
 



Пріоритетні напрями розвитку науки 

 
Пріоритетний напрям Пріоритетний тематичний напрям наукових 

досліджень і розробок  
Фундаментальні наукові дослідження з 

найбільш важливих проблем розвитку науково-

технічного, соціально-економічного, людського 

потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України та сталого 

розвитку суспільства і держави (Закон України 

Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки) 
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?    

nreg=2623-14#Text         

Фундаментальні дослідження з актуальних 

проблем суспільних та гуманітарних наук 

(Перелік пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 р.) 
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-

%D0%BF#n15  

 

Керівник Назва проєкту 
Ігор Пасічник Соціально-психологічні та індивідуально-особистісні предиктори кібербулінгу 

у юнацькому середовищі  
Руслана Каламаж Метакогнітивна компетентність суб’єктів навчання як чинник ефективності 

навчальної діяльності 
Ігор Гущук Шляхи оптимізації протиепідемічного захисту населення на різних рівнях 

управління в контексті розбудови вітчизняної системи охорони громадського 

здоров’я. 
Ігор Гущук Обгрунтування методологічних підходів до розробки та впровадження 

державної системи моніторингу дермінант здоров’я.  
Юрій Лях Епідеміологічні дослідження розповсюдженості патології молочних залоз у 

жінок, які проживають в 30 кілометровій зоні атомних електростанцій за 

результатами термомамографічних досліджень (на прикладі Рівненської і 

Хмельницької АЕС). 
Микола Романов Контррозвідувальний режим в Україні як важлива складова безпеки держави. 

І. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

1. Кафедральні теми наукових досліджень            

 

№ 

за/п 

Назва теми, реєстраційний 

номер, науковий керівник   

Кафедра, установа, 

інститут 

 

Термін 

виконання, сума 

грн. 

Пріоритетні завдання на 

2022–2023 н. р. 

 Економічний факультет 

1. «Математичне та 

комп’ютерне моделювання 

природних, техногенних, 

економічних процесів та 

розробка інформаційних 

систем»; 

 № 0119U001222;  

керівник: Кривицька О.Р., 

д.е.н., проф. 

кафедра економіко-

математичного 

моделювання та 

інформаційних 

технологій 

03.2019 -03.2023 

рр., 

60 тис. грн.  

 Підготувати наукові статті з 

даного напрямку дослідження 

та опублікувати в міжнародних 

наукометричих базах: Scopus, 

Web of Science. 

 Розробити наукову розробку на 

залучення міжнародних 

грантових коштів. 

     

2. «Забезпечення сталого 

розвитку фінансової 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

2021-2025 рр., 50 

тис. грн. 

Кафедрою планується 

підготувати до видання 

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-п#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-п#n15


системи України 

у сучасних умовах»;   

№ 0121U112619;  

керівник: Мамонтова Н.А., 

д.е.н., проф. 

 

 

 

 

 

 

колективні монографії, 

зокрема: «Тенденції розвитку 

та функціонування фінансової 

системи України в період 

поглиблення світової 

фінансової кризи» 2020-2022 

рр. 

     Підготувати наукові статті з 

даного напрямку дослідження 

та опублікувати в міжнародних 

наукометричих базах: 5 наукові 

статті у SCOPUS, WoS; 

10 публікацій  в інших 

виданнях; 60 публікацій 

студентів і 3 аспірантів. 

3. «Теоретико-методологічні 

та практичні аспекти 

підвищення якості системи 

управління підприємствами 

та організаціями»;    

№ 0120U105285; 

керівник: Козак Л.В.,  

д.е.н., проф.  

кафедра економічної 

теорії, менеджменту і 

маркетингу 

2021-2025 рр., 5 

тис. грн. 

 

   Публікації у зарубіжних та 

вітчизняних наукових 

журналах, які входять до 

переліку міжнародних науко 

метричних баз: 

2 наукові статті у SCOPUS, 

WoS; 4 публікації в інших 

виданнях; 10 публікацій 

студентів і аспірантів.  

Факультет романо-германських мов 

4. «Сучасні технології 

викладання англійської 

мови та інтерпретації 

текстів світової 

літератури»; 

№ 0120U103937; 

Керівник: Костюк О.Ю., 

к.пед.н., доц. 

 

кафедра англійської 

мови та літератури 

жовтень 2020 р. 

– жовтень 2025 

р., 

10 тис. грн. 

 

Публікації в Scopus, WoS. 

Проведення ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної заочної 

Інтернет-конференції «Сучасні 

технології викладання 

іноземних мов та інтерпретації 

текстів світової літератури». 

5. «Прикладні лінгвістичні 

дослідження в умовах 

міжкультурної комунікації»; 

№ 0120U105118; 

керівник: Ковальчук І.В., 

к.психол.н., доц.  

 

кафедра 

індоєвропейських 

мов 

 

січень 2021 р. - 

грудень 2025 р., 

10 тис. грн. 

Проведення щорічної 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Прикладні лінгвістичні 

дослідження в умовах 

міжкультурної комунікації»  

(квітень); щорічної 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Лінгвокогнітивні 

та соціокультурні аспекти 

комунікації» (жовтень);  

щорічного Регіонального 



науково-методичного семінару 

для вчителів польської мови на 

тему «Викладання польської 

мови в Україні: проблеми та 

перспективи»; щомісячного  

науково-методичного семінару 

«Інноваційні методи навчання 

іноземних мов». Видання 

збірників «Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». Серія 

«Філологія».  

6. «Лексична і фразеологічна 

семантика та дискурс-

аналіз»;  

№ 0120U105117; 

Керівник: Худолій А.О., 

д.політ.н., проф.  

кафедра англійської 

філології 

листопад 2020 р. 

- листопад 2025 

р.,  

10 тис. грн. 

Публікації в Scopus (Худолій 

А.О. Information Warfare Focus 

on Ukrainian Youth // Youth 

Voice Journal, January 2023), 

WoS, видання монографій 

(Худолій А.О. Інформаційна 

війна 2014-2022 рр. листопад 

2022 р.); удосконалення 

викладання онлайн, проведення 

3-х студентських конференцій 

та видання 3-х електронних 

збірників публікацій студентів. 

7. «Професійна англійська 

мова для студентів 

немовних спеціальностей у 

ЗВО» (Specialized English 

for Non-Linguistic Students 

in Higher Educational 

Institutions);  

№ 0120U105113; 

Керівник: Мусійчук Т.І., 

к.філол.н., ст. викл.  

кафедра міжнародної 

мовної комунікації 

жовтень 2020 р. - 

жовтень 2025 р.,  

10 тис. грн. 

Публікації в Scopus, WoS. 

Проведення Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференція “English for 

specific purposes” НаУОА,  

м. Острог  

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

8. «Актуальні проблеми 

української історії та 

історіографії модерної 

доби»;  

№ 0121U108030: 

керівник: Близняк М.Б.;  

к.іст.н., доц. 

Кафедра історії ім. 

проф. М.П. 

Ковальського 

2021-2025, 

25 тис. грн. 

Мета роботи проаналізувати: 

- проблеми та тенденції 

розвитку магнатських 

латифундій Волині 16-17 ст.; 

- урбанізаційні процеси на 

Волині у XVIII ст.; 

- соціально-економічні процеси 

на теренах Волинського 

воєводства у міжвоєнний 

період; 

- український національно-

визвольний рух в ХХ ст.; 

http://lingvj.oa.edu.ua/
http://lingvj.oa.edu.ua/
http://lingvj.oa.edu.ua/
http://lingvj.oa.edu.ua/


- етноконфесійні трансформації 

в Україні; 

- український історіографічний 

мікроренесанс; 

- українську зарубіжну 

історіографію. 

9. «Міжнародне 

співробітництво та 

інтеграційні процеси в 

умовах формування нового 

світового порядку». 

Кафедра 

міжнародних 

відносин 

03.2021-12.2025, 

25 тис. грн 

Проаналізувати основні 

тенденції розвитку 

міжнародного співробітництва 

в умовах посилення 

міждержавного протистояння і 

формування нового світового 

порядку; простежити вплив 

російсько-української війни, 

глобальної кризи лідерства, 

зростання ролі Китаю, 

зменшення ролі 

багатосторонніх інституцій на 

процеси співробітництва на 

міжнародній арені та 

інтеграційні пріоритети 

окремих держав, і передусім 

України. 

10. «Теоретико-методологічні 

аспекти розуміння текстів 

культури»;  

№ РК 0109U001581; 

Керівник: Бондарчук Я.В.,  

к.мист.н., доц. 

Кафедра 

інформаційно-

документних 

комунікацій 

До 2024 року, 

2000 грн. 

1) публікаційна активність 

НПП та здобувачів у галузі 

знань “Культура і мистецтво”. 

2) організація та проведення 

наукових заходів (конференції, 

семінари). 

3) робота та опублікування 

навчально-методичних 

матеріалів, збірників 

студентських наукових робіт 

11. «Політичні трансформації в 

Україні: теоретичний та 

емпіричний аналіз»»;  

№ 0119U103085;  

керівник: Мацієвський 

Ю.В.; д.політ.н., проф.   

Кафедра 

національної безпеки 

та політології 

2019-2024 рр., 

 

Статті у вітчизняних та 

міжнародних наукометричних 

виданнях, проведення круглих 

столів та ін. наукових заходів 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

12. Забезпечення 

справедливого правосуддя, 

захисту прав та законних 

інтересів особи в 

судочинстві: зарубіжний 

досвід; 

№ 0119U001223; 

керівник: Попелюшко В.О., 

кафедра 

кримінально-

правових дисциплін 

03.19-03.23; 

50 тис. грн. 

Вирішення теоретичних, 

практичних та правових 

проблем, пов'язаних із 

реалізацією та захистом прав та 

законних інтересів особи в 

судочинстві, забезпечення 

здійснення справедливого 

судочинства та доступу до 



д.ю.н., проф.  нього; зарубіжний досвід 

13. Суд, прокуратура, 

адвокатура в правовій 

системі України: теоретичні 

та практичні аспекти; 

0119 U 001224 

керівник: Попелюшко В.О., 

д.ю.н., проф. 

кафедра 

кримінально-

правових дисциплін 

03.19-03.23; 

50 тис. грн. 

Вирішення теоретичних та 

практичних аспектів щодо 

місця та ролі судових органів, 

прокуратури та адвокатури в 

правовій системі України щодо 

захисту прав та реалізації 

законних інтересів особи 

14. Актуальні проблеми 

кримінального та 

кримінально-виконавчого 

права: ґенеза, тенденції 

розвитку, зв’язки з іншими 

галузями права, наука, 

якість кримінального 

закону; 

№ 0119 U 001225; 

керівник: Попелюшко В.О., 

д.ю.н., проф. 

кафедра 

кримінально-

правових дисциплін 

03.19-03.23; 

50 тис. грн. 

Вирішення теоретичних і 

практичних проблем сучасного 

кримінального та кримінально-

виконавчого права в контексті  

дослідження генези і сучасного 

стану кримінального та 

кримінально-виконавчого права 

як галузей права та науки, 

вдосконалення кримінального 

та кримінально-виконавчого 

законодавства  на основі 

проведених розробок 

15. Проблеми здійснення та 

захисту особистих 

немайнових та майнових 

прав; 

№ 012U112615; 

керівник: Блащук Т.В.,  

к.юр.н., доц.  

кафедра цивільно-

правових дисциплін 

09.2021р. - 

12.2025 р.,  

25 000 

Дослідження проблеми 

здійснення та захисту прав 

сторін у зобов’язальних 

правовідносинах 

16. 
«Проблеми 

державотворення та 

захисту прав людини в 

Україні»;                                             

№ 0110U000890;                           

керівник: Дробуш І.В., 

д.юр.н., проф. 

  

Кафедра державно-

правових дисциплін 

   Пріоритетні звдання:   

дослідження сучасного  періоду 

державотворення України; 

основних напрямів 

конституційної реформи;  

аналіз не лише глибинних 

проблем правового 

регулювання  проблем 

соціально-економічного 

розвитку, а й проблем 

відновлення територіальної 

цілісності та протистояння 

зовнішньому агресору, 

можливості залучення 

міжнардно – правових 

механізмів; дослідження 

сучасного стану захисту 

конституційних прав і свобод 

людини в Україні, зокрема 

громадян, які постраждали в 

результаті збройного конфлікту 



на сході України; 

напрацювання  пропозицій 

щодо удосконалення 

нормативно-правого механізму 

забезпечення прав і свобод 

людини і  громадянина в 

Україні. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

17. Resilience approach in cross-

cultural training of future 

teachers in Ukraine and V4 

countries (Žilinská universita 

v Žiline - Partner 1; 

Univerzita Palackého v 

Olomouci - Partner 2; 

University of Bielsko-Biała - 

Partner 3; National University 

of Ostroh Academy – 

Applicant), Project ID #/Title: 

№ 22220170; 

керівник від Острозької 

академії: Гандзілевська Г.Б., 

координатор проєкту: 

Балашов Е.М. 

 

НЦ “Саногенна 

педагогіка та 

психологія” 

 

PERIOD: 

01/10/2022–

31/03/2024 

10.01.2022–31.03.2023 

Теоретичне та емпіричне 

дослідження 50 студентів із 

кожного університету-партнера 

(загалом 200 осіб). Підготовка 2 

наукових статей 

на основі дослідження та 

перекладу їх англійською 

мовою. Подання статей до 

відповідних наукових журналів, 

індексованих у Scopus 

та/або Web of Science. 

04.01.2023–30.09.2023 

Один круглий стіл «Підготовка 

фахівців у галузі психолого-

педагогічної освіти дітей крізь 

призму адаптації до 

надзвичайних ситуацій: підхід 

стійкості» (країна V4). 

18. Медіапсихологічна 

едукація дітей, батьків та 

учителів початкової школи: 

орф-підхід; 

керівник: Гандзілеська Г.Б., 

д.психол.н., доц.  

 

 

НЦ «Саногенна 

педагогіка та 

психологія» 

 1 стаття у виданнях SCOPUS 

або WoS (ГандзілевськаГ., 

Балашов Е., Шершньова О., 

ЧерноусТ.) 

Круглий стіл за міжнародною 

участю «Інформаційно- 

психологічна безпека дітей в 

умовах інфодемії» у рамках 

Днів науки 2023 (Гандзілевська 

Г., Балашов Е., Шершньова О., 

Черноус Т., Штурхецький С., 

Тимощук Є., Кондратюк В., 

Ратінська О.). 

1 методичний посібник для 

майбутніх учителів початкової 

школи щодо проведення 

освітніх проєктів в умовах 

онлайн середовища та 

гарантування кібербезпеки 

дітей із використанням орф-



підходу та орф-інструментарію 

(Черноус Т., Ратінська О.). 

2 рекомендації для батьків 

молодших школярів та вчителів 

початкової школи щодо 

гарантування кібербезпеки в 

умовах інфодемії (Черноус Т., 

Ратінська О., Тимощук Є.,  

Кондраюк В.). 

19. Розвиток суб’єктів 

освітньої діяльності в 

умовах 

кіберпростору  (державни

й реєстраційний номер 

0121U112964). Керівник: 

Матласевич О.В. 

Кафедра психології 

та педагогіки 

2021–2026  Підготовка 2 наукових статей 

на основі дослідження. 

Подання статей до наукових 

журналів, індексованих у 

Scopus 

та/або Web of Science. 

20. Соціокультурні виклики в 

умовах сучасності; 

№ 0121U109151; 

керівник: Петрушкевич 

М.С., д.філос.н., проф. 

Кафедра філософії та 

культурного 

менеджменту 

03.2021 - 12.2025 Міжнародна наукова 

конференція “Проблеми 

ідентичності в умовах 

соціокультурних викликів” 

(квітень 2023 р.) 

21. Лексико-стилістичні 

параметри української мови 

і мовлення в семантичному 

і комунікативному вимірі; 

№ 0119U101111;  

керівник: Хом’як І.М., 

д.філол.н., проф. 

Кафедра української 

мови і літератури  

 

04.2019 — 

04.2023 

0 грн. 

 

Публікації статей 

22. Проблематика 

ідентичності, пам’яті й 

етосу в українській 

літературі,  

0119U103385; 

Керівники: Кочерга С.О., 

д.філол.н., проф.,  

Пухонська О.Я., д.філол.н., 

доц. 

Кафедра української 

мови і літератури  

 

04.2019 — 

04.2023 

0 грн. 

 

Публікації статей 

23. Оцінка та прогноз 

функціонального стану 

студентської молоді під час 

пандемії коронавірусу; 

керівник: Лях Ю.Є., 

д.мед.н., проф. 

Кафедри 

громадського 

здоров’я та фізичного 

виховання 

 

 

2022-2023 р. 1.Розробка методики 

дослідження. 

2.Проведення досліджень (30 

досл.) 

3.Аналіз отриманих 

результатів. 

24. Обстеження і прогноз 

захворюванності молочних 

залоз у жіночого 

контингенту м. Острог; 

керівник: Лях Ю.Є., 

НДЦ інноваційних і 

неінвазивних 

технологій в охороні 

здоров`я НАУОА 

2022-2023 р. 1.Проведення досліджень (20 

досл.) 

2.Рекомендації пацієнткам. 



д.мед.н., проф. 

25. Оцінка діагностичних 

можливостей комлексу 

АМР;  

керівник: Лях Ю.Є., 

д.мед.н., проф. 

НДЦ інноваційних і 

неінвазивних 

технологій в охороні 

здоровя НАУОА 

2022-2023 р. 1.Проведення досліджень (20 

досл.) 

2.Рекомендації і прогноз стану 

здоров`я пацієнтів. 

 

2. Наукові заходи 

2.1. Проведення конференцій, симпозіумів, форумів 

 

№ 

за/п 

Назва заходу, 

відповідальний за проведення 

Форма проведення 

(очна, заочна, 

онлайн) 

Дата проведення 

(число, місяць, рік) 

 

Жовтень 

4.   Міжнародна наукова конференція “Синергія освіти і 

духовності” (Жуковський В.М.) 

 

онлайн 

 

7 жовтня 2022 р.  

5.  International Conference «Town and Gown 2.0: the Strategic 

Cooperation between University and City in V4 and Ukraine» 

(проф. Шевчук Д.М.) 

 очна, онлайн 19-20 жовтня  

2022 р. 

6.  ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  

«Фінансова система країни: тенденції та перспективи 

розвитку», заступник декана економічного факультету з 

навчально-наукової роботи, (д.ек.н, доц. Дем’янчук О.І.) 

онлайн 21 жовтня 2022 р. 

7.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» 

(доц. Ковальчук І.В.) 

онлайн жовтень 2022 

Грудень 

8.  Проведення VI Міжнародної науково-практичної конференції 

“Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та 

пріоритети розвитку”  

(проф. Романов М.С., Жовтенко Т.Г., доц.Санжаревський О.І.) 

очна і онлайн 23 грудня 2022 р. 

9.  Академія пам’яті професора Любомира Винара з нагоди 90-

ліття вченого 

онлайн 15 грудня 2022 р. 

Березень 

10.  Всеукраїнська наукова конференція “Острозькі 

культурологічні читання” (проф. Шевчук Д. М.) 

онлайн 02 березня 2023 р. 

11.  «Сучасні технології викладання іноземних мов та 

інтерпретації текстів світової літератури» (доц. Костюк О.Ю.)  

заочна 09 березня 2023  

12.  І Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

освіті, науці, бізнесі» (проф. Кривицька О. Р.) 

онлайн 17 березня 2023 

року 

13.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Ословлення простору у світлі сучасних філологічних 

наук» 

онлайн 17 березня 2023 р. 

14.  ХХІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи 

онлайн 24 березня 2023 р. 



розвитку національної економіки в умовах глобалізації», 

завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і 

маркетингу (доц. Козак Л.В.) 

 

15.  Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські 

читання» (проф. В. Попелюшко) 

очно-онлайн  25-26 березня  

2023 р. 

16.  Медіакультура і суспільство 

(доц. Годунок З.В., доц. Шулик Р.Т.) 

заочна березень 2023 р. 

Квітень 

17.  International Conference “The problem of cultural identity in the 

situation of contemporary dialogue of cultures” 

(доц. Петрушкевич М., Якуніна К., проф. Шевчук Д.)  

очна, онлайн 28 квітня 2023 р. 

18.  Міжнародний форум «Права людини, демократія та 

верховенство права: взаємодія в ЄС» (доц. Балацька О.Р.) 

очно-онлайн квітень 2023 р. 

19.  Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні 

лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної 

комунікації» (доц. Ковальчук І.В.) 

 

очна  квітень 2023 

Травень 

20.  Організація секції/круглого столу «Громадське здоровя» в 

рамках Дні науки НаУОА, з питань, що стосуються сфери 

громадського здоров`я (Гущук І.В., Лях Ю.Є., Гільман А.Ю., 

Кулеша Н.П.) 

 очна, заочна 19 травня 2023 р. 

 

21.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«English for specific purposes» (Мусійчук Т.І.) 

онлайн травень 2023 р.  

22.  Щорічна науково-практична конференція «Бібліотечна справа 

у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: 

тенденції та перспективи»  

(Наукова бібліотека НаУОА, кафедра інформаційно-

документних комуінкацій) 

Онлайн, 

дистанційно 

травень 2023 р. 

23.  Дні науки - 2023 очно-онлайн 15-19 травня 2023 р. 

  

2.2. Проведення круглих столів, дискусій, семінарів 

№ 

за/п 

Назва заходу, 

відповідальний за проведення 

Форма 

проведення 

(очна, заочна, 

онлайн) 

Дата проведення 

(число, місяць, рік) 

Вересень 

1. Круглий стіл: «Фінансово-економічні аспекти соціального 

захисту ВПО в територіальних громадах України» (доц. 

Дем’янчук О.І.) 

Очна та онлайн 28 вересня 2022 р. 

2. Науково-методичний семінар «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Інтегровані технології в набутті фахових компетентностей 

студентів-філологів» (доц. Поліщук В.Л.) 

очна, онлайн  вересень  2022 р. 

3. Науково-методичний семінар «Сучасні технології викладання очна, онлайн вересень 2022 р.  



англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» 

(доц. Костюк О.Ю.) 

Жовтень 

4. Панельна дискусія про особливості викладання 

української мови для студентів-журналістів (Шулик Р. Т.) 

очна жовтень 2022 

5. Круглий стіл «Міжправославний діалог в Україні під час 

війни» (Смирнов А.І.) 

онлайн жовтень 2022 

6. Міжкафедральний науковий семінар для аспірантів (проф. 

Дробуш І.В., доц. Блащук Т.В.) 

очна жовтень 2022 

7. Науково-методичний семінар «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Critical thinking - evaluating a poster presentation event» 

(Чепіль О.Я.) 

онлайн жовтень 2022 р. 

8. Презентація книги др. А. Лозинського  Онлайн жовтень 2022 р. 

Листопад 

9. Семінар «Кирило Лукаріс і Україна: до 450-річчя 

від дня народження» (Смирнов А.І.) 

  

10. Науково-методичний семінар «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Формування навичок співставлення лексичних одиниць у 

процесі комплексного вивчення англійської та французької 

мов» (Ткач А.С.) 

очна, онлайн   листопад 2022 р.  

11. Науково-методичний семінар «Сучасні технології викладання 

англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» 

(Новоселецька С.В.) 

очна, онлайн листопад 2022 р. 

Грудень 

12. Круглий стіл   «Філософсько-літературні виміри творчості 

Григорія Сковороди» (Янковська Ж., Петрушкевич М., 

Максимчук В., Миненко Ю) 

. 1 грудня 2022 р. 

13. Круглий стіл «Актуальні питання захисту прав людини в 

умовах воєнного стану» (Дробуш І.В., Cтрельбіцька Л.Я.) 

онлайн  

14. Дискусія “Аналітична культура в університетах України”, 

ШПА Поліс (Лебедюк В.М.) 

онлайн  

15. Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Подолання труднощів розвитку мовленнєвої компетенції в 

умовах дистанційного навчання» (Білецька С.М.) 

очна, онлайн  грудень  2022 р.  

16. Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Використання елементів творчого мислення в навчанні 

іноземних мов» (Белявська О.О.) 

онлайн грудень 2022 р. 

17. Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та 

літератури «Сучасні технології викладання англійської мови 

та інтерпретації текстів світової літератури» (Ломінська Н.В.) 

 

очна, онлайн грудень 2022 р.  



Лютий 

18. Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Формування навичок використання сучасних освітніх 

інструментів в роботі педагога» (Дацишина І.М.) 

очна, онлайн лютий  2023 р.  

19. Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та 

літератури «Сучасні технології викладання англійської мови 

та інтерпретації текстів світової літератури»                        

(Пелипенко О.О.) 

очна, онлайн лютий 2023 р. 

18. Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Формування навичок використання сучасних освітніх 

інструментів в роботі педагога» (Дацишина І.М.) 

очна, онлайн лютий  2023 р.  

19. Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та 

літератури «Сучасні технології викладання англійської мови 

та інтерпретації текстів світової літератури»                        

(Пелипенко О.О.) 

очна, онлайн лютий 2023 р. 

Березень 

20. Науковий семінар «Військові адміністративні 

правопорушення» (Курганська О.В.) 

онлайн  

21. Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», 

тема: «Неологізми в німецькій мові. Їх етимологія, 

класифікація та методика засвоєння в іноземному 

контексті (період з 2014 р. до 2021р.)» (Кравець О.П.)  

очна, онлайн березень 2023 р.  

22. Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та 

літератури «Сучасні технології викладання англійської мови 

та інтерпретації текстів світової літератури» (Дідик Л.І.) 

очна, онлайн березень 2023 р. 

Квітень 

23. Міжкафедральний семінар «Законодавство України: сучасний 

стан та шляхи удосконалення» (проф. Дробуш І.В., 

доц. Блащук Т.В.)                

 онлайн 08 квітня 2023 р. 

24. Круглий стіл «Значення інвестиційних проектів у розвитку 

ОТГ» (доц. Дем’янчук О.І.) 

очна та онлайн 26 квітня 2023 р. 

25. Міжкафедральний науковий семінар для аспірантів 

(проф. Дробуш І.В., доц. Блащук Т.В.) 

очна квітень 2023 р. 

26. Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Готовність студентів до засвоєння нової іншомовної 

лексики в умовах дистанційного навчання» (Захарчук О.М.) 

очна, онлайн квітень 2023 р. 

Травень 

27. 
Круглий стіл «Культурний фронт: вклад жінок у боротьбу 

України за незалежність»  

Петрушкевич М. 

 

16 травня 2023 р. 

28. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінального права та 

процесу» (Попелюшко В.О., Герасимчук О.П.) 

 очно-онлайн 17 травня 2023 р. 



29. Круглий стіл із міжнародною участю «Інформаційно-

психологічна безпека дітей в умовах інфодемії» 

(Гандзілевська Г.Б.) 

 
15-19 травня 2023 р. 

30. Круглий стіл «Сучасні ІТ-технології для бізнесу»  очна та онлайн 15-19 травня 2023 р. 

31. Дискусія “Політичні наслідки російської війни проти 

України”. Центр політичних досліджень (Мацієвський Ю.В.) 

онлайн  

32. Круглий стіл «Актуальні питання економіко-математичного 

моделювання та інформаційних технологій» (к.е.н., доц. 

Новоселецький О.М.) 

очна та онлайн 

травень 2023 р. 

33. Круглий стіл «Правове регулювання прав людини у сфері 

приватного права»  (доц. Блащук Т.В.) 

очна травень 2023 р. 

34. Круглий стіл «Менеджмент організацій в Україні: проблеми, 

інновації, перспективи розвитку» (доц.  Козак Л.В.)  

очна та онлайн 15-19 травня 2023 р. 

35. Круглий стіл «Організація обліку, аудиту, аналізу та 

оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в умовах 

воєнного стану» (проф. Мамонтова Н.А.) 

очна та онлайн 15-19 травня 2023 р. 

36. Круглий стіл «Особливості управління публічними 

фінансами в умовах воєнного стану» (доц. Дем’янчук О.І.)  

очна та онлайн 15-19 травня 2023 р. 

37. 
Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Мова в реаліях війни» (Кратюк Ю.К.) 

 

очна, онлайн травень 2023 р.  

38. 
Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та 

літератури «Сучасні технології викладання англійської мови 

та інтерпретації текстів світової літератури» (Єсіпова К.В.) 

 

очна, онлайн травень 2023 р. 

39. Круглий стіл «Світове українство і російсько-українська 

війна» 

онлайн травень 2023 р. 

Червень 

40. Круглий стіл за темою «Актуальні проблеми 

державотворення в сучасній Україні» (Дробуш І.В., 

Мартинюк Р. С.) 

 онлайн 26 червня 2023 р.  

41. 
Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Інтерактивні методи навчання німецької мови у закладах 

вищої освіти» (Олійник Д.Б.) 

 

очна, онлайн  червень 2023 р. 

42. 
Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: 

«Метакогнітивні особливості студентів в процесі вивчення 

іноземної мови» (Попчук М.А.) 

 

очна, онлайн червень 2023 р. 

43. Круглий стіл з нагоди 60-ліття журналу «Український 

Історик» 

онлайн червень 2023 р. 

 



2.3. Літні школи 

№ за/п Назва, 

відповідальний за проведення 

Форма проведення 

(очна, заочна, онлайн) 

Дата проведення 

(число, місяць, рік) 

 

1. Літня (осіння, зимова та весняна) бізнес-школа 

Національного університету «Острозька академія» 

(доц. Харчук Ю.Ю., доц. Дем’янчук О.І., проф. 

Мамонтова Н.А.) 

очна та онлайн жовтень, 2022 р., 

24-26.01.2023 р., 

04.-06.04.2023 р., 

02-05.05.2023 р. 

 

 

 

 

 

3. Плановані захисти кандидатських робіт 

 

№ 

за/п 

ПІБ Тема дисертаційної роботи Попередня дата 

захисту 

Факультет романо-германських мов 

1. Захарчук О.М. «Моральне виховання учнів загальноосвітніх середніх 

навчальних закладів Франції» 

грудень 2023 року 

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

досліджень лексичних одиниць польського діалекту 

Городка Подільського)» 

2028 рік 

3. Попчук М.А.  «Стильові особливості метакогнітивного контролю 

студентів в процесі засвоєння лексичного матеріалу» 

2024 рік 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

4. Омельчак Т.А. Соціум міста Рівного у міжвоєнний період (1921-

1939 рр.). 

травень 2023 

5. Новак Б.С. Образи Кавказу в українській історіографії травень 2023 

6. Кардаш С.Ю. Формування середнього класу як основи нової 

активізуючої моделі соціальної держави в Україні 

травень 2023 р.  

 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

7. Максимчук О.О.  Плата за землю як правова форма економічного 

стимулювання раціонального використання та 

охорони земель 

травень 2023 р. 

8. Шеремет А.М.  Медіація та можливості її застосування для 

врегулювання спору у цивільному процесі 

травень 2023 р. 

9. Войчишин О.В.  Порівняльна характеристика корпоративних договорів 

в Україні та державах ЄС: порівняльно-правовий 

аспект 

червень 2023 р. 

10. Байсан Д.В. Лексика на позначення соціальних цінностей: 

семантико – когнітивний та лінгвокультурний аспект 

червень 2023 р. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

11. Рабчук І.Ю. Функційні параметри апозитивних синтаксем у червень 2023 р. 



сучасній українській літературній мові 

 

 

 

 

 

 

 

4. Плановані захисти докторських робіт 

 

№ 

за/п 

ПІБ Тема дисертаційної роботи Попередня дата 

захисту 

Факультет романо-германських мов 

 Белявська О.О. «Емоційний інтелект та його роль у процесі вивчення 

іноземних мов у вищих навчальних закладах» 

 

2025 р. 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

 Мартинюк Р. С. Змішана республіканська форма правління як спосіб 

організації та взаємодії вищих органів держави   

квітень 2023 р. 

 

5. Наукові публікації 

 

5.1. Монографії 

 

№ 

за/п 

Назва Автор Дата публікації 

Факультет романо-германських мов 

1. Інформаційна війна 2014-2022 рр. Худолій А. листопад 2022 р. 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

2. Українське християнство в 

цифровому світі: виклики та 

перспективи. 

за ред. А. Смирнова  вересень 2022 р. 

3. Депортовані з Польщі українці на Волині 

в 1944-1950-х рр. //Західні землі України у 

перші післявоєнні роки (1944-1953) : пов- 

сякденне життя: колективна 

монографія. 

Трофимович В., 

Трофимович Л., Савчук І. 

вересень 2022 р. 

4. Hybrid aggression of Russia against Ukraine 

on the example of Donetsk Region (2014- 

2022) //The Russian-Ukrainian war (2014- 

2022): historical, politiсal, cultural- 

educational religions, economic and legal 

aspeсts: scientific monograph. 

Benchuk V., Trofymovych V. жовтень 2022 р. 



5. Історія релігійного мистецтва як 

відображення духовної еволюції людства в 

космічних циклах прецесії. Львів, 2022.  

926 с. 

Бондарчук Я. В. 2022 р. 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

6. Блащук Т.В. Особисті немайнові права на 

життя, здоров'я та медичне обслуговування 

в Україні: нові виклики під час воєнного 

стану 

розділ колективної 

монографії  

квітень 2023 р. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

7. Інфекційні ризики медичних відходів в 

умовах пандемії COVID-19 (Іnfectious risks 

of medical waste in a COVID -19 pandemic) 

został zakwalifikowany do druku w 

monografii o charakterze zbiorowym pt. 

Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach 

globalizacji. Zagrożenia zdrowotne, red. H. 

Chałupczak, K. Marzęda – Młynarska, M. 

Pietraś, E. Pogorzała, Wydawnictwo UMCS i 

OFFICINA SIMONIDIS, Lublin – Zamość 

2022. Planowany termin wydania publikacji – 

listopad 2022 r. 

Брезицька Д.М., Гущук І.В. листопад 2022 р. 

8. Town and Gown 2.0: cтратегічна співпраця 

між містом та університетом 

За ред. Д. Шевчука Грудень 2022 р. 

9. Фентезійна історія. Структура 

фентезійного тексту 

З. Годунок Упродовж року 

 

10. Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи 

Вінграновського 

Л. Мініч травень 2023 р. 

НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» 

 11. Праці М. Антонович травень 2022 р. 

 

5.2. Навчальні посібники 

 

№ 

за/п 

Назва Автор Дата публікації 

Економічний факультет 

1. Управління публічними фінансами Дем’янчук О.І. квітень 2023 р. 

2. Облік у бюджетних установах Харчук Ю.Ю., Новак А.Ф. травень 2023 р. 

Факультет романо-германських мов 

3. Іменник: теорія та практика: навчальний 

посібник з французької мови 

Білецька С.М.,  

Ковальчук І.В. 

жовтень 2022 

4. Навчально-методичний посібник з Бобков В. О. травень 2023 



польської мови для студентів факультету 

романо-германських мов 

5. Навчальний посібник «Базовий словник 

лексики до підручника «Génération». - 

Острог, 2022.  

Ткач А.М., Захарчук О.М. грудень 2022 

6. Навчальний посібник «Базовий словник 

лексики до підручника «Taxi 1». - Острог, 

2022.  

Ткач А.С., Захарчук О.М. травень  2023 

7. Навчальний посібник «Матеріали для 

вивчення польської мови на початковому 

рівні» 

Кратюк Ю.К. травень 2023 

8. Навчальний посібник “Збірник лексико-

граматичних тестів з французької мови”. 

Білецька С.М.,  

Ковальчук І.В 

квітень  2023 

9. Навчальний посібник з німецької мови 

«Пасивний стан дієслова»  

Поліщук В.Л., Кравець О.П. травень 2023 

10. Навчально-методичний посібник «Notes on 

English Phonetics» (теоретичний додаток до 

підручників «Headway Pronunciation») для 

студентів першого курсу з навчальної 

дисципліни «Фонетика англійської мови» 

Пелипенко О.О. червень 2023 

11. Навчально-методичний посібник з 

польської мови для студентів факультету 

романо-германських мов 

Крайчинська Г.В., 

Крайчинський Е.О., 

Бобков В.О. 

 квітень 2023 р. 

12. Навчальний посібник з читання для 

студентів, які вивчають німецьку мову як 

другу іноземну 

Дацишина І.М.,  

Олійник Д.Б. 

червень 2023  

13. Навчальний посібник з граматики 

німецької мови  «Das Adjektiv» 

Дацишина І.М.,  

Олійник Д.Б. 

травень 2023 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

14. Основи територіальної оборони України Романов М.С., 

Стрельбицький М.П. 

грудень 2022 р. 

15. Теорія і практика зв'язків з громадськістю: 

навч. посібник 

Зубарєва М. А.  І квартал 2023 р. 

16. Контррозвідувальний режим в Україні 

 

Романов М.С. 

 

лютий 2023 р. 

 

17. Основи діяльності спецслужб Романов М.С. 

 

травень 2023 р. 

 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

18. Практикум з курсу  “Цивільне право: 

Загальна частина” 

Блащук Т.В., Лідовець Р.А.   

Шминдрук О.Ф.  

грудень 2022 р. 

 

19. Практикум з курсу  “Цивільне право: Право Блащук Т.В., Лідовець Р.А.  грудень 2022 р. 



власності та недоговірні зобов'язання”  

20. Практикум з курсу  “Цивільне право: 

Контракти” 

Блащук Т.В., Балацька О.Р.  грудень 2022 р. 

 

21. Практикум з курсу  “Цивільний процес”. Шминдрук О.Ф. Блащук 

Т.В., Балацька О.Р . 

грудень 2022 р. 

 

22. Практикум з курсу  “Медичне право” Блащук Т.В., Балацька О.Р. травень 2023 р. 

23. Практикум з курсу “Альтернативне 

врегулювання конфліктів” 

Шминдрук О.Ф. травень 2023 р. 

 

24. Практикум з курсу “Трудове право” Балацька О.Р., Блащук Т.В.  грудень 2022 р. 

25. Практикум з курсу “Господарське право” Лотиш Т.В., Балацька О.Р.,  

 Блащук Т.В.  

грудень 2022 р. 

 

26. Актуальні проблеми адміністративного 

судочинства 

Смокович М.І. червень 2022 р. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

27. Як писати фентезійні фанфіки: Ніби-лекції 

для початківців і не дуже 

Годунок З. упродовж року 

28. Феномен гри в українській драматургії Вісич О.А. листопад 2022 

29. Інтермедіальні студії в сучасному 

літературознавстві 

Кочерга С.О., Вісич О.А. упродовж року 

30. Громадське здоров`я Гущук І.В, Лях Ю.Є., 

Кулеша Н.П., Гільман 

А.Ю., Брезицька Д.М., Лях 

М.В., Вівсяник О.М., 

Хоронжевська І.С., 

Харитонюк Р.О. 

до 24 серпня 2023 р. 

 

5.3. Підручники 

 

№ 

за/п 

Назва Автор Дата публікації 

Економічний факультет 

1. Теорія ймовірності та математична 

статистика 

Нікітін А.В. травень 2023 р. 

  

5.4. Збірники наукових праць 

 

№ 

за/п 

Назва Автор Дата публікації 

Економічний факультет 

1. Науковий журнал «Наукові записки 

Національного університету 

Редакційна колегія 

Данилюк Н.М. 

щоквартально: 

вересень 2022 р. 



«Острозька академія» серія «Економіка»» 

№ 26 (54) – 29 (57),Острог Вид-во 

Національного університету «Острозька 

академія» 

Кривицька О.Р. грудень 2022 р. 

березень 2023 р. 

червень 2023 р. 

2. Збірник наукових праць: «Проблеми та 

перспективи розвитку національної 

економіки в умовах глобалізації» матеріали 

ХХ Всеукраїнської науково-практичної 

онлайн-конференції молодих учених та 

студентів, Острог Вид-во Національного 

університету «Острозька академія» 

Л. В. Козак,  

Н.П. Топішко та ін. 

квітень 2023 р. 

3. Збірник наукових тез: «Проблеми та 

перспективи розвитку національної 

економіки в умовах глобалізації» матеріали 

ХХ Всеукраїнської науково-практичної 

онлайн-конференції молодих учених та 

студентів,Острог Вид-во Національного 

університету «Острозька академія» 

Л.В. Козак,  

Н.П. Топішко та ін. 

квітень 2023 р. 

Факультет романо-германських мов 

4. «Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія 

«Філологія» 

Відповідальна доц. 

Ковальчук І.В. 

жовтень 2022 р., 

січень, квітень, 

червень 2023 р.  

5. Українська національна ідея Жуковський В.М.,  

Пасічник В.М.  

жовтень 2022 р. 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

6. Агора. Журнал соціальних наук Колектив авторів жовтень 2022 р. 

7. Матеріали науково-практичного круглого 

столу для студентів та молодих учених 

«Нова інформаційна ситуація та тенденції 

альтернативного розвитку ЗМК в Україні» 

За ред. Охріменко Г.В. червень 2023 р. 

8. Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія 

«Історичні науки». Вип. 34  

Трофимович В.В. (голов. 

ред.) 

2023 р. 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

9. Кримінальне право. Вибрані праці Колос М.І. травень-червень 

2023 р. 

10. Матеріали круглого столу  «Правове 

регулювання прав людини у сфері 

приватного права» 

Блащук Т.В., Балацька О.Р., 

Лідовець Т.М.,  

Шминдрук О.Ф. 

жовтень 2022 р. 

11. Збірник матеріалів круглого столу 

“ Актуальні проблеми державотворення в 

сучасній Україні”. 

Дробуш І.В., Дацюк О.О. червень 2023 р.  

http://lingvj.oa.edu.ua/
http://lingvj.oa.edu.ua/
http://lingvj.oa.edu.ua/


Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

12. Наукові записки НаУ ОА. Серія: 

Культурологія 

за ред. Петрушкевич М.С. 2023 р. 

13. Наукові записки НаУ ОА. Серія: Філософія за ред. Шевчука Д.М. 2023 р. 

14. Наукові записки НаУ ОА. Серія: 

Психологія (вип. 16, 17) 

за ред. Пасічника І. Д. 2023 р. 

 

 

5.5. Словники 

 

№ 

за/п 

Назва Автор Дата публікації 

Факультет романо-германських мов 

1. Фразеологічний словник з німецької мови Поліщук В.Л., Кравець О.П. грудень 2022 

 

5.6. Навчально-методичні видання 

 

№ 

за/п 

Назва Автор Дата публікації 

Економічний факультет 

1. Методичні рекомендації щодо проведення 

науково-дослідної практики для студентів 

першого  (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Галузь знань: 07 Управління та 

адміністрування. Спеціальність: 072 

Фінанси, банківська справа та страхування. 

Освітньо-професійна програма  «Фінанси, 

банківська справа та страхування» першого 

рівня вищої освіти денна (заочна) форма 

навчання/ укладач: доц. Дем’янчук О. І. 

Острог, 2021. 19 с. 

Дем’янчук О.І. вересень 2022 р. 

2. Методичні рекомендації для виконання 

кваліфікаційної (дипломної) роботи 

здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування – Острог: Вид-во. НУ 

«Острозька академія», 2022. – 27 с. 

Мамонтова Н.А. вересень 2022 р. 

3. Навчально-методичні вказівки для 

виконання курсової роботи з дисципліни 

«Фінанси» студентами економічного 

факультету першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти із спеціальності  07 

Управління та адміністрування 072 

Фінанси, банківська справа та страхування  

Дем’янчук О.І. вересень 2022 р. 



«29» серпня, 2022 року - 23 с. 

4. Методичні вказівки для проходження 

практик здобувачами 1-4 курсів 

бакалаврату ОП Економічна кібернетика та 

ОП Комп’ютерні науки 

керівники практик до 31 грудня 2022 р. 

5. Методичні рекомендації з написання 

кваліфікаційної роботи студентами 4 курсу 

бакалаврату ОП Комп’ютерні науки та 2 

курсу магістратури ОП Економічна 

кібернетика 

Клебан Ю.В. жовтень 2021 р. 

6. Методичні вказівки до виконання 

магістерських робіт 

Мамонтова Н.А., 

Дем’янчук О.І. 

жовтень 2022 р. 

7. Методичні вказівки до проходження 

виробничої практики 

Іванчук Н.В., Новак А.Ф. лютий 2023 р. 

8. Методичні вказівки до проходження 

переддипломної практики 

Мамонтова Н.А., 

Дем’янчук О.І. 

лютий 2023 р. 

9. Методичні вказівки до проходження 

науково-дослідної практики 

Мамонтова Н.А.,  

Дем’янчук О.І. 

лютий 2023 р. 

Факультет романо-германських мов 

10. Методичні рекомендації щодо забезпечення 

самостійної роботи студентів з дисципліни 

“Англійська мова” 

Ревенко Л.М., Єсіпова К.В. червень 2023 р. 

11. Навчально-методичні рекомендації щодо 

дистанційного навчання дисципліни 

«Англійська мова професійного 

спрямування» (для студентів ІІІ-IV 

гуманітарного факультету) 

Бобков В. О травень 2023 р. 

12. Навчально-методичні рекомендації щодо 

самостійної роботи з дисципліни 

«Англійська мова професійного 

спрямування» (для студентів ІІІ-IV 

гуманітарного факультету) 

Бобков В. О травень 2023 р. 

13. Навчально-методичні рекомендації щодо 

викладання навчальних дисциплін 

«Англійська мова професійного 

спрямування» (для студентів ІІІ-IV 

гуманітарного факультету). 

Бобков В. О травень 2023 р. 

14. Навчально-методичні рекомендації щодо 

дистанційного навчання дисципліни 

“Англійська мова професійного 

спрямування” (для студентів 4 курсу 

немовних спеціальностей) 

 Крайчинська Г.В., 

 Крайчинський Е.О., 

 Бобков В.О. 

листопад 2022 р. 

15. Навчально-методичні рекомендації щодо  Крайчинська Г.В.,  лютий 2023 р. 



самостійної роботи з дисципліни 

“Англійська мова професійного 

спрямування” (для студентів 4 курсу 

немовних спеціальностей) 

 Крайчинський Е.О., 

 Бобков В.О. 

16. Навчально-методичні рекомендації щодо 

викладання навчальних дисциплін 

“Англійська мова професійного 

спрямування” (для студентів 4 курсу 

немовних спеціальностей) 

 Крайчинська Г.В., 

 Крайчинський Е.О., 

 Бобков В.О. 

травень 2023 р. 

17. Навчально-методичні рекомендації 

“ЗАВДАННЯ для самостійної роботи з 

навчальної дисципліни Друга іноземна 

(французька мова) для студентів 2 курсу” 

Білецька С.М.,  

Ковальчук І.В 

грудень 2022 р. 

18. Методичні рекомендації щодо забезпечення 

самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни “Англійська мова” 

Єсіпова К.В., Ревенко Л.М.  

19. Методичні рекомендації “Індивідуалізація 

самостійної роботи студентів немовних 

спеціальностей з англійської мови” 

Жуковський В.М.  грудень 2022 р. 

20. Методичні рекомендації щодо забезпечення 

освітнього компонента “Мовна практика” 

для студентів 1-го курсу факультету 

романо-германських мов освітньо-

професійної програми «Англійська та 

друга іноземна (німецька/французька) 

мови. Література. Переклад» Спеціальність 

035 Філологія. Спеціалізація 035.041 

Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська. 

Костюк О.Ю., Дідик Л.І. січень 2023 р. 

21. Методичні рекомендації щодо забезпечення 

освітнього компонента “Педагогічна 

практика” для студентів ІV-го курсу 

факультету романо-германських мов 

освітньо-професійної програми 

«Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська». 

Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 

035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська. 

 

Костюк О.Ю.,  

Ковальчук І.В., 

Архангельська А. М. 

січень 2023 р. 

22. Методичні рекомендації щодо забезпечення 

освітнього компонента “Виробнича 

практика” для студентів VІ-го курсу 

факультету романо-германських мов 

освітньо-професійної програми «Language 

Костюк О.Ю.,  

Ковальчук І.В., 

Архангельська А.М. 

січень 2023 р. 



Mediation and TESOL». Спеціальність 035 

Філологія. Спеціалізація 035.041 

Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська. 

 

23. 
Навчальні матеріали (лабораторні роботи) 

для студентів першого курсу з навчальної 

дисципліни “Фонетика англійської мови” 

Пелипенко О.О. травень 2023 

 Навчально-методичні рекомендації «The 

military and associated terms» для студентів 

інституту міжнародних відносин та 

національної безпеки. 

Івченко-Чехолка Ю.В. травень 2023 р. 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

24. Методичні поради до підвищення рівня 

емоційного інтелекту в здобувачів вищої 

освіти. Острог : Національний університет 

«Острозька академія», 2022. 

Августюк М.М. 2022 р. 

25. Навчально-методичні рекомендації до 

виробничої практики з інформаційного 

менеджменту для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

Охріменко Г.В., 

Бондарчук Я.В. 

грудень 2022 р.  

26. Методичні поради до підвищення точності 

метакогнітивного моніторингу навчальної 

діяльності в здобувачів вищої освіти. 

Острог : Національний університет 

«Острозька академія», 2022. 

Августюк М.М. 2022 р.  

27. Музейна практика: навчально-  

методичний посібник для студентів ІІ курсу 

напряму підготовки 032 «Історія та 

археологія» 

Бондарчук В.О. лютий 2023 р. 

28. Міжнародні системи та глобальний 

розвиток. Навчально-методичний посібник 

для студентів спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», ОПП 

«Міжнародні відносини» денної та заочної 

форм навчання». 

 

Матвійчук Н.В. 2023 р. 

29. Навчально-методичні рекомендації до 

написання наукової (курсової) роботи для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

 

Охріменко Г.В. 

 

березень 2023 р. 



вищої освіти зі спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

30. Адвокатура України: Навч.-метод. 

посібник. Укладачі М. Матвійчук, В. 

Попелюшко. Острог, 2022 

Матвійчук М.,  

Попелюшко В. 

листопад-грудень 

2022 р. 

31. Кримінальний процес: навч.-метод. 

посібник / Укладачі: В. Попелюшко, 

Н.Боржецька. Острог, 2022 

Попелюшко В., 

Боржецька Н. 

 

жовтень-листопад 

2022 р. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

32. Захист дипломних проєктів: навчально-

методичні рекомендації 

Р. Шулик, О.Шершньова  упродовж року 

33. Методичні рекомендації 

до написання кваліфікаційних робіт із 

сучасної української мови 

Мініч Л.С. травень 2023 р. 

34. Хом'як І.М. Синтаксис складного речення: 

методичні поради / автор-укладач 

І.М.Хом’як. Остріг: Вид-во НаУОА, 2022. 

64 с. 

Хом’як І.М. жовтень 2022 р. 

35. Оновлення «Методичних рекомендацій  

для виконання кваліфікаційної роботи  

здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності  

229 Громадське здоров`я 

Гущук І.В. 4-й кв. 2022 р. 

36. Методичні рекомендації щодо проходження 

навчально-дослідної практики 

Гільман А.Ю. 2023 р. 

 

5.7. Публікація статей в Scopus, WoS 

 

№ за/п Автор, назва статті Наукометрична база Назва видання, 

дата публікації 

Економічний факультет 

1.  Козак Л.В. планує статтю. 

 

Web of Science Упродовж року 

2.  Мамонтова Н.А. планує статтю. Web of Science Упродовж року 

3.  Кривицька О.Р. планує дві статті. 

 

Web of Science, Scopus Упродовж року 

4.  Аверкіна М.Ф. планує дві статті. Web of Science, Scopus Упродовж року 

5.  Новоселецький О.М. планує дві статті. Web of Science, Scopus Упродовж року 

6.  Харчук Ю.Ю. планує одну статтю. Web of Science Упродовж року 



7.  Шулик Ю.В. планує одну статтю.  Scopus Упродовж року 

8.  Дем’янчук О.І. планує дві статті. Web of Science Упродовж року 

9.  Топішко Н.П. планує статтю. Web of Science, Scopus  Упродовж року 

10.  Нікітін А.В. планує дві статті. Web of Science, Scopus Упродовж року 

11.  Шевченко Г.В. планує дві статті. Web of Science, Scopus Упродовж року 

Факультет романо-германських мов 

12.  Musiichuk T. Features of Public 

Communication: Rhetorical Skill and 

Language Manipulation. 

WoS  AD ALTA: Journal of 

Interdisciplinary 

Research, 2022 

13.  Бобков В. О.” Influence of Climate 

Changes on Hydrothermal Regime of Dark 

Gray Podzolized Soil of Western Forest 

Steppe” 

SCOPUS «Наукові горизонти» 

червень 2022 

14.  Bobkov V. Lingual and cultural features of 

the semantics of metrological 

phraseological units with the component-

common name measure, Messen, miara, 

міра on the example of English, German, 

Polish and Ukrainian languages 

 SCOPUS або WoS червень 2023 

15.  Галецький С. М. SCOPUS  

16.  Худолій А.О. Information Warfare Focus 

on Ukrainian Youth 

Scopus Youth Voice Journal, 

January 2023 

17.  Олійник Д.Б. Публікація статті   червень 2023 

18.  Ковальчук І.В. , Костюк О.Ю. Публікація 

статті 

Scopus або WoS 

 

червень 2023 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

19.  Sydoruk T., Yakymchuk M., Avhustiuk M. 

The impact of Euroscepticism on the EU 

enlargement policy in the Western Balcans 

Scopus Balcan Social Science 

Review, Vol. 19, 2022 

20.  Benchuk V., Trofymovych V. Evolution 

moods of Donetsk rezidents of the 

temporally 

occupied territory (2014-2021) // East 

European historical bulletin. Issue 23. 

WoS East European 

historical bulletin. 

Issue 23. 

 

вересень 2022 р. 

21.  Yaremchuk, V. «Unconventional 

Histories»: Polish historiography in search 

of 

new social perspectives. 

Web of Science Core 

Collection 

Skhidnoievropeiskyi 

Istorychnyi Visnyk 

[East 

European Historical 

Bulletin], вересень 

2022 р. 

22.  Федорук О.М. "Управління закладами Web of Science жовтень 2022 р. 



освіти в умовах діджиталізації, як 

джерело підвищення 

конкурентоспроможності" 

23.  Яремчук В. Бути потрібною суспільству. 

Польські історики про те, як 

врятувати історію. 

Web of Science Core 

Collection 

Український 

історичний журнал. 

Лютий 2023 р. 

24.  Якуніна К., Бондар В. Нестійка релігійна 

ідентичність: особливості 

соціологічного дослідження.  

Scopus Religious Inquiries.  

№ 1. 2023 р.  

25.  Avhustiuk M., Pasichnyk I., Kalamazh R. 

Metacognitive monitoring accuracy in 

university students: Effects of emotional 

intelligence, reflexivity, and metacognitive 

awareness 

Scopus Youth Voice Journal, 

2023 р. 

26.  Новак Б. С. Образ Грузії в сучасній 

українській історіографії 

Scopus Східний світ, 2023 р. 

27.  Atamanenko A., Savchuk V. Political 

Mythology in The Foreign Policy Strategy 

of the Russian Federation: The Perception 

of the Youth of Ukraine and Russia 

Scopus The Youth Voice 

Journal, 2023 р. 

28.  Romanov M., Martyniuk R. National 

security and defense council of Ukraine: 

problematic aspects of the constitutional 

and legal status 

Scopus 2023 р. 

29.  Маслова Ю.П. Етикет онлайн навчання й 

виховання студентів у період пандемії: 

практичні рекомендації 

Scopus 2023 р. 

30.  Охріменко Г.В., Кралюк П.М. 

Навколокнижне середовище та книжна 

культура Волині кінця 16 — початку 17 

ст. 

WoS, фахове у сфері 

“Історія” та “Соціальні 

комунікації” 

Рукописна та 

книжкова спадщина 

України, 2023 р. 

31.  Zubarieva M., Shturkhetsky S., Onufriv S., 

Voitovych N. Peculiarities of perception of 

media literacy among Ukrainian student 

youth 

 

Scopus Youth Voice Jоurnal, 

2023 р. 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

32.   В. Попелюшко. Критерії оцінки доказів 

у судовому (кримінальному) процесі 

України 

Scopus Вісник Академії 

правових наук  

України 

33.  Шеремет А., Блащук Т., Іщук С. 

Принципи медіації у громадянському 

суспільстві та особливості їх 

WoS грудень 2022 



застосування в освітньому середовищі 

України 

34.  Блащук Т., Іщук С.І. Нерівність та 

дискримінація молоді при реалізації 

права на медичну допомогу  

Scopus лютий 2023 

35.  Чернецька Т. Статеве виховання 

підлітків та молоді, його роль у 

збереженні репродуктивного здоров’я 

Scopus лютий 2023 

36.  Olha Balatska, Tetiana Lotysh. The 

Right to a fair trial in juvenile justice: 

upbringing aspect 

Scopus Q4 Youth Voice Journal, 

Травень 2023 

37.  Балацька О.Р., Лотиш Т.В. Окремі 
аспекти права на справедливий 
судовий розгляд: між нормативною 
доктриною і практикою в умовах 
глобальних викликів 

WoS квітень 2023 

38.  Olha Shmyndruk Peculiarities of the 
compensation for damage caused by 
military actions: New realities of 
international judicial practice 

Scopus The Revista Amazonia 

Investiga, Вересень 

2022 

39.  Мартинюк Р. С. The President of Ukraine 

and the Cabinet of Ministers of Ukraine: 

searching for the optimal model of 

competency relationships 

 

Scopus Вісник Національної 

академії правових 

наук України 

червень 2023 р. 

40.  Мартинюк Р. С. The constitutional 

referendum in Kyrgyzstan from April 11, 

2021, or the loss of hopes of the young 

generation 

Scopus European Journal of 

Transformation 

Studies 

січень 2023 р. 

41.  Мартинюк Р. С. National Security and 

Defense Council of Ukraine: problematic 

aspects of the constitutional and legal status 

WoS червень 2023 р. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

42.  Halyna Handzilevska, Serhiy 

Shturkhetskyy, Yuriy Plyska, Olena 

Shershnova, Tetiana Shyriaieva 

«Рsychological barriers and resources of 

teachers and future primary school 

teachers’ professional» 

Wos SUCCESS: 

COGNITIVE 

ASPECT" to Journal 

of Education Culture 

and Society.  

 

43.  
Oksana Matlasevych, Maryana 

Mykolaychuk. What War Never Destroys: 

Factors for Maintaining Happiness and 

SCOPUS Youth Voice Journal  



Resilience in Young Families during War 

 

44.  Zoriana Hodunok, Roman Shulyk. 

Мanipulation instrumentary aimed at youth 

audience in the context of Russian war 

discourse  

SCOPUS Youth Voice Journal 

45.  Oleksiy Kostiuchenko, Anna Hilman, 

Natalia Kulesha. Students’ mental health in 

war conditions: an axiological dimension 

SCOPUS Youth Voice Journal 

46.  Янковська Ж.О., Набок М.М. 

Національна своєрідність потрактування 

образу землі в українських народних 

думах та творчості Василя Стефаника: 

психологічний аспект. 

Scopus International 

Historical Journal 

RUSIN 2022. Nr. 67. 

47.  Liudmyla Marchuk, Oleh Rarytskyi, 

Zhanna Yankovska. Value Orientations of 

Journalism Students in Context of their 

Academic Training 

 

WOS 

 

Journal of Education 

Culture and Society… 

 

48.  Maksym Karpovets, Maria Petrushkevych, 

Olena Shershnova. 

The Specifics of Religious Issues in 

Ukrainian Gender Electronic Mass Media 

Wos 

 

Journal of Education 

Culture and Society 

49.  Kraliuk Petro, Yakunina Kateryna, 

Karpovets Maksym. Adaptation of the 

Religious Leaders and Organizations of 

Ukraine to Russia’s Invasion 

Scopus Religion 

50.  
Alla Moskalenko, Viktoriia Zotova, Yuliia 

Rudenko, Ivan Khomiak. Distanse learning 

during pandemic: its essence, advantages, 

and disadvantages in the educational 

process.  

WOS 
Ad alta: journal of 

interdisciplinary 

research. 2022. issue 

1, special  ХХУ. P. 

219-223. 

51.  
Skrypnyk N., Khomiak I., Lebed I., Spatar 

I., Overchuk O.  Neuropsychological 

Approach in the Study of Linguistic 

Phenomena in the Context of the Study of 

the Conceptual Sphere of People’s 

Morality.   

WOS 
Golopyc, I (2022). 

BRAIN. Broad 

Research  in Artificial 

Intelligence and 

Neuroscience, 13(2), 

166-190.  

https://jecs.pl/index.php/jecs/index
https://jecs.pl/index.php/jecs/index


52.  Максимчук В. Українська футбольна 

фразеологія: семантичний аспект 

Scopus Studia z Filologii 

Polskiej i 

Słowiańskiej. 

Warszawa, 2022. 

53.  Кочерга С. Музичні інструменти в 

літературній творчості Лесі Українки: 

інтермедіальний аспект 

Scopus SLAVIA časopis pro 

slovanskou filologii. 

2022. 

54.  Anna Hilman, Natalia Kulesha, Oleksiy 

Kostiuchenko. Students’ mental health in 

war conditions: an axiological dimension 

SCOPUS Youth Voice Journal 

January-February, 

2023. 

55.  Гущук І.В. Підготовка 2 статей у сфері 

громадського здоров`я  
SCOPUS /Web of Science До 24.08.2023 

НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» 

56.  Атаманенко А., Мартинюк Н. Роль 

Світового конгресу українців  у боротьбі 

за інтереси України в російсько-

українському протистоянні 

Scopus Емінак, до кінця 

навчального року 

 

5.8. Публікація статей у фахових виданнях 

 

№ за/п Автор, назва статті Назва видання 

 

Назва видання, 

дата публікації 

Економічний факультет 

1.  Усі викладачі кафедр планують по дві 

статті 

  

Факультет романо-германських мов 

2.  Kostyuk O., Didyk L. The Necessity of 

Fostering Emotional Intelligence in 

Teaching a Foreign Language to University 

Students in the Context of Online Learning.  

Наукові записки 

Національного університету 

Острозька 

академія” серія Філологія 

2022 р. 

3.  Ревенко Л.М. 

Спосіб взаємодії двох видів мистецтва : 

літератури та кіно, на прикладі твору 

Alice's adventures in Wonderland by 

Qiliang Feng, Lewis Carroll   

Наукові записки 

Національного університету 

Острозька академія”. Серія 

Філологія 

2023 р. 

4.  Ревенко Л.М. 

Екранізація роману “Alice’s Adventures 

in Wonderland” інтерсеміотичного 

перекладу. Порівняльний аналіз роману 

та його екранізація 

Наукові записки 

Національного університету 

Острозька 

академія” серія Філологія 

2023 р. 

5.  Яковчук Т. В. 

“Переклад розмовної та побутової 

Наукові записки 

Національного університету 

2023 р. 



лексики” Острозька академія” серія 

Філологія 

6.  Івченко-Чехолка Ю.В. 

«Методика виправлення мовленнєвих 

помилок, як позитивний досвід в 

володінні іноземною мовою» 

Наукові записки 

Національного університету 

Острозька 

академія 

2023 р. 

7.  Заблоцький Ю. В. Особливості 

сучасного політичного дискурсу США  

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія»: серія 

«Філологія» 

Випуск 16 (84), 2023 

8.  Заблоцький Ю. В. Невербальні засоби 

репрезентації економіки в 

американському медійному просторі 

Актуальні питання 

іноземної філології. 

Луцьк (Весна 2023) 

9.  Kotsiuk L., Pelypenko O., Pelypenko O. 

Realia in the beehive by camilo jose cela 

and its translations.  

Studia-linguistica. Київський 

національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

Київ,2023  

10.  Крайчинська Г.В. Особливості 

використання основних освітніх 

інтернет-платформ в умовах 

дистанційного навчання професійної 

англійської в Національному 

університеті Острозька академія 

Наукові записки 

Національного університету 

“Острозька академія”. Серія 

“Філологія” 

Випуск 15 (83), 2022 

11.  Крайчинська Г.В. Англійська 

нумізматичної фразеології при вивченні 

спецкурсів студентами 4 курсу 

спеціальності психологія НаУОА 

Наукові записки 

Національного університету 

“Острозька академія”. Серія 

“Філологія” 

Випуск 16 (84), 2023 

 

 

 

12.  Олійник Д.Б. Огляд новітніх методів 

формування іншомовної лексичної 

компетентності 

Наукові записки 

Національного університету 

Острозька 

академія” серія Філологія 

червень  2023 

13.  Кратюк Ю.К. “Język wojny - cechy, 

nazewnictwo” 

Наукові записки 

Національного університету 

Острозька 

академія” серія Філологія 

червень  2023 

14.  Поліщук В.Л. Публікація статті  Наукові записки 

Національного університету 

Острозька академія” серія 

Філологія 

червень  2023 

15.  Kivachuk M. The Comprehensible Input as 

a Theory of Second Language Acquisition 

and Incorporating it in a Classroom 

Наукові записки 

Національного університету 

Острозька 

академія” серія Філологія 

березень, 2023 

16.  Kivachuk M. The Importance of Teaching Наукові записки травень, 2023  



Slang and Idioms to University Students Національного університету 

Острозька 

академія” серія Філологія 

17.  Ковальчук І.В., Попчук М.А. 

Використання технік та методів 

метакогнітивного навчання на заняттях з 

іноземної мови 

Наукові записки 

Національного університету 

“Острозька академія” Серія 

Філологія  

2023  

18.  Чепіль О. Я. «Особливості використання 

методу case-study у практиці викладання 

Business Communications» 

Наукові записки 

Національного університету 

Острозька академія” серія 

Філологія 

НаУОА, Наукові 

Записки, квітень 

2023 н.р. 

19.  K. Yesipova, L. Revenko Comparative 

Analysis of the Novel “Alice’s Adventures 

in Wonderland” by Lewis Carroll and Its 

Film Adaptation 

Наукові записки 

Національного університету 

Острозька академія” серія 

Філологія 

2023 р. 

20.  Ковальчук І.В. Публікація статті  Наукові записки 

Національного університету 

“Острозька академія” Серія 

Філологія  

 2023  

21.  Ковальчук І.В. Публікація статті  Наукові записки 

Національного університету 

“Острозька академія” Серія 

Філологія  

 2023  

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

22.  Сидорук Т. В., Павлюк В. В. Розширення 

НАТО як фальшивий привід для 

виправдання війни Росії проти України 

Стратегічна панорама. 

Журнал Національного 

інституту стратегічних 

досліджень. Спецвипуск. 

2022 р. 

23.  Якимчук М., Сидорук Т. Вплив 

британського євроскептицизму на 

євроінтеграційні процеси після брекзиту 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

2022 р., № 2 (13) 

24.  Сидорук Т. В., Якимчук М. М., Павлюк 

В. В. Вплив партійного та суспільного 

євроскептицизму в ЄС на його політику 

розширення у Західних Балканах 

Філософія та політологія в 

контексті сучасної культури 

2022 р., Т. 14, № 1 

25.  Пасічник І., Августюк М. Основні 

аспектні характеристики тренінгової 

програми «Підвищення точності 

метакогнітивного моніторингу 

навчальної діяльності у студентів 

засобами емоційного інтелекту» 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». 

Серія «Психологія» : 

науковий журнал 

2022 р. 

26.  Конопка Н. О. «М’яка сила» як 

інструмент зовнішньої політики держави 

Кувейт 

Філософія та політологія в 

контексті сучасної культури 

2022 р. 



27.  Матвійчук Н. В. Міжнародні санкції як 

інструмент зовнішньої політики 

Вісник Маріупольського 

державного університету. 

Серія: Історія. Політологія 

2022 р. 

28.  Близняк О. А. Політико-дипломатична та 

військово-гуманітарна підтримка Польщі 

в умовах повномасштабної війни в 

Україні у 2022 р. 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії  

2022 р. 

29.  Близняк О. А. Політико-дипломатична та 

військово-гуманітарна підтримка 

України з боку держав Вишеградської 

групи в умовах повномасштабної війни 

2022 

Філософія та політологія в 

контексті сучасної культури 

2022 р. 

30.  Атаманенко А., Ярмоленко В. 

Концептуальні засади зовнішньої та 

безпекової політики Казахстану та 

Узбекистану в контексті транзиту 

президентської влади: порівняльній 

аналіз. 

Міжнародні відносини: 

теоретико-практичні 

аспекти 

2022 р. 

31.  Атаманенко А., Буров Н. The role of the 

Ukrainian diaspora in international support 

of Ukraine in defense against military 

aggression of the Russian Federation 

Acta de Historia & Politica. 

Saeculum XXI 

2022 р. 

32.  Яремчук В. Public History в Польщі: 

основні дослідницькі проблеми. 

Public History. Історія в 

публічному просторі: 

збірник Міжнародної 

наукової конференції. 

Public History. 

Історія в публічному 

просторі: збірник 

Міжнародної 

наукової 

конференції, Київ: 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

вересень 2022 р. 

33.  Близняк М.  Лабунь за інвентарем 1788 

року 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка: історичні науки. 

Кам’янець-

Подільський, Вип. 

37, 2022 р. 

34.  Смирнов А., Міжцерковні відносини в 

Україні в роки нацистської окупації 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». 

Серія «Історичні науки». 

Острог, Вип. 

34, 2022 р. 

35.  Марчук В. Промисловий розвиток 

Волинського воєводства у міжвоєнний 

період 1921-1939 рр. 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». 

Серія «Історичні науки». 

Острог, Вип. 

34, 2022 р. 



36.  Трофимович В. Арешти органами 

державної безпеки УРСР нелегалів ОУН 

(друга половина 1950-х - 1970-ті роки) 

Військово-науковий вісник. 

Вип.37. 

жовтень 2022 р. 

37.  Годжал С. Радянізація Острожчини 

(1944-1953 рр.) 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». 

Серія «Історичні науки». 

Острог, Вип. 

34, 2022 р. 

38.  Марчук В. Наукова стаття  Фахове видання Червень 2023 

39.  Рибачок І.О. "Тверде ядро" або 

залишенці: українські біженці в Західній 

Німеччині та Австрії в 1950-х рр.  

Старожитності Лукомор'я. 

2022. № 6. 

2022 р. 

 

40.  Атаманенко В. Описи маєтків кн. 

Чорторийських наВолині др. пол. 16 - 

перш. пол. 17 ст/ 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». 

Серія «Історичні науки». 

Острог, Вип. 

34, 2022 р. 

41.  Охріменко Г.В. Стан та перспективи 

використання електронної бібліотеки 

здобувачами вищої освіти  

Вісник Харківської 

державної академії 

культури. Серія: 

Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа”, 

грудень 2022 р. 

42.  Лебедюк В. Недійсні бюлетені і 

преференційне голосування на місцевих 

виборах 2020 року в Україні 

Politicus, №3 листопад 2022 р. 

43.  Павлюк В. В. Сидорук Т. В., Якимчук М. 

М. Вплив партійного та суспільного 

євроскептицизму в ЄС на його політику 

розширення у Західних Балканах  

Філософія та політологія в 

контексті сучасної культури 

Т. 14, № 1, 2022 р. 

44.  Павлюк В. В. Сидорук Т. В., Шуляк А. 

М.Трансформації в архітектурі 

європейської безпеки під впливом 

російсько-української війни 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії. 

№ 3(14), 2022 р. 

45.  Павлюк В. В. Сидорук Т. В. Розширення 

НАТО як фальшивий привід для 

виправдання війни Росії проти України 

Стратегічна панорама 2022 р 

46.  Близняк О. А. Брюссельський саміт ЄС 

2022: можливості для Східного 

партнерства 

Політичне життя 2023 р. 

47.  Атаманенко А., Конопка Н. Близький 

Схід у зовнішньополітичних стратегіях 

України 

Філософія та політологія в 

контексті сучасної культури 

2023 р. 

48.  Корнійчук Л. В. Сербсько-російські 

відносини на сучасному етапі 

Вісник Маріупольського 

державного університету. 

Серія: Історія. Політологія 

2023 р. 



49.  Корнійчук Л. В. Сербська 

зовнішньополітична стратегія на 

сучасному етапі: між Росією та ЄС 

Міжнародні та політичні 

дослідження 

2023 р. 

50.  Близняк М. Місто Новий Острополь у 

середині XVIII століття 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». 

Серія «Історичні науки». 

Острог, Вип. 34, 

2023 р. 

51.  Близняк М. Касова книга Свято-

Микільської греко-католицької церкви в 

Острозі другої половини XVIII ст. 

Літопис Волині. 

Всеукраїнський науковий 

часопис. 

Луцьк, 2023 р. 

52.  Марчук В. Діяльність радянської 

розвідки 

на території Волинського воєводства в  

1921-1939 рр. 

Військово-науковий вісник. 

Вип.38. 

січень 2023 р. 

53.  Годжал С., Матвійчук Н. Усноісторичні 

свідчення та спомини як джерело до 

вивчення російсько-української війни: 

методологічні та правові засади 

№ 11 (2022): Інтермарум: 

історія, політика, культура 

 

червень, 2023 р. 

54.  Бондарчук Я. В. Зародження культу 

каменів та відображення його у 

мистецтві палеоліту.  

Наукові записки НаУКМА. 

 

 

2023 р. 

 

 

55.  Бондарчук Я. В. Проблематика 

дослідження духовної еволюції людства 

та її відображення в космічних циклах 

прецесії. 

Українська культура: 

минуле, сучасне, шляхи 

розвитку. Напрям 

культурологія. 

2023 р. 

56.  Бондар В. Розвиток вітчизняної 

стандартизації з архівної справи. Вип. 2. 

Архіви України. 2023 р.  

57.  Кардаш С.Ю. Економічний ріст та 

формування середнього класу в Україні 

Вісник Львівського 

університету. Серія 

філософсько-політологічні 

студії 

2023 р. 

 

 

 

58.  Романов М.С.Агентура впливу 

російських спецслужб як виконавчий 

механізм “м'якої сили “ в Україні та 

країнах Європейського Союзу 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». 

Серія «Право». 

червень 2023  

 

59.  Кардаш С.Ю. Структурна композиція 

середнього класу в Україні 

 

 2023 р 

60.  Мацієвський Ю.В. Інструменталізація 

історії: політичне використання пам'яті в 

Польщі і Україні. 

 

 

 

2023 р. 

 

61.  Шишкін І. Польща на шляху до ЄС: 

досвід для України 

 2023 р. 



62.  Кулаковський П. Трудова міграція в 

Іспанському королівстві  

 

 2023 р. 

63.  Кулаковський П., Святець Ю. Руська 

(Волинська) метрика. Книга за 1569 – 

1572, 1574 роки (джерельне видання)  

 

 2023 р. 

64.  Кулаковський П. Метрика коронна  

 

Енциклопедія історії 

України. Том додатковий 2. 

2023 р. 

65.  Кулаковський П. Матеріали архіву 

Пісочинських та їх джерельне значення 

для історії Брацлавського воєводства 

1607–1648 років  

 

Документи Брацлавського 

воєводства 1607 – 1648 

років. (спільно з 

М. Крикуном) 

2023 р. 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

66.  В. Попелюшко. Оцінка доказів у 

судовому процесі Київської Русі 

журнал “Право України” грудень 2022 р. 

67.  В. Попелюшко. Оцінка доказів за 

Литовськими Статутами 

журнал “Юридична 

Україна” 

лютий 2023 р. 

68.  М. Матвійчук. Особливості правового 

регулювання міжнародних міграційних 

процесів та практика його впровадження 

в Україні. 

Юридичний науковий 

електронний журнал 

вересень 2022 р. 

69.  М. Матвійчук. Реформування судової 

системи як головний крок вступу до ЄС. 

Вісник публічного та 

приватного права 

жовтень 2022 р. 

70.  С. Гонгало, А. Шахрайчук. Зародження 

судової дактилоскопії 

 лютий 2023 р. 

71.  Скарбарчук О. Проблемні аспекти 

звільнення службової особи юридичної 

особи від відповідальності за ухилення 

від сплати податків. 

 травень 2023 р. 

72.  Скарбарчук О. Ембріон як об’єкт 

цивільного права в договорі сурогатного 

материнства 

 червень 2023 р. 

73.  Блащук Т.В., Чернецька Т.В. 

Особливості правового регулювання 

здійснення права на медичну допомогу 

неповнолітніми пацієнтами.  

Медичне право жовтень 2022 р. 

74.  Балацька О.Р. Право на доступ до суду у 

європейській системі захисту прав 

людини 

Право і суспільство. № 4. 2022 р. 

75.  Балацька О.Р. Роль міжнародних 

універсальних стандартів з прав людини 

Юридичний науковий 

електронний журнал. № 7. 

2022 р. 



в системі забезпечення доступу до 

правосуддя 

76.  Дробуш І.В. Основні тенденції 

подальшого впровадження реформи 

децентралізації в умовах воєнного стану. 

Порівняльно - аналітичне 

право 

2023 р. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

77.  Янковська Ж.О. Буде підготовлено 

статтю до Наукового вісника КНУ 

ім.Тараса Шевченка.  

 

Тема розробляється, 

оскільки видавці 

визначаються із загальною 

тематикою журналу 

 

78.  Зайцев М. О. Підготовлено статтю для 

публікації в фаховому виданні. 

Тема: Проблема природи 

людини 

 

79.  Альошина О. Політика Російської 

імперії щодо поляків на Правобережній 

Україні у другій половині ХІХ ст 

Старожитності Лукомор’я  

80.  
Якуніна К. Причини загострення 

етнорелігійної ситуації в сучасній 

Україні 

Гілея 2022 р. 

81.  Якуніна К. Особливості розвитку 

релігійної мережі в Україні за часів 

незалежності та її регіоналізація 

Софія. Гуманітарно-

релігієзнавчий вісник. 

2022 р. 

82.  Якуніна К. Криза ідентичності та 

стереотипізація релігійного життя 

Наукові записки НаУКМА. 

Філософія та 

релігієзнавство 

2023 р. 

83.  Вісич О. Сторітелінг як прийом у 

наративній стратегії.  

Вчені записки Таврійського 

національного університету 

імені В. І. Вернадського. 

Серія: Філологія. 

Журналістика. Том 33 (72) 

№ 4, 2022  

 

2022 р. 

84.  Вісич О.А. Михальчук Т.В. Драматичні 

твори для дітей Миколи Шугаєвського.  

Наукові записки 

Національного університету 

"Острозька академія" Серія 

Філологія. 

2023 р. 

85.  Шляхова О. Криза ідентичності через 

деструкцію повсякдення: український 

контекст 

Наукові записки 

Національного університету 

"Острозька академія" Серія 

Філософія. 

2023 р. 

86.  
Хом’як І.М. Деросіянізація особистости Українська мова і 

2023 р. 



з огляду на генетику українських 

антропонімів   

література в школі. 

87.  Кочерга С., Оріховська Т. Кодекс 

подружжя в християнських драмах Лесі 

Українки.  

Вчені записки Таврійського 

національного університету 

ім. В. І. Вернадського 

2022 р. 

88.  Шульжук Н. В. Емоції у процесі 

формування професійної комунікативної 

компетенції філолога.  

Наукові записки 

національного університету 

«Острозька академія»: серія 

«Філологія» : наук. журнал.    

 

Острог: Вид -во 

НаУОА, 2023. 

89.  Миненко Ю.В. Родинна і сімейна 

проблематика у поезії Тараса Шевченка 

1849 року 

 

Studia Methodologica, 

Тернопіль-Кельце (Index 

Copernicus).  

2022 

90.  Гільман А.Ю. Формування навичок 

збереження здоров’я студентів під час 

занять із дисципліни «Спецпрактикум зі 

збереження здоров’я» 

Вісник соціальної  гігієни 

та охорони здоров’я 

України або ін. фаховий 

журнал у галузі 

2023 

91.  Гільман А.Ю. Практичні аспекти 

психологічної регуляції емоційної сфери 

дорослих в умовах кризових ситуацій. 

Медична психологія /  

Наукові записки 

національного університету 

«Острозька академія»: серія 

«Психологія»  

2023 

92.  Гільман А.Ю. Особливості емоційного 

інтелекту у фахівців громадського 

здоров’я. 

Клінічна та профілактична 

медицина або ін. фаховий 

журнал у галузі 

2023 

93.  
Столяр З.В. Мова як чинник фахового 

становлення здобувача вищої освіти 

Наукові записки 

національного університету 

«Острозька академія»: серія 

«Філологія» : наук. журнал.    

 

Острог: Вид -во 

НаУОА, 2023. 

94.  Гільман А.Ю. Формування навичок 

збереження здоров’я студентів під час 

занять із дисципліни «Спецпрактикум зі 

збереження здоров’я» 

Вісник соціальної  гігієни 

та охорони здоров’я 

України або ін. фаховий 

журнал у галузі 

2023 р. 

95.  Гільман А.Ю. Практичні аспекти 

психологічної регуляції емоційної сфери 

дорослих в умовах кризових ситуацій. 

Медична психологія 

/ Наукові записки 

національного університету 

«Острозька академія»: серія 

«Психологія» 

2023 р. 

96.  Гільман А.Ю. Особливості емоційного 

інтелекту у фахівців громадського 

здоров’я. 

Клінічна та профілактична 

медицина або ін. фаховий 

журнал у галузі 

2023 р. 



97.  Гущук І.В. Підготувати 2 статті у сфері 

громадського здоров`я  

Фаховий журнал у галузі 

охорони здоров’я 

до 24 серпня 2023 р. 

98.  Матласевич О.В. Публікація статті Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія»: серія 

«Психологія»  

 

2023 

99.  Брезицька Д.М. Біобезпека в умовах 

військового стану 

Довкілля і здоров’я до 31 грудня 2022 р. 

НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» 

100.  Атаманенко А., Мартинюк Н. Наукова 

дипломатія в глобалізованому світі: 

концептуалізація явища 

Acta de Historia & Politica. 

Saeculum XXI 

грудень 2022 р. 

101.  Атаманенко А. Роль журналу 

«Український Історик» в структурі 

історичної науки в діаспорі (1963-1991): 

до 60-ліття видання 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія», 

Серія «Історичні науки» 

березень 2023 р. 

102.  Мартинюк Н. Конгреси СКУ як чинник 

консолідації закордонного українства 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія», 

Серія «Історичні науки» 

березень 2023 р. 

 

5.9. Публікація статей у зарубіжних періодичних виданнях 

№ 

за/п 

Автор, назва статті Назва видання 

 

Назва видання, 

дата публікації 

Факультет романо-германських мов 

1. Кратюк Ю.К. “Język polski młodzieży 

ukraińskiej” 

 червень  2023 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

2. Конопка Н. О. Спортивна дипломатія 

Королівства Саудівська Аравія. 

Copernicus Political and 

Legal Studies. 

№2, 2022 р.  

3. Кулаковський П., Заяць А. Сеймик 

Волинського воєводства 1621 р.  

Studia i materiały z historii 

nowożytnej i najnowszej 

Europy Środkowo-

Wschodniej  

T. 2, 2023 р. 

4. Смирнов А., Українізація Холмсько-

Підляської єпархії в 1940–1944 роках 

Przegląd Środkowo- 

Wschodni. 

2023 р. 

5. Марчук В. Діяльність українських 

організацій в Каліші у міжвоєнний період 

Polonia Maior Orientalis 2023 р. 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 



6. 
Гонгало С. Використання графологічних 

методів у профілюванні особистості за 

почерком (на прикладі фрагментів 

рукописів Кастуся Калиновського) 

Czasopismo „Zeszyt 

Naukowy Prac 

Ukrainoznawczych” 

 

вересень 2022 р. 

7. Мартинюк Р. С. Post-Soviet presidentialized 

republics: factors of choosing the form of 

government and difficulties of its 

classification 

Wschód Europy Протягом року 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

8. Шляхова О. Розриви повсякдення: 

трансформація поняття у контексті 

викликів ХХІ ст. 

Evropský filozofický a 

historický diskurz. Чехія 

2023 р. 

9. Гущук І.В. Cтаття з теми громадського 

здоров`я  

Фаховий журнал у галузі 

охорони здоров’я 

до 24 серпня 2023 р. 

 

5.10. Інші наукові публікації (тези, повідомлення, рецензії, статті в інших виданнях) 

 

№ 

за/п 

Автор, назва статті Назва видання 

 

Назва видання, 

дата публікації 

Економічний факультет 

1. Усі викладачі кафедр планують по дві статті   

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

2. В. Попелюшко. Зародження доказів у 

судовому процесі України 

“Двадцять перші осінні 

юридичні читання”. 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції. м. 

Хмельницький. 

6 жовтня 2022 р. 

3. В. Попелюшко. І. Малиновський як історик 

кримінально-виконавчого права України 

“Кримінально-виконавче 

право України”: Матеріали 

міжнародної науково-

практичної конференції. м. 

Рівне 

Листопад 2022 р. 

4. М. Матвійчук. Адвокат як суб’єкт 

документування воєнних злочинів та 

злочинів проти людяності. 

“Двадцять перші осінні 

юридичні читання”. 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції.  

м. Хмельницький. 

6 жовтня 2022 р. 

5. М. Матвійчук. Інститут тюремного 

ув’язнення у Київській Русі: погляд І. 

Малиновського 

“Кримінально-виконавче 

право України”: Матеріали 

міжнародної науково-

практичної конференції.  

Листопад 2022 р. 



м. Рівне 

6. М. Матвійчук. До питання міграційних 

процесів та їх правового регулювання: 

практика України. 

 жовтень 2022 

7. М. Матвійчук. Порушення права на життя 

крізь призму російсько-української війни 

Круглий стіл «Актуальні 

проблеми кримінального 

права та процесу» 

(Попелюшко В.О., 

Герасимчук О.П.) 

17 травня 2023 р. 

8. М. Матвійчук До питання реформування 

судової системи України як умови вступу до 

Європейського Союзу 

(Закордонна конференція) грудень 2022 р. 

9. М. Матвійчук. І. Малиновський про 

релігійну та інтелектуальну освіту в місцях 

ув’язнення як складову виправлення 

засуджених 

Міжнародна науково-

практична конференція 

“Малиновські читання” 

25-26 березня 2023 

10. М. Матвійчук. До питання надання 

безоплатної правової допомоги в умовах 

російсько-української війни 

 листопад 2022 

11. С. Гонгало. Використання графологічних 

методик психологами для відбору 

кандидатів на службу в правоохоронних 

органах 

 березень 2023 

12. С. Гонгало. Предмет судово-почеркознавчої 

експертизи потребує уточнення  

 грудень 2022 

13. С. Гонгало. Використання графологічних 

методів для виявлення хворобливого стану 

виконавця за рукописними записами 

Міжнародна науково-

практична конференція 

“Малиновські читання” 

25-26 березня 2023 

14. С. Гонгало. Діагностичні дослідження в 

судовому почеркознавстві: проблеми та 

шляхи вирішення 

"Актуальні питання судової 

експертології, 

криміналістики та 

кримінального процесу" IV 

міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, грудень 2022 р.) 

грудень 2022 

15. С. Гонгало. Використання рукописних 

записів для діагностування 

психоемоційного стану виконавця 

 травень 2023 

16. Н. Боржецька. Закриття кримінального 

провадження: зміни, здійснені в умовах  

воєнного стану 

Міжнародна науково-

практична конференція  

“Малиновські читання” 

25-26 березня  

2023 року 

17. Н. Боржецька. Проблемні аспекти 

пред’явлення речей для впізнання в 

кримінальному процесі України 

Круглий стіл «Актуальні 

проблеми кримінального 

права та процесу» 

17 травня 2023 року 

18. О. Скарбарчук.  Порівняльна 

характеристика штрафу як покарання та 

заходу кримінально-правового характеру 

Міжнародна науково-

практична конференція  

“Малиновські читання” 

25-26 березня  

2023 року 

19. Викладачі кафедри доповіді   Малиновські читання Малиновські читання  

20. Викладачі кафедри тези Круглий стіл Актуальні проблеми 



державотворення в 

Україні” 

21. Мартинюк Р. С. Доктрина “прихованих” 

повноважень президента 

 Круглий стіл “Актуальні проблеми 

державотворення в 

Україні” 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

22. Бондарчук В.О. Два документи до 

біографії Михайла Тучемського: 

джерелознавчий аналіз 

Острозький краєзнавчий 

зібрник 

друг. півріччя 2022 р. 

23. Бондарчук В.О. Квитанції Є. Коломацької за 

1941-1943 рр. Як свідчення визиску 

нацистами населення Острога 

Острозький краєзнавчий 

збірник 

 

до червня 2023 р. 

24. Бондарчук В.О. Грантова діяльність 

музеїв ЗВО: аналіз проблем 

Наукові записки 

Рівненського обласного 

краєзнавчого музею 

до червня 2023 р. 

25. Марчук В. Населення Острога за 

матеріалами Першого загального 

перепису в Російській імперії 1897 р. 

Острозький краєзнавчий 

збірник 

до червня 2023 р. 

26. Атаманенко В. Церкрвні маєтності на 

Волині в 16-17 ст. 

Минуле і сучасне Волині та 

Полісся 

до червня 2023 р. 

27. Новак Б.С. Концепція вільних мистецтв в 

Острозькій академії XVI-XVII. 

Cайт музею 

ОА https://meet.google.com/c

qd-inja-shm 

Січень 2023 р. 

28. Бондарчук Я.В. Краєзнавець Ольга 

Олександрівна Руй. 

  

Острозький краєзнавчий 

збірник. Острог, 2022.  

Вип. 14. 

2022 р. 

 

 

29. Бондарчук Я. В. Нелегкий шлях Божого 

служіння отця Ростислава Трепачука. 

Острозький краєзнавчий 

збірник. Острог, 2022. Вип. 

14. 

2022 р. 

30. Федорук О.М. "Особливості захисту 

персональних даних в електронних 

системах"   

XV Міжнародна науково-

практична 

конференція, «Інформаційна 

освіта та професійно-

комунікативні технології 

ХХІ століття»  

Тези доповідей. 14 –4.  

16 вересня 2022 

р. Україна, Одеса 

31. Охріменко Г.В. Корпоративна соціальна 

відповідальність (КСВ) як чинник 

антикризового менеджменту 

інформаційного менеджменту організації  

Матеріали XV міжнародної 

науково-практичної 

конференції “Інформаційна 

освіта та професійно-

комунікативні технології 

XXI ст.” (14 вересня 2022 р., 

м. Одеса) 

вересень-жовтень 

2022 р. 

32. Zubarieva M.  The Influence of Independent 

Media on the Formation of Civil Identity of 

Ukrainians.  

 

The Polish Journal of Eastern 

Studies.  

 2022 р. 

33.  Романов М.С.Контррозвідувальний режим 

та виявлення диверсійно – розвідувальних 

 Вісник Волинського 

національного університету 

Збірник  тез міжнар. 

наук.-практ. Конф. 



формувань в умовах воєнного стану. 

 

імені Лесі Українки “Забезпечення 

державної безпеки в 

умовах воєнного 

стану”, січень 2024 р. 

34. Романов М.С. Щодо доцільності розробки і 

прийняття Закону України “Про 

контррозвідувальний режим в Україні” 

Національна академія 

Державної прикордонної 

служби України  

Збірник тез міжнар. 

наук.-практ. Конф. 

«Сектор безпеки і 

оборони України на 

захисті національних 

інтересів: актуальні 

проблеми та завдання 

в умовах воєнного 

стану», лютий 2023 р. 

35. Романов М.С. Окремі аспекти організації 

руху опору в Україні 

Національний університет 

“Острозька академія” 

Електронний збірник 

виступів Днів науки в 

 НАУОА, травень 

2023 р. 

36. Шостак І. Адаптація українських школярів 

до умов навчання у польських школах 

 листопад 2022 р. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

37. Янковська Ж.О. Публікація тез за 

результатами Міжнародної конференції 

"Фольклористичні читання, присвячені 

пам'яті професора Лідії Францівни 

Дунаєвської". 

(Тема і дата до визначення, 

бо немає ще інформаційного 

листа із загальною 

тематикою конференції). 

 

 

38. Янковська Ж.О, Публікація тез в 

електронному збірнику за результатами 

участі у Міжнародній науковій конференції 

"Співи землі: біологія та екологія в 

літературі та культурі". Бердянський 

державний педагогічний університет 

(онлайн). 22-23 вересня 2022 року. Тема 

доповіді: «Яку мама долю мала, таку й мені 

дала»: піснетворчість як генетичний код 

українців (за романом С. Пушика «Страж-

гора»). 

Збірник тез 

 

 

39. Петрушкевич М. Ідентичність українок: 

візуальні образи російсько-української війни 

2022 р. 

 листопад-грудень 

2022 р. 

40. Зайцев М. О. Публікація тез за результатами  

участі в конференціях 

 

 

 

  

Збірник матеріалів XIII 

міжнародної науково-

практичної Інтернет-

конференції “Діалог мов – 

діалог культур. Україна і 

світ” (Мюнхен, 3 – 6 

листопада 2022 року)  

Тема: Культура і освіта 

2023 р. 



41. 
Гільман А. Ю., Дмиш Л.Я. Дослідження 

ризиків для здоров’я  осіб, що працюють в 

особливо небезпечних умовах 

Журнал “Довкілля та 

здоров’я” 

2022 р. 

42. 
Гільман А.Ю. Особливості промоції 

психічного здоров’я в умовах війни (тези). 

II Міжнародна науково-

практична конференція 

«Modern, relevant and popular 

research of world science», 04-

07 жовтня 2022 р., Токіо, 

Японія 

2022 р.  

43. Гільман А.Ю., Кулеша Н.П. 

Посттравматичний стресовий розлад 

(ПТСР): теорія, діагностика та практичні 

аспекти психотерапії (публікація до 

колективної монографії) 

Monographic series «European 

Science» 

2023 

44. Гільман А. Ю., Дмиш Л.Я. Дослідження 

ризиків для здоров’я  осіб, що працюють в 

особливо небезпечних умовах 

Журнал “Довкілля та 

здоров’я” 

2022 

45. Гільман А.Ю. Особливості промоції 

психічного здоров’я в умовах війни (тези). 

II Міжнародна науково-

практична конференція 

«Modern, relevant and popular 

research of world science», 04-

07 жовтня 2022 р., Токіо, 

Японія 

2022 

46. Хоронжевська І.С. "Моніторинг 

захворюваності вірусними гепатитами В і С 

в Рівненській області" 

 

2-й Міжнародний симпозіум 

зі зменшення біологічної 

загрози (IBTRS) 24-27 

жовтня 2022 р. (м.Київ, 

віртуально) 

2022 

47. Гущук І.В. До проблемних питань кадрового 

забезпечення сфери громадського 

здоров’я/тези/ 

Четвертий науковий 

симпозіум з міжнародною 

участю «Громадське 

здоров’я в соціальному і 

освітньому просторі – 

виклики в умовах 

глобалізації суспільства та 

перспективи розвитку» на 

базі Тернопільського 

національного медичного 

університету імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ 

України. 

21-23.09.22. 

м. Тернопіль 

48. Матласевич О.В. Психологічні чинники 

емоційної близькості молодого подружжя у 

період війни 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції “Психологічний 

супровід до, під час та після 

війни: дослідження та 

ділення досвідом”, Львів, 14-

2022 



15 жовтня 2022  

49. Брезицька Д.М. Пандемія COVID-19 та інші 

біологічні загрози в період військового 

стану 

Четвертий науковий 

симпозіум з міжнародною 

участю «Громадське 

здоров’я в соціальному і 

освітньому просторі – 

виклики в умовах 

глобалізації суспільства та 

перспективи розвитку» на 

базі Тернопільського 

національного медичного 

університету імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ 

України. 

21-23.09.22. 

м.Тернопіль 

 

          6. Міжнародна наукова співпраця та співпраця із закладами вищої освіти України 

 

 № 

 за/п 

Назва установи Відповідальний за 

співпрацю 

Термін дії угоди 

Економічний факультет 

1. Wyższa Szkoła Handlu i Usług 

w Poznaniu  

Мамонтова Н.А. проєкт 

2. Клайпедський університет (Литва) Новоселецький 

О.М. 

 

3. Університет INTI (Малайзія) Коцюк Ю.А.  

Факультет романо-германських мов 

4. Виконання  спільних проектів з лабораторією PREFICS 

університету Рен ІІ (Франція) та посольством Франції в 

Україні 

Білецька С.М.  

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

5. Сілезький університет (Республіка Польща) Маслова Ю.П. безстрокова 

6. Національний університет “Одеська політехніка” Охріменко Г.В. безстрокова 

7. Донецький національний університет імені Василя 

Стуса в аспекті внутрішньої студентської мобільності 

Охріменко Г.В. у розробці 

8. Німецький історичний інститут у Варшаві   

 

Смирнов А.І., 

Марчук В.С. 

жовтень- 

грудень 2022 р. 

9. Національна академія Державної прикордонної служби 

України (м. Хмельницький) 

Романов М.С. безстроковий 

10. Національна академія Служби безпеки України (м. Київ) Романов М.С. безстроковий 

11. Інститут Управління державної охорони  

національного університету імені Тараса Шевченка (м. 

Київ) 

Романов М.С. безстроковий 

https://wshiu.pl/
https://wshiu.pl/


12. Військова кафедра Державного вищого навчального 

закладу “Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана” (м. Київ) 

Романов М.С. безстроковий 

13. Волинський національний університет імені Лесі 

Українки (м. Луцьк) 

Романов М.С. безстроковий 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

14. Співпраця з Інститутом держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України 

Дробуш І.В. Безстроковий 

15. Співпраця з Ужгородським університетом  Дробуш І.В.  

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

16.  Варшавський університет Шевчук Д. М. Безстроковий 

17. Люблінський католицький університет ім. Іоана Павла ІІ Шевчук Д. М. Безстроковий 

         

         7. Гранти, договори 

 

 № 

 за/п 

Назва гранту, договору Відповідальний Термін дії угоди 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

1. Індивідуальний грант від факультету історії 

Варшавського університету 

І.В. Шостак липень-грудень 

2022 р. 

2. Human rights in the EU (Erasmus+ напрямку Jean Monnet) Балацька О.Р. - 

автор, виконавці: 

Лотиш Т.В., 

Лебедюк В.М. 

2022-2025 рр. 

3. Робота кафедри за робочим планом по міжнародному 

гранту Європейського Союзу  «Еразмус+ WARN – 

Академічна протидія гібридним загрозам (610133-EPP-

1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) 

Романов М.С. 

Жовтенко Т.Г. 

Санжаревський 

О.І, 

2023 р. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

4. Town and Gown 2.0: the strategic cooperation between city 

and university in V4 countries and Ukraine (International 

Visegrad Fund Grant +) 

Шевчук Д.  Грудень 2022 р. 

    

 

ІІ. Наукова робота студентів 

 

1. Наукові заходи 

1.1. Студентські наукові конференції, форуми, симпозіуми 

№ Назва Хто відповідає Дата (число, місяць, 

рік) 

Факультет романо-германських мов 



1. Комунікація та інформаційна війна  Худолій А.О. 20 жовтня 2022 р. 

2. Комунікація та інформаційна війна. Фейкові 

новини і маніпуляція  

Худолій А.О. 17 листопада 2022 р. 

3. Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації Худолій А.О. 06 квітня 2023 р.  

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

4. Дні науки в Національному університеті 

«Острозька академія” 

Романов М.С., Жовтенко 

Т.Г., Мацієвський Ю.В. 

травень 2023 р. 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

5. Студентська науково-практична конференція з 

неології та неографії 

Максимчук В. В. грудень 2022 р. 

НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» 

6. Всеукраїнська наукова конференція «Закордонне 

українство: вчора, сьогодні, завтра» 

А. Атаманенко, 

Н. Мартинюк 

травень 2023 р. 

 

1.2. Проведення круглих столів, дискусій, семінарів 

 

№ Назва Хто відповідає Дата (число, місяць, 

рік) 

Економічний факультет 

1. «Менеджмент організацій в Україні: проблеми, 

інновації, перспективи розвитку» 
Козак Л.В. 15-19 травня 2023 р. 

Факультет романо-германських мов 

2. 
Програмне і науково-методичне забезпечення 

викладання предметів духовно-морального 

спрямування на християнських моральних 

цінностях 

Жуковський В.М. 9, 16 вересня 2022 р.  

3. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації 

та перекладу 

Худолій А.О. 30 березня 2023 р.  

4. Convergence of Science and Entertainment as a  

New Format of Scientific Events. (за участі 

студентів V курсу магістеріуму РГМ) 

Чепіль О.Я. листопад 2022 р. 

5. Contemporary trends and benefits of using social 

media platforms and chatbots in business 

communications. (за участі студентів V курсу 

магістеріуму РГМ) 

Чепіль О.Я. травень 2023 р. 

6. Planning, researching and giving a poster 

presentation. (за участі студентів V курсу 

магістеріуму РГМ) 

Чепіль О.Я. грудень 2022 р. 



Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

7. Круглий стіл студентів, аспірантів та молодих 

учених, присвячений актуальним проблемам 

європеїстики 

Сидорук Т. В. травень 2023 р. 

8. Науково-практичний круглий стіл для студентів 

та молодих учених «Нова інформаційна 

ситуація та тенденції альтернативного розвитку 

ЗМК в Україні»  

Кафедра інформаційно-

документних комунікацій 

доц. Охріменко Г.В. 

 

травень 2023 р. 

У період проведення 

Днів науки 

9. Дискусія “Політична наука в Україні: Quo 

vadis?” 

Лебедюк В.М., ШПА 

Поліс 

15-19 травня 2023 р. 

10. Дискусія “Політичні наслідки російської війни 

проти України” 

Мацієвський Ю.В. травень 2023 р. 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

11. Круглий стіл " Актуальні питання захисту прав 

людини в умовах воєнного стану” 
викладачі кафедри грудень 2022 р. 

12. Круглий стіл «Правове регулювання прав людини у 

сфері приватного права»   
Контактні особи 

Оргкомітету: Блащук Т. В., 

Балацька О.Р.,  

Шминдрук О.Ф.,  

Лідовець Т.М. 

травень 2023 р. 

13. Актуальні проблеми державотворення в Україні викладачі кафедри червень 2023 р. 

 

 

 

2. Наукові збірники студентів і молодих учених 

 

№ 

за/п 

Назва Укладач Дата публікації 

Економічний факультет 

1. Проблеми та перспективи розвитку національної 

економіки в умовах глобалізації : збірник наукових 

праць за матеріалами ХХІ Всеукраїнської науково-

практичної онлайн-конференції молодих учених та 

студентів, 24 березня 2023 р. 

Козак Л. В., 

Топішко Н.П. 

та ін. 

квітень 2023 р. 

2. Проблеми та перспективи розвитку національної 

економіки в умовах глобалізації : збірник наукових 

тез за матеріалами ХХІ Всеукраїнської науково-

практичної онлайн-конференції молодих учених та 

студентів, 24 березня 2023 р. 

Козак Л. В., 

Топішко Н.П.та 

ін. 

квітень 2023 р. 

Факультет романо-германських мов 

3. Збірник «Студентські Наукові записки. Випуск 16» Худолій А.О. листопад 2022 р.  

4. Збірник «Студентські Наукові записки. Випуск 17» Худолій А.О. грудень 2022 р.  



5. Збірник «Студентські Наукові записки. Випуск 18» Худолій А.О. травень 2023 р.  

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

6. Наукові записки студентів та аспірантів. Серія 

«Міжнародні відносини». Вип. 8. 

Сидорук Т.В. травень 2023 р.  

7. Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і 

міжнародний туризм». Вип. 11 

Рудько С.О. червень 2023 р. 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

8. 
Актуальні проблеми державотворення в Україні 

Дробуш І.В., 

Дацюк О.О. 

червень 2023 р.  

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

9. Студентські наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія 

«Соціогуманітарні науки». Вип. 2 (14) 

 

Карповець 

М.В.,  

Столяр З.В. 

травень-червень 

2023 р. 

 

3. Кількість студентів, які беруть участь в науково-дослідній роботі (прогноз) 

 

Економічний факультет 152 

Факультет романо-германських мов 150 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 150 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 53 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 130 

Усього  

 

4. Залучення студентів до науково-дослідної роботи 

 

4.1. Наукові гуртки 

 

Назва гуртка, ПІБ керівника  Кількість 

залучених    

студентів 

Періодичність 

проведення 

Економічний факультет 

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці, к.е.н., доц. Новоселецький О.М. 

 

 15 один раз щомісяця 

Проектування та розробка інформаційних систем, к.псих.н., доц. 

Зубенко І.Р. 

10 один раз щомісяця 

Маркетингові дослідження ринкової діяльності суб'єктів 

господарювання, д.е.н., доц. Козак Л.В. 

15 один раз щомісяця 

Фінансово-економічні аспекти розвитку територіальних громад 

в Україні, д.е.н., доц. Дем’янчук О.І. 

15 один раз щомісяця 

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів 15 один раз щомісяця 



господарювання в умовах глобалізації, к.е.н., доц. Харчук Ю.Ю. 

Стратегічні перспективи розвитку страхового ринку України, 

проф., д.е.н. Кривицька О.Р. 
15 один раз щомісяця 

Методичні засади формування та аналізу фінансової звітності 

підприємства, доц., к.е.н. Іванчук Н.В. 

12 один раз щомісяця 

Розвиток та роль грошей і кредиту в сучасних умовах, доц., 

к.е.н. Іванчук Н.В. 

17 один раз щомісяця 

Теоретичні та практичні аспекти застосування математичних 

методів, моделей та інформаційних технологій для економічних 

процесів, к.е.н., ст. в. Данилюк Н.М. 

25 один раз щомісяця 

   

Факультет романо-германських мов 

Лінгвістика тексту, дискурс-аналіз та когнітивна лінгвістика, 

Худолій А.О. 

20 один раз щомісяця 

Студія сучасного перекладу та локалізації, Заблоцький Ю.В. 10 один раз щомісяця 

Семантика мови і тексту, Крайчинська Г.В. 13 один раз щомісяця 

Лінгвокогнітивні, прагматичні та соціокультурні аспекти 

комунікації, Ковальчук І.В. 

 

24 засідання гуртка 

проводиться 

щомісяця 

 

Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у 

різносистемних мовах, Поліщук В.Л. 

 

5 засідання гуртка 

проводиться 

щомісяця 

Англомовний розмовний клуб “Формування лідерських якостей  

у студентської молоді”, Жуковський В.М.  

 

30 один раз щомісяця 

Методика викладання англійської мови, Костюк О.Ю 
20 один раз щомісяця 

Academic Writing Club, Дідик Л.І. 20 один раз щомісяця 

   

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

«Європейські студії», Сидорук Т. В. 15 7 засідань на рік 

«Foreign Policy Club», Конопка Н. О. 15 7 засідань на рік 

«Актуальні проблеми світової політики та зовнішньої політики 

України», Корнійчук Л. В., Матвійчук Н. В. 

15 8 засідань на рік 

«Етнополітика. Міграційні процеси. Діаспори», Атаманенко А. 15 8 засідань на рік 



Є. 

English Reading Club, Ющук Т. Ф. 12 7 засідань на рік 

The Club for Young Translators and Interpreters, Савчук В. А. 9 7 засідань на рік 

Мовний клуб «Deutschklub», Нікітюк Л. М. 10 7 засідань на рік 

«Музейний практикум», Бондарчук В.О.  9  щомісяця 

«Джерела з історії ранньомодерної Волині» Атаманенко В.Б.  4  1 раз на 2 місяці 

«Соціально-економічні процеси у містах Волині XVIII ст.» 

Близняк М.Б. 

8 щомісяця 

Студентський науковий гурток «VBS» 7 1 раз на місяць 

Студентський науковий гурток «Гендер і ми: школа гендерного 

паритету» 

10 1 раз на місяць 

Аналіз та візуалізація даних в соціальних науках,  

Лебедюк В.М. 

8 відповідно до плану 

Соціальна політика в системі національної безпеки України, 

Кардаш С.Ю. 

6 відповідно до плану 

Пропаганда і контрпропаганда, Санжаревский О.І.  10 6 раз на рік 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

Legal English Speaking Club 30 раз на тиждень 

Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в НАТО та ЄС 25 раз на тиждень 

Гурток з вивчення проблем сучасного муніципалізму                                                  

(Дробуш І.В.) 

Legal English speaking club   (Байсан Д.В.) 

Актуальні проблеми сучасного українського конституціоналізму   

(Мартинюк Р. С.) 

 Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в ЄС та НАТО                                    

(Стрельбіцька Л.Я.)  

15 

  

25 

10 

 

10                                       

раз на місяць 

 

раз на місяць 

раз на місяць 

 

 раз на місяць 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

Життєві сценарії: теорія і практика 

Керівник: Гандзілевська Г.Б. 

10 відповідно до плану 

Математика навколо нас.  

Керівник: Пасічник Я.А. 

10 відповідно до плану 

Професійні сценарії успішних педагогів 

Керівники: професор Плиска Ю.С., Тимощук Є.А. 

10 відповідно до плану 

У дзеркалі слова. 

Керівник: Столяр З. В. 

10 відповідно до плану 

Мовленнєвий путівник 

Керівник: Рабчук І. Ю. 

10 відповідно до плану 

Антропологічні студії в культурологічному вимірі.  Зайцев М.О. 5 Раз на два місяці 



Лінгвокогнітивні студії, Мініч Л. С. 7 раз на два місяці 

 

4.2. Лабораторії 

 

Назва, ПІБ керівника Кількість 

залучених 

студентів 

Періодичність 

проведення 

Факультет романо-германських мов 

Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування 

іншомовної комунікативної компетенції», І. В. Ковальчук  

 50 щомісячно 

Науково-дослідницька лабораторія “Християнська етика, 

психологія і педагогіка”, В. М. Жуковський 

20 1 раз на місяць  

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

Науково-практична лабораторія «Студія стратегічних 

комунікацій» 

20  1 раз щомісяця 

Лабораторія досліджень гібридних загроз національній безпеці, 

Жовтенко Т.Г. 

20 2 рази щомісяця 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

Науково-дослідна лабораторія дослідження документів та 

почерку, к.ю.н., С.Гонгало 

5 Двічі на місяць 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

Лабораторія гендерних досліджень,  

керівниця М. Петрушкевич 

5 протягом 

навчального року 

Лексикографічна лабораторія “Острозький неограф”, Максимчук 

В.В. 

6 Раз на два місяці 

 

4.3. Майстерні 

 

Назва, ПІБ керівника Кількість 

залучених 

студентів 

Періодичність 

проведення 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

Майстерня практичного психолога 10 1 раз на місяць 

 

4.4. Клініки 

 

Назва, ПІБ керівника Кількість 

залучених 

студентів 

Періодичність 

проведення 

Юридична клініка «Pro bono» НaУОА, керівник: Анна Кубан 30  Постійно протягом 



року 

 

4.5. Навчально-наукові центри 

 

Назва, ПІБ керівника Кількість 

залучених 

студентів 

Періодичність 

проведення 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

Центр політичних досліджень, Мацієвський Ю.В. 10 протягом року 

Аналітичний центр «Школа політичної аналітики «ПОЛІС»», 

Лебедюк В.М. 

10 відповідно до плану  

Центр досліджень історії Волині 8 щокварталу 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, 

громадської та політичної спадщини акад. І. Малиновського. 

Попелюшко В.О. 

4 протягом року 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 

НЦ “Саногенна педагогіка та психологія” 10 протягом року 

 

4.6. Проблемі групи 

 

Назва, ПІБ керівника Кількість 

залучених 

студентів 

Періодичність 

проведення 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки 

«Історія історичної науки», Яремчук В.П.  10 студентів 1 раз на місяць 

 

5. Запланована кількість наукових публікацій студентів (статей, тез, доповідей) 

 

Факультет, інститут Кількість публікацій 

у 

співавторстві 

самостійних 

Економічний факультет 32 120 

Факультет романо-германських мов - 100 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної 

безпеки 

6 48 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 3 38 

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту 40 70 

Усього 81 376 

  

 

 6. Наукові заходи (науково-практичні конференції, семінари, наради)  

Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» 



 

 

 
Вид заходу 

 

Місце Термін 

виконання 
Відповідальний 

1.  Тренінг “Самодепонування 

наукових праць до 

університетського репозитарію”  

Наукова бібліотека, 

зала електронної 

інформації / Zoom 

лютий  Г. Цеп’юк 

2.  Семінар на тему 

“Бібліографічний опис — 

використання у наукових 

публікаціях” 

Наукова бібліотека, 

читальна зали 

ім. Василишиних / 

Zoom 

квітень  Н. Денисенко 

3.  Проведення семінару на тему 

«Бібліотечні інформаційні 

ресурси: підтримка науки, 

освіти, досліджень»   

Google-meet вересень Г. Цеп’юк 

Н. Денисенко 

О. Конторук 

4.  Тренінг на тему “LitPro. 

Взаємодія бібліотеки та кафедр” 

Наукова бібліотека, 

зала електронної 

інформації / Zoom 

вересень Н. Денисенко 

5.  Серія тренінгів “Використання 

ІС Moodle у навчальному 

процесі”: 

1. Розміщення навчальний 

матеріалів у курсах. 

2. Створення завдань 

тестового типу та 

проведення тестувань. 

3. Використання журналу 

оцінювання. 

Комп’ютерні 

аудиторії 

(відповідно до 

розкладу) / Zoom 

жовтень  А. Житніковська 

6.  Наповнення бібліографічного 

покажчика «Наука ОА» 

Відділ періодики Упродовж 

року 

А. Шевцова 

7.  Проведення VII-ї науково-

практичної онлайн-конференції 

«Бібліотечна справа у сучасних 

інформаційно-комунікативних 

процесах: тенденції та 

перспективи» 

Інтернет-

середовище 

травень Г. Цеп’юк,  

Відділ ІТ та 

комп’ютерного 

забезпечення 

8.  Наради з працівниками ІТ 

відділу з  приводу розробки та 

впровадження єдиної системи 

менеджменту освітньої 

діяльності 

Наукова бібліотека, 

зала електронної 

інформації  / Zoom 

щомісяця  Ю. Коцюк 

О. Юрчук 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

Дмитро ШЕВЧУК 

 


