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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); 

Упродовж 2015 — 2018 рр. простежується тенденція до збільшення докторів наук, 
професорів. Про це свідчить показник наявності докторів наук, професорів за основним 
місцем роботи у 2015 році — 22 викладачі (13,1 %) та у 2018 році — 34 викладачі (20,1 
%).  

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 %. 

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. 
 

№ 
п/п 

Професорсько-викладацький склад 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Чисельність штатних науково-педагогічних 
працівників, всього осіб, з них: 

205 
 

207 
 

204 
 

196 
 

           докторів наук, професорів 42 40 44 47 

           кандидатів наук, доцентів 121 130 116 113 

1. 

           викладачів без наукових ступенів 52 46 53 30 

Чисельність науково-педагогічних 
працівників за основним місцем роботи, 
всього осіб, з них: 

168 
 
 

175 
 
 

176 
 
 

169 
 
 

           докторів наук, професорів 22 26 31 34 

           кандидатів наук, доцентів 110 113 102 103 

2. 

           викладачів без наукових ступенів 33 36 43 32 
Чисельність науково-педагогічних 
працівників, які працювали за сумісництвом, 
всього осіб, з них:   

40 
 

36 
 

33 
 

27 
 

           докторів наук, професорів 20 14 13 10 
           кандидатів наук, доцентів 11 17 14 10 

3. 

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

2015 2016 2017 2018 Категорії 
робіт 

к-сть 
од. 

тис. 
гривен

ь 

к-сть 
од. 

тис. 
гривен

ь 

к-сть 
од. 

тис. 
гривен

ь 

к-сть 
од. 

тис. 
гривень 

Фундаментальні 4 629,83
6 

4 606,61
3  

4 879,10
0 

3 621,251 

Прикладні  - - - - - - _ _ 

Госпдоговірні  4 261,552 4 530,0  4 430,67
2 

5 635, 
335 

 
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 2018 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.;  

- 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. 

Викладачами та аспірантами університету за 2018 рік було захищено 3 
кандидатські дисертації та 2 докторські.  

- кандидатські дисертації: 
1.  Гарат І.В., вересень 2018 р. зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство; 
2. Кулеша Н.В., жовтень 2018 р. зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія; 
3. Балацька О.Р., листопад 2018 р. зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика. 

- докторські дисертації: 
1. Плиска Ю.С., травень 2018 р. зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки; 
2. Гандзілевська Г.Б., жовтень 2018 р. зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія. 
 
ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності  
а) важливі результати за усіма закінченими у 2018 році науковими 

дослідженнями і розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету 
(якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати науково-дослідних робіт, 
які виконувались за рахунок коштів з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового 

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

одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування) 
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Назва наукової роботи: «Суспільно-культурологічні аспекти інтеграції 
мусульманських громад в українське суспільство в умовах військово-політичної кризи». 

Номер держреєстрації: 0116U005533. 
Керівник роботи – доктор філософських наук, доцент Шевчук Дмитро Михайлович.  
Категорія: наукова робота 
Фактичний обсяг фінансування: 2018 р. – 148,551 грн. 
Виконання третього етапу наукової роботи тривало з 01. 01 2018 р. по 31. 07. 2018 р. 

На цьому етапі було завершено комплексне дослідження й вироблено чіткі рекомендації 
до проблеми буття ісламу в сучасному українському суспільстві задля подальшого 
впровадження. Підготовлено та впроваджено такі інформаційно-аналітичні матеріали та 
пропозиції: «Формування ідентичності мусульман-переселенців в Україні»; Науково-
практичні рекомендації: «Релігієзнавча експертиза мусульманських організацій в 
Україні».  

Опубліковані монографії: 

1. Коран. Переклад смислів українською мовою [вступ, пер. І ком. М. М. Якубовича]. 
– Стамбул: Halt Cilt, 2018. – 631 c. 

2. Якубович М. М., Кралюк П. М., Щепанський В. В. Татари на Волині: історія, 
культура, контакти. - Вінниця: Нілан, 2018. – 206 с. 

3. Якубович М. М. Ісламська рукописна спадщина Кримського ханства. 
Біографічний та бібліографічний словник (двома мовами: українською й 
кримськотатарською). – Київ: Асоціація мусульман України, 2018. – 205 с. 

Навчальний посібник: (2018 р.) 
1. Ісмагілов С. В., Якубович М. М. Ісламознавство. – Вінниця: Нілан ЛТД, 2018. – 

236 с. 
Результати дослідження відображено в наукових статтях, що опубліковані у 

виданнях, які належать до іноземних наукометричних баз даних: 
Scopus: 

2018 р. 
1. Shevchuk D. The philosophy of extraordinary politics and the state of exception // Revue 

Roumaine de Philosophie. – 2018. – Tome 62. - № 1. – Р. 81-91. 
2. Якубович М. М. Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: 

школа Ібрагіма аль-Киримі // Sententiae. 2018. - 31 (1). – C. 19-29. SCOPUS. 
3. Yakubovych M. M. Crimean Scholars in Mamluk Syria (13th/14th) century: Careers and 

Legacy // Golden Horde Review (подано до друку, вихід заплановано на вересень 
2018 року).  

в інших зарубіжних виданнях: 
2018 р. 

1. Yakubovych M. Islam in Ukraine: 2016, Yearbook of Muslims in Europe, Ed. by Oliver 
Scharbrodt, Vol. 8, Leiden: Brill, 2018, Vol. 8, pp. 696-710. 

2. Yakubovych M. Ukraine (in co-authorship), in: Islamic Leadership in the European 
Lands of the Former Ottoman and Russian Empires Legacy, Challenges and Change, ed. 
by. Egdūnas Račius and Antonina Zhelyazkova, Leiden-Boston: Brill, 2018, pp. 314-
328. (Muslim Minorities, Issue 23). Index Islamicus. 

3. Yakubovych M. Islam in Ukraine // Yearbook of Muslims in Europe. Ed. by Oliver 
Scharbrodt. – Leiden-Boston: Brill, 2018. – P. 696-711. Index Islamicus. 

4. Shchepanskyi Vitalii, Yakubovych Mykhaylo and Bulatov Ayder, Islamic Leadership: 
Ukraine Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian 
Empires Legacy, Challenges and Change, ed. by. Egdūnas Račius and Antonina 
Zhelyazkova, Leiden-Boston: Brill, 2018, pp. 314-328. 

Виконавці проекту доповідали на наукових конференціях, семінарах як в Україні, 
так і за кордоном. 
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б) важливі результати, отримані під час виконання перехідних науково-дослідних 
робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2018 

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

практичне застосування). 

1) Назва науково-дослідної роботи: Проблема інтеграції мусульманських громад в 
український соціум в умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій.  

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк Петро 
Михайлович. 

Номер держреєстрації: 0117U000656. 
Категорія роботи: фундаментальна. 
Фактичний обсяг фінансування у 2018 р. – 211,520 грн. 
У 2018 році виконувався другий етап НДР. На цьому етапі розпочато комплексне 

дослідження й вироблення чітких рекомендацій до проблеми буття ісламу в сучасному 
українському суспільстві задля подальшого впровадження. Простежено існуючі 
тенденції, які пов’язані з розвитком мусульманських громад України під час військово-
політичної кризи. Визначено типи поведінкових моделей ісламських громад у світській 
країні в умовах політичної кризи. Розробляються рекомендації з підтримки й збереження 
релігійної толерантності в Україні, зокрема в аспекті вивчення проблем інтеграції 
мусульманських громад в українське суспільство.     

Окремі аспекти досліджень опубліковано в монографіях і статтях. 
Монографії (6): 

1. Якубович М. М., Кралюк П. М., Щепанський В. В. Татари на Волині: історія, 
культура, контакти. - Вінниця: Нілан, 2018. – 206 с. 

2. Якубович М. М. Кримськотатарські рукописи в бібліотеках материкової 
частини України. Острог: Центр ісламознавства НУ «ОА», 2018. – 60 с. 

3. Коран. Переклад смислів українською Якубовича М. М. – Стамбул: hat Cilt, 
2018. – 625 с. 

4. Кралюк П. Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських 
народів. – Харків: Фоліо, 2018. – 282 с.: іл. 

5. Кралюк П. Чорна рада. – Харків: Фоліо, 2018. – 201 с.: іл. 
6. Кралюк П. Ярослав Мудрий. – Харків: Фоліо, 2018. – 156 с.: іл. 

Словник: 
1. Якубович М. М. Ісламська спадщина Кримського ханства: біографічний словник і 

каталог рукописів. - Київ: ДУМАРК, 2018. – 190 с.  
Опубліковано 17 статей, зокрема 6 статей у виданнях, що індексуються:  

в Scopus (3): 
1. Якубович М. М. Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: 

школа Ібрагіма аль-Киримі // Sententiae. 2018. - 31 (1). – C. 19-29. SCOPUS. 
2. Mykhaylo Yakubovych. Crimean Scholars in Mamluk Syria (13 th -14 th Centuries): 

Careers and Legacy // Golden Horde Review. – 2018 (6) 4. – P. 719-728.  
3. Mykhaylo Yakubovych. Ukraine (in co-authorship), in: Islamic Leadership in the 

European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires Legacy, Challenges and 
Change, ed. by. Egdūnas Račius and Antonina Zhelyazkova, Leiden-Boston: Brill, 2018, 
pp. 314-328.  

в Index Copernicus (3): 
1. Кралюк П., Филипчук С. Українсько-кримськотатарські відносини у ХХ ст.: 

ґенеза і сучасний стан // Європейський політико-правовий дискурс, 2018. –  № 
5. – с. 51 – 60. 

2. Fylypchuk S. The orthodoxy mediatization in the survey of the near-church 
organizations and associations of the UOC-MP and the UOC-KP activities // 
Evropský_filozofický_a_historický_diskurz. – Praha, 2018. – №1. – С. 101 – 107. 
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3. Филипчук С. В. Трансформації нових медіа християнських конфесії України / 
С. В. Филипчук // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2018. – № 5 
(157). 

Опубліковано в інших зарубіжних виданнях (8): 
1. Yakubovych M. Ukraine (in co-authorship), in: Islamic Leadership in the European 

Lands of the Former Ottoman and Russian Empires Legacy, Challenges and Change, ed. 
by. Egdūnas Račius and Antonina Zhelyazkova, Leiden-Boston: Brill, 2018, pp. 314-
328. (Muslim Minorities, Issue 23). Index Islamicus. 

2. Yakubovych M. Islam in Ukraine // Yearbook of Muslims in Europe. Ed. by Oliver 
Scharbrodt. – Leiden-Boston: Brill, 2018. – P. 696-711. Index Islamicus. 

3. Якубович М. М. Переводы Корана на украинский язык: краткая история  // Rocznik 
Tatarów Polskich– 2018. – Seria 2. – Tom V (XIX). – S. 45-60. 

4. Mykhaylo Yakubovych. Ostrogscy Tatarzy // Przegląd Tatarski. – 2018. – Vol. 3. - PP. 
17-19. 

5. Yakubovych M. Religious Identity of the Crimean Tatars: Challenges of the Political 
Conflict (Research Project) // Jahresbericht – 2017. – Regensburg: Leibniz-Institut für 
Ost- und Südosteuropaforschung, 2018. – P. 93 – 95.  

6. Shchepanskyi V., Yakubovych M. and Bulatov A. Islamic Leadership: Ukraine Islamic 
Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires Legacy, 
Challenges and Change, ed. by. Egdūnas Račius and Antonina Zhelyazkova, Leiden-
Boston: Brill, 2018, pp. 314-328. 

7. Филипчук С. В. Тенденції розвитку книговидавничої сфери протестантських 
конфесій  // Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine 
and Poland. – Stalowa Wola, 2018. – С. 160 – 164.  

8. Shchepanskyi V. Hermes Trismegist and the image of the scientist-magician Skhariia 
Skara in the Orthodox Slavic environment / V. Shchepanskyi // Esotericism, Literature 
and Culture in Central and Eastern Europe / edited by Nemanja Radulović. — Beograd : 
Faculty of Philology, 2018. — Р. 29–45. 

У фахових виданнях опубліковано 3 статті: 
1. Филипчук С. В. Вияви конфесійної ідентичності в книговидавничій сфері [Текст] / С. 

В. Филипчук // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. 
кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 39. – С. 126 – 140.  

2. Щепанський В. В. «Герметичне мистецтво» алхімії в культурному ландшафті 
православних слов’ян XVI–XVII ст.: алхімічний аналіз гравюри «Чистота аки Девица»
/ В. В. Щепанський // Схід. — 2018. — № 2. — С. 124–128.  

3. Yakubovych M. The occupied legacy. Who should protect the cultural heritage of Crimea?, 
in: Ukrainian Week, #9 (127) September 2018. pp. 48-49. 

  
 Упродовж 2018 року науковці взяли участь у 15 наукових конференціях і семінарах, 

зокрема й за кордоном (Польща, Туреччина, Німеччина). 
2) Назва науково-дослідної роботи: Метапізнання в умовах індивідуально-

психологічної та соціально-ситуативної детермінації.  
Номер держреєстрації: 0117U000683. 
Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор 

Демидович. 
Категорія роботи: фундаментальна (код 2201040)   
Фактичний обсяг фінансування: 2018 р. – 261,180 грн.  

Упродовж 2018 р. розроблено експериментальну процедуру вивчення 
метапізнання у контексті  особистісного, соціального й ситуативного аспектів та 
з’ясовано чинники ефективності метапізнання у навчальній діяльності студентів ВНЗ та 
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уточнено понятійний апарат в рамках досліджуваної проблематики. Проведено 
комплексне вивчення функціонування метапізнавальної сфери особистості із позиції 
індивідуально-особистісного чинників. За звітний період було підготовлено 40 наукових 
публікацій, з них 7 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних WoS 
та/або Scopus, 9 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних  Index 
Copernicus, 11 статей у фахових виданнях, 9 тез конференцій, 3 монографії, 1 навчально-
методичні рекомендації. Захищено 7 кваліфікаційних робіт в межах тематики.  Захищено 
3 дисертаційних дослідження (Кулеша Н. П., Гандзілевська Г. Б., Плиска Ю. С). У рамках 
щорічної науково-практичної конференції університету «Дні Науки» (2018 р.) було 
проведено секцію щодо обговорення науково-дослідної роботи з теми. 

 

ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2018 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 

 «Визначення 
головних 

соціологічних 
показників 

 ступеня 
інтегрованості 

внутрішньо 
переміщених 

осіб» 
Якубович М.М. 
Кралюк П.М. 

Формування розробки 
пов’язане як із традиційною 
методологією соціологічних 

досліджень (у даному 
випадку в 

культурологічному, 
політологічному й 

релігієзнавчому зрізі), так і 

новітніми концепціями 
розгляду національних груп, 

що в демографічному плані 
становлять меншість. 
Зокрема, планується 

розвинути й реалізувати 
теорію, відому як “social 

movement theory” («теорія 
соціального руху»), де 

відповідні діячі 
розглядаються як активні 
гравці, які забезпечують 

мобілізацію відповідного 
соціального капіталу. 

Залежно від рівня цієї 
мобілізації можна оцінити 
ефективність використання 

ресурсу, а також 
перспективність 

ідеологічних завдань. 
Конкретно у випадку 

Асоаціація 
культурного 

розвитку «Мир»  
(Острог 

Рівненської обл., 

вул. Семінарська, 
2, 35800). 

17.01.201
8 

Укладено 
відповідну угоду 

про 

впровадження 
інформаційних 

матеріалів та 
проведення 

тренінгів (угода 

номер 4 від 
17.01.2018). 
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кримськотатарського 

національного руху в 
Україні планується 

виокремити взаємодію 
національного (культурного) 

й релігійного 
(ідеологічного) чинників, які 

забезпечують повноцінну 

мобілізацію й формування 
відповідного лідерства. На 

відміну від аналогічних 
розбробок у світовій 

гуманітаристиці, визначено 

чіткі критерії й розброблено 
відповідні анкети, які 

придатні до використання 
органами державної влади, 

медіа-корпораціями, 
релігійними організаціями 
та іншими установами, які 

здійснюють моніторинг за 
ситуацією в релігійному 

середовищі України та 
сусідніх країн. 

 

IV. Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до друку у 2018 році 
у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of 

Science): 

№ 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання сторінки 
роботи 

1 2 3 4 5 

Scopus (20) 

1 Balashova O. and 
Sydoruk T. 

State Financing of Political Parties 
as a Chance for Healing the Party 
System: Polish Experience and 
Ukrainian Realities 

Politologija 2018. Nr. 91, T. 3, 166 – 
198.  
https://doi.org/10.15388/P
olit.2018.91.11968. 

2 Sydoruk T.,  
Tushchenko D. 

A review of the Eastern 
Partnership after ten years: the 
need to reconsider its efficacy  

Romanian Political 
Science Review 

2018. Vol. XVIII, no. 2. – 
р. 213-240 

3 Sydoruk, T., 
Тищенко Д. 

Central Europe on Russia-Ukraine 
Conflict: Positions and Responses  

Central European 
Journal of International 
and Security Studies. 

2018. Vol. 12, № 3. – P. 
81-105. 

4 Трофимович В. В., 
Трофимович Л. В. 

 Питання Підкарпатської Русі у 
зовнішньополітичних 
розрахунках Польщі (жовтень 
1938 - березень 1939 рр.).   

Русин. 
Международный 
исторический журнал. 

2018. Т. 52. Вып. 2. С. 
309-328. 

5 Shevchuk D.  The philosophy of 
extraordinary politics and the 
state of exception 

Revue Roumaine 
de Philosophie. – 
2018 

2018. Tome 62. - № 
1. – Р. 81-91.  

6 
Shevchuk D., 

Shevchuk K. 

The Politics Between 

Theology and Messianism in 

Secular Times 

Journal for the 

Study of Religions 

and Ideologies. – 

2018. 

2018. Vol. 17, No 51 

– P. 148-161  

7 Yankovska Zh., 
Iurieva O. 

Folk and Philosophical Nature of 
Comic-Tragic Dichotomy in 

SLAVICA SLOVACA Roník 53 – 2018 – № 1. –  
Bratislava:   
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Oleksa Storozhenko’s Short 
Stories about Cossacks 

SLAVISTIKA, 2018. – S. 
38-48. 

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

A Theoretical Approach to 
Researching the International 
Volunteering Movement 

Volunteering: Attitudes, 
Social Influences and 
Gender Differences. New 
York: Nova Science 
Publishers. Monograph 

2018.  
Рр. 21-40 

9 Balashov E., Pasichnyk 
I., Kalamazh R., 
Dovhaliuk T. & 
Cicognani E. 

Psychological, Emotional and 
Social Wellbeing and 
Volunteering: A Study on 
Italian and Ukrainian 
University Students  

Youth Voice 
Journal 

2018. Vol. 8, 1-22 

10 Matsievskii Y. Revolution without Regime 
Change: the Evidence from 
the Post-Euromaidan Ukraine  

Communist and Post-
Communist Studies 

2018. 
Volume 51. Issue 4. 
December Pages 349-
359. 

11 Мацієвський Ю. 
В. 

В ловушке гибридности: 
политический режим в 
Украине после революции 
2014 года 

Полис. 
Политические 
исследования 

2018. 
№ 1. С. 96-115. 

12 

Balashov, E. 
Volunteering: Attitudes, social 
influences and gender differences 
(Book) 

Volunteering: 
Attitudes, Social 
Influences and Gender 
Differences 

2018 

13 

Balashov, E. Preface (Editorial) 

Volunteering: 
Attitudes, Social 
Influences and Gender 
Differences. 

2018 

14 

Korol, L., Fietzer A.,  
Ponterotto, J.G. 

The relationship between 
multicultural personality, 
intergroup contact, and positive 
outgroup attitudes toward Asian 
Americans  

Asian American Journal 
of Psychology  

2018 

15 Bayram Özdemir S., 
Sun S., Korol L., 
Özdemir M.,  
Stattin, H. 

Adolescents’ Engagement in 
Ethnic Harassment: Prejudiced 
Beliefs in Social Networks and 
Classroom Ethnic Diversity 

Journal of Youth and 
Adolescence  
 
Article in Press 

2018 

16 
Shturkhetskyy S.,  
Yakymchuk A.,  
Pakharenko O. 

Assessment of energy potential of 
agricultural plants as a basis of 
bioenergetic management 
development in Ukraine 

Problems and 
Perspectives in 
Management, 2018, 
Volume 16, Issue 2, 
рр.331-340 

2018 

17  Yakubovych M., 
ShchepanskyiV.,  
Bulatov A. 

Ukraine  Muslim Minorities 2018 

18 Vlasyuk A.P. Mathematical and computer 
modelling of contaminent 
migration to filter trap in two 
dimensional nonlinear case. 

18th International 
Multidisciplinary 
Scientific 
Geoconference 
SCEM 2018.  

 2018. –  
V. 18, № 2.2.  P. 293 
– 300. 

19 Vlasyuk A. Computer modelling of heat 
and mass transfer effect on the 
three dimensional stressed-
strained state of soil massif. 

18th International 
Multidisciplinary 
Scientific 
Geoconference 
SCEM 2018. 

2018. –  
V. 18, № 1.2.  P. 153 
– 160. 

20 Vlasyuk A.P. Mathematical modelling of 
salt solutions filtration and of 
moisture transfer in saturated 
soil mass under the action of 
vertical drainage.  

18th International 
Multidisciplinary 
Scientific 
Geoconference 
SCEM 2018. 

2018. –  
V. 18, № 1.2.  P. 253 
- 261. 

Web of Science (9) 

1 Pasichnyk I., The Illusion of Knowing in Europe’s Journal of 2018, Volum 14, № 2, 
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Kalamazh R., 
Avhustiuk M. 

Metacognitive Monitoring: Effects 
of the Type of Information and of 
Personal, Cognitive, 
Metacognitive, and Individual 
Psychological Characteristics 

Psychology  317-341 pp. 

2 
Hodunok Z. 

The Physical Discourse of Fan 
Fiction (Дискурс тілесності в 
текстах Fan Fiction) 

Psycholinguistics  
2018, Volume: 24, 
 Issue: 2,  Pages: 11-28 

3 Suprun V.,  
Suprun L.  

Social Advertising in Modern 
Communication Space 

Science and innovation  2018. – №4. – p. 62-68. 

4 

Averkyna M.,  
Shulyk Y. 

Financial and Logistic 
Coordination in the Context of 
Providing Sustainable Urban 
development in Terms of 
Decentralization in Ukraine 

FINANCIAL AND 
CREDIT ACTIVITY-
PROBLEMS OF 
THEORY AND 
PRACTICE    
 

2018 – 
Том: 3   Выпуск: 26   Ст
р.: 82-90 

5. 
Khudoliy A. 

CONCEPTUAL METAPHORS 
IN AMERICAN JOURNALISTIC 
TEXTS 

ADVANCED 
EDUCATION   

  2018 – 
Выпуск: 10   Стр.: 175-
184 

6. 
Maksymchuk V. 

Prefixoides super- and mega- as 
means of football lexicon renewal: 
Ukrainian and Polish parallels 

STUDIA Z 
FILOLOGII POLSKIEJ 
I SLOWIANSKIEJ     

2018 – 
Том: 53   Стр.: 204-228 

7  Balashov E.,  
Pasichnyk I.,  
Kalamazh R. 

Self-Monitoring and Self-
Regulation of University Students 
in Text Comprehension 

PSYCHOLINGUISTIC
S    
 

2018 – 
Том: 24   Выпуск: 1   Ст
р.: 47-62 

8. 

Zasiekina L. 

Neuro-cognitive Underpinning of 
Co-morbidity between 
Developmental Dyslexia and 
Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD)  

PSYCHOLINGUISTIC
S    

2018 –  
Том: 24   Выпуск: 1   Ст
р.: 134-148  

9. 

Ivanchuk N.  
FACTORS AFFECTING 
CONCEALMENT OF PAYROLL 
IN UKRAINE 

FINANCIAL AND 
CREDIT ACTIVITY-
PROBLEMS OF 
THEORY AND 
PRACTICE    
 

2018 –  
Том: 2   Выпуск: 25   Ст
р.: 288-294 

Прийняті до друку  
Scopus (8) 

1 Shulyk Y.,  
Moroz E. 

Evaluation of the water supply, 
drainage and wastewater treatment 
enterprises innovative 
development in Ukraine. 

 

Przeglad 
Wschodnioeuropejski, 
Польща, Scopus 
Стаття надіслана 
березень, 2018. 
Пройшла перше 
рецензування.  

Прийнято до друку  

2 Shulyk Y. Shulyk Y., Krasyuk B. 
Political cycles as a factor 
negatively affecting fiscal and 
monetary policy of Ukraine.  

The Contemporary 
Economics , 
Польща, Scopus 

Прийнято до друку 

3 Максимчук В. В. Префіксоїди супер- і мега- як 
засоби оновлення футбольного 
лексикону: українсько-польські 
паралелі 

Studia z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej.
  
  

Vol. 53. 2018 
(у друці) 
 

4 Миненко Ю.В. Острозька сторінка біографії 
Мелетія Смотрицького  

Slavia orientalis Прийнято до друку 

5 Худолій А.О. Metaphors in D. Trump 
political discourse 

Advanced 
education 

Прийнято до друку  
№ 10, 2018 

6 Цолін Д. В. Compound Verbal Forms in 
the Aramaic Dialects of the 
Targums 

Aramaic Studies Прийнято до друку  
17.1 

7 Tkachuk O., 
Voloshyna V., 

Toward an 
understanding of the 

Psykhe Прийнято до друку  
№ 28 (2) 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Hodunok,%20Zoriana&dais_id=14569270&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Averkyna,%20M.%20F.&dais_id=11311761&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Shulyk,%20Y.,%20V&dais_id=8863381&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Khudoliy,%20Anatoliy&dais_id=29365960&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=1&doc=7
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=1&doc=7
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=1&doc=7
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Maksymchuk,%20Vitalii%20V.&dais_id=12421140&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Eduard,%20Balashov&dais_id=29037743&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Ihor,%20Pasichnyk&dais_id=29114767&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Ihor,%20Pasichnyk&dais_id=29114767&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Ruslana,%20Kalamazh&dais_id=29037512&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Larysa,%20Zasiekina&dais_id=29093328&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=2&doc=11
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=2&doc=11
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=2&doc=11
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=2&doc=11
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=2&doc=11
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&author_name=Ivanchuk,%20N.%20V.&dais_id=7175004&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=2&doc=14
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=2&doc=14
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1R1OoL5RwacOlh52fo&page=2&doc=14
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Pasichnyk I. phenomenon of illusion of 
knowing in 
metacognitive monitoring: A 
literature review 

8 Zakharchuk T.M. Metacognitive research in the 
context of 
modern scientific and 
educational 
technologies 

Journal of 
Innovation &amp; 
Knowledge. 

Прийнято до друку  
Volume 3,  
Issue 3  

WoS (2) 
1 Карповець М.В. Перформативна теорія 

культури: повернення до 
суб'єкта  

Вісник 
Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв  

Прийнято до друку 

2 Карповець Х. М.
   
 
  
  
  

Правописна компетентність як 
елемент професіограми 
викладача лінгвістичних 
дисциплін 

Психолінгвістика Прийнято до друку 
    
   

Index Copernicus (13) 
1 Вісич О. А. Екзистенційна модель метадрами 

Юрія Косача   
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Філологічна» 
 

Прийнято до друку  

2 Янковська Ж. О. Національно-концептний 
простір у романі Панаса 
Мирного «Хіба ревуть воли, як 
ясла повні?»: паралельне 
прочитання (топос «Дім») 

Познань. 
Університет імені  
А. Міцкевича 

Прийнято до друку 

3 Пухонська О. Я. 
   

Література і пам’ять: версії 
взаємовпливу 
   

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

Прийнято до друку  

4 Пухонська О. Я. 
  
  
   

Література VS війна: «Життя P. 
S.» Валерії Бурлакової як 
посттравматична рефлексія 
   

Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
«Філологічна»  

Прийнято до друку 
   
   

5 Коцюк Л.М.,  
Коцюк Ю.А. 

Парадигма типологічних 
характеристик корпусу за 
типом текстових даних 

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

Прийнято до друку 

6 Костюк О. Ю.,  
Керен Айхер 
 

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

Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
Серія «Філологічна» 

Прийнято до друку 

7 Костюк О. О. 
 

Preconditions and stages of gender 
approach implementation in the 
Canadian secondary schools (the 
1960’s – the beginning of the XXI 
century). 
 

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

Прийнято до друку 

8 Шугай М. А. Психологічна допомога 
дитині при 
психоемоційному стресі 

Наукові записки 
Національного 
університету 

Прийнято до друку  
Вип. 8 
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«Острозька 
академія». Серія 
«Психологія»  

9 Гандзілевська Г.  Психологічні бар’єри та 
ресурси реалізації 
акмеологічних 
компетентностей вчителів 
початкових класів закладів 
загальної середньої освіти 

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

Прийнято до друку. 
Вип. 8 

10 Мельничук-
Мохаммад І. О., 
Волошина В.О. 
 

Роль іміджу 
референтних осіб у 
формуванні метакогнітивної 
сфери 
особистості 

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

Прийнято до друку. 
Вип. 8 

11 Ткачук О. В. 
 

Вплив точності 
метакогнітивного 
моніторингу 
на успішність навчальної 
діяльності. 

Електронний 
журнал 
«Технології 
розвитку 
інтелекту» 

Прийнято до друку 
№ 6 

12 Kalamazh R., 
Avhustiuk M. 

Illusion of knowing in 
metacognitive monitoring: 
Review of possible causes and 
consequences 

Психологічні 
перспективи: 
Східноєвропейськ
ий національний 
університет імені 
Лесі Українки. 

Прийнято до друку. 
Вип. 32 

13 Кардаш С. Ю. Стерилізація соціальної 
диференціації: середній клас 
у нових українських реаліях 

Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут». 
Політологія. 
Соціологія. Право 

Прийнято до друку. 
 

 

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 2018 р. членами СНТ «Академік» опубліковано 299 наукових статей, частина з 
яких була написана у співавторстві (22); 4 студентські статті опубліковано за кордоном. 
Студенти і молоді учені є активними учасниками конференцій в Україні та за її межами. 
Виступають із доповідями на щорічних «Днях науки» в «Острозькій академії». У 2018 
році 31 студент взяв участь у наукових конференціях, студентських турнірах, конкурсах, 
форумах в Україні. Видано 5 студентських наукових збірників та 2 збірники за 
матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених.  
 

Роки Кількість студентів, які беруть 
участь у наукових 

дослідженнях,  
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих учених, 
які працюють у закладі 

вищої освіти або науковій 
установі 

Відсоток молодих учених, які 
залишаються у закладі вищої 

освіти або науковій установі 
після закінчення аспірантури 

2015 1305 / 65 %  101 90 % 

2016 2326 / 87 % 83 100 % 
2017 2321 /  85 % 122 42 % 
2018 2297 / 85 %  61 30 % 
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у вигляді переліку внутрішніх стимулюючих заходів та відзнак – до 5 рядків). 

За активну участь у науковій роботі університету студенти і молоді вчені 
нагороджуються подяками, грамотами, почесними грамотами, грошовими преміями.  

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

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

роботи – до 30 рядків). 

Центр ісламознавчих досліджень 
Основною метою діяльності Центру є дослідження ісламської спадщини західної 

України, зокрема місцевих татарсько-мусульманських громад, одна з яких понад 500 
років існувала й в Острозі. Пріоритетними напрямками дослідження визначено ісламську 
інтелектуальну традицію на українських землях, що входили до склада Кримського 
ханства, включно із дослідженням арабомовних і османомовних рукописів.  

Наукові співробітники Центру ісламознавчих досліджень виконували наукову 
роботу «Суспільно-культурологічні аспекти інтеграції мусульманських громад в 
українське суспільство в умовах військово-політичної кризи» (№ держреєстрації 
0116U05533). Науковці Центру взяли участь у 7 конференціях, зокрема й за кордоном 
(Німеччина, Туреччина, Ізраїль, Польща).  
Видано 2 монографії: 

1. Коран. Переклад смислів українською мовою [вступ, пер. І ком. М. М. 
Якубовича]. – Стамбул: Halt Cilt, 2018. – 631 c. 

2. Якубович М. М., Кралюк П. М., Щепанський В. В. Татари на Волині: 
історія, культура, контакти. – Вінниця: Нілан, 2018. – 206 с. 

Словник: 
1. Якубович М. М. Ісламська рукописна спадщина Кримського ханства. 

Біографічний та бібліографічний словник (двома мовами: українською й 
кримськотатарською). – Київ: Асоціація мусульман України, 2018. – 205 с. 

Результати першого етапу наукової роботи відображені у 7 статтях, три з яких 
опубліковано в наукометричних виданнях Scopus, чотири статті – в інших зарубіжних 
виданнях. 

Налагоджується співпраця з провідними науковими та релігійними інституціями 
ісламознавчого профілю в Україні та поза її межами. 
 

Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»  
 Проведено засідання лабораторії відповідно до затвердженого плану діяльності, на 
яких обговорено актуальні питання сучасних неолого-неографічних студій.  

Члени лабораторії взяли участь у 6 наукових зібраннях різного рівня. Ними 
опубліковано 7 статей у різних виданнях, із-поміж-яких 1 – у наукометричному виданні, 
що індексується у Scopus – Q4 (Максимчук В. В. Префіксоїди супер- і мега- як засоби 
оновлення футбольного лексикону: українсько-польські паралелі // Studia z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej. Vol. 53. Warszawa, 2018. S. 204–228.). 

16 листопада 2018 р. на завершальному занятті з української індивідуально-
авторської неології і неографії проведено студентську науково-практичну конференцію 
«Словотворчість українських поетів ІІІ тисячоліття», на якій виголошено 9 доповідей, 
присвячених новотворам Катерини Калитко, Ліни Костенко, Любові Сердунич, Мар’яни 
Кіяновської, Вікторії Дикобраз, Володимира Криловця, Ірини Цілик, Любка Дереша, 
розглянуто лінгвопоетичний експеримент як один із сучасних методів неологічних студій 
(асп. Максимчук Г. В.). Укладено словники АЛН вищевказаних поетів, які поповнять 
електронний ресурс «Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії 
ХІХ–ХХІ сторіч». 
  Підготовлено до друку «Словник лексичних новотворів Ігоря Павлюка» (укладачка – 
асп. Максимчук Г. В.), який уміщує понад 1300 інновацій. 
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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. 

На основі результатів досліджень, що проводяться в рамках діяльності Центру, 
підготовлено 13 наукових статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, 3 з 
яких в наукометричних виданнях Scopus: 

1. Sydoruk T., Tyshchenko D. Central Europe on Russia-Ukraine Conflict: Positions and 
Responses / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Central European Journal of International and 
Security Studies. – 2018. – Vol. 12, № 3. – P. 81-105. 

2. Sydoruk T., Tyshchenko D. A review of the Eastern Partnership after ten years: the 
need to reconsider its efficacy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Romanian Political Science 
Review. – 2018. - vol. XVIII, no. 2. – р. 213-240. 

3. Balashova O., Sydoruk T. State Financing of Political Parties as a Chance for Healing 
the Party System: Polish Experience and Ukrainian Realities / T. Sydoruk, O. Balashova // 
Politologija. – 2018. - Nr. 91, T. 3. - P. 166-198. 

Науковці Центру взяли участь у 6 конференціях, зокрема й за кордоном (Польща).  
Налагоджено співпрацю з Лісабонським університетом (University of Lisbon, 

School of Social and Political Sciences). 
 

Науково-практична лабораторія 
«Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» 
Основною метою діяльності науково-практичної лабораторії є здійснення 

фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на 
забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у 
практичну діяльність і освітній процес. 

У рамках діяльності лабораторії упродовж 2018 р. було організовано та проведено IІ 
Міжнародну науково-практичну конференцію «Прикладні лінгвістичні дослідження в 
умовах міжкультурної комунікації» (19-20 квітня 2018 р.), Міжнародну науково-
практичну онлайн конференцію «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 
комунікації» (18 жовтня 2018 р.); навчально-методичний семінар для вчителів польської 
мови на тему: «Викладання польської мови. Проблеми та перспективи» (грудень 2018 р.); 
видано 4 збірники «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 
Серія «Філологія» (випуски: 1 (69), частина 1, 2; 2 (70); 3 (71); 4 (72)); проведено 8 
науково-методичних семінарів «Сучасні технології формування іншомовної 
комунікативної компетенції»; проведено по 6 засідань у наукових гуртках 
«Лінгвокогнітивні, прагматичні та соціокультурні аспекти комунікації» (доцент 
Ковальчук І.В.) та «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у різносистемних 
мовах» (старший викладач Поліщук В. Л.); видано 3 навчальних посібники викладачами 
Білецькою С.М., Ковальчук І.В. з французької мови з комунікативного читання для 
факультету міжнародних відносин “Etre ou ne pas etre”, навчального посібника з 
французької мови для 3 курсу факультету романо-германських мов “Et un jour...” та 
викладачами Кравець О.П., та Поліщук В.Л. Німецько-українського словника; 

Співробітники науково-практичної лабораторії взяли участь у 12 конференціях, 
опублікували 3 статті в наукометричних виданнях.  Для підвищення рівня кваліфікації та 
впровадження у викладацьку діяльність інноваційних методів викладання усі 
співробітники лабораторії пройшли закордонне стажування у провідних університетах 
Польщі, Німеччини, Франції та вітчизняне стажування у м. Київ, м. Трускавець та 
м. Дрогобич та розробили навчальні плани та програми на основі сучасних міжнародних 



 16 

принципів, методів і методичних прийомів (у співпраці з університетами-партнерами Рен 
ІІ (Франція), Жешувським університетом (Республіка Польща), Німецький інститут Гете, 
Французький культурний центр). 

 
Центр досліджень історії Волині 

Метою діяльності ЦДІВ є всебічне вивчення та популяризація минулого Волині 
XVI – XX ст., проведення публічних заходів (конференцій, дискусій, круглих  столів 
тощо) та участь у них на національному та міжнародному рівнях. 
 Наукові співробітники Центру досліджень історії Волині за календарний рік взяли 
участь у редагуванні та підготовці до друку матеріалів фахового видання Наукові записки 
Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 
2018. Вип. 27 : На пошану Володимира Трофимовича. 
 Наукові співробітники центру взяли участь у чотирьох наукових історико-
краєзнавчих конференціях. Готується до друку монографія, присвячена проф. М. 
Ковальському, а також книга «Етюди з історії Острога: нариси про острозьких освітян 
ХХ ст.». Заплановано провести у березні 2019 р. Всеукраїнську наукову конференцію з 
міжнародною участю до 90-ліття проф. М. Ковальського. 
 Активну участь у руслі тематики центру беруть студенти-історики шляхом 
виступів на конференціях та публікацією матеріалів власних наукових досліджень.   

Результати наукової роботи відображено у 6 фахових публікаціях.       
 

Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» 
Метою створення та організація діяльності Центру є сприяння розбудові системи 

охорони громадського здоров’я України через запровадження, на національному рівні, 
принципу «Охорона здоров’я – в усіх політиках держави», зміцненню пріоритетності 
профілактичного напрямку у сфері охорони здоров’я, вивчення  та оцінка впливу 
негативної дії факторів середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, 
вивчення соціально-демографічних та медико-екологічні ризиків і фобій серед людей на 
індивідуальному та популяційному рівні. Розробка, затвердження та впровадження 
методології з оцінки  ризиків для життя і здоров’я людини. Вивчення особливостей 
екологічного мислення та психологічних механізмів його формування у громадян. 
Популяризація і сприяння розповсюдженню знань щодо здорового способу життя. 
Розрахунок реальних та прогнозованих соціально-економічних збитків, пов’язаних з 
погіршенням демографічної та санітарно-епідемічної ситуації, збільшенням 
захворюваності та смертності серед населення. Участь в розробці та вдосконаленні 
навчальних планів та програм підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері 
охорони громадського здоров’я. Підтримка  наукових досліджень молодих вчених, 
спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих та формування нових 
наукових шкіл Університету. Вступ до Асоціації шкіл громадського здоров’я в 
Європейському регіоні, формування мережі шкіл громадського здоров’я.  

Публікації на основі результатів досліджень, що проводяться в рамках діяльності 
Центру за 2017-2018 рр.: – в наукометричних виданнях Scopus, Web of Science, Index 
Copernicus-4; розділи в колективних монографіях – 2; у фахових виданнях-26, у ЗМІ-4. 
Участь в міжнародних науково-практичних конференціях –12. 
  Налагоджені зв’язки із науковими та освітніми інституціями (вітчизняними та 
закордонними): – ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України»; – «Школа охорони здоровя» Києво-Могилянська академія; – кафедра 
медичного права та біоетики Львівського національного медичного університету ім. Д. 
Галицького. Планується подальше налагодження співпраці з провідними європейськими 
академічними інституціями у сфері громадського здоров’я. 
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Науковий центр «Інститут практичної психології та психотерапії» 
Загальною метою діяльності наукового центру  є напрацювання інноваційних 

методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем у сфері психології, зокрема 
практичної психології та психотерапії. Основні напрямки діяльності: психологічна 
допомога особистості в кризових ситуаціях; проведення сертифікатних програм, 
тренінгів з психотерапії, практичної психології; проведення наукових досліджень з 
когнітивної, загальної та вікової психології (розробка та вдосконалення 
експериментальних методів дослідження когнітивних процесів, підтримка освітнього 
процесу шляхом розробки навчальних матеріалів та впровадження результатів 
досліджень в навчальний процес тощо). 

Наукові співробітники Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології 
виконували НДР «Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-
ситуативної детермінації» (№ держреєстрації: 0117U000683). За звітний період було 
підготовлено 40 наукових публікації, з них 7 статей у журналах, що входять до науково-
метричних баз даних WoS та/або Scopus, 9 статей у журналах, що входять до науково-
метричних баз даних  Index Copernicus, 11 статей у фахових виданнях, 9 тез конференцій, 
3 монографії (1) Balashov, E. Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender 
Differences.  [Monograph] / E. Balashov. – New York: Nova Science Publishers. Monograph, 
2018. – 218 p.; 2) Dziekanski, P., Balashov, E. & Dobrowolska-Wesolowska, M. Variability of 
Perception of Sustainable Development: Selected Items. [Monograph] / P. Dziekanski, E. 
Balashov, M. Dobrowolska-Wesolowska. – Ostroh-Ostrowiec Siwetokrzyski: Wyzsza Szkola 
Biznesu i Przedsiebiorczosci, 2018. – 174 p.); 3) Гандзілевська Г. Б. Життєві сценарії 
українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс). [монографія] / Г. Б. 
Гандзілевська. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 
2018. – 484 с., «Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики 
для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «053 
Психологія» / Укл. В.О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2018. – 22 с. Захищено 2 дисертаційних дослідження на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук (Кулеша Н. П., Зошій І. В.) та 2 дисертаційних 
дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук (Гандзілевська Г. Б., 
Плиска Ю. С.).   

Навчально-науковий центр LinguaPark 
Основним завданням центру є вивчення новітніх освітніх технологій у викладанні 

іноземних мов та перекладі та їх впровадження у навчальний процес. Результати роботи 
модулів центру:  

Перекладацький модуль 
- у межах госпдоговірної теми з міською радою м. Острог залучено 5000 грн. коштів – 
переклад Стратегії розвитку міста Острог;  
- у межах Договору про співпрацю з Рівненською обласною бібліотекою та проекту 
«Революція гідності. Війна. Рівненщина» перекладено біографії з сайту пам’яті загиблих, 
за що було отримано Подяку від куратора проекту; 
- забезпечення перекладу англійською мовою сторінок факультетів та описів 
спеціальностей, додатків до дипломів, документації (Політика доброчесності НаУОА). 

Навчальний модуль 
- проведення моніторингу залишкових знань з англійської мови для студентів усіх курсів 
спеціальних та неспеціальних факультетів з подальшим обговоренням результатів на 
кафедрі та Вченій раді університету та розробкою концепції викладання англійської 
мови; 
- створення сертифікатних програм «Усний переклад», «Автоматизоване управління 
перекладацькими процесами»; 
- робота мовної школи «Cambridge Club». 

Модуль наукових досліджень 
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- створення Корпусу української англійської мови та спеціалізованих текстових корпусів 
у лексикографічній лабораторії LEXILAB; 
- публікація статей з напрямків роботи центру: 1 у наукометричній базі ERIH, 5 у 
фахових виданнях. 

 
Наукова лабораторія «Дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній 

Європі Х-ХХІ ст.» 
Основною метою діяльності лабораторії є дослідження міжнародних відносин в 

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

Наукові співробітники лабораторії виконували науково-дослідну тему «Інтеграційні 
та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі у ХVІ – 
ХХІ ст.» (0116U005531). Науковці лабораторії взяли участь у 3 конференціях, 
опублікували 5 статей в наукових фахових виданнях, взяли участь у написанні 
колективної монографії. 

Як плановий захід діяльності лабораторії 23 травня 2018 р. була проведена восьма 
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених 
«Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива», а також опубліковано 
четвертий випуск студентських наукових записок Серія «Країнознавство і міжнародний 
туризм».  

 
Центр політичних досліджень 

Центр політичних досліджень (http://cpr.oa.edu.ua) створений з метою покращення 
якості емпіричних і теоретичних політичних досліджень в Україні, посилення 
присутності співробітників центру у вітчизняному та міжнародному академічному 
середовищі, інтенсифікації професійної комунікації між українськими та закордонними 
вченими.  

Основні напрями діяльності центру – проведення фундаментальних і прикладних 
досліджень та презентація їх результатів з метою поповнення публічної сфери якісним 
науковим продуктом. Дослідження проводяться у формі індивідуальних і колективних 
проектів, а результати обговорюються у форматі круглих столів, конференцій, семінарів 
та інших наукових заходів. 

У 2018 – 2019 рр. центр реалізовує проект «Політичний процес в регіонах України 
напередодні президентських виборів 2019 року». Впродовж 2018 р. експерти центру 
опублікували дві колективні монографії у закордонних виданнях: (Matsiyevsky Y. Western 
Leverage, Russia’s Resistance and the Breakdown of the Yanukovych Regime. In George 
Soroka and Tomasz Stepniewski eds. Ukraine after Maidan Revisiting Domestic and Regional 
Security. Ibidem, 2018. Р. 135-166. Partnerstwo wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne 
aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą [T. I, II]; E. Szczot, J. Jaśkiewicz, W. 
Lebediuk (red.), Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademia im. Jakuba z 
Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2018.). 

Три статті у виданнях Scopus та Index Copernicus: Matsiyevsky Y. Revolution 
without Regime Change: the Evidence from the Post-Euromaidan Ukraine. Communist and 
Post-Communist Studies. Volume 51. Issue 4. December Pages 349 – 359.   
Мациевский Ю. В. В ловушке гибридности: политический режим в Украине после 
революции 2014 года. Полис. Политические исследования. № 1. – 2018. – С. 96 – 115.  
Кардаш С. Ю. Політична модернізація та соціальна структура суспільства в 
постреволюційній Україні: у пошуках залежності. Evropský politický a právní diskurz. 
Svazek 5. – 2 vydání. S. 220 – 231. 

 
 
 

http://cpr.oa.edu.ua/
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Науково-дослідна лабораторія 
з вивчення проблем сучасного муніципалізму 

Науково-дослідна лабораторія є осередком співпраці та взаємодії викладачів, 
спудеїв, аспірантів, які зацікавлені у поглибленому вивченні проблем сучасного етапу 
розвитку інституту місцевого самоврядування, еволюції його форм в контексті євро 
інтеграційних процесів. 

У процесі її функціонування значну роль приділено підготовці кваліфікованих 
фахівців у галузі права; висококваліфікованих фахівців, які б ефективно працювали в 
системі місцевого самоврядування, зокрема йдеться про співпрацю з Рівненським 
обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій. 

Сприяючи розвитку творчого потенціалу спудеїв та аспірантів НУ «Острозька 
академія» надано методичні рекомендації у процесі підготовки до участі в науково – 
практичній конференції «Малиновські читання» (15 доповідей студентів). 
Організовано та проведено конкурс наукових робіт серед учнів 11 класів на тему: 
«Місцеве самоврядування очима молоді». 

Участь у 6 міжнародних та всеукраїнських науково – практичних конференціях; 
опубліковано 2 статті, опонування докторської дисертації  та надано 5 відгуків на 
автореферати. 

Центр соціальних досліджень 
Основною метою діяльності Центру є здійснення соціологічних досліджень, 

спрямованих на забезпечення потреб університету та суспільства в цілому, опублікування 
результатів та їх впровадження у практичну діяльність і освітній процес. Особливу увагу 
центр приділяє проведенню соціологічних досліджень з договірних тематик на рівні 
міста, області та країни. 

Наукові співробітники Центру взяли участь у 5 наукових заходах різного рівня 
презентуючи результати роботи. Було проведено університетські соціологічні опитування 
щодо вивчення якості викладання в університеті та визначення оцінки читання 
навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками. Було проведено 
соціологічне дослідження на комерційне замовлення щодо вивчення електоральних 
настроїв міста Рівне та проведене експертне опитування щодо рівня доброчесності та 
інклюзивності демократичних процесів у Рівненській області.  

Результати експертного опитування підготовлені до друку. 
 

Наукова лабораторія гендерних досліджень 
Основним завданням Лабораторії гендерних досліджень є підтримання та 

продовження демократичних традицій у стінах «Острозької академії». Сучасна освітня 
парадигма вимагає критичного погляду на традиційні соціальні ролі, права та можливості 
жінок і чоловіків в українському суспільстві. Ефективність освітнього процесу 
безпосередньо залежить від подолання студентами та викладачами гендерних стереотипів 
та упередженого ставлення до інших людей. 

Лабораторія орієнтує свою діяльність на організацію та проведення наукових 
заходів, пов’язаних з аналізом місця й ролі жінок і чоловіків у різних культурних та 
соціальних процесах. Активно залучає студентів до наукового вивчення гендерної 
тематики. 

Члени лабораторії разом зі студентами кафедри культурології та філософії 
організували та провели щорічні круглі столи на актуальні теми: «Що ж таке фемінізм» 
(11 жовтня) та «Гендерні стереотипи: чому вони досі є?» (17 травня). 
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Завідуюча лабораторії Петрушкевич М. С. є відповідальною редакторкою 
наукового видання «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 
Серія «Гендерні дослідження»». 

Члени лабораторії взяли участь у міжнародних наукових та науково-практичних 
конференціях «Гендер. Екологія. Здоров’я» (Харків), «Проблеми культурної ідентичності 
в ситуації сучасного діалогу культур» (Острог). 

Лабораторія підтримує співпрацю з гендерними центрами та організаціями в 
Україні. 

 

Центр досліджень проблем національної безпеки 
Основною метою діяльності Центру є підготовка матеріалів аналітичного 

характеру, присвячених актуальним подіям та проблемам національної безпеки України 
та інших держав. Відповідно до затвердженого плану роботи Центру було підготовлено 
наступні аналітичні матеріали з подальшим поширенням у загальнонаціональних ЗМІ: 

1. Жовтенко Т. Без АТО. Закон про деокупацію і безпека держави / Т. Жовтенко // 
Радіо «Свобода», 24 січня 2018 р. 

2. Жовтенко Т. Приватні армії для «руського мира»: чим загрожують ПВК? / Т. 
Жовтенко // Радіо «Свобода», 20 лютого 2018 р. 

3. Жовтенко Т. Справжнє обличчя Росії. Замах на полковника Скрипаля і 
повернення війни спецслужб / Т. Жовтенко // Радіо «Свобода», 14 березня 2018 
р. 

4. Жовтенко Т. Кремль готує новий фронт на Балканах / Т. Жовтенко // 
Телевізійна служба новин «1+1», 28 березня 2018 р. 

5. Жовтенко Т. Смоленська трагедія: слід російських спецслужб / Т. Жовтенко // 
Радіо «Свобода», 23 травня 2018 р. 

6. Жовтенко Т. Україна і непростий саміт НАТО: як пишеться слово 
«дипломатія»? / Т. Жовтенко // Радіо «Свобода», 13 липня 2018 р. 

7. Жовтенко Т. Тет-а-тет у Гельсінкі: для кого зустріч Трамп-Путін стала 
переможною / Т. Жовтенко // Обозреватель, 16 липня 2018 р. 

8. Жовтенко Т. Операція «Восток–2018»: що собою становитимуть нові військові 
навчання Росії? / Т. Жовтенко // Радіо «Свобода», 05 вересня 2018 р. 

9. Жовтенко Т. Нова «кістка в горлі» Росії: Україна зміцнить Азов / Т. Жовтенко 
// Обозреватель, 17 вересня 2018 р. 

Цент був залучений до організації та проведення щорічної міжнародної науково-
практичної конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та 
пріоритети розвитку». Наукові співробітники центру активно залучені до проведення 
командирських інформувань та роботи з особовим складом Оперативного командування 
«Захід».  

 
Центр вивчення спадщини князів Острозьких 

Основною метою діяльності Центру є всебічне дослідження і популяризація історії 
Острозького князівства і, зокрема, минулого Острозької академії та інших навчальних 
закладів, що існували в місті у XVI-XVIII ст. Завданнями наукового підрозділу є: 1) 
здійснення наукових досліджень і оприлюднення їх результатів; 2) пошук, збір і 
публікація джерел з історії князівства; 3) налагодження зв’язків і співпраця з 
українськими та закордонними вченими, чиї наукові інтереси перетинаються зі сферою 
діяльності Центру. 

Серед першорядних напрямків роботи підготовка і проведення регулярних 
конференцій, видання часопису «Острозька давнина», підтримка сайту Центру. 
 За майже 7 років діяльності Центру проведено 6 конференцій під назвою  
«Острозькі наукові читання», участь в яких взяло 43 дослідники з України, Польщі та 
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Німеччини. Захід традиційно відбувається наприкінці вересня у секційному форматі, 
причому тематика секцій щороку змінюються. 

Друкованим органом Центру є науковий збірник «Острозька давнина», перший 
том якого з’явився у Львові в 1995 році. Після майже 20-літньої перерви видання було 
відроджене у форматі часопису, тематично поділеного на шість рубрик (Князі на Острозі: 
постаті та ситуації; Спадкоємці та слуги Острозького Дому; Академія; Ducatus 
Ostrogiensis; Документи та матеріали; Рецензії та огляди). Свої найновіші дослідження і 
знахідки в «Острозькій давнині» оприлюднили відомі вчені і молоді науковці з України, 
Польщі, Литви та Росії.  
 Сайт Центру (http://heritage.oa.edu.ua) функціонує з березня 2014 р. Він 
складається з п’яти рубрик, містить постійно оновлювану цифрову бібліотеку 
стародруків, наукових і науково-популярних публікацій з Острогіани, бази даних до 
історії князівства, поточну інформацію про діяльність осередку.  

 
Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології і педагогіки 

 Діяльність науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології і 
педагогіки спрямована на духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку, школярів 
закладів середньої освіти та студентів середньої спеціальної та вищої освіти, підготовку 
вчителів курсів духовно-морального спрямування та підготовку засобів навчання.   

27 січня 2018 р. проведено XІІІ Всеукраїнський фестиваль Різдвяних піснеспівів 
спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 
України. 

29-30 березня 2018 р. організовано XІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
«Учитель року предметів духовно-морального спрямування» для вихователів дошкільних 
закладів, вчителів ЗОШ, та викладачів професійно-технічних училищ і ВНЗ України. У 
фестивалі-конкурсі взяли участь 25 педагогів із 13 областей України. 

27 квітня 2018, 01 червня 2018 р.  проведено XІ Всеукраїнську олімпіаду «Юні 
знавці Біблії» для дітей дошкільного віку, учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх шкіл 
України, учнів професійно-технічних училищ та студентів ВНЗ України. Всього взяло 
участь 233 особи з 21 області України. 
 Проведено курси духовно-морального спрямування в системі інститутів 
післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення) 
Донецької, Сумської, Черкаської областей за навчальною програмою підготовки вчителів 
курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної 
педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення). Рекомендовано 
міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-9568 від 06.06.2013 р.). 

Підготовлено навчальну програму «Основи сім’ї» для закладів загальної середньої 
освіти для 10 – 11 класів. Автор Буковинський А. Й. Експерт: Жуковський В. М. Керівник 
експериментальної групи: Власова С. Б. . – Київ, 2018. – 31 с. Схвалено для використання 
у закладах загальної середньої освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» МОН № 22.1/12-Г-99 від 19 листопада 2018 р.). 

Успівпраці з Міжнародною громадською організацією «Надія людям» видано 
християнський духовно-просвітницький часопис «Слово вчителю» щодо №№ 1 – 4.  
 

Науково-дослідний центр «Інститут глобальних стратегій управління» 
Основною ідеєю створення Інституту є прагнення налагодження ефективної 

співпраці між вищими навчальними закладами України, закордонними вищими 
навчальними закладами та науковими установами, органами державної влади та 
місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та об’єднаннями у сфері 
наукових досліджень та навчальних інновацій. Метою діяльності Інституту є системне 
дослідження зовнішньо- та внутрішньополітичних стратегічних пріоритетів України; 
формування іміджу держави на міжнародній арені. 

http://heritage.oa.edu.ua/
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У 2018 р. наукові співробітники науково-дослідного центру «Інститут глобальних 
стратегій управління» стали співорганізаторами ІІІ міжнародного науково-практичного 
форуму «Інновації в науці: виклики сучасності» (08-16 вересня 2018 р., Болгарія – 
Україна), за результатами якого видано наукову монографію Dei, M., Rudenko, O., 
Tsekhmister, Ya. & Lunov, V. (Ed.). (2018). Innovations in Science: The Challenges of Our 
Time. Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing. 

Окрім того, наукові співробітники центру підготували 3 – 4 том наукового видання 
«Global world» (Global world: scientific almanac (2018). Publisher The National University 
«Ostroh Academy». Vol. 3 – 4. 90 p. ISSN 2414-0511. URL 
https://igsu.oa.edu.ua/index.php/almanakh-hlobalnyi-svit). 

 
Науково-практична лабораторія «Студія стратегічних комунікацій» 

Робота лабораторії регламентується положенням про лабораторію та планом 
роботи на кожен навчальний рік. У 2018 р. діяльність лабораторії фокусувалась на двох 
напрямах роботи: «Маркетингові та PR-комунікації» та «Комунікації в менеджменті». 
Було проведено 8 консультаційних занять.  

На базі діяльності лабораторії керівниками було опубліковано 3 статті у наукових 
журналах, які входять до наукометричної бази Index Copernicus, 6 наукових публікацій за 
результатами участі у міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях. 
Підготовлено 2 навчально-методичних посібники: 

1. Охріменко Г.В. Курсова робота. Методика написання, правила оформлення та 
порядок захисту: метод. реком. для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» / Г. В. Охріменко. – вид. друге, перероб. та доп. – Острог: 
ВЦ НУ «Острозька академія», 2018. – 34 с.  

2. Охріменко Г.В. Практикум з маркетингових комунікацій: методичні 
рекомендації для тренінгових вправ до семінарських занять до дисципліни «Маркетинг 
інформаційних продуктів та послуг» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» / Г. В. Охріменко. – Острог: ВЦ НУ «Острозька академія», 
2018. – 84 с. 

За результатами тренінгових програм «ToT: Training for trainers» та Форуму 
інноваційної освіти керівник лабораторії Охріменко Г. В. провела два навчально-
методичних семінари в Національному університеті «Острозька академія».  

Керівники лабораторії (Охріменко Г.В. та Парфенюк Н.В.) спільно з Науковою 
бібліотекою Національного університету «Острозька академія» стали організаторами IV 
науково-практичної online конференції «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-
комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (21 листопада – 3 грудня 2018 р., 
м. Острог). Було підготовлено та завантажено 9 студентських наукових публікацій та 2 
наукові статті викладачів кафедри документознавства та інформаційної діяльності.  

Студенти, які залучені до діяльності науково-практичної лабораторії у 2018 р. 
взяли участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном (45 доповідей). За 
результатами участі в конференціях, опубліковано 8 наукових статей.  

 
Лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» 

Метою діяльності є збирання зразків автентичного мовлення  на Рівненщині, його 
розшифрування, кодування та опрацювання. Робота організована відповідно до 
затвердженого плану. 

Учасники лабораторії взяли участь у двох конференціях, підготували три 
публікації за 2018 р. У тому числі:  

Кірілкова Н.В. Внутрішня форма фразеологізму покотити колодкою / 
Н.В. Кірілкова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету: 
Серія «Філологія (Мовознавство)». – Вінниця: Видавництво ВДПУ. – 2018 р. 
Індексується в науковометричній базі Google Scholar. 
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Кірілкова Н.В. Германізми та інші запозичення у діалектних фразеологізмах 
Південної Волині (підготовлена до друку в «Наукових записках НАУ «Острозька 
академія». Серія «Філологічна», січень, 2019 р.). 

Члени лабораторії готують до друку на перше півріччя 2019 р. друге розширене та 
виправлене видання хрестоматії «Рівненське Полісся: зразки мовлення, тексти» (Луцьк : 
Вежа, 2017) з фонозаписами та транслітерацією кращих записів. 

Лабораторія співпрацювала з Рівненським державним гуманітарним 
університетом, Сарненським педагогічним коледжем. 

 
Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори  

імені професора Любомира Винара» 
Загальною метою діяльності Інституту є проведення наукових досліджень у галузі 

закордонного українства, підготовки і викладання навчальних дисциплін про внесок 
закордонних українців у різні сфери життя та організації роботи співробітників 
дипломатичних і консульських установ із закордонним українством, культури 
української діаспори, її інтелектуального спадку, а також здійснення експертного аналізу, 
проведення публічних заходів (конференцій, дискусій, круглих  столів тощо) та участь у 
них на національному та міжнародному рівнях.  

Упродовж 2018 р. підготовлено до друку видання:  
1) Листування Михайла Грушевського, т.7 (спільно з Українським історичним 

товариством, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. 
Грушевського НАН України, Дрогобицьким педагогічним університетом ім. І. Франка, 
Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника НАНУ) [редагування і вступ ‒ А. Є. 
Атаманенко]; 

2) О. Барвінський. Спомини, т. 3 (спільно з Інститутом літератури ім. 
Т.Г. Шевченка НАН України, Українською Вільною Академією Наук у США та 
Українським історичним товариством) [редагування і вступ ‒ А. Є. Атаманенко]; 

3) І. Борщак. Щоденник. 1919‒1920 (спільно з Українським історичним 
товариством та Музеєм української революції) [редагування і вступ ‒ А.Є. Атаманенко]. 

4) Монографія І. Матяш про Ежена Деслава (Євгена Слабченка) (спільно з МЗС 
України та Українським історичним товариством). 

Велась підготовча робота над іншими проектами. 
Співробітники НДЦ опублікували 3 статті, взяли участь у 6 наукових 

конференціях та круглих столах, зокрема й за кордоном (Болгарія, Греція, Словаччина), а 
також у заходах, пов’язаних зі зв’язками з діаспорою (Угорщина, Словаччина).  

Опрацьовувались надходження літератури до бібліотеки НДЦ, велось 
обслуговування читачів.  

Підготовлено виставковий проект «The Ukrainian Canadian: Україноканадці» 
(спільно з Музеєм української діаспори (складова Музею міста Києва), Київ). Відкриття ‒ 
13 лютого 2019 р.  

 
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 – 
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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  2018 р. підписано 65 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. 

 
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 

Поліський 
Державний 
Університет 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
01.09.2010-01.09.2015 

(автоматично 
продовжена до 

01.09.2020) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Гомельський 
Державний 
університет ім. 
Ф. Скорини 

Грантова угода 
про партнерство 

01.12.2017 – 31.01.2019 Співпраця у рамках гранту 
Програми Східного 
Територіального 
Співробітництва 

Білорусь (3) 

Брестський 
Державний 
університет ім. О. 
Пушкіна 

Грантова угода 
про партнерство 

01.12.2017 – 31.01.2019 Співпраця у рамках гранту 
Програми Східного 
Територіального 
Співробітництва 

Греція (1) Академія 
Інституцій і 
Культур 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічну 
співпрацю 

30.03.2016-30.03.2021 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін  
інформацією та матеріалами 

Грузія (1) 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 

Естонія (1) Університет 
Тарту, 
Євроколедж 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
04.05.2010-04.05.2015 

(автоматично 
продовжено до 

04.05.2020) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Ізраїль (1) Тель-Авівський 
університет  

Науково-
дослідна, 

Договір про освітню 
співпрацю 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
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академічна 
співпраця 

27.04.2017-27.04.2020 проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, науково-
дослідна співпраця, подвійні 
дипломи, спільна участь у 
міжнародних проектах 

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 
01.12.2018) 

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 

Іспанiя (3) 

Інститут 
Сервантеса 

Академічна 
співпраця та 
проведення 
екзаменів з 
іспанської мови 

Договір з 11.05.2016  

Італія (1) Болонський 
університет, 
факультет 
психології 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
17.11.2015-17.11.2020 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Казахстан (1) Павлодарський 
державний 
університет ім. С. 
Торайгирова 

Академічна 
співпраця 

Меморандум 
порозуміння 

24.07.2018-24.07.2023 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, науково-
дослідна співпраця, подвійні 
дипломи, спільна участь у 
міжнародних проектах 

Синцьзянський 
Аграрний 
Університет в 
Урумчі 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
22.08.2011-22.08.2016 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень, 
обмін інформацією та 
матеріалами, викладання 
китайської мови 
 

КНР (3) 

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, 
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викладання китайської мови 
Українсько-
Китайський центр 
розвитку культури 
і освіти 

Угода про 
залучення 
іноземних 
студентів до 
навчання 

27.12.2017-27.12.2022 Залучення абітурієнтів із 
КНР до навчання в НУОА 

Латвія (1) Університет 
Латвії, 
економічний 
факультет 

Академічна 
співпраця 

Меморандум про 
порозуміння 

25.10.2016-25.10.2019 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, спільні 
програми, дипломи обох 
університетів 

Литва (1) Клайпедський 
Державний 
Університет 
Прикладних Наук 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічну 
співпрацю 

12.09.2016-12.09.2021 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, спільні 
програми, дипломи обох 
університетів, Еразмус+ 

Молдова (1) Державний 
педагогічний 
університет «Іон 
Креанга» 
(Кишинів) 

Науково-
дослідна, 
академічна 
співпраця 

Угода про партнерство 
та співпрацю  

19.04.2017-19.04.2022 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, науково-
дослідна співпраця, подвійні 
дипломи, спільна участь у 
міжнародних проектах 

Нiмеччина (1) Український 
Вільний 
університет у 
Мюнхені 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
07.07.2011-07.07.2016 

(автоматично 
продовжено до 

07.07.2021) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Університет ім. 
Марії Кюрі-
Склодовської у 
Любліні 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
 20.04.2012 – 

невизначений час 
 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Гуманістична 
Академія ім. 
Александра 
Гейштора у 
Пултуську 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
04.07.2005-04.07.2014 

(автоматично 
продовжений до 

04.07.2017) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
 

Польща (27) 

Вища 
Гуманітарно-
Природнича 
школа у 
Сандомирі 

 Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
26.09.2005-26.09.2015 

(автоматично 
продовжений до 

26.09.2020) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
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Білостоцький 
університет у 
Білостоці 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
12.01.2006-12.01.2016 

(автоматично 
продовжений до 

12.01.2021) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
 

Жешувський 
університет  

Наукова 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
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 
22.01.2013-22.01.2018 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, програма 
подвійних дипломів, 
Еразмус+ 

Інститут 
Європейської 
інтеграції у 
Жешуві 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
01.02.2007-01.02.2012 

(автоматично 
продовжений до 

01.02.2022) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Люблінський 
Католицький 
університет Яна 
Павла ІІ  

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
08.12.2014-08.12.2018 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, Еразмус+ 
 

Державний 
Університет ім. 
Ш.Шимоновича  
у Замості 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
24.09.2009-24.09.2014 

(автоматично 
продовжений до 

24.09.2019) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
 

Вроцлавський 
університет  

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
02.07.2010-02.07.2015 

(автоматично 
продовжений до 

02.07.2020) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
 

Варшавський 
університет 
суспільних наук 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
05.03.2013-05.03.2018 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Академія ім. 
Якуба з Парадижу 
у Гожуві Вєлько-
польському 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
17.04.2013-17.04.2018 

(автоматично 
продовжений до 

17.04.2023) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, Еразмус+  



 28 

Вища школа 
міжнародних 
відносин і 
суспільної 
комунікації у 
Хелмі 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
21.06.2013-

невизначений час 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Університет ім. 
Яна 
Кохановського у 
Кєльце 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
25.09.2013-25.09.2018 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
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 
29.12.2013-29.12.2018 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Університет 
Економіки у 
Бидгощі 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
01.08.2014-01.08.2019 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Університет 
Казимира 
Великого у 
Бидгощі 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
13.10.2016-

невизначений час 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, Еразмус+ 

Європейська 
Академія Бізнесу 
у Познані 

Академічна 
співпраця 

Договір про наукову  
співпрацю 
22.09.2016-

невизначений час 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, Еразмус+ 

Академія 
Готелярства і 
Гастрономії у 
Познані 

Академічна 
співпраця 

Договір про наукову  
співпрацю 

05.05.2016-05.05.2021 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Вища Школа 
Управління 
Охороною Праці у 
Катовіце 

Науково-
дослідна, 
академічна 
співпраця 

Договір про співпрацю 
безстроковий 
17.05.2017 - 
безстроково 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, науково-
дослідна співпраця, подвійні 
дипломи, спільна участь у 
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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 

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 

Португалія (2) 

Університет Бейра 
Інтеріор 

Науково-
дослідна, 
академічна 
співпраця 

Меморандум 
порозуміння про 

співпрацю 
11.04.2017-11.04.2020 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, науково-
дослідна співпраця, подвійні 
дипломи, спільна участь у 
міжнародних проектах 

Словацька Університет Угода про Угода про навчальну і Обмін науковцями, 
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Республіка (1) Матея Бела у 
Банській Бистриці 

навчальну і 
наукову 
співпрацю 

наукову співпрацю 
09.01.2018-09.01.2023 

студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, науково-
дослідна співпраця, подвійні 
дипломи, спільна участь у 
міжнародних проектах 

Університет 
Ілінойсу в Урбана-
Шампейн 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
21.06.2006- 21.06.2011 

автоматично 
продовжений до 

21.06.2021) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
 

Університет 
Центральної 
Флориди 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
28.08.2006- 28.08.2011 

(автоматично 
продовжений до 

28.08.2021) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
 

Північно-
Ілінойський 
університет 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
14.11.2007- 14.11.2012 

(автоматично 
продовжений до 

14.11.2022) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
 

Університет 
Вебстер 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
14.11.2011- 14.11.2015 

автоматично 
продовжений до 

14.11.2019) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
 

Коледж Назарет  Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
22.01.2013- 22.01.2018 

(автоматично 
продовжена до 

22.01.2023) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

США (6) 

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 

Туреччина (5) Цивілізаційний 
університет у 
Стамбулі 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
18.06.2013- 

18.06.2015(атоматично 
продовжений до 

18.06.2019) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 
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Університет Арел 
у Стамбулі 

Академічна 
співпраця 

Порозуміння про 
академічну співпрацю 
18.01.2016- 18.01.2019 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Стамбульський 
фонд науки і 
культури 

Академічна 
співпраця 

Меморандум про 
співпрацю 
16.05.2016- 

невизначений час 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Ататюркський 
університет 
(теологічний 
факультет)  

Науково-
дослідна, 
академічна, 
культурна 
співпраця 

Міжфакультетська 
угода про співпрацю, 
27.11.2017-27.11.2022 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, науково-
дослідна співпраця, подвійні 
дипломи, спільна участь у 
міжнародних проектах 

Ерзурумський 
університет 
Ататюрк 

Академічна 
співпраця 

Меморандум 
порозуміння 

25.04.2018-25.04.2023 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, науково-
дослідна співпраця, подвійні 
дипломи, спільна участь у 
міжнародних проектах 

Францiя (1) Французький 
університет РЕН ІІ 
у Рені 

Академічна 
співпраця 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
12.09.2009- 12.09.2015 

(автоматично 
продовжений до 

12.09.2018) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

Хорватiя (1) Загребський 
університет у 
Загребі 

Академічна 
співпраця                                                                 

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
25.03.2011- 

25.03.2016(автоматичн
о продовжений до 

25.03.2021) 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами 

с Академічна 
співпраця                                                                                                                          

Угода про академічне 
партнерство та 

співпрацю 
09.09.2015- 09.09.2020 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, Еразмус+ 

Чеська 
Республіка (2) 

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 

Академічна 
співпраця 

Меморандум про 
співпрацю 

11.11.2016-11.11.2021 

Обмін науковцями, 
студентами, аспірантами, 
проведення досліджень та 
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психології академічних зустрічей, 
обмін інформацією та 
матеріалами, спільні 
програми, дипломи обох 
університетів, Еразмус+ 

 

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення 
наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз 
даних провідних наукових видавництв світу, про патентно-ліцензійну діяльність 
(зазначити окремо кожну базу та відповідний трафік).  

У Національному університеті «Острозька академія» функціонує потужна система 
бібліотечно-інформаційного забезпечення, що включає Наукову бібліотеку, ресурсні 
центри факультетів, інституту права ім. І. Малиновського, «Інституту дослідження 
української діаспори» та методичні кабінети при кафедрах. 

Робота в системі УФД «Бібліотека» та власній розробці – системі LitPro дозволяє 
автоматизувати основні бібліотечні процеси. Так, автоматизовано функції з 
комплектування та обліку фондів (АРМ «Комплектування»), формування, поповнення та 
корекція баз даних (АРМ «Бібліографія»), замовлення на видачу літератури (АРМ 
«Видача») та управління (АРМ «Адміністратор»). Створення та коригування списків 
рекомендованої викладачами літератури до навчальних курсів відбувається у системі 
LitPro. Можливості системи дозволяють кафедрам та факультетам  слідкувати за рівнем 
забезпеченості навчальних курсів бібліотечними ресурсами, надсилати запити щодо 
передплачених періодичних видань, автоматично генерувати актуальні звіти по 
забезпеченості літературою. Використовуючи спектр функцій системи LitPro, усі 
користувачі бібліотеки (студенти, викладачі, науковці) можуть отримати динамічну 
інформацію щодо наявності базової, іншої рекомендованої літератури та її розміщення, а 
також мають можливість здійснювати доступ до оцифрованих повнотекстових копій 
навчальної та методичної літератури. Комп’ютеризовані робочі місця у Науковій 
бібліотеці надають можливість доступу до інтернету та локальної мережі як бібліотеки, 
так і університету в цілому.  

Завдяки участі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька 
академія» у проекті «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 
університетах України» читачам бібліотеки у 2018 році була надана можливість отримати 
тестовий доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема: Routledge Handbooks 
Online, Routledge Historical Resources: History of Economic Thought, World Who's Who, 
Routledge Historical Resources: History of Feminism, Routledge Encyclopedia of Modernism, 
Routledge Encyclopedia of Philosophy Online, Routledge Performance Archive, 
CHEMnetBASE, Polpred.com. Огляд ЗМІ, Academic Search Premier, Business Source 
Premier, MasterFILE Premier, ERIC, GreenFILE, Health Source - Consumer Edition, Health 
Source: Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, 
MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business News, Teacher Reference Center, AHFS 
Consumer Medication Information, European Views of the Americas: 1493 to 1750.  

Наукова бібліотека НаУОА має потужний відділ інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення. У сферу його компетенції входить розробка, впровадження 
та інформаційний супровід програмних продуктів, призначених для автоматизації 
основних процесів діяльності університету. Так, завдяки зусиллям працівників відділу у 
співпраці з інформаційно-технічним центром, Наукова бібліотека змогла стати 
консолідуючим осередком, який дозволив об’єднати практично усі інформаційні сервіси 
НаУОА в єдине інтегроване інформаційне середовище. Таке об’єднання стало можливим, 
у першу чергу, завдяки використанню можливостей проекту «Google Aps for Education». 
Наразі професорсько-викладацький склад, усі студенти та працівники мать облікові 
записи у домені oa.edu.ua, що дозволило реалізувати не лише ефективну співпрацю 
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завдяки використанню хмарних сервісів Google, а й використати систему єдиної відкритої 
автентифікації для доступу до усіх сервісів Острозької академії. 

Облікові записи у домені oa.edu.ua дозволяють авторизуватися та працювати у 
таких інформаційних сервісах: 
1. Навчальна платформа Moodle (moodle.oa.edu.ua), що представляє собою модульне, 

об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання. ІС Moodle 
використовується не лише для дистанційного навчання а й для забезпечення денної та 
заочної форм навчання. З допомогою цього середовища кожен викладач має 
можливість створити свій власний навчальний курс. Найчастіше в НаУОА 
використовують такі можливості Moodle: 

 розміщення навчальних матеріалів, програм, конспектів лекцій, планів 
практичних, семінарських, інструктивних відео-фрагментів, відео-лекцій із власного 
каналу YouTube, аудіо-контенту, посилань на цікаві ресурси тощо; 

 здійснення комунікації між викладачем та студентами з допомогою таких 
видів активності як форуми, чати, обмін короткими повідомленнями, тощо; 

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

 контроль знань студентів з допомогою проведення тестувань з 
автоматичним оцінюванням спроб;  

 контроль виконання довгострокових завдань, реферативних та наукових 
робіт, наукових есе з можливістю встановлення термінів подання і автоматичною 
фіксацією часу подання таких робіт; 

 автоматична перевірка поданих робіт на унікальність із використанням 
університетської бази наукових робіт та індексом інтернет інтегрованим модулем 
«Unicheck»; 

 ведення журналу оцінювання, доступного для перегляду студентам, при 
цьому, кожен студент має можливість переглядати лише свій власний рейтинг та 
розглядати зауваження та коментарі, що стосуються саме його робіт. 

 Не менш популярною є власна розробка ІС «LitPro» (litpro.oa.edu.ua) – система 
управління методичним забезпеченням та літературою. Основним завдання цієї 
системи є створення та коригування списків рекомендованої викладачами літератури 
до навчальних курсів. Можливості системи для кафедр: 

 контроль рівня забезпеченості навчальних курсів бібліотечними ресурсами 
з боку кафедр;  

 внесення рекомендованої викладачами літератури по навчальних курсах; 
 надсилання запитів з приводу замовлення необхідної літератури у відділ 

комплектування; 
 автоматичне генерування актуальних звітів по забезпеченості літературою.  

Можливості для користувачів бібліотеки (студентів, викладачів, науковців): 
 отримання динамічної інформації щодо наявності базової, іншої 

рекомендованої літератури та її розміщення; 
 доступ до оцифрованих чи електронних повнотекстових копій навчальної, 

методичної літератури та періодики. 
 Система «LitPro2» (litpro2.oa.edu.ua), що є також власною розробкою і 
доповненням ІС «LitPro», призначена для розміщення повнотекстових електронних 
версій підручників та методичних посібників з обмеженим доступом (доступ надається 
власникам корпоративного облікового запису у домені oa.edu.ua). 
 ІС «QA» – quality analysis (qa.oa.edu.ua). Власна розробка призначена для 
відображення профілю науково-педагогічного працівника, здійснення самодекларування 
та самоатестації професорсько-викладацького складу, рейтингування викладачів, кафедр, 
факультетів університету, автоматичної генерації звітів про навчально-методичну, 
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наукову, організаційну роботу, оцінювання студентами якості читання курсів 
викладачами, ведення індивідуальних планів викладача); 
 Науковий блог НаУОА (naub.oa.edu.ua) – призначений для публікації студентських 
та викладацьких наукових статей та тез; 
 Доступ до колекцій класичної музики, що підібрані для вивчення курсу за вибором 
«Історія музичного мистецтва» (lib.oa.edu.ua/funds/music/public – у публічному доступі; 
wit.oa.edu.ua – у обмеженому доступі через корпоративний обліковий запис); 
 Корпоративне хмарне сховище та сервіси (Google пошта, диск, документи, 
календар, групи, класи, тощо). 

Системи, що не вимагають автентифікації: 
1. Електронний архів (eprints.oa.edu.ua), станом на грудень 2018 року нараховує 

понад 5971 записів, індексується іноземними наукометричними базами. У 
цифровому архіві у вільному доступу розміщуються наукові та методичні 
публікації науково-педагогічних працівників нашого ЗВО, а також публікації 
наукових збірників академії. 

2. Електронний архів дисертацій та кваліфікаційних робіт (theses.oa.edu.ua). 
 Інформаційні платформи, розгорнуті та впроваджені у 2018 р.  

Платформа OJS (Open Journal System – https://journals.oa.edu.ua/) використовується для 
публікації електронних версій наукових журналів:  

 Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія» серія «Економіка»; 

 Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія»; 
 Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія 

«Філологічна»; 
 Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Історичні 

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

для автоматизованого планування, організації та проведення електронних конференцій. У 
листопаді - на початку грудня 2018 року на базі платформи була проведена IV науково-
практична он-лайн  конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-
комунікативних процесах: тенденції та перспективи». 

Автоматизована бібліотечна система з відкритим кодом koha (http://koha.oa.edu.ua). На 
даний час платформа розгорнута, працює в експериментальному режимі. У каталог koha 
здійснено успішну міграцію бібліографічних записів з двох електронних каталогів 
УФД/Бібліотека. Наразі Інститут досліджень української діаспори повністю перейшов на 
використання саме цієї системи. 
 

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). 
 

ГУМАНІТРАНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
Кафедра культурології та філософії 

«Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (державний реєстраційний 
номер 0113U002432; керівник: професор Зайцев М. О.). 

За результатами роботи опубліковано 8 статей. З них 3 статті у Scopus:  
1. Shevchuk D. The philosophy of extraordinary politics and the state of exception Revue 
Roumaine de Philosophie. – 2018Tome 62. - № 1. – Р. 81-91. 
2. Shevchuk D., Shevchuk K.The Politics Between Theology and Messianism in Secular 
TimesJournal for the Study of Religions and Ideologies. – 2018.Vol. 17, No 51 – P. 148-161. 

http://www.naub.oa.edu.ua/
http://wit.oa.edu.ua/
http://www.eprints.oa.edu.ua/
http://theses.oa.edu.ua/
http://koha.oa.edu.ua/
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3. YankovskaZн., Iurieva O. Folk and Philosophical Nature of Comic-Tragic Dichotomy in 
Oleksa Storozhenko’s Short Stories about Cossacks SLAVICA SLOVACA Roník 53 – 2018 – 
№ 1. –  Bratislava: SLAVISTIKA, 2018. – S. 38-48. 
1 стаття – у WoS: Карповець М. В. Перформативна теорія культури: повернення до 
суб'єкта Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв // Вісник 
НАКККІМ. – № 4. – 2018. – С. 138-145. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-
3209.4.2018.153009. 
3 – в Index Copernicus: 
1. Янковська Ж. О. Фольклоризм роману з народних уст С. Пушика «Страж-гора» крізь 
призму одного героя Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 46. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 
2018. – С. 54-61 
2. Янковська Ж. О. Історико-релігійна монографія Івана Огієнка «Дохристиянські 
вірування українського народу» в контексті поступування народознавчої науки. Іван 
Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія філологічна.Випуск ХV. – 
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-подільський університет імені Івана Огієнка, 2018. – 
С. 254-260.  
3. Янковська Ж. О. Відображення архетипного топосу «Поле» у романі Панаса Мирного 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: до проблеми нового прочитання роману // STUDIA 
METHODOLOGA Issue 47, Winter 2018. – Ternopil – Kielce, 2018. – S. 7 – 18. 

Видано монографію: Петрушкевич М. С. Релігійна комунікація у контексті масової 
культури: [монографія] / М. С. Петрушкевич. – Острог, 2018. – 408 с. 

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

«Філософія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 21. – 72 с. 
2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного 
діалогу культур: матеріали Х міжнародної наукової конференції (Острог, 18 – 
19 травня 2018 року). – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 19. – 198 с. 

Результати досліджень апробовано на 9 конференціях в Україні та за її межами 
(Польща). 

Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено 3 конференції, 
1 один круглий стіл, учасниками яких були також науковці зі Словаччини, Польщі та 
Чехії.  

Виконується докторське дослідження: Петрушкевич М. С. на тему «Релігійна 
комунікація як об’єкт впливу масової культури: український контекст», консультант — 
проф. Зайцев М. О.   

Виконуються 3 кандидатські роботи:  
1. О. А. Шляхова «Ціннісні трансформації культури повсякдення в умовах 

глобалізації: філософсько-релігієзнавчий аналіз», консультант: проф. М. О. 
Зайцев;  

2. І. І. Іванюк «Темпоральний вимір буття людини у соціальному просторі», 
консультант: проф. Д. М. Шевчук;  

3. О. А. Леськів «Соціальна пам’ять у парадигмі інформаціоналізму», консультант: 
проф. М. О. Зайцев;  

4. Н. М. Лисовець «Феномен обману в культурі повсякдення», консультант: проф. 
М. О. Зайцев.  

 
Кафедра  журналістики 

«Новітні медіа — інструмент формування громадянського суспільства» 
(державний реєстраційний номер 0115 U 002275; керівник: проф. Пасічник Ігор 
Демидович, проф.Супрун Людмила Вікторівна). 
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За результатами роботи опубліковано 20 статтей. З них – 3 статті у WoS:  
1. Годунок З. В. Дискурс тілесності в текстах Fan Fiction//Психолінгвістика. 
Психолингвистика. Psycholinguistics. –  Vol. 24 (2). P. 11–29. ); 
2. Suprun V.M., Suprun L.V. Social Advertising in Modern Communication Space / V.M. 
Suprun, L.V. Suprun // Science and innovation. – 2018. – №4. – p. 62-68;  
3. Suprun V.M., Suprun L.V. Social Advertising in Modern Communication Space / V.M. 
Suprun, L.V. Suprun // Science and innovation. – 2018. – № 4. – p. 62-68; 

Результати досліджень апробовано на 23 конференціях в Україні та за її межами 
(Польща,Туреччина).  

 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 

«Математичне і комп’ютерне моделювання природних, техногенних, економічних 
процесів та розробка інформаційних систем» ( завершується реєстрація теми, керівник: 
професор Власюк А. П.). 

За результатами роботи опубліковано 17 статей. З них 3  статті у Scopus; 1 стаття – 
у WoS, 13 – в Index Copernicus, (1 стаття у фаховому виданні). 

Видано  монографію: 
Власюк А.П., Цвєткова Т.П.  Математичне моделювання перенесення солей при 
фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтах. - Рівне: НУВГП,  
2018.  198 с.  

Результати досліджень апробовано на 6 конференціях в Україні та за її межами 
(Чехія, Польща, Азербайджан). Науково-педагогічні працівники брали участь в 
організації і проведенні 4 конференцій, учасниками яких були також науковці з США, 
Чехії, Литви,  Польщі.  

1. Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного 
моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій». (м. Рівне, 
лютий, 2018 р.); 

2. 8-ма Міжнародна наукова конференція  “Сучасні проблеми математичного 
моделювання, прогнозування та оптимізації”. (Кам'янець-Подільський, 18-20 
квітня, 2018); 

3. Міжнародна наукова конференція "Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та 
експеримент". Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-
річчю НАН України (м. Львів) (17-18 вересня 2018 року); 

4. XXXI International Conference "Problems of decision making under uncertainties 
(PDMU-2018)". Lankaran-Baku, Republic of Azerbaijan. (3-8 липня 2018 р.); 

5. XXXII International Conference "Problems of decision making under uncertainties 
(PDMU-2018)". Prague, Czech Republic. (27-31 серпня 2018 р.; 

6. V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Фінансова 
система країни: тенденції та перспективи розвитку» до 15-річчя кафедри фінансів, 
обліку і аудиту Національного університету  ”Острозька академія” (11-12 жовтня 
2018 р.) 

Виконується кандидатська робота: Клебан Ю. В. «Моделювання та інформаційні 
технології кредитного скорингу», керівник – проф. Матвійчук  А. В.  
Під керівництвом проф. Власюка А.П. захищена 1 кандидатська дисертація.  
 
Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу 

«Науково-методологічні та організаційні засади формування 
конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (державний 
реєстраційний номер 0102U005190; керівник: доктор економічних наук, доцент Козак Л. 
В.). 
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За результатами роботи опубліковано 12 статей. З них 2 статті – у WoS, 4 – в Index 
Copernicus. 
Взято участь у написанні колективної  монографії: 

1. Topishko Ivan. To the question of Ukrainian socio-economic development model 
reformation. Variability of Perception of Sustainable development – Selected Items. Ostroh – 
Ostrowiec Sw. 2018. P. 118–129. 

2. Topishko Natalia. Network economy incipience as a new form of the world economic 
order. Variability of Perception of Sustainable development – Selected Item. Ostroh – 
Ostrowiec Sw. 2018. P. 106–117. 
Видано науковий збірник:  
Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації: 
збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної 
онлайн-конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог / ред. 
кол.: Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2018. 274 с. 

Результати досліджень апробовано на 4 конференціях в Україні. Науково-
педагогічними працівниками кафедри організовано і проведено 1 конференцію: ХVІ 
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів 
«Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації» 
(23 березня 2018 року).  
Виконуються 3 кандидатські роботи: 

1. Новак А. Ф. «Проблеми ринкового позиціювання закладів вищої освіти україни та 
шляхи підвищення його ефективності». Науковий керівник: д.е.н., доц. Козак Л. В.  

2. Ревко Н. І. «Позиціювання роздрібних торговельних підприємств споживчої 
кооперації України». Науковий керівник: д.е.н., доц. Козак Л. В.  

3. Бровді І. І. «Стратегічні аспекти управління прибутком аграрних підприємств». 
Науковий керівник: д. е. н., доц. Козак Л. В.  

 
Кафедра фінансів, обліку і аудиту 

«Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах 
глобалізації» (номер державної реєстрації 0102U005190; керівник: д. ек. наук., проф. 
Н. А. Мамонтова) 

За результатами роботи опубліковано 27 статей. З них 6 статей  – у WoS, 21 статтю 
– в Index Copernicus. 
Наукові збірники: 

1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Економіка». Острог : Вид-во НаУОА, березень 2018. № 8 (36). 

2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Економіка». Острог : Вид-во НаУОА, червень 2018. № 9 (37). 

3. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Економіка». Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2018. № 10 (38). 

4. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Економіка». Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2018. № 11 (39). 

Результати досліджень апробовано на конференціях в Україні. Науково-
педагогічними працівниками організовано і проведено 2 конференції. 

1. ХV Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та 
студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах 
глобалізації», (23 березня 2018 р.) 

2. V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: 
тенденції та перспективи розвитку» до 15-річчя кафедри фінансів, обліку і аудиту 
Національного університету «Острозька академія» (11-12 жовтня 2018 р.)  

http://ecconf.oa.edu.ua/
http://ecconf.oa.edu.ua/
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Виконується докторське дослідження: О. І.Дем’янчук Фінансовий потенціал у 
забезпеченні збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України  
науковий консультант д. ек. н., проф. С. В. Онишко.  

Виконується кандидатська робота: «Інвестиційний механізм стимулювання 
енергоефективності економіки України в  умовах сталого розвитку» на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент аспірант кафедри 
фінансів, обліку і аудиту Р. Рувінскі, науковий керівник д. ек. н., проф. Н. А. Мамонтова).  

«Реформування податкової системи в контексті забезпечення сталого економічного 
розвитку України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 
Менеджмент аспіранта кафедри фінансів, обліку і аудиту В. О. Витюка, науковий 
керівник д. ек. н., проф. Н. А. Мамонтова.  

 
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 
Кафедра країнознавства 

«Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-
Східній Європі у ХVІ – ХХІ ст.» (державний реєстраційний номер 0116U005531; 
керівник: доц. С.О. Рудько).  

За результатами роботи опубліковано 5 статей. З них 1 статтю у в Index Copernicus 
і 1 – за кордоном.  

Колективна монографія: 
Кулаковський П. М. Розділ ІV. З ради інструкцію від нас взявши: козацькі парламентські 
практики. Колективна монографія «Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на 
українських землях з 1386 – 1648 рр.». 

Науковий збірник: Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і 
міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 
академія», 2018. Вип. 4. 212 с.  

Результати досліджень апробовано на 3 конференціях в Україні. Науково-
педагогічними працівниками організовано і проведено 1 конференцію (Восьма 
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених 
«Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива» (23 травня 2018 р.). 
 
Кафедра міжнародних відносин 

«Тенденції розвитку міжнародних відносин у євроатлантичному регіоні в XXI ст.» 
(державний реєстраційний номер 0116U005530; керівник: професор Т. В. Сидорук). 

За результатами роботи опубліковано 12 статей. З них 3 статті у Scopus: 
1. Sydoruk T., Tyshchenko D. Central Europe on Russia-Ukraine Conflict: Positions and 

Responses / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Central European Journal of International and 
Security Studies. – 2018. – Vol. 12, Nr. 3. – P. 81 – 105. 

2. Sydoruk T., Tyshchenko D. A review of the Eastern Partnership after ten years: the 
need to reconsider its efficacy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Romanian Political Science 
Review. – 2018.  – Vol. XVIII, Nr. 2. – P. 213 – 240. 

3. Balashova O., Sydoruk T. State Financing of Political Parties as a Chance for Healing 
the Party System: Polish Experience and Ukrainian Realities / T. Sydoruk, O. Balashova // 
Politologija. – 2018. – Nr. 91, T. 3. – P. 166 – 198. 

3 статті в Index Copernicus: 
1. Конопка Н. О., Костів Б. Б. Проблеми енергетичної залежності держав 

Центральної Америки і Карибського басейну / Н. О. Конопка, Б. Б. Костів. – Політичне 
життя. – 2018. – № 2.  – C. 118 – 124. 

2. Корнійчук Л. В. Проблеми реформування Європейського Союзу на сучасному 
етапі / Л. В. Корнійчук. – Політичне життя. – 2018. – № 1.  – C. 132-137. 
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3. Сидорук Т. В. Десять років Східному партнерству: час для перегляду / Т. В. 
Сидорук. – Політичне життя. – 2018. – № 1.  – C. 138 – 152. 

Видано 2 наукові збірники: 
1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Міжнародні відносини». – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 2. – 175 с. 
2. Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини». – 

Острог: Вид-во НаУОА, 2018.  – Вип. 3. – 189 с. 
Результати досліджень апробовано на 10 конференціях в Україні та за її 

межами (Греція, Грузія, Польща). 
Виконується докторське дослідження: 
Конопка Н. О. «Формування та розвиток феномену «агресія» в сучасних умовах 

міжнародних відносин: теоретико-методологічний та праксеологічний виміри», науковий 
консультант – д. юр. н., проф. Ю. О. Волошин. 

Виконуються 4 кандидатські роботи: 
Близняк О. А. «Роль держав Центрально-Східної Європи у формуванні східної 

політики Європейського Союзу: історіографія проблеми», науковий керівник – професор 
Т. В. Сидорук.  

Степанець П. В. «Енергетична політика Російської Федерації на пострадянському 
просторі», науковий керівник – про. Т. В. Сидорук. 

Жигайло В. М. «Доктринальне забезпечення зовнішньої політики США в ХХІ 
столітті (каденції Д. В. Буша, Б. Обами та Д. Трампа)», науковий керівник – проф. 
А. О. Худолій  

Нечипорук М. В. «Кібербезпека США наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.: 
зовнішньополітичний вимір», науковий керівник – проф. А. О. Худолій.  
 
Кафедра історії ім. М. П. Ковальського 

«Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби» 
(державний реєстраційний номер 0117U001305; керівник: проф. В. В. Трофимович). 

За результатами роботи опубліковано 30 статей. З них 1 статтю у Scopus: 
Трофимович В. В., Трофимович Л. В. Питання Підкарпатської Русі у 
зовнішньополітичних розрахунках Польщі (жовтень 1938 - березень 1939 рр.). Русин. 
Международный исторический журнал. – 2018. – Т. 52. Вып. 2. – С. 309 – 328.) 

Видано 5 наукових збірників:  
1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Історичні науки». – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 27 – 272 с. 
2. Terra Incognita: студентський науковий журнал / Ред. Кол.: Мартинюк Н., 

Мартинюк О., Ющук Т. та ін. – Острог: Вид-во НаУОА. – Вип. 2. – 2018. – 168 с.  
3. Актуальні питання історії та культури України і світу: збірник матеріалів VIII 

Регіональної конференції для студентів та аспірантів / Ред. кол.: Мартинюк Н., 
Немирська К., Мартинюк О., Ющук Т. та ін. – Острог: Вид-во НаУОА. – Випуск 
VIII. – 2018. – 64 с.  

4. Ad Fontes: збірник тез доповідей студентських наукових читань, 13 грудня 2018 р., 
м. Острог / Ред. кол.: Мартинюк Н., Немирська К., Мартинюк О., Годжал С. та ін. 
– Острог: Вид-во НаУОА. – 2018. – Вип. І. – 42 с.  

5. Terra Incognita: науковий журнал / Ред. кол.: Мартинюк Н., Немирська К., 
Мартинюк О., Ющук Т. та ін. – Острог: Вид-во НаУОА. – Вип. 3: На службі Кліо. 
– 2018. – 112 с. 

Результати досліджень апробовано на 23 конференціях в Україні та за її межами 
(Польща, США). Науково-педагогічними працівниками та студентським науковим 
товариством імені О. Оглоблина організовано і проведено  конференції, презентації 
круглі столи, учасниками яких були викладачі, студенти, аспіранти НУОА. 

1. І Всеукраїнський молодіжний науковий симпозіум (04 травня 2018 р., м. Острог, 
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НаУОА). 
2. VIII Регіональна конференція для студентів та аспірантів «Актуальні питання 

історії та культури України і світу» (23 травня 2018 р., м. Острог, НаУОА). 
3. НТО було співорганізатором поїздки на презентацію наукового щорічника ГДІП 

«Україна дипломатична» (28 листопада 2018 р., м. Київ, Національна академія 
наук України). 

4. Презентація Міжнародної студентської школи ««Згадуючи конфлікти, думаючи 
про минуле: пишемо історію разом» (29 листопада 2018 р., м. Острог, НаУОА). 

5. 1-ші студентські наукові читання англійською мовою «Ad Fontes» (13 грудня 2018 
р., м. Острог, Національний університет «Острозька академія»)   

Виконується докторське дослідження: Смирнов А. І. «Церковно-інституційні 
трансформації українського православ’я в роки Другої світової війни», консультант: 
проф. Н. Г. Стоколос.  

 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛИНОВСЬКОГО 

 
Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін  

«Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних 
та трудових відносинах» (державний номер реєстрації 0113U001049; науковий керівник: 
канд. юр. наук, доц. І. І. Сенчак). 

    За результатами дослідження опубліковано 4 статті. З них 2 статті – в Index Copernicus: 
1. Костюк В. Л. , Воробйова І. Б. Засади правового статусу державного службовця: 

науково-теоретичний аспект. Публічне право. – 2018. – №1 (29). – С.134 – 143. 
2. Костюк В. Л. Концепція права на публічну службу  у контекст сьогодення: 

науково-теоретичний аспект. Публічне право. – 2018. – № 2 (30). – С.18 – 28. 
     Видано 3 наукові збірники: 

1. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 
2018. – № 1 (17). 

2. Часопис НаУОА. Серія «Право», № 2 (18), 2018 р.  
3. Актуальні проблеми соціального права. Випуск IV: науково-практичний посібник 

// Збірник матеріалів всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститут 
реабілітації та соціальних технологій" у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М. І., Костюка 
В. Л., Мельника В.П.К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. 191 с. 
    Результати досліджень апробовано на 8 конференціях в Україні та за її межами 
(Білорусь), за результатами участі опубліковано 9 тез виступів. Науково-
педагогічними працівниками організовано і проведено 2 конференції:  

1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання» Острог, 
07 грудня 2018 р. 

2. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки НаУОА» (27 – 30 
березня 2018 р.), м. Острог.  

 Круглий стіл, організований спільно з «Інститутом реабілітації та соціальних 
технологій» (очільник Я. Й. Мокрицький) 12 жовтня 2018 р. (м. Острог) «Напрями та 
стратегія соціальних реформ: механізми законодавчого забезпечення». 
     Виконується кандидатська робота: Курганська О. В. «Юрисдикція адміністративних 
судів у справах про притягнення до адміністративної відповідальності» (науковий 
керівник – д. юр. наук М. І. Смокович). 
 
Кафедра державно-правових дисциплін 

 «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер 
державної реєстрації: 0110U000890; керівник: д. юр. н., проф. І. В. Дробуш ).  
Наукові публікації: 
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1. Дробуш І. В. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: 
сучасний стан та перспективи // Часопис Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Право» – 2018. https://lj.oa.edu.ua /archives/n2-2018. 

2. Дробуш І.В. Перспективи прийняття Виборчого кодексу України в контексті 
реформування виборчого законодавства // Порівняльно – аналітичне право. – 2018. 
– № 1. – С.42 – 46. (Index Copernicus). 

3. Мартынюк Р. Смешанная республика как сочетание элементов президенциализма 
и парламентаризма / Р. Мартынюк // Материалы VІІI международной научной 
конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и 
гуманитарных наук», Минск 24 апреля 2018 г. В 3-х частях / ред. кол. С. Ф. Сокол 
[и др.]. – Минск: “БИП.– 2018. – Ч. 1. ‒ С. 25-27. 

4. Мартинюк Р. Органи конституційної юрисдикції в системі вищих органів держави 
/ Р. Мартинюк // Публічне право. – 2017. − № 1 (25). – С. 83 – 91. Мартинюк Р. 
Змішана республіка − напівпрезидентська форма правління? / Р. Мартинюк // 
Право України. – 2018. – № 1. – С. 172-183. 

Результати дослідження апробовано на 8 конференціях в Україні та за її межами 
(Білорусь): 

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

взаємодії вищих органів держави». 
Виконується кандидатська дисертація: 
Кренціль Б. О. Повноваження об’єднаних територіальних громад в сфері  

регулювання земельних відносин (муніципально – правова характеристика), науковий 
керівник І. В. Дробуш). 
 
Кафедра цивільно-правових дисциплін 
 «Проблеми здійснення особистих немайнових та майнових прав» ( державний 
реєстраційний номер 0116U003797; керівник: канд. юр.  наук, доц. Р. А. Лідовець) 

За результатами роботи опубліковано 11 статей, з них 1 у фаховому виданні: 
Блащук Т.В. Організаційно-правові форми діяльності суб’єктів, що здійснюють 

медичне обслуговування населення в умовах реформи медичної галузі Часопис 
Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 2 (18) : 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n2/18btvrmh.pdf.  
 Результати досліджень апробовано на 6 конференціях в Україні та за її межами 
(Білорусь). Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено 3 
конференції, 1  круглий стіл. 

1. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція, м. Острог,   27-30 
березня  2018 р. 

2. Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадянське 
здоров’я: перспективи та проблеми розвитку», м. Острог,  29 листопада 2018 р. 

3. VII Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», 
м. Острог, 7 грудня 2018 р.  

4. Круглий стіл «Проблемні питання забезпечення населення вчинюваними 
нотаріальними діями згідно вимог Конституції України та міжнародних 
стандартів. Антирейдерська роль нотаріату», м. Острог, 8 листопада 2018 р. 

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

науковий консультант: Дзера О.В.  доктор юридичних наук, професор кафедри 
цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.    
 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/��������_������������_����������_����_������_��������
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Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін 
«Актуальні проблеми кримінального права: генеза, тенденції розвитку, зв'язки з 

іншими галузями права, наука, якість кримінального закону» (державний реєстраційний 
номер 0112U000775; керівник: д. юр. н., професор В. О. Попелюшко). 

За результатами роботи опубліковано 3 фахові статті. Видано наукові збірники і 
матеріали конференцій: 

1. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право», № 1 
(17), 2018.  

2. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право», № 2 
(18), 2018.  

3. Збірник матеріалів конференції «Малиновські читання», Острог. – 7 грудня 2018 р. 
Результати досліджень апробовано на 7 конференціях в Україні та за її межами 

(Республіка Казахстан). Науково-педагогічними працівниками організовано і 
проведено 1 конференцію, учасниками якої були також науковці з Республіки 
Білорусь: VII міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», 
Острог. – 7 грудня 2018 р;.  
Виконується докторське дослідження:  

Колос М. І. «Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність», 
науковий консультант Д. ю. н., проф. Грищук В. К. 

Виконуються 2 кандидатські роботи: 
Матвійчук М. А.  Кримінально-виконавче право в працях І.О. Малиновського. 

Науковий керівник: проф. В. О. Попелюшко 
Рижик С. О. Проблеми кримінально-правової охорони атмосферного повітря і 

водних об’єктів (вод) у регіонах промислового використання надр України, науковий 
керівник: доц. М. І. Колос.  
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИКО-ІНФОРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності 
«Теоретико-методологічні аспекти розуміння текстів культури» (державний 

реєстраційний номер 0109U001581; керівник: доц. Бондарчук Я. В.). 
За результатами роботи опубліковано 11 статей. З них 1 стаття – у WoS: 

Zubarieva M., Shturkhetsky S. Marketing features of promotion of social business in 
social networks. Науковий вісник Полісся. Чернігів: ЧНТУ, 2018. №1(13). Ч. 2. C.205-209.  

6 статей  – в Index Copernicus: 
Maslova Y., Zukow W., Yusiuk O. Rating positioning as part of Polish and Ukrainian 

Universities comparative aspect. Journal of Education, Health and Sport. Bydgoszcz: Instytut 
Kultury Fizycznej UKW, 2018. 8(5). P. 149-159. 

Maslova Y., Zukow W., Tokova N. Problem of gender culture in contemporary 
academic discourse. Journal of Education, Health and Sport. Bydgoszcz: Instytut Kultury 
Fizycznej UKW, 2018., 8 (3) P. 104 – 115. 

Охріменко Г. В. Візуальна складова фейсингу у реалізації бренд-менеджменту 
українських торгових марок. World Science / RS Global Sp.z.O.O., Warsaw, Poland, 2018. 
№ 4 (32). Vol. 6. P. 45 – 51. 

Охріменко Г. В. Технології електронної участі громадян у розвитку громад на 
прикладі Асоціації відкритих міст та проекту «Розумне місто». Гілея: науковий вісник. 
Київ: Вид-во «Гілея», 2018. Вип 139 (грудень). С. 100 – 105. 

Зубарєва М. А. Anti-crisis communications in crisis management. Наукові записки 
Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. 
– Острог: Вид-во НаУОА, 2018. № 8 (36), березень С. 19 – 24. 

Прасюк О. В. Інтернет-PR у формуванні та просуванні іміджу вищого навчального 
закладу. – Габітус: науковий журнал з соціології. Одеса: Причорноморський науково-
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дослідний інститут економіки та інновацій, 2018. № 7. С. 66 – 70. 
Видано 2 навчально-методичні посібники: 
Охріменко Г. В. Курсова робота. Методика написання, правила оформлення та 

порядок захисту: метод. реком. для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» / Г. В. Охріменко. – вид. друге, перероб. та доп. – Острог: 
ВЦ НУ «Острозька академія», 2018. – 34 с. 

Охріменко Г. В. Практикум з маркетингових комунікацій: методичні рекомендації 
для тренінгових вправ до семінарських занять до дисциплін «Маркетинг інформаційних 
продуктів та послуг» та «Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності» для студентів 
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Г. В. Охріменко. – 
Острог: ВЦ НУ «Острозька академія», 2018. – 84 с. 

Словник: Прасюк О.В. Гасла: АКЦІЯ СОЦІАЛЬНА, АКЦІЯ ПОЛІТИЧНА, ВИБОРЧА КАМПАНІЯ, 

ВИБОРЧА ПОВЕДІНКА, ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ, ГРОМАДСКІСТЬ, ГРОМАДСЬКА ДУМКА, ЕЛЕКТОРАТ, ІНФОРМАЦІЙНЕ 

АГЕНТСВО, ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА // Навчальний словник-довідник/ За загальної 
ред. В. М. Пічі [Н. В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. 
Львів: «Новий Світ-2000», 2018 р. – 502 с. 

Результати досліджень апробовано на 5 конференціях в Україні та за її межами 
(Польща). Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено 2 конференції. 

Виконується кандидатська робота: Парфенюк Н. В. «Комунікативний дискурс в 
полемічних текстах кінця XVI – початку XVII ст.». Науковий консультант: д-р філол. 
наук, проф. В. Ф. Іванов.  
 

Кафедра психології та педагогіки 
«Теоретико-експериментальне дослідження особистості українського інтелігента» 
(державний реєстраційний номер 0115U002774; керівник: доц. О. В. Матласевич). 

За результатами роботи опубліковано 31 статтю, з них 3  статті у Scopus,  3 статті – 
у WoS, 10 – в Index Copernicus.  
Монографії: 

1. Balashov, E. Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences.  
[Monograph] / E. Balashov. -  New York: Nova Science Publishers. Monograph, 
2018. - 218 p.;  

2. Dziekanski, P., Balashov, E. & Dobrowolska-Wesolowska, M. Variability of 
Perception of Sustainable Development: Selected Items. [Monograph] / P. 
Dziekanski, E. Balashov, M. Dobrowolska-Wesolowska. – Ostroh-Ostrowiec 
Siwetokrzyski: Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci, 2018. – 174 p.); 

3. Гандзілевська Г. Б. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-
акмеологічний дискурс). [монографія] / Г. Б. Гандзілевська. – Острог: Вид-во 
НаУОА, 2018. - 484 с. 

Науково-методична література: 
1. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики для 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «053 
Психологія» / Укл. В.О. Волошина. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – 22 с. 

Наукові збірники: 
1. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія» серія «Психологія»»/ ред. І. Д. Пасічника. – Острог: Вид-во НаУОА, 
2018. – Вип. 6. – 100 с. 

2. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія» серія «Психологія»»/ ред. І.Д. Пасічника. Вид-во НаУОА Острог: 
Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 7. – 136 с. 

Результати досліджень апробовано на 9 конференціях в Україні та за її межами 
(Польща). Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено 2 
методологічних семінари, 1 науково-практичну конференцію.    
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Виконується 2 докторських та 16 кандидатських досліджень. Захищено дисертаційні 
роботи: 1) Кулеша Н. П. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов 
навчання у вищому навчальному закладі: дис. канд. псих. наук : 19.00.07 / Н. П. Кулеша. 
– Острог, 2018. – 255 с. [науковий керівник: к. псих. наук, Матласевич О.В., науковий 
консультант: д. психол. н., Пасічник І. Д.]. 2) Гандзілевська Г. Б. Психологія життєвих 
сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів: дис. д-р. псих. наук : 19.00.07 / Г. Б. 
Гандзілевська. – Острог, 2018. – 503 с. [науковий консультант: д. психол. н., Пасічник 
І.Д.]. 3) Плиска Ю. С. Тенденції розвитку особистісної педагогічної культури вчителя в 
Україні і Польщі: порівняльний аналіз: дис. д-р. псих. наук: 13.00.01/ Ю.С. Плиска. – 
Острог, 2018. – 538 с. 4) Зошій І. В. Психолого-педагогічні умови формування 
професійної компетентності майбутніх юристів: дис. канд. псих. наук : 19.00.07 / І. В. 
Зошій. – Острог, 2018. – 289 с. [науковий керівник: д. психол. н., Жигайло Н. І.] 
 

Кафедра політології та національної безпеки 
«Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз» 

(державний реєстраційний номер 0109U001582; керівник: проф. Ю. В. Мацієвський). 
За результатами роботи опубліковано 10 статей. З них 3 статті у Scopus:  
1. Matsiyevsky, Y. Revolution without Regime Change: the Evidence from the Post-

Euromaidan Ukraine. Communist and Post-Communist Studies. Volume 51. Issue 4. 
December. Pages 349-359. 

2. Мациевский Ю.В. В ловушке гибридности: политический режим в Украине после 
революции 2014 года. Полис. Политические исследования. № 1. 2018. С. 96 – 115;  

3. Balashova, O. & Sydoruk, T. State Financing of Political Parties as a Chance for Healing the 
Party System: Polish Experience and Ukrainian Realities. Politologija, #91(3), 2018. P. 166 
–198. 

2 статті – в Index Copernicus:  
1. Кардаш С.Ю. Політична модернізація та соціальна структура суспільства в 

постреволюційній Україні: у пошуках залежності. Evropský politický a právní 
diskurz. Svazek 5. – 2 vydání. S. 220-231.;  

2. Балашова О.В. Дослідження партійної системи через призму кількісної 
методології / О.В. Балашова // Політичне життя. – 2018. – № 2. – С. 5-14.  

Видано дві колективні монографії:  
1. Matsiyevsky Y. Western Leverage, Russia’s Resistance and the Breakdown of the 

Yanukovych Regime. In: Ukraine after Maidan Revisiting Domestic and Regional 
Security. George Soroka and Tomasz Stepniewski eds. Ibidem-Verlag. 2018. P. 135-
156; 

2. Partnerstwo wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią 
Europejską a Ukrainą [T. I, II]; E. Szczot, J. Jaśkiewicz, W. Lebediuk (red.), Gorzów 
Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim, 2018.  

Один навчальний посібник: «Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи 
й Україні: вибрані аспекти» / навч. посібник за ред. Дмитра Шевчука та Віталія 
Лебедюка. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – 224 с. 

Викладачі кафедри взяли участь у 14 конференціях, організованих в Україні та 
за її межами (Польща, Фінляндія, Угорщина, Вірменія).  
Триває підготовка кандидатських дисертацій: 

1. Рибачок С. Л. «Становлення та розвиток партійних систем України та Польщі: 
порівняльний аналіз детермінантів», науковий консультант – проф. В. В. 
Трофимович  

2. Кардаш С. Ю. «Механізми державного управління формуванням середнього класу 
як основи нової активізуючої моделі соціальної держави в Україні», науковий 
консультант – проф. Ю. В. Мацієвський. 
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3. Кундельський Д. В. «Феномен структурного насилля та його прояви в Україні», 
науковий консультант – проф. Ю. В. Мацієвський.  

 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

 
Кафедра англійської мови та літератури 

«Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової 
літератури» (номер державної реєстрації № 0116U003796; керівники: проф. В. М. 
Жуковський, доц. О. Ю. Костюк)  

За результатами роботи опубліковано 8 статей. З них 5 – в Index Copernicus:  
Жуковський В. М., Галецький С. М. «Роль інформаційно-комунікаційних технологій 

у навчальному процесі студентів ВНЗ». – Збірник наукових праць Вінницького 
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського «Сучасні інформаційні 
технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, 
досвід, проблеми». 2018. – № 50 – С. 270–274.  

Жуковський В. М., Галецький С. М. «Особливості сучасного дистанційного 
навчання: потенціал та нові можливості використання» – Збірник наукових праць 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія 
«Педагогіка» № 6/38. – 2018. – С. 154 – 165.  

Сімак К. В. «Педагогічні передумови розвитку академічної мобільності студентів у 
Канаді» – Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН 
України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 22 (1 – 2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 
2017. – С. 192 – 197. 

Олішкевич С. В. «Practical Aspects of Teachers' Professional Training for Character 
Education» Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць 
молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка. Дрогобич: Видавничий дім – «Гельветика», 2018. – Вип. 20. Том 2. – С. 171 – 175 

Олішкевич С. В. «Hidden Curriculum and Its Importance for Character Education 
Realization»: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон, 2018. Вип. LXXXII – 
pp. 107 – 111.  

Результати досліджень апробовано на 8 всеукраїнських та міжнародних 
конференціях.  

Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено науковий гурток та 
семінар: 

1. Зелінська Л. В. Науковий гурток кафедри англійської мови та літератури 
«Літературознавчі студії»; 

2. Ломінська Н. В. Науково-методичний семінар «Новітні технології у навчанні 
англійської мови». 

Виконуються 2 кандидатські роботи:  
1. Сімак К. В. «Тенденції розвитку академічної мобільності студентів у системі 

вищої освіти Канади», науковий керівник – проф. В. М. Жуковський; 
2. Басюк К. В. «Психоаналітичний підхід до фентезі «Гаррі Поттер» британської 

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

Кафедра індоєвропейських мов  
«Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» 

(державний реєстраційний номер 0116U003900; керівник: доц. І. В. Ковальчук). 
За результатами роботи опубліковано 3 статті. З них 2  статті у в Index Copernicus.  

Видано наукові збірники: 
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1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологія» Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Випуск: 1 (69), частина 1, 2. 3 
(71); 4 (72)). 

2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологія» Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Випуск: 2 (70). 

3. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологія» Острог: Вид.  Національного університету «Острозька академія», 
2018. – Випуск: 3 (71) 

4. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологія» Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Випуск: 4 (72) 

Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено:  
1. IІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Прикладні лінгвістичні 

дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (19-20 квітня 2018 р.). 
2. Міжнародну науково-практичну онлайн конференцію «Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації» (18 жовтня 2018 р.). 
3. Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації» (18 жовтня 2019 р.). 
4. Навчально-методичний семінар для вчителів польської мови на тему: «Викладання 

польської мови. Проблеми та перспективи» (грудень 2018 р.). 
Проведено 8 науково-методичних семінарів «Сучасні технології формування 

іншомовної комунікативної компетенції». 
Виконуються дисертаційні дослідження: докторська дисертація доцент Ковальчук І. В. – 
«Психологія іншомовної комунікативної культури особистості».  

Виконуються 4 кандидатські дисертації: 
1. Захарчук О. М. «Моральне виховання старшокласників серед середніх 

загальноосвітніх шків французьких викладачів», 
2. Кратюк Ю. К. «Сучасна польська мова на Україні (на прикладі досліджень 

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

процесі засвоєння лексичного матеріалу». 
4. Сіліванова І. М. «Міжнародна академічна мобільність іноземних студентів в 

університетах Франції як педагогічне явище (70-ті роки XX – початок XXI 
століття)».  

 
Кафедра міжнародної мовної комунікації 
  «Особливості професійної англійської для немовних спеціальностей вищих 
навчальних закладів» (державний реєстраційний номер 0116U005532; керівник: доц. 
Г. В. Крайчинська.  
 За результатами роботи опубліковано 7 статей. З них у Scopus:  

1. Yankovska Zh., Iurieva O. Folk and Philosophical Nature of Comic-Tragic Dichotomy 
in Oleksa Storozhenko's Short Stories about Cossacks // Slavica Slovaca. – 2018. – 
Rocnik 53. – P. 38 – 48. [Q4] 

в Index Copernicus: 
1. Галецький С.М., Галецька Т. І. Дистанційне навчання як елемент 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті // Збірник наукових праць 
Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 2018. – 
Вип. 1. – С. 54 –62.  

2. Галецький С. М., Галецька Т. І. Історія розвитку дистанційної освіти у світі // 
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2018. – 
№ 1. – С. 11–16.  

3. Жуковський В.М., Галецький С.М. Роль інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ // Збірник наукових праць 
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Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського 
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». 2018. – № 50. – С. 
270 – 274.  

4. Жуковський В. М., Галецький С. М. Особливості сучасного дистанційного 
навчання: потенціал та нові можливості використання // збірнику наукових 
праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка. Серія «Педагогіка» № 6/38. – 2018. – С. 154 – 165. 

5. Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-
learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. 
Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 167 – 2018. – С. 172 – 176.  

6. Мусійчук Т. І. Невербальні засоби вираження обурення // Вісник 
Маріупольського державного університету. Серія: Філологія . – 2018. – Вип. 
18. – С. 240 – 249  

Видано монографію: 
Мусійчук Т. Сенсорна лексика як засіб образотворення в поезії Маргот Озборн / Т. 

Мусійчук, Е. Коляда, О. Ботвінко-Ботюк //Україна – Канада: сучасні наукові студії: 
колективна монографія Луцьк, 2018. – С. 40 – 48.  
Наукові збірники: 
    English for Specific Purposes: збірник наукових тез / Ред. кол.: Г. В. Крайчинська, І. 
В. Ковальчук. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Випуск 5. – 167 с.  

Результати досліджень апробовано на 6 всеукраїнських та міжнародних 
конференціях в Україні. 

Виконуються кандидатські роботи: 
1. Бобков В. О. «Семантичні особливості метрологічної фразеології», науковий 

керівник: О. Б. Ткаченко.  
2. Галецький С. М. «Формування комунікативної компетентності майбутніх 

викладачів іноземних мов засобами особистісно-орієнтованих інформаційно-
комунікаційних технологій», науковий керівник: проф.  В. М. Жуковський. 

3. Мусійчук Т. І. «Висловлення обурення у структурно-семантичному та 
комунікативно-прагматичному аспектах (на матеріалі англомовної прози ХХ-ХХІ 
століть)», науковий керівник: проф. Е. К. Коляда. 

 
Кафедра англійської філології 
  «Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу» (номер державної реєстрації 
0116U005587; науковий керівник: д. політ. наук, проф. А. О. Худолій). 

За результатами роботи опубліковано 8 статей. З них 2 статті в Index Copernicus:   
 1. Худолій А. О. «Метафорична концептуалізація в сучасних американських 
публіцистичних текстах» // Наукові записки. Серія «Філологія»: збірник наукових праць / 
укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во НаУОА, 
2018. – Вип.1 (69). Частина 2. – С. 217 – 222.  
 2. Коцюк Л. М., Коцюк Ю. А. «Парадигма типологічних характеристик корпусу за 
типом текстових даних» // Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. 
Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018.  

Стаття у WoS: Худолій А. О. «Conceptual metaphor in American journalistic texts» // 
Advanced Education (Новітня освіта). – Київ: Вид-во КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. – 
№ 10. – С. 175-184.  
 Науковий збірник: 

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». 
Серія «Філологічна», 2018. – Вип. 11. – 183с. 
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 Результати досліджень апробовано на 9-ти конференціях в Україні та за її 
межами (Португалія, Польща).  

Науково-педагогічними працівниками організовано і проведено конференцію 
(Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Лінгвосоціокультурні 
аспекти комунікації» 15 березня 2018 р.), за матеріалами якої опубліковано збірник 
студентських наукових робіт. Круглий стіл, присвячений обговоренню сучасних 
тенденцій у лінгвістиці та перекладознавстві (22 лютого 2018 р.). 

Виконується кандидатська робота: 
Заблоцький Ю. В. «Функціонування економічної терміносистеми в 

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

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

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

 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою та 

мовою оригіналу) і його марка, рік 
випуску, фірма-виробник, країна 

походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і) підрозділ(и) для 
якого (яких) здійснено закупівлю 

Вартість, 

тис. гривень 

1 2 3 4 

    

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

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

установах, основних труднощів та недоліків в роботі закладів вищої освіти та наукових установ при 
провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2018 році; щодо налагодження більш ефективної 
роботи в організації цих процесів.) 

 
Окремі наукові підрозділи університету (лабораторії та центри) не мають достатнього 
бюджетного фінансування, що значно обмежує їхні можливості проведення наукових 
досліджень, що мають переважно фундаментальний характер в галузі соціогуманітарних 
дисциплін. Відтак, більшіть цих лабораторій функціює на волонтерських засадах.  
Неможливість повноцінного залучення іноземних науковців до проведення наукових 
досліджень через складну процедуру визнання іноземних дипломів.  
Не зовсім об’єктивна оцінка наукових проектів, що були подані на конкурс проектів 
молодих вчених. Зокрема, проекту «Інтеграція і адаптація кримських татар материкової 
України як основна стратегія деокупація Криму». Про це було надіслано лист до 
Директорату науки МОН із проханням проведення повторної екпертизи поданого на 
конкурс проекту. Однак результатів повторного аналізу ми так і не отримали.  
Запровадити електронну систему обміну документації із ДІНТІЕ. 
Розробити українську наукометричну базу, яка б індексувала вітчизняні наукові видання.  

 
 

Проректор  
із науково-педагогічної роботи    __________                    Д. М. Шевчук 
                                                                                     (підпис)                      
                                                                                                                                    (ініціали, прізвище) 

 
 


	Науковий центр «Інститут практичної психології та психотерапії»
	Загальною метою діяльності наукового центру  є напрацювання інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем у сфері психології, зокрема практичної психології та психотерапії. Основні напрямки діяльності: психологічна допомога особистості в кризових ситуаціях; проведення сертифікатних програм, тренінгів з психотерапії, практичної психології; проведення наукових досліджень з когнітивної, загальної та вікової психології (розробка та вдосконалення експериментальних методів дослідження когнітивних процесів, підтримка освітнього процесу шляхом розробки навчальних матеріалів та впровадження результатів досліджень в навчальний процес тощо).
	Наукові співробітники Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології виконували НДР «Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-ситуативної детермінації» (№ держреєстрації: 0117U000683). За звітний період було підготовлено 40 наукових публікації, з них 7 статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus, 9 статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних  Index Copernicus, 11 статей у фахових виданнях, 9 тез конференцій, 3 монографії (1) Balashov, E. Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences.  [Monograph] / E. Balashov. – New York: Nova Science Publishers. Monograph, 2018. – 218 p.; 2) Dziekanski, P., Balashov, E. & Dobrowolska-Wesolowska, M. Variability of Perception of Sustainable Development: Selected Items. [Monograph] / P. Dziekanski, E. Balashov, M. Dobrowolska-Wesolowska. – Ostroh-Ostrowiec Siwetokrzyski: Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci, 2018. – 174 p.); 3) Гандзілевська Г. Б. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс). [монографія] / Г. Б. Гандзілевська. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. – 484 с., «Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «053 Психологія» / Укл. В.О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – 22 с. Захищено 2 дисертаційних дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук (Кулеша Н. П., Зошій І. В.) та 2 дисертаційних дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук (Гандзілевська Г. Б., Плиска Ю. С.).  
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