи

й національний 

університет,  

МОН України,  

м. Тернопіль, 

вул. Львівська,11  

05.05. 

2021 р.  

№ 379 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи. 

Розробки 

впроваджені при 

викладанні курсів 

«Кримінальний 

процес» (освітній 

ступінь 

«бакалавр»), 

«Доказування в 

кримінальному 

процесі» (освітній 

ступінь «магістр»), 

що сприяло 

розширенню та 

поглибленню 

знань студентів за 

напрямом 

підготовки 081 

«Право» 

2 «Предмет та 

межі 

доказування при 

вирішенні 

питання про 

застосування 

заходів 

кримінально-

правового 

характеру до 

юридичних осіб 

в кримінальному 

процесі» 

 

О.Г. Скарбарчук, 

Упроваджено підхід автора 

щодо унеможливлення 

встановлення обставини 

вчинення кримінального 

правопорушення від імені 

юридичної особи. 

 

Луцький 

національний 

технічний 

університет,  

МОН України, 

м. Луцьк,  

вул. Львівська,75. 

 

25 травня 

2021 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи. 

Упроваджено при 

викладанні курсу 

«Правові позиції 

кримінального 

права» (освітній 

рівень «магістр»), 

що розширює та 

поглиблює знання 

майбутніх фахівців 

з права.  
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доктор філософії 

в галузі права 

3 «Предмет та 

межі 

доказування при 

вирішенні 

питання про 

застосування 

заходів 

кримінально-

правового 

характеру до 

юридичних осіб 

в кримінальному 

процесі» 

 

О.Г. Скарбарчук, 

доктор філософії 

в галузі права 

1. Розроблено перелік 

доказових фактів, які 

підлягають встановленню 

для підтвердження наявності 

або відсутності факів 

(обставин), включених до 

предмету доказування у 

провадженні щодо 

юридичної особи. 

2. Розроблено авторський 

підхід до трактування 

понять «вчинення 

кримінального 

правопорушення від імені 

юридичної особи», 

«неправомірна вигода, 

набута (отримана) 

юридичною особою» та 

«майно, права та обов’язки, 

пов’язаних з вчиненням 

кримінальних 

правопорушень».  

ТОВ «Юридична 

компанія 

РУБІКОН 

КОНСАЛТИНГ 

ГРУП»,  

м. Харків,  

вул. Багалія, 

будинок 17,  

офіс 25 

05 травня 

2021 р.  

№ 050521 

Налагоджено 

співпрацю. 

Упровадження 

розробок мають 

практичне 

значення і 

використовуються 

адвокатами 

компанії для 

представництва 

інтересів 

юридичної особи 

щодо якої 

здійснюється 

провадження; 

надають додаткове 

обґрунтування 

позиції 

представника 

юридичної особи 

щодо якої 

здійснюється 

провадження в 

частині закриття 

такого 

провадження з 

реабілітуючих 

підстав.   

4 «Кримінально-

виконавче право 

в працях І.О. 

Малиновського: 

історичний 

аспект» 

 

М.А. Матвійчук, 

доктор філософії 

в галузі права 

1.Упроваджено авторський 

підхід, щодо висвітлення 

передумов зародження, 

взаємопов’язаних стадій 

(етапів) розвитку 

кримінально-виконавчого 

права на українських землях 

у прадавню добу, в період 

Київської Русі, 

ГалицькоВолинської 

держави, в період Великого 

князівства Литовського, Речі 

Посполитої, Української 

козацької держави за 

«Правами, за якими 

судиться малоросійський 

народ» 1743 р., на 

українських землях у складі 

Російської імперії та у перші 

роки радянської влади в 

Україні на основі наукових 

праць І. Малиновського. 

2. Виявлено, що згідно 

поглядів І. Малиновського 

основним фактором 

втілення у життя заходів, 

спрямованих на створення 

умов співіснування 

засуджених шляхом 

виправно-трудового впливу 

є примусова праця та 

Хмельницький 

університет 

управління та 

права імені 

Леоніда Юзькова, 

МОН України, 

м. Хмельницький, 

вул. Героїв 

Майдану,8    

10 вересня 

2021 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи. 

Результати роботи 

використовуються 

в навчальному 

процесі 

Хмельницького 

університету 

управління та 

права імені 

Леоніда Юзькова 

при проведенні 

лекційних та 

семінарських 

занять з 

навчальних 

дисциплін «Історія 

держави і права 

України», «Історія 

політичних і 

правових вчень», 

«Кримінальне 

право», 

«Кримінально-

виконавче право».    
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культпросвітня робота 

ув’язнених у виправно-

трудових установах.  

3. Упроваджено історико-

правові знання про 

негативне ставлення І. 

Малиновського до 

революційної розправи в 

період революційних подій 

1917 р. та постреволюційне 

радянське кримінально-

виконавче право, критичне 

ставлення І. Малиновського 

щодо неправового самосуду 

та саморозправи, 

революційного терору з 

боку радянських 

позасудових та судових 

органів. 

5 «Кримінально-

виконавче право 

в працях І.О. 

Малиновського: 

історичний 

аспект» 

 

М.А. Матвійчук, 

доктор філософії 

в галузі права 

1. Розкрито концепцію 

пенітенцірної справи та 

соціального захисту 

населення від злочинності І. 

Малиновського.  

2. Упроваджено теоретичні 

положення про особливості 

виконання кримінальних 

покарань у вигляді смертної 

кари та заслання у 

Московському князівстві та 

Російській імперії на основі 

праць І. Малиновського. 

3. Кокретизовано та 

доповнено важливі дані про 

наукову діяльність І. 

Малиновського на підставі 

архівних матеріалів, завдяки 

рукописним не 

оприлюдненим працям І. 

Малиновського, доповнено 

його бібліографію, 

включаючи 2-ий випуск 

книги «Кровавая месть і 

смертные казни» (1909 р.) 

майже усі примірники якої 

були знищені, рукописи 

вченого про звичаєве право 

в «Кобзарі» Т. Шевченка 

тощо. 

Івано-

Франківський 

юридичний  

інститут 

Національного 

університету 

«Одеська 

юридична 

академія»,  

МОН України, 

м. Івано-

Франківськ, вул. 

Максимовича,13  

14 вересня 

2021 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи. 

 

 

IV. Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до друку у 2020 році у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science): 

 

Scopus 

№ 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск),  

перша-остання сторінки 

роботи 

1 2 3 4 5 

  

1 Balashov, E., Metacognitive Awareness and International Journal of 2021. 9(2).                                     
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Pasichnyk, I., & 

Kalamazh, R. 

Academic Self-Regulation of HEI 

Students 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education  

С. 161-172  

2 Balashov, E., 

Pasichnyk, I., & 

Kalamazh, R. 

Metacognitive Awareness and 

Academic Self-Regulation of HEI 

Students 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education  

2021. 9(2).                                     

С. 161-172  

3 Handzilevska, H., 

Kalamazh,V., Ratinska, 

O.,& Khmiliar, O. 

The Role of Sanogenic and 

Critical Thinking in Preventing 

the Emotional Burnout of Young 

Primary School Teachers. Youth 

Voice Journal: Mode:  

Young People In 

Education, 

https://www.rj4allpublica

tions.com/product/the-

role-of-sanogenic-and-

critical-thinking-in-

preventing-the-

emotional-burnout-of-

young-primary-school-

teachers/ 

2021. Vol. 3.                             

С. 15-23. ISBN 

(ONLINE): 978-1-

911634-35-5. Access 

 

4 Кулеша Н.П. Peculiarities of Attitude to the 

Disease in Adulthood  

 

Journal of Cognitive 

Science 

2021. 22(1). С. 111-133 

 

5 Кулеша Н.П. The Knowledge about Symptoms 

and it’s Genesis as a Factor for 

the Development of 

Psychosomatic Disorders in 

Youth  

Youth Voice Journal, 

IBSN (ONLINE): 978-1-

911634-20-1 

2021 

6 Shevchuk, D., 

Matusevych, T., 

Kolesnyk, L.  

Youth civic education: Global 

trends and the Ukrainian case 

Youth Voice Journal 2021 (Special issue 2), 

pp. 46–56 

 

7 Shevchuk D.,             

Khudoba K. 

Religion and ecological ethics 

through the lenses of the 

secularization of the moral sphere 

Journal for the Study of 

Religions and Ideologies 

vol. 20, issue 60 

(Winter2021), pp. 177-

190 

8 Kraliuk P.,               

Karpovets M.  

  

The Gnoseological and 

Ontological Dualism of Lesia 

Ukrainka’s «The Forest Song»  

Slavia Orientalis  TOM LXX, NR 2, 2021. 

– S. 331-345 

9 Sydoruk T.,  

Tymeichuk I., 

 Kukalets O. 

China's efforts at influence in 

Europe, targeting the media and 

public opinion 

European Journal of East 

Asian Studies 

20 (2). 2021.                                 

Рp. 396-413 (Q2) 

10 Kraliuk, P,.  

Sydoruk, T,. & 

Tymeichuk, T. 

Opportunities for Young People 

to Study in Theological Education 

Institutions of Ukraine 

Youth Voice Journal: 

Young People In 

Education 

Vol. 4. Рp. 34-44 (Q4) 

 

11 Atamanenko, A., 

Sakhniuk, O., & 

Atamanenko V. 

Young Ambassadors of Ukraine: 

Ukrainian International Students 

Youth Voice Journal: 

Young People In 

Education 

Vol. 1, pp. 7-22. ISBN 

(ONLINE): 978-1-

911634-20-1 (Q4) 

12 Balashova, O. & 

Savchuk V. 

Electoral Participation and 

National Identity: Searching for 

Common Ground 

Youth Voice Journal: 

Young People In 

Education 

Vol. 2. Рp. 21-33 (Q4) 

13 Vitalii Gatseliuk, Lesia 

Strelbitska, Oleh 

Herasymchuk, Andriy 

Pavlyshyn, Valeriia 

Khrystiuk   

The influence of religion on the 

norms of criminal law and 

process: an international-

comparative study  

Amazonia Investiga URL : 

https://amazoniainvestiga

.info/index.php/amazonia

/article/view/1672  

14 Olha Balatska, Tetiana 

Blashchuk, Yaroslava 

Orlovska 

 Publication date: January 2021. 

Student`s right for safe living and 

studying environment in 

pandemic conditions  

Youth Voice Journal ISBN 978-1-911634-21-8 

(Q2) 

 

15 Худолій А.О. Participation of Young People in 

Public and Political Life of 

Ukraine 

Youth Voice 

Journal: Young People In 

Education  

2021. Vol. 1, pp. 72-83 

(Q4) 

16 Galetskyi S., Information and communication Youth Voice Journal 2021. Рp. 43-60 

https://qa.oa.edu.ua/user/works/4
https://qa.oa.edu.ua/user/works/4
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Turzhanska O., 

Galetska T. 

technologies as a means of 

forming the communicative 

competence of young teachers of 

foreign languages at the 

university  

 

 

Web of Science 

1 Arkhanhelska, Alla M. 

 

Transformational Potential of the 

Biblical Idiom «A Wolf in 

Sheep's Clothing» in Modern 

Russian Speech 

Tomsk state university 

journal 

Issue 462. Page 5-13 

Published 2021  

2 Aloshyna O.,  

Smyrnov A., 

Yankovska Zh., 

Blyzniak M.,  

Marchuk V. 

Organisational foundations of 

functioning of the Right-Bank 

Ukraine orthodox brotherhoods 

from the 1850s 

 Journal of Education 

Culture and Society 

2021. Vol. 13 No. 2.  

3 Natalia Konopka, 

Mariia Avhustiuk, 

Iryna Tymeichuk, 

Oksana Sakhniuk, 

Eduard Balashov 

Online studying instructional 

measures at the international 

relations department 

Journal of Education 

Culture and Society 

Vol. 12 No. 1 (2021):              

Р. 322-334  

4 Антонюк Я., 

Трофимович В. 

Протиборство спецслужб 

закордонних центрів ОУН із 

КДБ (1960-ті – початок 1990-х 

рр.) 

Український 

історичний журнал 

 

2021. № 3. С.114-125  

5. Smyrnov, Andrii, 

Trofymovych, 

Volodymyr  

Warsaw Council of the Ukrainian 

Autocephalous Orthodox Church 

of 1944 and its consequences 

(Варшавський Собор 

Української Автокефальної 

Православної Церкви 1944 р. та 

його наслідки). 

East European Historical 

Bulletin 

2021. № 19. С. 165-173 

6. Yankovska Z.O.,  

Sorochuk L.V. 

Anthropological Dimension of the 

Philosophical "Literature-Centric" 

Model of Ukrainian Romanticism 

Аnthropological 

measurements of 

philosophical research 

№ 19, 2021. S.127–137 

 

7 Aloshyna O.,               

Smyrnov A., 

Yankovska Zh., 

Blyzniak M.,                           

Marchuk V.  

Organizational foundations of 

functioning of the Right-Bank 

Ukraine orthodox brotherhoods 

from the 1850s to 1900s.  

Journal of Education 

Culture and Society. 

Warszawa 

2021. Vol. 12. № 2.                

S. 242–250 

 

8. Шевчук Д.M. Рецензия на книгу: Paweł 

Krupa. “Na Zachód” i “Z dala od 

Moskwy”? Publicystyka Mykoły 

Chwylowego lat 1925–1926. 

Historia – idee – konteksty. 

Kraków: UNIVERSITAS, 2018. 

529 pp., ill. Bibliografia. Indeks 

nazwisk. ISBN: 97883-242-3453-

0 

Ab Imperio 2021. Nr 4 

 

9. Shestopal, I., 

Tsekhmister, Y., 

Papusha, V. 

 

Gender features of professional 

self-realization of a woman’s 

personality 

Laplage em Revista 

(International): Editorial 

Authors and Associated 

Researchers 

2021. vol.7, n. 3A, Sept. - 

Dec. 2021, p.452-462 

ISSN: С. 2446-6220 

 

Прийняті до друку  

Scopus  

1 Karpovets M., 

Karpovets K., 

Kostiuchenko O.  

Realities and Prospects of Project 

Learning for Students of the 

Humanitarian Profile 

Youth Voice Journal 

(Scopus) 
 

http://ampr.diit.edu.ua/article/view/236062
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/236062
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/236062
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2 Кочерга С.О. Discourse of post-orientalism in 

the writings of Lesya Ukrainka 

Studi Slavistici  

 

XVIII (2021) 2  

3 Tetiana Sydoruk, 

Oksana Kukalets, 

Maria Avhustiuk 

EU- China student mobility: 

Policies, Opportunities and 

Challenges 

Studia Politica 2021. № 2  (Q4) 

4 Sydoruk T., Pavliuk V., 

Tymeichuk I. 

The european union’s 

transformative power in the 

countries of the eastern 

partnership 

Politics in Central 

Europe 

22 (1) (Q3) 

5 Новоселецька С.,                          

Шапран Н.В., 

Мусійчук Т.І.,  

Сімак К.В. 

Communicative and functional  

components  of discourse 

 

Журнал «Linguistics 

and culture» 

 

6 Пелипенко О.А., 

Коцюк Л.М., 

Пелипенко О.О. 

Corpus Based Study of the 

Functioning of Realia Of the 

Novel by Camilo Jose Cela «The 

Hive» and their Renderinginto 

Ukrainian Novel’s Translations 

Журнал «Cognitive 

Studies» 

 

 
WoS 

1 Ivanchuk N., 

Mamontova N. 

Payroll Taxes Increase 

Reserves in Ukraine 

Independent Journal 

of 

Management & 

Production 

V. 12, n. 2, March-

April 2021 

2 Попелюшко В.О., 

Матвійчук М.А., 

Гонгало С.Й., 

Герасимчук О.П., 

Боржецька Н.Л. 

Ioannikii Malynovskyi AS an 

enlightener of the history of law   

Journal of Education 

Culture and Society 
 

 

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 2021 р. студентами опубліковано 191 наукова стаття, частина з яких була написана у співавторстві 

(21). У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 

7 студентів отримали дипломи переможців (Наказ МОНУ від 28. 07. 2021 р. № 865). У звітному році видано 4 

студентських наукових збірники, за матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених – 2  

збірники.  

 

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 

2017 2321 /  85 % 122 42 % 

2018 2297 / 85 %  61 30 % 

2019 2321 / 87 % 58 11 % 

2020 2233 / 86 %  50 30 % 

2021 1974 / 83 % 41 13 % 

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). 

 

Науково-дослідний центр «Інститут дослідження української діаспори імені професор Любомира 

Винара» діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року. 

Створений за ініціативи видатного американського вченого українського походження професора Любомира 

Романа Винара. Діяльність Інституту спрямована на вивчення різних аспектів функціонування української 
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еміграції та закордонного українства, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами 

рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською 

громадськістю поза межами України. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Розсіяні по світах… Колективна монографія / Л. Василів-Базюк, Н. Солонська, Л. Дзира та ін. 

Відп. ред. І.О. Рибачок, А.Є. Атаманенко. Острог: Національний університет «Острозька академія», 

НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара», 2020. (розділ 

«Культурно-просвітницька діяльність українських жіночих організацій повоєнної Західної 

Німеччини та Австрії»). 

2. Хоменко О. Далекосхідна Одіссея Івана Світа. Монографія / Українська вільна академія наук у 

США. – Національний університет "Острозька академія", Інститут досліджень української діаспори 

імені професора Любомира Винара // Київ; Нью-Йорк. – 2021. 583 с. 

3. Atamanenko, A., Sakhniuk, O., & Atamanenko V. Young Ambassadors of Ukraine: Ukrainian 

International Students // Youth Voice Journal: Young People In Education. – Vol. 1, pp. 7-22. ISBN 

(ONLINE): 978-1-911634-20-1 (Q4). 

4. Атаманенко А., Годжал С. «…Є й цілий ряд наукових праць, які крім Вас ніхто написати не 

зможе»: листування Марка Антоновича з Дмитром Чижевським // Академічна традиція 

українського зарубіжжя: історія і сучасність. [Збірник наукових праць на пошану проф. Альберта 

Кіпи]. – Київ – Нью-Йорк. – 2021, с.277-351. 

5. Рибачок І. Українське жіноцтво Австрії та спроби відновлення діяльності Союзу українок (1945-

1957) // Зовнішні справи. – 2021, № 5. С. 35-43. 

6. Рибачок І. Українські діти в Ді-Пі таборах Західної Німеччини та Австрії (друга половина 1940-х - 

початок 1950-х років) // Старожитості Лукомор'я. – 2021, № 5 (8). C. 126-139. 

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

Закордонне українство: вчора, сьогодні, завтра а (URL: https://idud.oa.edu.ua/vyshyvka-vzhytti-

ukrayinskogo-zhinocztva- povoyennoyi-zahidnoyi- nimechchyny-ta-avstriyi/)  

8. Міжнародна наукова відеоконференція до 130-ліття з початку української імміграції до Бразилії. 

10-11 вересня 2021 р. 

9. Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження». 21-22 жовтня 

2021 р. 

НЦ Інститут практичної психології та психотерапії є структурним підрозділом Національного 

університету “Острозька академія”. Розпочав свою діяльність у 2015 році. Створений з метою підготовки 

психологів,  як практиків що вміють здійснювати допомогу у вирішенні психологічних проблем. Особлива 

увага приділяється навчанню і підвищенню кваліфікації спеціалістів, які проводять психосоціальну 

реабілітацію осіб, які пережили кризову ситуацію. Напрями досліджень: розробка та впровадження навчальних,  

навчально-терапевтичних програм спрямованих на оволодіння студентами системою знань із практичної 

психології та психотерапії, навичками психологічного консультування;  проведення наукових досліджень у 

відповідних галузях, інтервізійних груп практикуючих психологів,  спеціалізованих лекцій, науково-

практичних семінарів, конференцій; вирішення комплексних задач психологічної діагностики, психокорекції, 

експертизи, розробка та адаптація особистісних психологічних тестів. Наукові дослідження  в науковому центрі 

виконуються науковими, науково-педагогічними  працівниками кафедр університету, аспірантами та 

докторантами, студентами. В структуру Інституту практичної психології та психотерапії входять: Науково-

дослідна лабораторія когнітивної психології, Майстерня практичного психолога. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Hilman, A., Matlasevych, O., Kulesha, N., & Balashov, E. Peculiarities of Attitude to the Disease in 

Adulthood // Journal of Cognitive Science (Scopus). – 2021, 22(1). С. 111-133. 

2. Balashov, E., Pasichnyk, I., & Kalamazh, R. Metacognitive Awareness and Academic Self-Regulation of 

HEI Students // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education 

(Scopus). – 2021, 9(2). С. 161-172.  

3. Волошина-Нарожна В.О. Когнітивні викривлення як джерело помилок персоналу БЩУ при 

використанні експлуатаційних процедур // Сучасні дослідження когнітивної психології: збірник тез 

Міжнародної інтернет-конференції (м. Острог, 31травня 2021 р.). Острог: В-во НаУОА. – 2021. 

С.20-21. 

Науково-дослідний центр інноваційних і неінвазійних технологій в охороні здоров’я є науковим, 

діагностичним, профілактичним і навчальним підрозділом Національного університету «Острозька академія». 

Діяльність Центру спрямована на: забезпечення навчального, реабілітаційно-діагностичного  процесу,  

підготовки,  перепідготовки і підвищення  кваліфікації   науково-педагогічних   кадрів   та   проведення   і 

впровадження  у  практику  охорони  здоров'я  результатів наукових досліджень. Проведення науково-дослідної 

роботи, апробація та впровадження нових інноваційних і неінвазівних технологій в охороні здоров’я; 

підготовку здобувачів вищої освіти та зацікавлених осіб для роботи у профілактичному, реабілітаційному, 

рекреативному, охоронно-захисному та соціально-побутовому напрямах. 

https://idud.oa.edu.ua/vyshyvka-vzhytti-ukrayinskogo-zhinocztva-%20povoyennoyi-zahidnoyi-%20nimechchyny-ta-avstriyi/
https://idud.oa.edu.ua/vyshyvka-vzhytti-ukrayinskogo-zhinocztva-%20povoyennoyi-zahidnoyi-%20nimechchyny-ta-avstriyi/
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Результати роботи за 2021 р. 

1. Лях Ю.Є., Лях М.В. Оцінка впливу інверсійних та декомпресійних реабілітаційних методів на стан 

функціональних систем організму. Розділ в колективній монографії. 

2. Гущук І.В. Концептуальні підходи до розбудови системи охорони громадського здоров’я України. 

Монографія // Національний університтет «Острозька академія», Острог 

3. Лях Ю.Є., Лях М.В. Нейромережевий аналіз термограм молочної залози з використанням оцінки 

фрактальної розмірності розподілу поля температур в нормі і при патологічних процесах // 

Клінічна інформатика і телемедицина. – 2021, № 1. 

4. Марченко О.С., Білюк С.П., Стадніков Г.В. Теоретичний огляд мотиваційних аспектів занять 

спортом у студентів ЗВО // Наукові записки  НУ «Острозька академія». Серія «Психологія»: 

науковий журнал. Острог: вид - во  НаУОА. – 2021. №13. 112 с. – С. 58-62. 

Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров'я». Діяльність Центру 

спрямована на сприяння розбудові системи охорони громадського здоров’я України через запровадження, на 

національному рівні принципу «Охорона здоров’я - в усіх політиках держави», зміцненню пріоритетності 

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

середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, вивчення соціально-демографічних та медико-

екологічних ризиків на індивідуальному та популяційному рівні. Основні напрями діяльності діяльності 

Центру: розробка, затвердження та впровадження методології з оцінки  ризиків для життя і здоров’я людини; 

організація, координація та проведення наукових досліджень по вивченню факторів середовища 

життєдіяльності людини (біологічних, хімічних, фізичних, соціальних), які можуть негативно впливати на 

життя та здоров’я людини; вивчення та оцінка демографічної ситуації на місцевому, регіональному та 

національному рівні; аналіз захворюваності населення на місцевому, регіональному та національному рівні; 

вивчення соціально-економічних умов проживання людей в міській та сільській місцевості на основі 

вибіркового анкетного опитування; дослідження рівнів негативного впливу факторів середовища 

життєдіяльності людини на захворюваність, виникнення тривоги та фобій серед людей в т.ч. молодого віку 

(молоді та/або підлітків); дослідження особливостей переживання українськими громадянами (учасники 

військового конфлікту в Україні, члени їхніх сімей, вимушено переміщені та інші особи), соціально-екологічної 

кризи, що виникла внаслідок військового конфлікту в Україні з подальшою розробкою та апробацією 

відповідної комплексної моделі психосоціальної реабілітації та просвіти; вивчення особливостей саногенного 

(екологічного) мислення та психологічних механізмів його формування у громадян. Участь в обґрунтуванні, 

розробці та впровадженні ефективних методів щодо його формування на індивідуальному та популяційному 

рівні; розрахунок реальних та прогнозованих соціально-економічних збитків, пов’язаних з погіршенням 

демографічної та санітарно-епідемічної ситуації, збільшенням захворюваності та смертності серед населення. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Гущук І.В. Аpplication of behavioral economics insights to increase effectiveness of public awareness 

of covid-19 // «Wiadomości Lekarskie» (Wiad Lek. 2021;74(5):1125-1129). 

2. Shestopal, I., Tsekhmister, Y., Papusha, V. Gender features of professional self-realization of a woman’s 

personality // Laplage em Revista (International): Editorial Authors and Associated Researchers (WoS). – 

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

3. Гущук І.В. Hygienic aspects of substantiation of conceptual bases of development of system of public 

health care of Ukraine // «Wiadomości Lekarskie» (Wiad Lek. 2021;72(3):799-800. 

4. Гущук І.В. Радіаційні ризики та психічне здоров`я в постчорнобильський період // Програма та тези 

доповідей Загальних зборів НАМН-«Тридцять пять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та 

майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14.04.2021, Київ. – 2021 р. С.16. 

Науковий центр «Саногенна педагогіка та психологія» створений з метою  напрацювання 

інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем у сфері саногенної (оздоровчої), 

транскультурної, корекційної педагогіки, психології та психолого-педагогічної терапії. Напрями досліджень: 

конструктивні життєві стратегії та стилі поведінки  особистості в стресових та кризових ситуаціях та в умовах 

інфодемії; психологічні потреби та дидактичні запити освітян та осіб третього віку; розвиток саногенного 

мислення та рефлексії, емоційного інтелекту та саморегуляції дітей, підлітків та дорослих; стимулювання 

акмерозвитку особистості; інноваційні технології у сферах само-менеджменту, управління персоналом, 

клієнтінгу та коучінгу; педагогічні техніки по відновленню позитивного ставлення дітей до навчання, методів 

емоційного навчання та виховання, комплексного розвитку здібностей (когнітивної (здатністю до пізнання) і 

емоційної (здатністю до любові) дітей, підлітків та дорослих; специфіка інклюзивної освіти; методи 

психотерапії у сфері освіти; психологічна, медіа- та кібер- безпека вчителів та учнів. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Тимощук Є.А., Ткачук О.В. Оптимізація метакогнітивного моніторингу запам’ятовування 

інформації у процесі навчальної діяльності // Сучасні дослідження когнітивної психології: збірник 

тез Міжнародної інтернет-конференції (м. Острог, 31 травня 2021 р.). Острог: В-во НаУОА. – 2021. 

С.24-27. 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202105114.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202105114.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202105115.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202105114.pdf
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2. Ратінська О.М., Гандзілевська Г.Б. Психологічний аналіз творів Лесі Українки крізь призьму 

формування психологічного імунітету до кібербулінгу // Матеріали студентського міжвузівського 

Е-вебінару, присвяченого 150-літтю від дня народження Лесі Українки, 25 лютого 2021 року/ укл. 

Романюк С.З., Мафтин Л.В., Спорняк А.В. Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича. – 2021. С.111-114. 

3. Гандзілевська Г., Штурхецький С. Когнітивний вимір навчання цифровій грамотності освітян та 

журналістів: виклики доби інфодемії // Сучасні дослідження когнітивної психології: збірник тез 

Міжнародної інтернет-конференції (м. Острог, 31 травня 2021 р.). Острог: Вид-во НаУОА. – 2021 

С. 5-7. 

4. Гандзілевська Г., Ратінська О.М., Тимощук Є.А. Психологічні умови формування дитячої 

обдарованості в метафоричних наративах острозьких письменників-емігрантів крізь призму 

психологічного імунітету та саморегуляції // Розвиток обдарованої особистості: світовий та 

вітчизняний контексти: матеріали методологічного семінару. Київ, 18–20 листопада 2021 року. – 

Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2021. С. 105-110. 

5. Гандзілевська Г.Б. Кондратюк В.В. Ресурси та бар’єри інформаційно-психологічної безпеки 

вчителів початкових класів в умовах онлайн-навчання: резилієнс підхід // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. Острог: 

Вид-во НаУОА. – 2021, № 12. С. 35-40. 

Центр політичних досліджень (CPR). Місія Центру полягає у посиленні статуту політичних 

досліджень в Україні, налагодженні професійного діалогу з вітчизняними і закордонними партнерами. У фокусі 

уваги Центру мало чи поверхнево вивчені теми, осердям яких є процеси політичних трансформацій,  що 

тривають в Україні від здобуття незалежності. Напрями діяльності: проведення фундаментальних і прикладних 

досліджень, презентація їх результатів у формі конференцій, семінарів, круглих столів тощо; надання наукових, 

консультаційних, експертних та інших послуг структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим 

суб’єктам; співпраця з українськими та міжнародними виданнями з метою посилення наукової комунікації і 

поповнення публічної сфери якісним науковим та аналітичним продуктом; залучення наукових і науково-

педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання 

теоретичних та прикладних досліджень; організація і проведення наукових заходів, присвячених аналізу 

політичного процесу в Україні; громадянська освіта - проведення публічних заходів експертами Центру в 

НаУОА,  Україні та за кордоном; популяризація наукових та аналітичних досліджень з політичної 

проблематики у вітчизняних та міжнародних медіа; участь експертів Центру у міжнародних проектах, мережах 

і професійних асоціаціях з метою проведення індивідуальних і колективних досліджень. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Мацієвський Ю. Структурні, інституційні та суспільні обмеження на шляху авторитаризму в 

україні. Вступ до європейських студій: навчальний посібник / За редакцією Дмитра Шевчука, 

Віталія Лебедюка, Олени Шершньової та Томаша Стемпнєвського. Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020, С. 155-176. 

2. Y. Matsiyevsky, Mixed Values and Societal Constraints: The Weak Prospects for Authoritarianism in 

Ukraine // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. –  Vol. 29, no. 2, 2021. p.135-

158. https://muse.jhu.edu/article/787691 

3. Y. Matsiyevsky, Internal Conflict or Hidden Aggression: Competing Accounts and Expert Assessments of 

the War in Ukraine’s Donbas // Civil War? Interstate War? Hybrid War? Dimensions and Interpretations 

of the Donbas Conflict in 2014-2020. Edited by Jakob Hauter. – Vol.227, 2021 p.165-190. 

https://www.ibidem.eu/en/civil-war-interstate-war-hybrid-war-9783838213835.html  

4. Д. Кундельський, Перспективи мирної трансформації конфлікту на Донбасі в руслі теорії Й. 

Гальтунга // Політикус. – Вип.4, 2021. С.39-46. DOI https://doi.org/10.24195/2414-9616.2021-4.6 

5. Круглий стіл «Екватор президентства В. Зеленського: здобутки та прорахунки. 13 травня 2021 р. 

Аналітичний центр «Школа політичної аналітики “Поліс”» – це аналітичний центр НаУОА, 

діяльність якого спрямована на те, щоб інтегрувати науковий та експертний потенціал університету з метою 

продукування якісних досліджень. Аналітичний центр проводить дослідження, результати яких сприяють 

впровадженню рішень на основі доказів (evidence-based decision-making) та даних (data-based decision-making) в 

процесі вироблення та реалізації публічної політики. Напрями досліджень: громадський моніторинг стратегії 

регіонального розвитку Рівненської області; доброчесність та інклюзивність демократичних процесів в Україні; 

реформа державного управління в контексті впровадження політики відкритих даних; ґендерна рівність та 

аналіз політик через інструмент ґендерно-орієнтованого бюджетування; моніторинг проєвропейських реформ у 

сферах демократизації, прав людини, належного врядування та верховенства права; дослідження результатів 

виборів до органів публічної влади та діяльності політичних партій на регіональному рівні; вивчення 

політичних процесів в регіонах України. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Lebediuk W. Czynniki warunkujące stabilność polityczną: wyjaśnienie procesu zmian instytucjonalnych w 

krajach postkomunistycznych (1990-2020) // Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne. – Vol.7, 

№ 1, 2021, s.13-43. 

https://muse.jhu.edu/article/787691
https://www.ibidem.eu/en/civil-war-interstate-war-hybrid-war-9783838213835.html
https://doi.org/10.24195/2414-9616.2021-4.6
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2. Лебедюк В.М. Рівненська область: аналітичний матеріал // Індекс Євроінтеграційного 

економічного поступу регіонів України 2014-2019. – Чернігів : Поліський фонд міжнародних та 

регіональних досліджень, 2021. - С. 119-125. 

3. Науковий семінар «Як здобути перемогу в стипендіальній програмі «Завтра.UA?». 2 листопада 

2021 р. 

4. Науковий семінар «Як користуватися аналітичними продуктами «VoxUkraine?». 18 листопада 2021 

р. 

5. Панельна дискусія «World Values Survey 2020: що ми дізналися про Україну?». 13 травня 2021 р. 

6. Онлайн-презентація дослідження «Індекс євроінтеграційного економічного поступу Рівненської 

області за 2014 – 2019 роки». 20 травня 2021 р. 

Центр соціальних досліджень (ЦСД) – науково-дослідний підрозділ факультету політико-

інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія». ЦСД проводить соціальні 

дослідження на забезпечення потреб стейкхолдерів у виробленні маркетингових та політичних рішень на 

локальному та регіональному рівнях. Напрями досліджень: вивчення громадської думки територіальних громад 

регіонів України; дослідження електоральних преференцій мешканців територіальних громад Рівненської 

області та сусідніх регіонів; проведення публічних заходів з метою поширення соціологічних знань серед 

молоді та мешканців регіону; моніторинг настроїв мешканців регіону в межах соціологічного дослідження 

«Барометр громадських настроїв»; проведення особистих (face-to-face) інтерв’ю, експертних, телефонних та 

Інтернет опитувань та фокус-груп. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Ganna Okhrimenko. To the interpretation of the concept of «Book culture» in the interdisciplinary Ukraine 

and foreign scientific discourse // Baltic Journal of Legal and Social Sciences. – 2021. № 2. 

2. Maslova Yuliia, Khodachuk Yana. Gender stereotypes in the information picture of the world (on the 

example of Ukraine and Poland) // Journal of Education, Health and Sport. – 2021, 11(6). Pp. 28-36. 

3. Maslova Yuliia, Khodachuk Yana. Sexism in the advertising discourse of Ukraine // Journal of Education, 

Health and Sport. – 2021, 11(11). Pp. 207-213. 

4. Maslova Yuliia, Aksonova Oleksandra.  Establishment of gender management in the management sphere 

// Journal of Education, Health and Sport. – 2021. 11(12).                Pp.11-23.  

5. Охріменко Г.В. Основні показники ефективності SMM (маркетингу соціальних мереж) у діяльності 

фахівця з аналітичної культури // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» (Одеса, 15 – 17 

вересня 2021 року), Одеса: ДЗ «Одеська політехніка». – 2021.  

6. Бондар В.Д., Шершньова О.В. Особливості підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи у Національному університеті «Острозька академія». – Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних 

трансформацій»; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 26-27 травня 2021 р. 

7. Охріменко Г.В. Аналітична культура фахівців з інформаційної та бібліотечної справи як освітня 

компонента: стан та перспективи впровадження // «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-

комунікативних процесах: тенденції та перспективи VII» (19-25 квітня 2021, м. Острог)  

https://conf.oa.edu.ua/index.php/libconf/libcon202104/paper/view/318 

Центр європейських досліджень. Основною метою діяльності Центру є проведення сучасних 

досліджень у галузі європеїстики, спрямованих на вивчення зовнішньої і безпекової політики Європейського 

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

України, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність в освітній процес. Напрями 

досліджень: Європейський Союз у міжнародних відносинах; спільна зовнішня і безпекова політика ЄС; спільна 

європейська політика безпеки і оборони; дипломатія ЄС; розширення ЄС; європейська політика сусідства; 

Східне партнерство; відносини між Україною та ЄС. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Sydoruk T., Tymeichuk I., Kukalets O. China's efforts at influence in Europe, targeting the media and 

public opinion // European Journal of East Asian Studies. – 20(2) 2021, (Q2). 

2. Oksana Kukalets, Tetiana Sydoruk, Mariia Avhustiuk? China-EU Student Mobility: Policies, 

Opportunities, and Challenges // Studia Politica. – 2, 2021  (Q4). 

3. Yakymchuk М. Positions of Eurosceptic parties on policies of  European integration // European political 

and law discourse. – Volume 8, Issue 4, 2021. 

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

партнерства // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2 (10) 2021. 

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

партнерства // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2 (10) 2021. 

6. Вітченко І. Методологія дослідження змін у цивілізаційній ідентичності України // Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2 (10) 2021. 

https://conf.oa.edu.ua/index.php/libconf/libcon202104
https://conf.oa.edu.ua/index.php/libconf/libcon202104
https://conf.oa.edu.ua/index.php/libconf/libcon202104/paper/view/318
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7. Вітченко І. Відносини між Україною та Росією в контексті українського проєвропейського 

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

– Вип. 6, 2021. 

8. Круглий стіл «Політика Європейського Союзу в кризових умовах останнього десятиліття». 11 

травня 2021 р. 

9. Онлайн лекція керівника ЦЄД доктора політичних наук, професора Сидорук Т. В. для студентів та 

школярів-старшокласників на тему «Сучасний стан і перспективи європейської інтеграції 

України». 27 жовтня 2021 р.  

Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини 

акад. І. Малиновського – структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського 

Національного університету «Острозька академія». Метою діяльності Центру є дослідження та популяризація 

багатоаспектної спадщини видатного острожанина-правника, історика права кінця XIX – початку XX ст. 

академіка І. О. Малиновського, зокрема його наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини. Напрями 

досліджень: дослідження біографії І. Малиновського; пошук рідкісних примірників творів академіка І. 

Малиновського; переклад робіт академіка І. Малиновського на сучасну мову, перевидання цих робіт; 

актуалізація студентських досліджень спадщини І. Малиновського; проведення наукових та науково-

практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), присвячених пам’яті І. Малиновського, 

дослідження його робіт; встановлення контактів та налагодження співпраці із національними й закордонними 

вищими навчальними та науковими установами, в яких працював академік І. Малиновський, іншими 

навчальними і науково-дослідними закладами, науковці яких здійснюють дослідження праць І. Малиновського. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання». 05.10.2021 р. 

2. Гонгало С.Й. Особистість І. Малиновського крізь призму графології // Матеріали IX Міжнародної 

науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 5 жовтня 2021 року. – Острог: 

Вид-во НаУОА. – 2021, с. 9-10. 

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

пенітенціарної політики // Малиновські читання : матеріали IX Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Острог, 05 жовтня 2021 року. Острог: Вид-во НаУОА. – 2021, с. 13-16. 

4. Матвійчук М.А. Кари особисті як форма покарання за часів Великого князівства Литовського у 

працях І. Малиновського // Пріоритетні напрямки розвитку сучасної юридичної науки: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17-18 вересня 2021 року. Харків: ГО 

«Асоціація аспірантів-юристів». – 2021, с. 71-76. 

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

та інноваційні підходи до наукових досліджень : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 

конференції, Одеса. – 2021, с. 127-131. 

6. Матвійчук М.А. Малиновський про примусову працю та культурно-просвітню роботу по місцях 

ув’язнення як важливі складові пенітенціарної справи // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, 

проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХІІI міжнародної науково-практичної конференції. м. 

Бухарест (Румунiя), 07 вересня 2021 р.: Видавнича група «Наукові перспективи». – 2021, с. 124-

128. 

7. Матвійчук М.А. І.О. Малиновський про тюремне ув’язнення на українських землях у складі 

Великого князівства Литовського. Теорія і практика сучасної науки // Матеріали VІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 серпня 2021 р. Київ: МЦНіД. – 2021, с. 42-44. 

Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» – це структурний підрозділ катедри 

української мови і літератури, який провадить наукові дослідження в царині української індивідуально-

авторської неології та неографії ХХ–ХХІ сторіч. Результати досліджень поглиблюють і розвивають освітній 

процес, сприяють активному залученню студентів до наукової діяльности. Напрями досліджень: вивчення 

еволюції індивідуально-авторської номінації в українській поезії ХХ–ХХІ ст.; аналіз лексико-семантичних 

особливостей авторських новотворів як специфічних репрезентантів національної мовно-поетичної картини 

світу; дослідження психолінгвістичних основ конструювання індивідуально-авторських інновацій та їхньої ролі 

в самореалізації української мовної креативної особистості; обґрунтування теоретичних засад створення 

різножанрових словників авторської неологічної лексики; укладання й публікація загальних і персональних 

словників авторських новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ ст.; формування електронної емпіричної бази для 

створення загального словника лексичних новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ ст.; вивчення та 

лексикографічна репрезентація динамічних процесів у лексико-семантичній системі українського футбольного 

дискурсу. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Хом’як І.М. Роль синтетичних вправ у формуванні орфографічної компетентности // Стратегічні 

напрями розвитку сучасної української лінгводидактики: монографія / за ред. Е.Палихати, 

О.Петришиної. Тернопіль: Підручники і посібники. – 2021, с. 107-115. 
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2. Максимчук В.В. Moodle як засіб автоматичного оцінювання морфологійного розбору // Мовна 

особистість в освітньому просторі: монографія / за заг. ред. І.Д. Пасічника. Острог: Вид-во 

НаУОА. – 2021, с. 232-243. 

3. Рабчук І.Ю. Аксіологічна функція апозитивної синтаксеми в художньому тексті // Мовна 

особистість в освітньому просторі: монографія. – 2021, с. 263-266. 

4. Столяр З.В., Авдейчик Т.В. Прагматичний потенціал синтаксичних конструкцій у романі Анатолія 

Дімарова «Біль і гнів» // Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та 

мультидисциплінаність: матеріали I Міжнародної наукової конференції (Т. 2), м. Вінниця, 

19.11.2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова 

платформа. – 2021, с. 85-90. 

5. Скрипник Н.І., Хом’як І.М. Лінгвофілософські засади концептуалізації поняття «мовлення» // 

International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and 

translation studies: theoretical and practical aspects»: conference proceedings, February 26-27, 2021. – 

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

Науково-дослідна лабораторія дослідження документів та почерку утворена як окремий 

структурний підрозділ НаУОА, на базі Навчально-наукового інституту ту права ім. І. Малиновського. 

Діяльність Лабораторії передбачає співпрацю з іншими структурними підрозділами НаУОА, галузевими 

службами та підрозділами міністерств та відомств України, вищими навчальними закладами та науково-

дослідними установами України, державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, 

громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується проблематики Лабораторії. Основними функціями 

Лабораторії є: надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним 

підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам у питаннях пов’язаних з обігом документів; залучення 

наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА 

до виконання науково-дослідних робіт; збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком 

діяльності науково-дослідної лабораторії; розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці наукових і 

науково-педагогічних кадрів. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Гонгало С.Й. Графологія в судовому почеркознавстві: другий прихід чи новий підхід? // Судова 

експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи : Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року) / За заг. ред. О. П. Куманської-

Нор; уклад. Хомич Н.П., Струк І.О., Калінічеко М.М., Тарасенко Л.Л. – Л.: ЛНДІСЕ Мінюст. 

України, 2021. – С. 92-97. 

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

// Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. 

конф.-полілогу (м. Харків, 15 - 16 квіт. 2021 р.). – Харків: Право, 2021. – С. 136-

137.https://www.hniise.gov.ua/uploads/files/public-folder/2021_tezy_konference%20in%20print5.pdf 

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

Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та 

правові аспекти». Київ, Європейський університет, 20.05.2021 р. 

4. Гонгало С. Профілювання особи підозрюваного з використанням графологічних методів. Правове 

забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. 

Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 27 травня 2021 р.; м. Харків. Вип.11 / 

Редкол.: С. Гриненко (голов. ред.), А. Когут. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. – С.125-127. 

5. Гонгало С.Й. Встановлення орієнтовного часу виконання рукописних документів за почерком: 

теоретичний аспект. / Дні науки 2021 

6. Гонгало С.Й. Особистість І. Малиновського крізь призму графології.  Матеріали IX Міжнародної 

науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 5 жовтня 2021 року. – Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021.  

7. Гонгало С. Графологія як елемент національної безпеки. Матеріали XII Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й 

оборони України», м. Хмельницький (НАДПС ім. Б. Хмельницького), 25 листопада 2021 р. 

 Лабораторія гендерних досліджень – науковий підрозділ, що діє при кафедрі філософії та культурного 

менеджменту НаУОА, діяльність якої спрямована на впровадженням гендерного підходу в освітній процес 

університету; підтримку науково-дослідної діяльності студентів; наукові дослідження на гендерну тематику; 

висвітлення гендерної проблематики та її тлумачення у міждисциплінарному зрізі, запровадження гендерної 

паритетності у навчальний процес. Напрями досліджень: можливості впровадження нових наукових гендерних 

підходів до аналізу сучасної соціокультурної ситуації в Україні та світі; апробація різнопланових методик 

роботи з конкретною проблемною темою; аналітичний контроль, моніторингові обстеження реалізації рівних 
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прав та можливостей жінок та чоловіків у суспільному розвитку; проблеми гендерної ідентичності у різних 

соціокультурних системах в діахронії та синхронії; ревізія діяльності мас-медіа та використання гендерних 

стереотипів в українській та світовій культурі; гендерні аспекти у дослідженні традиційної культури та 

феноменів сучасної масової культури; філософська, релігієзнавча та культурологічна проблематика у 

дослідженні місця і ролі жінок та чоловіків у різних соціокультурних системах. 

 Результати роботи за 2021 р. 

1. Гуманітарне поле гендерних досліджень: колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. 

Острог. Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. 120 с.  

2. Круглий стіл «Гендерна компонента публічної комунікації». 12.05.2021 р. 

3. Публічна лекція для членів Громадської організації “Жінки в громаді” (м. Здолбунів) на тему “Що 

таке фемінізм?” (М. Петрушкевич). 2.02.2021 р. 

4. Лекція для бакалаврів спеціальності культурологія проведена засновницею та головою громадської 

організації «Гендерний клуб Дніпро», кандидаткою юридичних наук Ганною Мягких. 12.04.2021 р. 

5. Презентація книги Н. Малиновської «Жіночий емірат? Політикині мусульманського світу» 

(Сафран, 2021). 2.12.2021 р. 

6. Всеукраїнська онлайн-конференція: «Гендерний менеджмент: від теоретичних постулатів до 

сучасних реалій». 09.11.2021 р. 

Лабораторія досліджень гібридних загроз національній безпеці діє при кафедрі національної 

безпеки та політології. Основні напрями діяльності: 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, забезпечення патентно-ліцензійної роботи; проведення 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик; кадрове, матеріально-технічне, 

правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення 

освітнього процесу в НаУОА; оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із 

дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: 

проблеми та пріоритети розвитку». 18.06.2021 р. 

2. Романов М., Кудінов С., Рижов І. Основи терорології // Навчальний посібник. НаУОА, Національна 

академія Служби безпеки України. Вид-во НаУОА. Видання доп. і перероб. – 2021. 228 с. 

3. Благодарний А.М., Романов М.С., Стрельбицький М.П., Суслін С.В. Адміністративно-

юрисдикційна діяльність органів Служби безпеки України // Навчальний посібник. Острог: Вид-во 

НаУОА. – 2021, 180 с. 

4. Стрельбицький М.П., Стрельбицька Л.М., Романов М.С. Соціально-правові засади управління 

національною безпекою України // Навчальний посібник. Острог: Вид-во НаУОА. – 2021, 88 с. 

5. Санжаревський О., Жовтенко Т., Троян С.  Регіональна безпека в Центрально-Східній Європі: від 

миротворчого батальйону до українсько-польсько-литовської бригади // Становлення та розвиток 

співробітництва України з країнами Вишеградської групи: колективна монографія /за ред. Л. 

Стрільчук, О. Каліщук та О. Разиграєва. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 252 с. – С. 

172-186 

6. Санжаревський О., Байда Н., Стемпіцький А. Приватні військові компанії: міжнародний досвід та 

перспективи для України // Слов’янський світ і Україна: Збірник наукових праць на пошану 

ректора Рівненського державного гуманітарного університету, професора Руслана Постоловського. 

Рівне: О. Зень, 2021. – 432 с. – С. 414-421. 

7. Бенчук В., Трофимович В. Технологія гібридної війни Росії проти України (на прикладі 

Донеччини) // Військово-науковий вісник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного. Львів. – 2021.  Вип. 36. С. 3-26 

Центр досліджень історії Волині здійснює наукові дослідження у галузі волинезнавства, спрямовані 

на всебічне наукове вивчення минулого регіону, опублікування його результатів та впровадження у практичну 

діяльність та освітній процес. Напрями досліджень: джерела вивчення історії Волині XVI – XVII ст.; соціально-

економічні та культурно-освітні процеси на теренах Волинського воєводства у XVIII ст.; економіка міст Волині 

в 1921 – 1939 рр.; національно-визвольний рух на Волині у 1920-х – 1950-х рр.; православна Церква на Волині у 

ХХ ст.; політика історіописання в Україні; музейний практикум.  

Результати роботи за 2021 р. 

1. Близняк М. Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини 

XVIII ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні 

науки». Острог: Вид-во НаУОА. – 2021. Вип. 32. С. 62-74. 

2. Близняк М. Сповідний розпис Дерманя 1799 р. // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / 

Редкол.: А. Жив'юк, А. Фелонюк, В. Александрович. Рівне. – 2021. Вип. 2. С. 36-48. 
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3. Марчук В., Пшеничний Ю. Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних 

дослідженнях 2019-2020 рр. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 

Серія «Історичні науки». Острог: Вид-во НаУОА. – 2021. Вип. 32. С. 112-120. 

4. Атаманенко В. Первинний поборовий реєстр Степанської волості 1576 р. // Наукові записки 

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

НаУОА. – 2021. Вип. 32. С. 47-61. 

5. Атаманенко В. Свідчення описово-статистичних джерел другої половини XVI – першої половини 

XVII ст. про Дубенську волость // Дубенський науковий вісник. Дубно. – 2021. Вип. 3. С. 75-83. 

6. Атаманенко В. Господарський розвиток міста Вижва і Вижівського ключа у другій половині XVI 

ст. (за даними інвентарів 1556 та 1590 рр.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина 

та її населені пункти в історії України і Волині. Луцьк; Стара Вижівка. – 2021, с. 113-116. 

7. Атаманенко В. Західнополіські описово-статистичні джерела середини XVI ст. // VII Міжнародна 

наукова ноференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV – XVIII: політичні, економічні 

та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі»: Програми та тези доповідей. Київ. – 

2021,                        с. 12-16. 

8. Смирнов А. Становлення автокефального руху на Волині на початку нацистської окупації // 

Волинь у європейському геополітичному та культурному просторі: вибрані питання. Одеса. – 2021, 

с. 300-313. 

9. За ред. Марчука В. Наш край: історія Волині від найдавніших часів до другої половини ХХ 

століття: навч. посібн. // Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин – НУ 

«Острозька академія». Київ – Острог: Вид-во «Горобець». – 2021. 342 с. 

Наукова лабораторія «Дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі Х-ХХІ 

ст.» Основним завданням лабораторії є: розширення інформаційно-аналітичних знань щодо інтеграційних та 

інкорпораційних процесів, які відбувалися в регіоні Центральної і Східної Європи та Європі в цілому, 

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик, виконання науково-

дослідних робіт, направлених на забезпечення навчального процесу в Університеті, оприлюднення результатів 

наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах, забезпечення 

органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому 

процесі НаУОА. Напрями досліджень: міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ; зовнішня політика країн ЦСЄ; 

зовнішня політика України; історія ЦСЄ. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Антонюк Я., Трофимович В. Протиборство спецслужб закордонних центрів ОУН із КДБ (1960-ті – 

початок 1990-х рр.) // Український історичний журнал. – 2021, № 3. С.114-125 (WoS). 

2. Serhiy Troyan, Olena Podvorna. Security insecured: Central-Eastern Europe // https://ine.org.pl/en/security-

insecured-central-eastern-europe/   

3. Атаманенко А. Публічна та культурна дипломатія українців Хорватії // Українці Хорватії. Матеріали та 

документи. Загреб. – 2021, с.129-134. 

4. Корнійчук Л., Рибченко А. Публічна дипломатія. Навчальний посібник / за ред. І. Матяш. (розділ 

Цифрова дипломатія) // Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин – НУ 

«Острозька академія». Київ – Острог: Вид-во «Горобець». – 2021, с. 165-181. 

5. Атаманенко А., Матвійчук Н. Публічна дипломатія. Навчальний посібник / за ред. І. Матяш. (Розділ - 

Публічна дипломатія закордонних українців як прояв дипломатії діаспор) // Наукове товариство історії 

дипломатії та міжнародних відносин – НУ «Острозька академія». Київ – Острог: Вид-во «Горобець». – 

2021, с. 81-94. 

6. Кулаковський П.  Країни світу: державний устрій. Навчально-наочний посібник // Острог: Вид-во 

НаУОА. – 2021, 166 с. 

Центр вивчення спадщини князів Острозьких. Основна мета діяльності Центру полягає у 

всебічному дослідженні і популяризації історії Острозького князівства XIV-XVIII ст. Завданнями Центру є: 

здійснення наукових досліджень і оприлюднення їх результатів; пошук, збір і публікація джерел з історії 

князівства; налагодження зв’язків і співпраця з українськими та закордонними вченими, чиї наукові інтереси 

перетинаються зі сферою діяльності Центру. 

Результати роботи за 2021 р. 

1. Бондарчук О.А, Бондарчук В.О., Бондарчук Я.В. Художні особливості острозьких кахель XVI ст. // 

Острозький краєзнавчий збірник, 2021. 

2. Бондарчук Я.В. Острозький художник Флор Юхимович Гудов // Острог: ФОП Ситар І.В. – 2021, 76 с. 

3. За ред. Яремчука В. Історія Острозької академії. Навчальний посібник. Вид. 2-е, переробл. і доповн. // 

Острог: Вид-во НУОА. – 2021. 88 с. 

4. Рудько С. ОСТРОГ. Туристичний путівник-довідник // Острог: Вид-во НаУОА. – 2021, 114 с. 

5. Тесленко І. «А на свідоцтво цей лист із печаткою і підписом руки моєї видав»: кілька зауваг про 

https://ine.org.pl/en/security-insecured-central-eastern-europe/
https://ine.org.pl/en/security-insecured-central-eastern-europe/
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пастку джерел, завірених автентичними підписами та печатками // Сфрагістичний щорічник. – Київ. 

2021. – Вип. 7.  

6. Тесленко І. Тестаменти князів Заславських // Острозька давнина. – Острог, 2020. – Вип. 7. 

Науково-популярні лекції, присвячені Острогіані, були проведені в межах діяльності Відкритого 

університету НаУОА. Так, у 2021 році відбулися такі лекції: «Десять років і один день з життя князя 

Острозького», лектор – Ігор ТЕСЛЕНКО (20/04/21); «Острозька академія: історія і традиція», лекторка –  

Анастасія ХЕЛЕНЮК (19/05/2021); «Острозька Біблія 1581 р.: підготовка та вихід друком через призму 

сприйняття православних, католиків та простестантів», лекторка – Наталія БОНДАР (23/09/2021); 

«Академія та розвиток ранньомодерного Острога», лектор –  Віктор Атаманенко (02/11/2021) 

 

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  2021 р. підписано 79 міжнародних угод 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 01.09.2025) 

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 – 31.01.2024 Співпраця у рамках гранту 

Програми Східного 

Територіального 

Співробітництва 

Брестський 

Державний 

університет ім. О. 

Пушкіна 

Грантова угода 

про партнерство 

01.12.2017 – 31.01.2024 Співпраця у рамках гранту 

Програми Східного 

Територіального 

Співробітництва 

Болгарія (2) Аграрний 

університет в 

Пловдиві 

Меморандум про 

співробітництво 

17.02.2021-17.02.2026 Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами  

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 
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університетів 

Греція (1) Академія Інституцій 

і Культур 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічну 

співпрацю 

30.03.2016-30.03.2021 

(автоматично продовжено 

до 30.03.2026) 

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 04.05.2025) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

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 

(автоматично продовжено 

до 01.12.2023) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

 

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) Університет Генуї Угода про 

співпрацю 

01.10.2020-01.10.2025 Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами, науково-дослідна 

співпраця, подвійні дипломи, 

спільна участь у міжнародних 

проектах 

Казахстан (1) Павлодарський 

державний 

Академічна 

співпраця 

Меморандум порозуміння 

24.07.2018-24.07.2023 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 
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університет  

ім. С. Торайгирова 

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 

22.08.2011-22.08.2021 

(автоматично продовжено 

до 22.08.2026) 

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 

25.10.2016-25.10.2024 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами, спільні програми, 

дипломи обох університетів 

Литва (3) Клайпедський 

Державний 

Університет 

Прикладних Наук 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічну 

співпрацю 

12.09.2016-12.09.2021 

(автоматично 

продовжений до 

12.09.2026) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами, спільні програми, 

дипломи обох університетів, 

Еразмус+ 

Литовський 

університет бізнесу і 

прикладних наук у 

Клайпеді 

Академічна 

співпраця 

21.05.2020 - невизначений 

термін 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами, спільні програми, 

дипломи обох університетів, 

Еразмус+ 

Університет 

Миколаса Ромеріса 

(Вільнюс) 

Угода про 

співпрацю 

28.10.2020-28.10.2025 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 Академічна Угода про академічне Обмін науковцями, студентами, 
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університет у 

Мюнхені 

співпраця партнерство та співпрацю 

07.07.2011-07.07.2016 

(автоматично продовжено 

до 07.07.2026) 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

Польща (31) 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 

04.07.2005-04.07.2015 

(автоматично 

продовжений до 

04.07.2025) 

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 

26.09.2025) 

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 

12.01.2026) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Жешувський 

університет 

Наукова 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та співпрацю 

01.03.2012 – 

невизначений час 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

Варшавський 

університет 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та співпрацю 

22.01.2013-22.01.2023 

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 

24.09.2024) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Вроцлавський Академічна Угода про академічне Обмін науковцями, студентами, 
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університет співпраця партнерство та співпрацю 

02.07.2010-02.07.2015 

(автоматично 

продовжений до 

02.07.2025) 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

 

Варшавський 

університет 

суспільних наук 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та співпрацю 

05.03.2013-05.03.2023 

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 

25.09.2013-25.09.2023 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, 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 

01.08.2014-01.08.2024 

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 

(автоматично 

продовжений до 

5.05.2026) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 
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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 

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 

Краківська Академія 

імені Анджея Фрича 

Моджевського 

(Краків, Польща) 

Угода про 

співпрацю 

12.02.2020 - невизначений 

термін 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами, науково-дослідна 
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співпраця, подвійні дипломи, 

спільна участь у міжнародних 

проектах 

Вармінсько-

Мазурський 

університет 

(Ольштин) 

Угода про 

співпрацю 

01.09.2020-01.09.2025 Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами, науково-дослідна 

співпраця, подвійні дипломи, 

спільна участь у міжнародних 

проектах 

Португалія (3) 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 

(автоматично продовжено 

до 11.04.2023) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами, науково-дослідна 

співпраця, подвійні дипломи, 

спільна участь у міжнародних 

проектах 

Лузофонський 

університет 

гуманітарних та 

технічних наук 

Науково-

дослідна, 

академічна 

співпраця  

Меморандум про 

порозуміння  

26.05.2015-26.05.2020 

(автоматично 

продовжений до 

26.05.2025) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

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 (7) Університет Ілінойсу 

в Урбана-Шампейн 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та співпрацю 

21.06.2006- 21.06.2011 

автоматично 

продовжений до 

21.06.2026) 

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 

28.08.2026) 

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 Угода про академічне Обмін науковцями, студентами, 
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співпраця партнерство та співпрацю 

14.11.2011- 14.11.2015 

автоматично 

продовжений до 

14.11.2024) 

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 

Університет 

Північної Айови 

Порозуміння про 

співпрацю і 

наукове 

співробітництво 

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 

Науково-

дослідницький центр 

“Райан” 

Договір 

співробітництво в 

науковій сфері 

01.09.2016-необмежений 

час 

Обмін науковцями, аспірантами, 

проведення досліджень та 

академічних зустрічей, обмін 

інформацією та матеріалами, 

науково-дослідна співпраця, 

подвійні дипломи, спільна 

участь у міжнародних проектах 

Туреччина (6) Цивілізаційний 

університет у 

Стамбулі 

Академічна 

співпраця 

Угода про академічне 

партнерство та співпрацю 

18.06.2013- 

18.06.2015(атоматично 

продовжений до 

18.06.2024) 

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- 18.01.2024 

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 
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матеріалами, науково-дослідна 

співпраця, подвійні дипломи, 

спільна участь у міжнародних 

проектах 

Громадська 

організація  

"ICYEV" (Стамбул) 

Угода про 

співробітництво 

23.11.2020 - невизначений 

термін 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

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 

12.09.2023) 

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 

(автоматично 

продовжений до 

25.03.2026) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, проведення 

досліджень та академічних 

зустрічей, обмін інформацією та 

матеріалами 

Чеська Республіка 

(2) 

Університет 

Масарика, 

філософський 

факультет 

Академічна 

співпраця                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Угода про академічне 

партнерство та співпрацю 

09.09.2015- 09.09.2020 

(автоматично 

продовжений до 

09.09.2025) 

Обмін науковцями, студентами, 

аспірантами, 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 

(автоматично 

продовжений до 

11.11.2026) 

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 якості електронного каталогу Наукова бібліотека НаУОА використовує автоматизовану 

бібліотечну систему з відкритим кодом koha. АБІС koha разом із власною розробкою системою LitPro 

дозволяє автоматизувати основні бібліотечні процеси. Так, автоматизація функцій з комплектування та 

обліку фондів реалізована через модулі «Надходження» та «Звіти», формування, поповнення та корекція 

баз даних через модуль «Каталогізація», замовлення та видача літератури – через модуль «Обіг», 

робота з читачами – через модуль «Відвідувачі», з періодикою – через модуль «Серіальні видання», 

управління та масові операції – через модулі «Інструменти» та «Керування koha». Взаємодія читачів із 

системою та бібліотекарями реалізована через модуль «OPAC». 

Створення та коригування списків рекомендованої літератури до навчальних курсів 

відбувається у системі LitPro. Можливості системи дозволяють кафедрам та факультетам відслідковувати 

рівень забезпеченості навчальних курсів бібліотечними ресурсами, надсилати запити щодо 

передплачених періодичних видань, автоматично генерувати актуальні звіти по забезпеченості 

літературою. Використовуючи спектр функцій системи LitPro, усі користувачі бібліотеки (студенти, 

викладачі, науковці) отримують динамічну інформацію щодо базової та іншої рекомендованої 

літератури, її розміщення, є можливість здійснювати доступ до цифрових повнотекстових версій 

навчальної та методичної літератури. Аналіз використання системи LitPro дозволив показати, що 
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механізм взаємодії бібліотекарів із викладачами через лаборантів кафедр можна спростити, використавши 

прямий зв’язок системи LitPro із робочими програмами навчальних дисциплін. Для цього було 

розроблено технічне завдання й заплановано на наступні роки розробку та впровадження інформаційної 

системи «Силабус», яка не лише дозволить уніфікувати, оптимізувати, централізувати створення, 

оновлення, перевірку, компонування робочих програм навчальних дисциплін, а й в автоматизованому 

режимі передати дані системі LitPro, про зміни списків рекомендованої літератури, зміну назв наявних 

дисциплін, появу нових чи закриття старих. 

Фонд бібліотеки універсальний за змістом та укомплектований із книг (підручники, посібники, 

монографії, довідники), періодичних видань та навчально-методичної літератури. Станом на кінець 2021 

року фонди бібліотеки було поповнено понад 4358 прим. книг та журналів та понад 110634 

електронними документами (з них 108920 - електронні книги, 1719 – електронні журнали). Загальний 

бібліотечний фонд нараховує близько 550 тис. примірників, із яких близько 48 % – навчальна література, 

43 % – наукові видання, 9 % – художня література, 0,3 % – рідкісні та особливо цінні книги та 

документи. 

За покликанням https://lib.oa.edu.ua/ можна знайти вичерпну інформацію про режим та правила 

роботи бібліотеки, книжкові фонди та їх структуру, нові надходження, дані про приватні колекції, праці 

викладачів та новинки видавництва Острозької академії. На сайті Наукової бібліотеки також розміщено 

добірку статистичних даних, навчальних та наукових ресурсів у вільному доступі.  

Через інтернет-сторінку університетської бібліотеки можна отримати доступ до передплачених 

ресурсів та ресурсів у тестовому чи вільному доступі: журналу The Economist, інформаційно-аналітичних 

ресурсів POLPRED, системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН, ресурсів 

наукометричних платформ Scopus та Web of Science, ресурсів платформи Springer Nature, ScienceDirect, 

Bentham Science, EBSCO (Academic Search Premier, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Health 

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

Education Resource Information Center, Teacher Reference Center, GreenFile, LISTA, Library, Information 

Science & Technology Abstracts™, European Views of the Americas: 1493-1750), Access Global NewsBank, 

Edanz Learning Lab, електронних книг Центру учбової літератури. В електронному каталозі Наукової 

бібліотеки загалом налічується понад 241 тис. бібліографічних описів. 

Фахівці Наукової бібліотеки систематично працюють над наповненням електронного 

бібліографічного покажчика праць науковців університету «Наука Острозької академії» 

(https://lib.oa.edu.ua/funds/science-oa/), та ставлять за мету зібрати електронні версії всіх 

повнотекстових матеріалів досліджень, що велися нашими науковцями з часу відродження Острозької 

академії. 

Завдяки участі Наукової бібліотеки Національного університету “Острозька академія” у проекті 

«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» читачам бібліотеки у 

2021 році була надана можливість отримати тестовий доступ до світових інформаційних ресурсів, 

зокрема: LIBRARIA. 

Наукова бібліотека НаУОА має відділ інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення. У сферу його компетенції входить розробка, впровадження та інформаційний супровід 

програмних продуктів, призначених для автоматизації основних процесів діяльності університету. Так, 

завдяки зусиллям працівників відділу у співпраці з інформаційно-технічним центром, Наукова бібліотека 

змогла стати консолідуючим осередком, який дозволяє об’єднати практично усі інформаційні сервіси 

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

завдяки використанню можливостей проєкту «Google Workspace for Education». Наразі професорсько-

викладацький склад, усі студенти та працівники мать облікові записи у домені oa.edu.ua, що дозволяє 

реалізувати: ефективну співпрацю (завдяки використанню хмарних сервісів Google); ефективне 

інформування та комунікацію між учасниками (завдяки використанню корпоративних групових адрес); 

систему єдиної відкритої автентифікації для доступу до усіх сервісів Острозької академії. 

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

сервісах: 

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

середовище. ІС Moodle використовується не лише для дистанційного навчання, а й для забезпечення 

денної та заочної форм навчання. За допомогою цього середовища кожен викладач має можливість 

створити свою власну навчальну дисципліну. 

2. ІС «LitPro» (litpro.oa.edu.ua) – система управління методичним забезпеченням та літературою. 

Основним завдання цієї системи є створення та коригування списків рекомендованої викладачами 

літератури до навчальних дисциплін. Можливості системи для кафедр: 

3. Система «LitPro2» (litpro2.oa.edu.ua) призначена для розміщення повнотекстових електронних версій 

підручників та методичних посібників з обмеженим доступом (доступ надається власникам 

корпоративного облікового запису у домені oa.edu.ua). 

4. Рорзробка ІС «QA» – quality analysis (qa.oa.edu.ua) призначена для відображення профілю науково-

педагогічного працівника, здійснення самодекларування та самоатестації професорсько-викладацького 

складу, рейтингування викладачів, кафедр, факультетів університету, автоматичної генерації звітів про 
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навчально-методичну, наукову, організаційну роботу, індивідуальний план викладача; врахування 

впливу оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами на рейтинги викладачів. 

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

наукових статей та тез.  

6. Доступ до колекцій класичної музики, що підібрана для вивчення курсу  за вибором «Історія 

музичного мистецтва» (lib.oa.edu.ua/funds/music/public – у публічному доступі; wit.oa.edu.ua – в 

обмеженому доступі через корпоративний обліковий запис); 

Системи, що не вимагають автентифікації у домені oa.edu.ua: 

1. Цифровий архів (eprints.oa.edu.ua) станом на грудень 2021 року нараховує понад 7314 елементів, 

індексується іноземними наукометричними базами. У цифровому архіві у вільному доступі 

розміщуються наукові та методичні публікації науково-педагогічних працівників ЗВО, а також публікації 

наукових збірників академії. 

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

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

для публікації електронних версій наукових журналів: 

- Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»; 

- Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»; 

- Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія»;  

- Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»; 

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

- Сучасне ісламознавство; 

- Геопоетичні студії / Geopoetical Studies 

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

планування, організації та проведення електронних конференцій. Упродовж 2021 року на базі платформи було 

проведено такі конференції: 

- VІI науково-практична онлайн конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-

комунікативних процесах: тенденції та перспективи»; 

- VІII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та 

перспективи розвитку»; 

- ХIX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та 

перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації». 

 

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 

«Соціокультурні виклики в умовах сучасності» (державний реєстраційний номер 0121U109151; керівник: 

д.філос.н., доц. Петрушкевич М.). 

Наукові результати: 

Опубліковано: 

1) Шевчук Д., Хеленюк А. Відродження університету: кейс Острозької академії // Ponad podziałami. Wspólne 

perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, Redakcja naukowa Leszek Pawelski, Marek 

Rembierz. Szczecinek – Dąbrowa Górnicza, 2021, s. 130-144. 

2) Якуніна Катерина Мовою цифр. Православна конфесійна ідентичність: усталеність versus стереотипність // 

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

https://rusmirdoctrineconference.blogspot.com/2021/07/versus.html 

3) Якуніна К.І. Еволюція наукових поглядів на релігійність та її компоненти // Priority directions of science and 

technology development. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Kyiv, 2021. Pp. 581-

586. 

4) Якуніна К.І. Загострення етнорелігійної ситуації в умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій в 

Україні // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки та освіти» 

(25-26 червня 2021 г.). Київ, 2021. С. 98-99 

5) Гуманітарне поле гендерних досліджень : колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. — Острог: 

Вид-во НаУОА, 2021. — 120 с. 

Проведено: 

1) Міжнародна наукова конференція «Проблеми ідентичності в умовах соціокультурних викликів», 14 травня 

2021 р. 

2) Міжнародна наукова конференція «Футурологічний конґрес. Фантастичні світи Станіслава Лема», 30 вересня 

2021 року. 

3) Панельна дискусія під назвою «Культурологія в Україні: єдність в розмаїтті?», 2 квітня 2021 р.  

https://journals.oa.edu.ua/


 

29 

 

4) Релігієзнавчий науково-практичний форум «Злагода. Острог» з нагоди 440-річчя видання «Острозької 

Біблії», 28 жовтня 2021 р. 

 

Кафедра української мови і літератури 

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

вимірі» (0119U101111; керівник: д.філол.н., проф. Хом’як І.). 

Наукові результати:  

1. Круглий стіл «Мовна особистість в освітньому просторі» з нагоди ювілею доктора педагогічних наук, 

професора, академіка АНВШ України Хом’яка І. М. (13.05.2021).  

2. Мовна особистість в освітньому просторі: монографія / за заг. ред. І. Д. Пасічника; редкол. О. А. Вісич, 

Х. М. Карповець, З.В. Столяр. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 

2021. 270 с.  

3. Опубліковано 10 наукових статей за тематикою.  

4. Захист дисертації Карповець Х. М. «Формування правописної компетентності майбутніх учителів 

української мови і літератури у процесі навчання мовознавчих дисциплін» (дисертація для здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(українська мова)). 

 

«Проблематика ідентичності, пам'яті й етосу в українській літературі» (0119U103385; керівниці: 

д.філол.н., проф. Кочерга С.; д.філол.н., доц. Пухонська О.). 

Наукові результати:  

1. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Ідентичність. Дискурс. Імагологія (до 150-

річчя Агатангела Кримського)» (19.03.2021). 

2.   Ідентичність. Дискурс. Імагологія: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції з 

іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського, м. Острог, 15 квітня 2021 року / редкол. О. А. 

Вісич (відп. ред) та ін. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. 

146 с. https://bit.ly/3fXgI01.                              

Опубліковано наукові статті у фахових виданнях України та закордоння, зокрема тих, що входять до Scopus 

i WoS.: 

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

Studia Ukrainica Posnaniensia. – 2021. vol. IX/1. P. 165–176. 

2. Поліщук Я., Пухонська О. Собака як спостерігач і свідок історії (за романом Вікторії Амеліної Дім для 

Дома) // Poznańskie Studia Slawistyczne. – 2021. 20. S. 143-157. 

3. Пухонська О. Літературні виміри травми у контексті війни на Донбасі // Acta Polono-Ruthenica. Olsztyn. 

– 2021. XXVI/2. – S. 63-74. 

4. Пухонська О. Від забуття до пізнання: травматичний досвід боснійськтої війни в романі Саші 

Станішича «Як солдат ремонтував грамофон» // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: 

Філологія. Соціальні комунікації. – 2021. № 9. 

5. Пухонська О. Від історії до Донбасу: ідентичнісний простір війни в романі Тамари Горіха Зерня 

«Доця» // Закарпатські філологічні Студії. – 2021. № 10. 

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

гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету 

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

7. Кочерга С. Danse macabre Олеся Ульяненка: нова візія // Слово і час. – 2021. № 3. 

8. Кочерга С., Гаврилюк О. Сакральний простір у дилогії Г. Пагутяк «Писар східних воріт притулку. 

Писар західних воріт притулку» // Молодий вчений. – 2021. № 4. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 

«Математичне і комп’ютерне моделювання природних, техногенних, економічних процесів та розробка 

інформаційних систем» (0119U001222, керівник: д.ек.н., проф. Кривицька О.). 

Наукові результати:  

Видано монографію: Власюк А.П., Жуковський В.В., Жуковська Н.А. Математичне та комп’ютерне 

моделювання масопереносу при фільтрації сольових розчинів в середовищах пористої та нанопористої 

структури. Острог, НУОА, 2021. 

Опубліковані статті:  

1. Averkyna M., Lorents P. Method of Similarity Implementation for the Decision-Making Process in Small 

Towns Transportation Management // In: Russo D., Ahram T., Karwowski W., Di Bucchianico G., Taiar R. 

(eds) Intelligent Human Systems Integration 2021. IHSI 2021. Advances in Intelligent Systems and 

Computing, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6_63 (WoS). – 2021. Vol 1322. 

2. Maryna Averkyna. Theoretical Aspects of the Local Government’s Decision-Making Process // In: Lecture 

Notes in Networks and Systems (107−115). Springer (Q4). – 2021. 
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3. Maryna Averkyna. Ethical Decision- Making for Sustainable Urban Transportation // Annals of the Romanian 

Society for Cell Biology (Q3). – 2021. 25 (4). Рр. 1130-1144. 

4. Maryna Averkyna. A Similarity-Based Decision Process for Decisions’ Implementation // In: Arabnia H.R., 

Ferens K., de la Fuente D., Kozerenko E.B., Olivas Varela J.A., Tinetti F.G. (eds) Advances in Artificial 

Intelligence and Applied Cognitive Computing. Transactions on Computational Science and Computational 

Intelligence. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70296-0_42. – 2021. С. 571-583. 

5. Kryvytska O., Doroshenko H., Babych D.,      Krykun O., & Kovalchuk V. // Фінансова складова стратегії 

управління комунікаціями у закладах вищої освіти. – Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики. – 2021. 1(36). – С. 462-470. 

6. Kryvytska, O.R., Portna, O.V., Iershova, N.Y., Tereshchenko D.A. Economic Business Partnerships Within 

Industry 4.0: New Technologies in Management // Montenegrin Journal of Economics. – 2021. Vol. 17, No.1. 

Рp. 151-163. 

7. Kryvytska O., Kharchuk Y., Iershova N. Формування обліково-аналітичної інформації суб’єктами 

господарювання в умовах дії концепції сталого розвитку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики. – 2021. 2(37). – С. 83-94. 

8. Клебан Ю.В., Горошко Н.С. Ідентифікація дефолтних клієнтів банку методами машинного навчання на 

основі біннінгу показників // Економічний аналіз. – 2021. Т. 31. №1. 

9. Данилюк Н.М., Шулик Ю.В., Качан О.І. Сучасні підходи до управління проєктною діяльністю ІТ-

компаній // Науковий журнал «Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2021. 

№ 22 (50/). – С. 88-94. 

10. I.V. Samoilenko, A.V. Nikitin, Verovkina, G.V., T.R. Nikitina. Construction features and analysis of warfare 

information model with impulse perturbations under poisson approximation conditions // CEUR Workshop 

Proceedings. – 2021. 2923. P.12-17. 

11. Y.M.Chabanyuk, A.V. Nikitin, U.T. Khimka. Control Problem for the Impulse Process under Stochastic 

Optimization Procedure and Levy Conditions // Matematychni Studii. – 2021. 55(1). – P. 107-11 

12. A.M. Iksanov, A.V. Nikitin, I.V. Samoilenko. Limit theorems for discounted convergent perpetuities // 

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

13. Аверкина М.Ф., Брень М.П. Моделювання динаміки показників фінансової системи України // 

Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал (Index Copernicus). – 2021. № 52. 

14. Аверкина М.Ф., Октисюк Є.В. Тенденції та перспективи Інституційного забезпечення антикорупційної 

політики // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» (Index Copernicus). – 2021.  

15. Аверкина М.Ф., Дубровик О.А. Прогнозування впливу потенціалу працівника іт-сектору на його 

заробітну плату // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» (Index Copernicus). – 2021. 

 

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу 

«Теоретико-методологічні та практичні аспекти підвищення якості системи управління підприємствами та 

організаціями» (0120U105285; д.ек.н., доц. Козак Л.). 

Наукові результати:  

Проведено XIX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів 

«Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації» (26 березня 2021 р.).     

Опубліковані статті:  

1. Ivanchuk N., Mamontova N. Payroll Taxes Increase Reserves in Ukraine // Independent Journal of 

Management & Production. – 2021. No 12(2). – P. 575-589. 

2. Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. Information and communication technologies as a means of forming 

the communicative competence of young teachers of foreign languages at the university // Youth Voice Journal 

(Scopus). – 2021. Рp. 43-60. 

3. Матласевич А.А., Топішко Н.П. Державний борг: США, як найбільший боржник світу // Проблеми та 

перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації: збірник наукових праць за 

матеріалами ХIX Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. 

– 2021. C. 138-140.  

4. Друзь В.Л., Топішко Н.П. Особливості соціального захисту населення в Україні // Проблеми та 

перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації: збірник наукових тез за 

матеріалами ХІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. 

– 2021. C. 30-32. 

5. Козак Л.В., Бровді І.І. Економічні імперативи розвитку експортного потенціалу АПК України // 

Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-

конф. (м. Острог, 22.10.21 р.). Острог: Вид-во НаУОА. – 2021. С. 68-72. 

 
Кафедра фінансів, обліку і аудиту 

 Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України у сучасних умовах» (номер державної реєстрації 

121U112619; керівниця: д.ек.н., проф. Н. Мамонтова). 

Наукові результати:  

https://doi.org/10.1007/978-3-030-70296-0_42
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Проведено VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конфренція "Фінансова система країни: 

тенденції та перспективи розвитку" (22 жовтня 2021 року).  

Опубліковано 6 наукових статей у виданнях Scopus і WoS, 6 наукових статей у вітчизняних фахових 

виданнях та 6 тез у матеріалах міжнародних та всеуккраїнських конференціях. 

1. Mamontova N., Vytiuk V. Концепція реформування корпоративного оподаткування доходів в Україні // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. 4(39). – С. 130-137. 

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

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

sustanbile development // Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and 

Rural Development». – 2021. Vol. 21. Iss.  

3. Mamontova N., Ivanchuk N. Payroll Taxes Increase Reserves in Ukraine // Independent Journal of 

Management & Production. – 2021. No 12(2). – P. 575-589. 

4. Дем’янчук О.І., Сахарук Н. І. Формування доходів місцевого бюджету в умовах бюджетно-податкових 

реформ в Україні // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. 

— Острог, 2021. –  № 22 (50). – С. 47-54. 

5. Дем’янчук О.І., Жук К. С. Особливості функціонування малого бізнесу в Україні та закордоном // 

Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. — Острог, 2021. – № 

22 (50). – С. 11-16. 

6. Дем’янчук О.І., Нечипорук А.А. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні // Вісник Одеського 

національного університету. Серія «Економіка», Вид-во: Одеський НУ імені І.І. Мечнікова. – 2021. Том 

44. Випуск 4. – С. 182-190. 

7. Фоміних М.В., Парфенюк А.С. Оцінка рівня боргової безпеки України та напрями її зміцнення // 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка. – 2021. № 21 

(49). 1. – C. 109-113. 

8. Новак А.Ф., Юхимчук Я.М. Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку небанківських 

фінансових послуг // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2021. № 21 (49). 

– С. 82-87. 

9. Мамонтова Н.А., Корнійчук Т.С. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і 

міжнародними стандартами // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2021. № 

21 (49). – С. 115-119. 

10. Новоселецька А. Стан концентрації та монополізації страхового ринку України // Наукові записки НУ 

«Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА. – 2021. № 21(49). 

– С. 10-18. 

 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Кафедра регіональних студій 

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

ХХІ ст.» (державний реєстраційний номер 0116U005531; керівник: к.іст.н., доц. С. Рудько).  

За результатами роботи опубліковано статті: 

1. Кулаковський П. Міжнародний туризм у Каталонії в умовах політичної невизначеності (2017–2020 

роки) // Географія та туризм. – 2021. Вип. 63. – С. 16-24. 
2. Павлюк В.В., Сидорук Т.В. Обмеження трансформаційної сили ЄС у державах Східного партнерства // 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2021. 2 (10). 
3. Павлюк В.В. Міжнародні проєкти Е. Макрона: концепції і практичне втілення // Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк. – 2020. № 2 (8). 
4. Serhiy Troyan, Olena Podvorna. Аналітична доповідь., Security insecured: Central-Eastern Europe // 

https://ine.org.pl/en/security-insecured-central-eastern-europe/  
 Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні та за кордоном.  
 

Кафедра міжнародних відносин 

«Міжнародне співробітництво та інтеграційні процеси в умовах формування нового світового порядку» 

(державний реєстраційний номер 0121U109142; керівник: д.політ.н., проф. Т. В. Сидорук). 

Наукові результати: 

Захищено кандидатську дисертацію О.А. Близняк на тему «Роль держав Вишеградської групи у 

формуванні східної політики Європейського Союзу» та дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії у 

галузі політології О.В. Балашової «Еволюція партійних систем України і Республіки Польща (1989-2019 рр.).  

 Опубліковані статті: 

1. Konopka N., Strykhotsky T. Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 

2030 strategy implementation // Актуальні проблеми політики. Одеса: НУ «Одеська юридична академія». 

– 2021. № 67.  

2. Sydoruk T., Tymeichuk I., Kukalets O. China's efforts at influence in Europe, targeting the media and public 

opinion // European Journal of East Asian Studies. – 20 (2). 2021.                                 Рp. 396-413 (Q2). 

https://ine.org.pl/en/security-insecured-central-eastern-europe/
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3. Kraliuk, P,. Sydoruk, T,. & Tymeichuk, T. Opportunities for Young People to Study in Theological Education 

Institutions of Ukraine // Youth Voice Journal: Young People In Education. – Vol. 4. Рp. 34-44 (Q4). 

4. Sydoruk T., Pavliuk V., Tymeichuk I. The european union’s transformative power in the countries of the 

eastern partnership // Politics in Central Europe. – 22 (1) (Q3). 

5. Atamanenko, A., Sakhniuk, O., & Atamanenko V. Young Ambassadors of Ukraine: Ukrainian International 

Students // Youth Voice Journal: Young People In Education. – Vol. 1, pp. 7-22. ISBN (ONLINE): 978-1-

911634-20-1 (Q4). 

6. Balashova, O. & Savchuk V. Electoral Participation and National Identity: Searching for Common Ground // 

Youth Voice Journal: Young People In Education. – Vol. 2. Рp. 21-33. (Q4). 

7. Natalia Konopka, Mariia Avhustiuk, Iryna Tymeichuk, Oksana Sakhniuk, Eduard Balashov. Online studying 

instructional measures at the international relations department // Journal of Education Culture and Society. – 

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

8. Матвійчук Н.В., Макарчук Б.Р. Діджиталізація публічної дипломатії Сполучених штатів Америки за 

президентства Дональда Трампа // Політичне життя. – №2. С. 130-134. 

9. Корнійчук Л.В. Кичан А.О. Сучасні тенденції зовнішньополітичних відносин Угорщини із США та 

КНР // Пріоритетні напрями наукових досліджень: філософський, політологічний та культурологічний 

аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 жовтня 2021 р. – 2021. 

С. 61-65. 

10. Атаманенко А. Публічна та культурна дипломатія українців Хорватії // Українці Хорватії. Матеріали та 

документи. Загреб, 2021. – С.129-134. 

Результати було апробовано на конференціях, симпозіумах, семінарах як в Україні, так і за кордоном.  
 

Кафедра історії ім. М. П. Ковальського 

«Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби» (державний 

реєстраційний номер 0121U108030; керівник: к.іст.н., доц. М. Близняк). 

 Науковий результат:  

1. Наш край: історія Волині від найдавніших часів до другої половини ХХ століття: навч. посібн. / За ред. 

В. Марчука. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. 342 с. 

2. Історія Острозької академії. Навчальний посібник / За ред. В. Яремчука. Вид. 2-е, переробл. і доповн. 

Острог: Вид-во НУОА, 2021. 88 с. 

3. Смирнов А. Між хрестом, свастикою і червоною зіркою: українське православ’я в роки Другої світової 

війни: монографія. Одеса, 2021. 416 с. 

4. Трофимович В.В. Радянські репресії в Західній Україні в 1939-1953 рр.: колективна монографія. 

Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. 414 с. (Член авторського колективу). 

5. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: 

В.В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2021. Вип. 32. 146 с. 

Опубліковані статті: 

1. Антонюк Я., Трофимович В. Протиборство спецслужб закордонних центрів ОУН із КДБ (1960-ті – 

початок 1990-х рр.) // Український історичний журнал. – 2021. № 3.                      С.114-125 (WoS). 

2. Smyrnov, Andrii, Trofymovych, Volodymyr. Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox 

Church of 1944 and its consequences // East European Historical Bulletin. – 2021. № 19. – С. 165-173. (WoS). 

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

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

Вид-во НаУОА. – 2021. Вип. 32.                   –  С. 62-74. 

4. Марчук В., Пшеничний Ю. Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних 

дослідженнях 2019–2020 рр. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 
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(14). p.114 – 144.                                                              

Сертифікатна програма для представників ОТГ «Розвиток територіальних громад: юридично-економічні аспекти».                                                                             

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності 

«Теоретико-методологічні аспекти розуміння текстів культури» (державний реєстраційний номер 

0109U001581; керівник: к.мист.н., доц. Я.В. Бондарчук). 

 Проведено онлайн-конференцію на тему: «Гендерний менеджмент: від теоретичних постулатів до 

сучасних реалій».  

Проведено круглий стіл на тему «Пріоритети стратегічних комунікацій у сфері зовнішньої та 

безпекової політики» 

За результатами роботи опубліковано статті в українських та зарубіжних наукових виданнях: 

1. Бондарчук Я.В. Острозький художник Флор Юхимович Гудов. Монографія // Острог:                           

ФОП Ситар І.В. – 2021. 76 с. 

2. Okhrimenko Ganna. The issue to training of specialists for the profession «Informational, library and archival 

Sciences» in Ukraine: current situation and problems // Wokół «Katechizmu biblioteki» Paula Ladewiga. 

Bydgoszcz (Polska). – 2021.T.2. – P.105-111 

3. Jarosława Bondarczuk. Ewolucja semantyki obrazu węża w sztuce epoki kamienia // Akcent. Wydawnictwo 

Katolickiego Universytetu Lubelskiego. – Lublin, 2021. 

4. Ganna Okhrimenko. To the interpretation of the concept of «Book culture» in the interdisciplinary Ukraine and 

foreign scientific discourse // Baltic Journal of Legal and Social Sciences. – 2021. № 2, Riga. 

5. Бондарчук Я.В. Відображення найдавнішого релігійного культу кісток у мистецтві пізнього ашелю та 

доби мустьє // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2021. Т. 4. С.21-45. 

 
Кафедра психології та педагогіки 

 «Розвиток суб'єктів освітньої діяльності в умовах кіберпростору» (номер державної реєстрації: 

0121U112964; керівник: д.психол.н., доц. О. В. Матласевич). 

За результатами роботи опубліковано статті: 

1. Balashov, E., Pasichnyk, I., & Kalamazh, R. Metacognitive Awareness and Academic Self-Regulation of HEI 

Students. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (Scopus).9(2), 

161–172.                                                                                         
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2. Avhustiuk, M., Tymeichuk, I., Konopka, N., Sakhniuk, O., & Balashov, E. Online studying instructional 

measures at the International Relations Department of the National University of Ostroh Academy. Journal of 

Education Culture and Society (WoS)12(1), 322–334.                                                                                       

3. Handzilevska, H., Kalamazh V., Ratinska, O. & Khmiliar, O.The Role of Sanogenic and Critical Thinking in 

Preventing the Emotional Burnout of Young Primary School Teachers. Youth Voice Journal: Mode: Young 

People In Education, https://www.rj4allpublications.com/product/the-role-of-sanogenic-and-critical-thinking-

in-preventing-the-emotional-burnout-of-young-primary-school-teachers/ SCOPUSVol. 3, 15-23. ISBN 

(ONLINE): 978-1-911634-35-5. Access 

(2021). 

4. Гандзілевська Г. Б., Кондратюк В. В.Ресурси та бар’єри інформаційно-психологічної безпеки вчителів 

початкових класів в умовах онлайн-навчання: резилієнс підхід. Наукові записки Національного 

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

січень 2021. № 12. С. 35–40.                                                                     

5. Гандзілевська Г., Тимощук Є.Можливості психодрами у реалізації компетентнісного підходу в 

освітньому просторі. Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2021 року / за наук. ред. д. 

пед. наук С.З. Романюк.Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С.134-137.  

6. Гандзілевська Г.Б. Партнерський форум «Стратегічні цілі та орієнтири на шляху до нової якості 

освіти» (м. Славута, 25.08. 2021). Тема доповіді: Резилієнс в освіті. Алгоритм формування 

психологічної стійкості в умовах інфодемії.  

7. Гандзілевська Г.Б. Постерна сесія: Організація сучасного освітнього середовища: реалії та 

перспективи. – Дні науки, 11 – 14 травня 2021 р. XXVІ наукова викладацько-студентська конференція. 

8. Гандзілевська Г.Б. Презентація результатів досліджень Наукового Центру на Міжнародній науково-

практична конференція дослідження когнітивної психології» (ICRACP 2021), 24-28 травня 2021 р. у 

Національному університеті «Острозька академія» (Рівненська область, м. Острог) Тема доповіді: 

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

(Гандзілевська Г., Штурхецький С.). 

 

Кафедра політології та національної безпеки 

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

номер 0119U103085; керівник: д.політ.н., проф. Ю.В. Мацієвський). 

Опубліковані статті: 

1. Y. Matsiyevsky. Mixed Values and Societal Constraints: The Weak Prospects for Authoritarianism in Ukraine 

// Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization (H 24, SGI 0.482 2020). – 2021. Vol. 29, no. 

2. P.135-158. 

2. Lebediuk W. Czynniki warunkujące stabilność polityczną: wyjaśnienie procesu zmian instytucjonalnych w 

krajach postkomunistycznych (1990-2020) // Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne. – 2021. Vol.7. 

№ 1. – S.13-43. 

3. Matsiyevsky Y. Internal Conflict or Hidden Aggression: Competing Accounts and Expert Assessments of the 

War in Ukraine’s Donbas // Civil War? Interstate War? Hybrid War? Dimensions and Interpretations of the 

Donbas Conflict in 2014-2020. Edited by Jakob Hauter. – 2021. Vol. 227. – Pp.165-190. 

4. Санжаревський О., Байда Н., Стемпіцький А. Приватні військові компанії: міжнародний досвід та 

перспективи для України // Слов’янський світ і Україна: Збірник наукових праць на пошану ректора 

Рівненського державного гуманітарного університету, професора Руслана Постоловського. Рівне: О. 

Зень. – 2021. 432 с.                                     С. 414-421. 

5. Санжаревський О., Жовтенко Т., Троян С.  Регіональна безпека в Центрально-Східній Європі: від 

миротворчого батальйону до українсько-польсько-литовської бригади / Становлення та розвиток 

співробітництва України з країнами Вишеградської групи: колективна монографія /за ред. Л. 

Стрільчук, О. Каліщук та О. Разиграєва // Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2021. 252 с. – С. 172-

186. 

6. Matsiyevsky Y. Internal Conflict or Hidden Aggression: Competing Accounts and Expert Assessments of the 

War in Ukraine’s Donbas / Civil War? Interstate War? Hybrid War? Dimensions and Interpretations of the 

Donbas Conflict in 2014-2020. Edited by Jakob Hauter (Scopus) // Stuttgart and Hannover: Ibidem-Verlag. – 

2021. P. 165-190. 

Наукові заходи: 

1. Круглий стіл «Політика Європейського Союзу в кризових умовах останнього десятиліття». 

11.05.2021 р. 

2. Круглий стіл на тему «Пріоритети стратегічних комунікацій у сфері зовнішньої та безпекової 

політики». 11.11.2021 р. 

3. Круглий стіл Центру політичних досліджень: «Екватор президентства В. Зеленського: здобутки та 

прорахунки». Дні науки-2021 НаУОА. 13.05.2021 р. 
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Кафедра громадського здоров’я та фізичного виховання 

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

здоров’я України» (державний реєстраційний номер 0117U007510; керівник: доц. І. Гущук). 

За результатами роботи опубліковано статті, тези конференцій в українських та зарубіжних науких виданнях:  

1. Гущук І.В. Концептуальні підходи до розбудови системи охорони громадського здоров’я України. 

Монографія // Острог: Вид-во НаУОА. – 2021. 

2. Лях Ю.Є., Лях М.В. Оцінка впливу інверсійних та декомпресійних реабілітаційних методів на стан 

функціональних систем організму. Розділ в колективну монографію // 2021.  

3. За ред. Гущука І.В.; Гільман А.Ю., Кулеша Н.П., Хоронжевська І.С. Громадське здоров'я. Навчальний 

посібник // 2021.  

4. Гущук І.В. Hygienic aspects of substantiation of conceptual bases of development of system of public health 

care of Ukraine // Wiadomości Lekarskie (Wiad Lek.2021;72(3):799-800. – 2021. 72(3):799-800. 

5. Лях Ю.Є., Лях М.В. Нейромережевий аналіз термограм молочної залози з використанням оцінки 

фрактальної розмірності розподілу поля температур в нормі і при патологічних процесах // Журнал 

Клінічна інформатика і телемедицина. – 2021. № 1.    

6. Гущук І.В. Радіаційні ризики та психічне здоров`я в постчорнобильський період // Програма та тези 

доповідей Загальних зборів НАМН-«Тридцять пять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та 

майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14.04.2021. – м. Київ. – 2021 р. – 16 с.  

Наукові заходи: 

1. Круглий стіл «НаУОА про охорону здоров’я в аспекті історії розвитку університету» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/20-10-05. 20.10.2021 р. 

2. Круглий стіл «Громадське здоров'я: проблеми та перспективи розвитку». травень 2021 р. 

 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

Кафедра англійської мови та літератури 

 «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» (номер 

державної реєстрації № 0120U103937; керівниця: к.пед.н., доц. О.Ю. Костюк)  

Наукові публікації:                                                                          

1. Halyna Kankash, Tetiana Cherkasova, Svitlana Novoseletska, Natalia Shapran, Liudmyla Bilokonenko. The 

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

delegates of the Ukrainian SSR at the sessions of the UN general assembly // Journal of Language and 

Linguistic Studies. 17(Special Issue 2), 1264-1274; 2021 (Scopus). 

2. Kostiuk, O., Kovalchuk, I., Kotsiuk, L., Polishchuk, V., & Bobkov, V. The Formation and Development of 

Women’s Secondary Education in Volyn in the 19th–the Beginning of the 20th Century // Journal of Education 

Culture and Society, 12(2), 227–240. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.227.240 (WoS).                                                                  

3. Єсіпова К. В.Особливості екранізації англомовних романів для дітей в контексті інтерсеміотичного 

перекладу // Збірник наукових тез “English for specific purposes”. Острог: Видавництво НаУОА, 2021. –  

С. 39-43. DOI 10.25264/26.05.2021 

4. Жуковський В.М. Індивідуалізація онлайн навчання іноземної мови студентів першого курсу немовних 

спеціальностей // Збірник наукових тез «English for specific purposes». Острог: Видавництво НаУОА, 

2021. – С. 43-48. DOI 10.25264/26.05.2021.                                                                             

Наукові заходи: 

1. І Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція «Сучасні технології викладання 

іноземних мов та інтерпретації текстів світової літератури», 09 березня 2021 р.    

Результати конференції опубліковано у науковому журналі "Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія», Серія «Філологічна». Випуск 11 (79).                                                                

2. Участь викладачів кафедри у XXVІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». 

НаУОА, м. Острог, 11 травня 2021 р., секція «Сучасні технології викладання англійської мови та 

літератури». 

3. Засідання науково-методичного семінару «Сучасні технології викладання англійської мови та 

інтерпретації текстів світової літератури»: 02 вересня 2021 р., 21 жовтня 2021 р.  

4. Міжнароднна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 

комунікації», 26 листопад 2021 р.  

  

Кафедра індоєвропейських мов  

 «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (державний реєстраційний 

номер 0120U105118; керівник: к.психол.н., доц. І.В. Ковальчук). 

 За результатами роботи опубліковано статті:  

1. Arkhanhelska, Alla M.Transformational Potential of the Biblical Idiom «A Wolf in Sheep's Clothing» in 

Modern Russian Speech. //Tomsk state university journal. Issue 462 Page 5-13 Published 2021 (WoS). 
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2. Kostiuk, O., Kovalchuk, I., Kotsiuk, L., Polishchuk, V., & Bobkov, V. The Formation and Development of 

Women’s Secondary Education in Volyn in the 19th–the Beginning of the 20th Century // Journal of Education 

Culture and Society, 12(2), 227–240. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.227.240 (WoS).                        

3. Попчук М.А. Abstracts of XVII International Scientific and Practical Conference DEVELOPMENT OF 

SCIENCE: TRENDS, INNOVATIONS PROBLEMS AND PROSPECTS. Amsterdam, Netherlands April 01 – 

02, 2021 p.178-180. 

4. Ковальчук І.В. Емотивна компетентність як умова ефективного онлайн-комунікаційного процесу // 

Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти 

духовності в освіті та науці», 23 квітня 2021 р. / за ред. Л.В. Рижак; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. 

В. Максимець.ЛНУ ім. Івана Франка, 23 квітня 2021 р. С. 93-95. 

5. Дацишина І.М. Пісня як автентичний матеріал для розвитку комунікативної компетенції // Збірник 

наукових тез «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES» Випуск 8. Травень 2021 р. С. 35-39.  

6. Ткач А.С. Технічна підтримка сучасного викладача англійської мови в умовах дистанційного навчання 

// Збірник наукових тез «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES».  Випуск 8. Травень 2021 р. С. 66. 

 Проведено і наукові заходи: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної 

комунікації» 10 квітня 2020 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференцію «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» 26 

листопада 2020 р. 

 

Кафедра міжнародної мовної комунікації 

  «Професійна англійська мова для студентів немовних спеціальностей у ЗВО» (державний 

реєстраційний номер 0120U105113; керівниця: к.психол.н., доц. О.О. Белявська).  

 Проведено науковий захід: 

VIІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  «Еnglish for specific purposes». НаУОА, м. Острог, 

14 травня 2021 р. 

               Видано збірник матеріалів конференції: 

«Еnglish for specific purposes»: збірник наукових тез / Ред. кол.: Д. М. Шевчук, І. В. Ковальчук, О. Ю. Юр’єва, Г. 

В. Крайчинська. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. Випуск 8. 90 с. 

Рекомендовано до друку радою факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька 

академія» (протокол № 9 від 26 травня 2021 року). 

                Проведено науково-методичний семінар кафедри міжнародної мовної комунікації для викладачів 

англійської мови «Мастермайнд: підсумки року», 9 червня 2021 року. 

                 Захист кандидатської дисертації: 

Мусійчук Т. І. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні характеристики висловлень обурення в 

сучасній англійській мові (29.09.2021 р.) 

                 Опубліковані статті: 

Scopus: 2 

1. Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. Information and communication technologies as a means of forming the 

communicative competence of young teachers of foreign languages at the university. Youth Voice Journal 

(https://youthvoicejournal.com/) 01.2021 pp. 43- 60.  

2. Korol, L. & Bevelamder, P.  Ethnic harassment and the protective effect of positive parenting on immigrant youths’ 

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

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

Web of Science: 2 

3. Yurieva, O., Musiichuk, T., Baisan, D. Informal English Learning with Online Digital Tools: Non-Linguist Students.        

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

4. Kostiuk, O., Kovalchuk, I., Kotsiuk, L., Polishchuk, V., & Bobkov, V. The Formation and Development of Women’s 

Secondary Education in Volyn in the 19th–the Beginning of the 20th Century. Journal of Education Culture and 

Society, 2021. 12(2), 227–240. https://doi.org/1015503/jecs2021.2.227.240  
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Видання підручників, посібників та науково-методичної літератури – 4  

 

Кафедра англійської філології 

  «Лексична і фразеологічна семантика та дискурс-аналіз» (номер державної реєстрації 0120U105117; 

керівник: д.політ.н., проф. А.О. Худолій). 

 Засідання круглого столу «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації та перекладу» (18 лютого 

2021 р.); Всеукраїнська науково-практична студентська інтернет-конференція «Лінгвосоціокультурні аспекти 

комунікації» (25 березня 2021 р.).  

Всеукраїнська науково-практична студентська інтернет-конференція: «Актуальні проблеми сучасної 

лінгвістики та перекладознавства» (19 травня 2021 р.). 

Захищено кандидатську роботу:                                                                                                                 

Заблоцький Ю.В. «Функціонування економічної терміносистеми в американському політичному дискурсі». 

 

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.) 

 

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 

                                                                        

 


