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 Загальна характеристика навчального закладу 

 

Загальна інформація про вищий навчальний заклад 

Національний університет «Острозька академія» – наступник першого в 
Україні та  Східній Європі вищого навчального закладу, заснованого у м. 
Острозі в 1576 р. відомим меценатом, політичним, культурним діячем 
князем Василем-Костянтином Острозьким та його племінницею княжною 
Гальшкою Острозькою. Викладачами в Острозькій слов’яно-греко-
латинській академії були визначні учені свого часу: українці Герасим 
Смотрицький, перший ректор Академії; Василь Малюшицький; Дем’ян 
Наливайко; Тимофій Аннич; греки Кирило Лукаріс та Никифор Парасхес; 
поляк Ян Лятош, випускник Краківського та Падуанського університетів, 
доктор медицини та інші. Із 1576 по 1636 роки Острозьку академію 
закінчило близько 500 випускників. Серед них – відомі культурні, релігійні, 
політичні діячі: Іов Борецький і Єлисей Плетенецький – засновники Києво-
Могилянської Академії в Києві; Мелетій Смотрицький, автор 
славнозвісної «Грамматики славенської; гетьман Війська запорізького Петро 
Конашевич-Сагайдачний та ін. 

12 квітня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука № 158 
був створений Острозький Вищий Колегіум як правонаступник славнозвісної 
Острозької академії. Острозький Вищий Колегіум був перейменований в 
Острозьку Академію згідно з Указом Президента України Леоніда Кучми від 
5 червня 1996 року № 402/96; Указом Президента України від 22 січня 2000 
р. № 88/2000 – в Університет «Острозька академія», а Указом Президента 
України від 30 жовтня 2000 р. № 1170/2000 університету надано статус 
національного.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798 
«Питання Національного університету «Острозька академія» йому було 
надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного 
вищого навчального закладу. 

Рішенням ДАК від 15 липня 2003 р., протокол № 46 Національний 
університет «Острозька академія» акредитований за статусом вищого 
навчального закладу освіти ІV (четвертого) рівня (сертифікат про 
акредитацію, серія СД-ІУ, № 189440 від 13 листопада 2003 р.). У 2012 році 
навчальний заклад пройшов процедуру повторної акредитації за ІУ рівнем 
(Рішення Акредитаційної комісії України від 29 листопада № 99, сертифікат 
РД-ІУ № 1856313). 

Адреса університету: 35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2. Телефон/факс: 
(03654) 2-29-49. 

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України. 
Статут університету (нова редакція) зареєстровано в Міністерстві освіти і 

науки, молоді та спорту України 12.12.2011 р., № 1416. Відповідно до 
Статуту Національний університет «Острозька академія» є юридичною 
особою, має цивільну правоздатність у повному обсязі для виконання своїх 
завдань та функцій, має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має 
власні рахунки в банках України, реєстраційні рахунки в органах Державного 
казначейства, має печатку і штамп, атрибути юридичної особи та власну 



 3 

символіку; діє на підставі чинного законодавства України, Законів України 
«Про вищу освіту» та «Про освіту», Положення про державний вищий заклад 
освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074) та 
інших нормативно-правових актів. 

Національний університет «Острозька академія» є членом Європейської 
Асоціації Університетів з 2010 року, членом Консорціуму українських 
університетів та Варшавського Університету, а також член 
Східноєвропейської мережі університетів.  

Національний університет «Острозька академія» реалізує магістерські 
програми спільно з Варшавським університетом із здобуттям подвійного 
диплому. Підписано угоди про сертифікатні програми, обмінні програми, 
подвійні дипломи з понад 40-ма зарубіжними університетами Польщі, 
Німеччини, Туреччини, Хорватії, Чехії, Італії тощо. 

Національний університет «Острозька академія» єдиний ВНЗ в Україні, 
який понад 20 років співпрацює з урядом Канади через організацію CWY 
(понад 600 студентів і викладачів взяли участь у міжнародних волонтерських 
обмінних програмах та пройшли стажування у неурядових організаціях та 
урядових установах Канади за кошти канадського уряду). 

Понад 20 науковців Острозької академії запрошувалися до викладання у 
такі провідні зарубіжні університети, як Гарвардський університет, Північно-
Іллінойський університет, університет в м. Рочестер (США), Прінстонський 
університет, Варшавський університет, Шеффілдський університет, 
Ліверпульський університет, Глінвордський університет (Великобританія), 
Болонський університет (Італія), Університет Масарика (м.Брно, Чехія), 
London School of Economics and Political Science  Teaching Fellow, 
Монреальський університет (Канада), Державна вища професійна школа ім. 
Шимона Шимоновича (м. Замость, Польща), Католицький університе ім. Яна 
Павла ІІ (м. Люблін, Польща), Ягеллонський університет (м. Краків, 
Польща),    університет Браги (Португалія), Ренський університет (Франція), 
Лейпцігський університет прикладних наук (Німеччина), Вільнюський 
університет (Литва), Поліський держуніверситет (м.Пінськ, Білорусь) тощо. 

Близько 20 випускників Острозької академії працюють в посольствах та 
відомствах США, Єгипту, Польщі, Італії, ЄС. 

У 2014 році університет занесений до Книги рекордів Гіннеса у номінації 
«Найдовший поетичний марафон» за проведення безперервного 456 
годинного марафону читання «Кобзаря» до 200-річчя з дня народження 
Тараса Шевченка. 

1 жовтня 2015 року у Національному університеті «Острозька академія» 
відкрито Інформаційний центр ЄС — єдиний в межах Рівненщини 
й Хмельниччини. Мета Центру — поширення інформації про Європейський 
Союз та його політику, надання допомоги університетам та дослідницьким 
центрам, сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань, 
отриманні стипендій тощо. В межах роботи Інформаційного центру успішно 
проведено ХІІІ Школу європейських студій. 

У 2015 році в Національному університеті "Острозька академія"   розпочав 
діяльність єдиний в регіоні Інститут практичної психології та 

психотерапії. Структурний підрозділ створений з метою підготовки 
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психологів  як практиків, що вміють надавати допомогу у вирішенні 
психологічних проблем. Особлива увага приділяється навчанню і 
підвищенню кваліфікації спеціалістів, які проводять психосоціальну 
реабілітацію осіб, які пережили кризову ситуацію, учасників АТО, членів їх 
сімей тощо.  

Унікальними науковими центрами університету, аналогів яких немає в 
Україні, є Центр юдаїки, Центр ісламознавчих досліджень та Центр 

релігієзнавства, Інститут досліджень української діаспори. 
Результатом роботи Центру юдаїки у 2015 році стало видання першого в 

Україні підручника з арамейської мови. У межах роботи Центру юдаїки 
успішно функціонує єдина в Україні Міжнародна літня школа з семітської 
філології.  

В Центрі ісламознавчих досліджень було здійснено перший в Україні 
повний переклад Корану українською мовою. 

Професор кафедри релігієзнавства і теології, доктор богослов’я отець 
Рафаїл Торкуняк в Центрі релігієзнавства здійснив перший україномовний 
переклад Острозької Біблії, за що йому було присвоєно почесне звання 
лауреата Національної премії України імені Т. Шевченка. 

В Інституті досліджень української діаспори редагується і виходить у світ 
єдиний в Україні журнал «Український історик», а в рамках роботи Центру 
вивчення спадщини Острозької академії виходить унікальний за своїм 
змістом також єдиний в Україні науковий журнал «Острозька давнина». 

Острозька академія - п’ятиразовий номінант Книги рекордів України в 
категорії «Масові заходи». 

У 2015 році Острозька академія посіла третю сходинку серед класичних 
університетів та шосту загалом у рейтингу вишів України за якісним 
показником абітурієнтів (середній бал ЗНО зарахованих абітурієнтів). 
До рейтингу увійшли тільки навчальні заклади, які готують бакалаврів 
за більш ніж десятьма напрямами. Рейтинг складений у рамках проекту 
«Вища освіта в Україні» згідно з статистичними відомостями ресурсу 
ІС Конкурс vstup.info. 

У 2015 році Національний університет «Острозька академія» посів 
10 сходинку у списку українських вишів рейтингу найкращих 150 
університетів країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії QS EECA. 

У Національному університеті функціонує єдина в Україні віртуальна 
(електронна) бібліотека. 

Національний університет «Острозька академія» активно формує 
українських патріотів, національно свідомих громадян країни. Колектив 
університету неодноразово надавав  допомогу у матеріально-технічному 
забезпеченні як Збройних Сил України, так і Острозького райвійськкомату. 
Зокрема, у серпні 2015 року було передано автобус «Богдан» для 
Острозького мобілізаційного відділення. Крім того, для Острозького 
районного військового комісаріату від Острозької академії було надано у 
безоплатне користування монітори, системні блоки, принтер. Для військової 
частини В-09-27 передано монітор, системний блок, принтер, канцтовари. 
Для 72 бригади (неподалік Амвросіївки) було придбано тепловізор. Загальна 
сума волонтерської допомоги від Національного університету «Острозька 
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академія» на потреби АТО складає  більше 500 000 гривень. 
 

Керівник закладу освіти 

Національний університет «Острозька академія» очолює Пасічник Ігор 
Демидович – ректор університету з 1994 року, професор, доктор 
психологічних наук, академік Академії наук вищої школи України, 
заслужений працівник освіти України, Герой України. 

Діяльність І.Д. Пасічника як освітянина, науковця та ректора 
Національного університету «Острозька академія» відзначена високими 
державними нагородами: відмінник народної освіти (1989), заслужений 
працівник освіти України (1999), лауреат Державної премії в галузі 
архітектури (2006), кавалер Ордена Ярослава Мудрого V-ІV ступенів (2006, 
2007), Герой України (2009), заслужений діяч польської культури (2013). 

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних 
робіт Міністерства освіти і науки України з педагогічних, психологічних 
наук, фізичного виховання та спорту; член Міжвідомчої ради з координації 
наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні; член 
спеціалізованої вченої ради К 48.125.03 з педагогічної та вікової психології 
(Національний університет «Острозька академія») голова та член редколегій 
низки наукових журналів, енциклопедичних видань. Депутат Рівненської 
обласної ради 6 скликання. Член Конституційної Асамблеї з 2012 року, 
комісія з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 

Пасічник І.Д. - голова ради ректорів і директорів ВНЗ Рівненської області 
ІІІ-ІУ рівня акредитації, член Президії Спілки ректорів ВНЗ України. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 146 від 
30.04.2014 року ректора НаУОА Пасічника І.Д. затверджено у складі 
Акредитаційної комісії. 

Відповідно до наказу МОН України № 1123 від 29.10.2015 р. Пасічник І.Д. 
є членом Наукової ради МОНУ, секція 19 «Педагогіка, психологія», 
соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту». 

 
 

Організаційна структура та кадрове забезпечення НаУОА 

 

У Національному університеті «Острозька академія» функціонує п’ять  
факультетів (гуманітарний, політико-інформаційного менеджменту, романо-
германських мов, економічний, міжнародних відносин) та Інститут права 
імені І. Малиновського. Навчальний процес в університеті забезпечують 23 
кафедри (15 з них – випускові). Крім Інституту права і факультетів, 
структурними підрозділами  є: аспірантура; науково-дослідні центри та 
лабораторії; Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання; 
Інститут соціальних досліджень; Інститут досліджень української діаспори; 
спеціалізовані ради із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня 
кандидата наук, наукова бібліотека, видавничий відділ, відділ зв’язків із 
громадськістю (студентська газета, студентське радіо, інтернет-радіо); відділ 
міжнародного співробітництва; фінансово-бухгалтерська служба; відділ 
кадрів; юридична служба; експлуатаційно-технічний відділ тощо. 
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Кадрове забезпечення діяльності університету 

 

           В університеті на 31.12.2015 р. працює  421 осіб, із них: 
- науково-педагогічних працівників -   208 осіб, 
- докторів наук, професорів –   39 осіб, 
- кандидатів наук, доцентів -   123  осіб, 
- адміністративно-керівний персонал -  28  осіб, 
- навчально-допоміжний персонал -   94  особи, 
- обслуговуючий персонал -   92 особи. 
         У науково-дослідних лабораторіях, інститутах фундаментальних 

наукових досліджень, працювало 19 осіб, із них: 
- наукових співробітників – 17 осіб,  
- мають ступінь доктора наук -  4 особи, 
- кандидата наук – 9 осіб. 
          Аналіз кількісного та якісного складу працівників у наукових 

підрозділах свідчить, що наукові співробітники складають 89,5% від 
загальної кількості працюючих, та 10,5% складають допоміжний персонал. 
Науковці, що мають учений ступінь доктора наук, професора, складають 
21,1%  а кандидата наук –  47,4%, аспіранти – 21,1 % 

          За віком: до 30 років (4 особи) – 21,1%, 
                          від 30-40 років (7 осіб) – 36,8%, 
                          від 40-60 (8 осіб) – 42,1%, 
                         пенсійного віку немає. 
          Серед науково-педагогічного складу: викладачі, що мають науковий 

ступінь доктора наук та вчене звання професора, становлять 18,8% від 
загальної кількості, а кандидата наук та вчене звання доцента – 59,1 %. 

         За віком: до 30 років ( 37 осіб) -  17,8 %, 
                         від 30  до 40 років (82 особи) -  39,4 %, 
                         від 40  до 60 років ( 75 осіб)  -  36,1 %, 
                         пенсійного віку ( 14 осіб) –  6,7%. 
           Аналіз науково-педагогічного та наукового складу свідчить, що в 

2015 році  було прийнято  13 осіб та звільнено 16 осіб. 
           Із звільнених штатних викладачів: 
- у зв’язку із закінченням строку трудового договору – 6 осіб; 
- за угодою сторін – 4 осіб; 
- за власним бажанням, у зв’язку із зміною місця проживання – 5 особи; 
- за власним бажанням, у зв’язку із виходом на пенсію – 1 особа. 
            Аналіз кількісного та якісного складу сумісників за звітний період 

з січня 2015 р. по грудень 2015 року засвідчив, що в університеті працювало 
зі сторонніх організацій:  

- докторів наук, професорів – 17 осіб; 
- кандидатів наук, доцентів – 9 осіб; 
- викладачів-практиків – 6 осіб. 
            Навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу з січня 2015 

р. по грудень 2015 р. було прийнято 17 осіб, а звільнено 13 осіб, з них: 
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- у зв’язку із  закінченням строку дії трудового договору – 6 осіб (4 осіб 
сезонні); 

- за власним бажанням - 9 осіб; 
- за угодою сторін – 6 осіб. 
            Серед наукових та науково-педагогічних працівників університету 

працює: 
- 3 академіка АН Вищої школи України; 
- 20 Відмінників освіти України; 
- 2 Заслужених діячів науки і техніки України; 
- 7 Заслужених працівників освіти України; 
- 6 Заслужених юристів України; 
- 1 Кандидат в майстри спорту; 
- 1 Майстер спорту; 
- 1 Герой України; 
- 1 лауреат Державної премії в галузі архітектури; 
- 1 лауреат Державної премії ім. Т.Г Шевченка; 
- 1 нагороджено орденом Ярослава Мудрого ІV та  V ступенів; 
- 1 нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня; 
- 1 нагороджено орденом Кирила та Мефодія; 
- 1 член-кореспондент Академії педагогічних наук України 
- 1 член-кореспондент Академії правових наук України 
 

 Виконання положень статуту навчального закладу 

 
Відповідно до Статуту НаУОА основними напрямами його діяльності є: 
- підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців з широкого кола напрямів 
підготовки; 

- підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів та їх атестація; 
- наукова діяльність та науково-дослідна робота; 
- підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до 

вищих навчальних закладів; 
- спеціалізація, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів; 
- методична, видавнича, фінансово-господарська, виробнича діяльність; 
- культурно-мистецька та просвітницька діяльність; 
- міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність. 
 
Підготовка висококваліфікованих фахівців за напрямами підготовки 

 
Відповідно до ліцензії серія АЕ № 636343, виданої 06 травня 2015 року 

Міністерством освіти і науки України, університет здійснює підготовку 
фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, 
магістра за денною та заочною формами навчання.  

Загальна кількість напрямів підготовки бакалаврів – 14 з ліцензованим 
обсягом прийому – 625 осіб (денна форма навчання), 530 (заочна форма 
навчання). 
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Таблиця 1 

 
Напрями підготовки бакалаврів 

 

№ з/п Шифр, назва напряму підготовки 

-  6.020101 Культурологія  

-  6.020105 Документознавство та  інформаційна діяльність  

-  6.020301 Філософія  

-  6.020302 Історія  

-  6.020303 Філологія. Українська   мова і література 

 6.020303 Філологія. Мова і   література (англійська) 

-  6.030102 Психологія  

-  6.030104 Політологія  

-  6.030201 Міжнародні відносини 

-  6.030205 Країнознавство  

-  6.030301 Журналістика           

-  6.030502 Економічна кібернетика 

-  6.030508 Фінанси і кредит 

-  6.030509 Облік і аудит 

-  6.030401 Правознавство  
 
Загальна кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

спеціалістів, - 6 з ліцензованим обсягом прийому – 85 осіб (денна форма 
навчання), 85 (заочна форма навчання). 

 
Таблиця 2 

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
 

№ 

з/п 

Шифр, назва спеціальності 

1 7.02010101 Культурологія     (за видами діяльності) 

2 7.02010501 Документознавство та     інформаційна діяльність  

3 7.02030302  Мова і література        (англійська)  

4 7.03040101 Правознавство  

5 7.03050201 Економічна кібернетика 

6 7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 

 
Загальна кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

магістрів, - 15 з ліцензованим обсягом прийому 360 осіб (денна форма 
навчання), 195 (заочна форма навчання). 

        Кількість спеціальностей, акредитованих за ІV рівнем, - 15. 
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 Таблиця 3 

 
Спеціальності підготовки магістрів 

 

№ 

з/п 

Шифр, назва спеціальності 

1 8.02010101 Культурологія  

2 8.02010501 Документознавство та  інформаційна діяльність 

3 8.02030102 Релігієзнавство 

4 8.02030103 Богослов’я (теологія) 

5 8.02030201 Історія 

6 8.02030301  Українська мова і література 

7 8.02030302  Мова і література    (англійська) 

8 8.03010201 Психологія 

9 8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності) 

10 8.03020101 Міжнародні відносини 

11 8.03020501 Країнознавство 

12 8.03030101 Журналістика 

13 8.03040101 Правознавство 

14 8.03050201 Економічна кібернетика 

15 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими       
програмами) 

 
Загальна кількість напрямів підготовки та спеціальностей у НаУОА - 16. 

Перелік ліцензованих та акредитованих  напрямів підготовки і 
спеціальностей ,  за якими ведеться навчання в університеті, подано в 
таблиці 4.  

 
Таблиця 4 

 
Перелік ліцензованих та акредитованих  напрямів підготовки і 

спеціальностей 
 

№ з/п Галузь знань Спеціальність Рівень 
акредитації 
спеціальності 

Культурологія ІV 1. Культура 
Документознавство 
та інформаційна діяльність 

ІV 

Релігієзнавство  ІV 
Богослов’я  ІV 
Історія  ІV 
Українська мова та література ІV 

2. Гуманітарні науки 

Мова та література   (англійська) ІV 
Міжнародні відносини ІV 3. Міжнародні 

відносини Країнознавство  ІV 
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 Психологія  ІV   4. Соціально-політичні 
науки  Політологія ІV 

 Економічна кібернетика ІV 
 Фінанси ІV 

  5.  Економіка та 
підприємництво 

 Облік і аудит * 
  6. Право   Правознавство  ІV 

 7.  Журналістика та 
інформація 

Журналістика ІV 

 
* Ще не було випуску студентів, не проходили акредитації. 
 
 Кількість студентів, які зараз навчаються в університеті, становить 2513 

осіб, із них на денній формі навчання – 2016, на заочній – 497 особи. 
У 2015 році в університеті завершили відповідний цикл навчання 990 

студентів. За денною формою – 655 студенти (із них 369 бакалаврів, 199 
магістрів, 87 спеціалістів) та заочною – 335 студентів (із них 195 бакалавр, 92 
магістри та 48 спеціалістів). 

 
 

Якість підготовки і працевлаштування випускників 

 
Університет випускає близько 700 фахівців за денною формою навчання. 

Із метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці постійна 
увага приділяється новим технологіям навчання, які спрямовані передусім на 
систематичне доопрацювання і зміни (відповідно до тенденцій та цілей 
навчання) кваліфікаційних вимог та змісту навчальних планів і програм, а 
також на застосування інтерактивних методів та інформаційних способів 
навчання й управління навчальною діяльністю. 

Для вирішення питання працевлаштування випускників у НаУОА існують 
такі підрозділи: відділ працевлаштування студентів; відділ зв’язків з 
громадськістю; Братство спудеїв; студентський відділ кадрів. 

Напрямки діяльності у сфері працевлаштування: пошук інформації про 
вакансії роботи для студентів та випускників; допомога у працевлаштуванні 
студентів та випускників університету: організація інтерв’ю з працедавцями, 
консультації щодо напрямів діяльності та вимог компанії-працедавця; 
проведення навчання з правил складання резюме; постійне оновлення бази 
даних про працевлаштування випускників; працевлаштування студентів на 
волонтерські вакансії в межах університету, де студенти мають змогу 
отримати досвід роботи в оформленні документації та комунікативні 
здібності;  організація та проведення  зустрічей випускників.  

Продовжувалась розпочата з 2012 року співпраця з Острозьким 
міськрайонним центром зайнятості, в рамках якої студенти випускних курсів 
мали можливість щомісячно відвідати консультаційні пункти та тренінги, 
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метою яких є підвищення рівня внутрішньої мотивації студентів до 
професійного самовизначення, вдосконалення навиків самопрезентації та 
складання плану побудови власної кар’єри та саморозвитку, написання 
резюме та порад тим, хто шукає роботу. 

У березні 2015 створено сайт випускників Острозької академії, на якому   
студенти можуть розмістити резюме та отримати перелік вакансій. 

У травні відбулася загальна зустріч випускників 2000-2015 років. 
У червні-липні проходили ювілейні та факультетські зустрічі випускників. 
Протягом року на факультетах відбуваються тренінги, лекції, зустрічі з  

випускниками університету минулих років. 
Аналіз даних про працевлаштування випускників Національного 

університету «Острозька академія» свідчить про його досить високий рівень 
(таблиця  5). 

Таблиця 5 

 

Статистика працевлаштування випускників за 2015 рр. 
  

Рік 
випуску 

Всього 
випускників 
(спеціалісти, 
магістри) 

Працевлаштовано 
(у %) 

У 
соціальних 
відпустках 

(у %) 

Перебувають 
за кордоном 
(навчання, 
робота) 

2015 297 Спеціалістів — 
89% 

 Магістрів - 93% 

7 20 

 
Випускники продовжують навчання на магістерських програмах у США, 

Фінляндії, Бельгії, Австрії, Латвії, Ізраїлі, Польщі, Туреччині, Чехії, Словакії, 
Німеччині тощо.  

 

Прийом на навчання 

 

     Для забезпечення діяльності Приймальної комісії та проходження 
вступної кампанії у 2015 році наказом ректора затверджено склад 
приймальної комісії, створено та призначено голів функціональних 
підрозділів (відбіркова комісія, предметні екзаменаційні комісії, фахові 
атестаційні комісії, апеляційна комісія). Затверджено нормативні документи 

приймальної комісії, які оприлюднено на інформаційному стенді приймальної 
комісії і веб-сайті НаУОА та було дотримано усіх особливостей вступної 
кампанії у 2015 році. 

     Прийом документів розпочато 7 липня 2015 року. Реєстрацію заяв 
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абітурієнтів здійснювали  в ЄДЕБО. Працювали телефони гарячої лінії. Для 
батьків проводили ознайомчі екскурсії по університету. Для забезпечення 
відкритості і прозорості вступної кампанії залучали до її проходження 
студентський волонтерський корпус, використовуючи ресурси студентського 
самоврядування. 

Співвідношення держзамовлення до ліцензованого обсягу у 2015 році 
становило 32,4%. 

 
Таблиця 6 

 

Інформація про кількість заяв від абітурієнтів, які вступали за ОКР 
“бакалавр”  

в Національному університеті «Острозька академія» у 2015р. 
 

№з/п 
 

Назва показника 

к
іл
ь
к

. 

 

1. Доведено обсяг державного замовлення, всього 198 

 для денної форми навчання  198 
 для заочної форм навчання  0 

2. Ліцензований обсяг прийому, всього 1140 

 для денної форми навчання 610 
 для заочної  форми навчання 530 

3. Подано заяв від абітурієнтів, всього  4233 

  на денну форму навчання  4188 
  на заочну форму навчання  45 

4. Із загальної кількості заяв абітурієнтів: 2556 

4.1. Участь  у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі 
ПЗСО 

2 

4.2. На умовах цільового прийому  0 
4.3. Сільської молоді 1572 

Випускників загальноосвітніх навчальних закладів, нагороджених:  982 

золотою медаллю 653 
4.4. 

срібною медаллю 329 
4.5. Призерів ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 0 
4.6. Призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН України 0 
4.7. Випускників ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації 0 
4.8. Випускників професійно-технічних навчальних закладів 0 

5. Із загальної кількості заяв  абітурієнтів, яким надано право позаконкурсного 

вступу 
5.1. Осіб, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту’ надане таке право. 
0 

5.2. Інвалідів I та II груп та дітей-інвалідів віком до 18 років, яким не 
протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), 
відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні”. 

21 

5.3. Осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» надане таке право. 

6 

5.4. Осіб, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право 

1 

5.5. Осіб інших пільгових категорій згідно із законодавством. 1 
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Таблиця 7 

 

Інформація про кількість заяв від абітурієнтів, які вступали за ОКР 
“бакалавр” в розрізі напрямів підготовки в Національному університеті 

«Острозька академія»  
у 2015 р. 

  2015 рік 
Історія 201 
Українська філологія 329 
Економічна кібернетика 230 
Міжнародні відносини 626 
Англійська філологія 613 
Право 498 
Політологія 191 
Документознавство 136 
Облік і аудит 255 
Фінанси і кредит 373 
Культурологія 101 
Психологія 201 
Країнознавство 157 
Журналістика 183 
Філософія 94 

Усього 4188 
 

Таблиця 8 

Інформація про конкурс за напрямами підготовки ОКР “бакалавр” 

в Національному університеті «Острозька академія» у 2015рр. 
 

Рейтинг спеціальностей 2015 
Міжнародні відносини 25,0 
Українська філологія 9,4 
Історія 6,7 
Політологія 5,5 
Економічна кібернетика 9,2 
Право 5,5 
Журналістика 7,3 
Англійська філологія 9,4 
Документознавство 3,4 
Облік і аудит 8,5 
Фінанси і кредит 5,7 
Психологія 4,0 
Країнознавство 6,3 
Культурологія 3,4 
Філософія 2,4 
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Загальний конкурс 6,9 

 
 

Таблиця 9 

 

Зведена інформація про розподіл пріоритетів абітурієнтів ОКР бакалавр в 
НаУОА в 2015р. 

 

Пріорітет % 

% заяв 1-5 пріоритету 50,4 
% заяв 6-10 пріоритету 31,4 
% заяв 11-15 пріоритету 18,3 
  

 
Таблиця 10 

 

 Зведена інформація про конкурсні бали абітурієнтів ОКР бакалавр  
в НаУОА в 2015р. 

 

Конкурсні бали % 

% вступників з конкурсним балом 170+  41,1 
% вступників з конкурсним балом 140+ 52,2 
% вступників з конкурсним балом 100+ 6,7 

 
Таблиця 11 

 

Кількість зарахованих студентів на денну форму навчання в НаУОА у 2015 
році 

 
 

1-й курс 
спеціалісти 

 

 

магістри 

 

Всього ДБ К Всього ДБ К 

 

Напрям 

підготовки 

   

2-й  

курс 

 

К 

3-й  

Курс 

 

К 

Всього ДБ К 

   

Психологія 29 10 19      15 7 8 

Політологія 12 10 2      10 3 7 

Документознавство 
та інформаційна  

діяльність 

11 6 5   10 8 2 6 5 1 

Філологія 
англійська 

62 25 37      41 26 15 

Правознавство 61 20 41  22 8 0 8 73 30 43 
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Економічна 
кібернетика 

23 13 10 3  10 10 0 7 3 4 

Облік і аудит 19 8 11  1       

Фінанси і кредит 42 25 17  5 5 2 3 20 10 10 

Країнознавство 20 5 15      10 6 4 

Міжнародні 
відносини 

25 10 15      12 5 7 

Історія 16 13 3      22 16 6 

Філологія 
українська 

28 25 3      14 14 0 

Культурологія 11 8 3      5 3 2 

Філософія / 
релігієзнавство 

11 10 1      10 8 2 

Журналістика 25 10 15      13 0 13 

Разом 395 198 197 3 27 33   258 136 122 
 

 
Підготовка до  вступу до вищих навчальних закладів 

 

ІДЗДН спільно з іншими підрозділами Національного університету 
«Острозька академія» проводить значну профорієнтаційну, агітаційну 
роботу, яка спрямована на збільшення і покращення якості контингенту 
студентської молоді. Робота проводиться за різними формами та термінами. 
Найбільш сталою та поширеною формою роботи є дні відчинених дверей в 
університеті, а також безпосередні зустрічі представників усіх 
спеціальностей НаУОА зі школярами. Однак, останнім часом набувають 
поширення й інші форми роботи: використання соціальних мереж; залучення 
студентської молоді та представників Братства спудеїв НаУОА до 
профорієнтаційної роботи тощо. 

 
Робота студентів-волонтерів у соцмережах: 

 
Станом на 20 серпня 2015 року інтернет-сторінка «Абітурієнт 

«Острозька академія» займала третю позицію у пошуку Google за запитом 
«Острозька академія» та сьому позицію у пошуку спільнот в контакті за 
запитом «абітурієнт». 

Статистика відвідуваності за червень-серпень: 
- середньодобова кількість унікальних відвідувачів – 543 особи; 
- середньодобова кількість переглядів – 1804 рази. 
Кількість осіб, проконсультованих он-лайн щодо вступу в ОА (за 

червень-серпень 2015 року): 
- вступники ОКР бакалавра (1 курс, 2015) – 621 особа; 
- вступники ОКР магістра – 19 осіб. 
За підсумками проведенного опитування середня оцінка роботи 



 16 

волонтерів – 9,4 із 10; 
середня оцінка інформативності сторінки «Абітурієнт» - 9,5 із 10. 

 
Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 

 

У Національному університеті «Острозька академія» існує розвинута 
система бібліотечно-інформаційного забезпечення, до якої належать Наукова 
бібліотека, ресурсні центри факультетів, інституту права ім. І. 
Малиновського, Інституту дослідження української діаспори та методичні 
кабінети при кафедрах. 

Бібліотечна система налічує 2 абонементи для видачі літератури, 2 
читальні зали та обслуговує понад 5000 користувачів, зокрема: студенти, 
аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький склад, навчально-
допоміжний персонал та інші.  

Основні бібліотечні процеси автоматизовані за допомогою системи 
УФД «Бібліотека» та власної розробки – системи LitPro. Зокрема, 
автоматизовано функції з комплектування та обліку фондів (АРМ 
«Комплектування»), функції з формування, поповнення та корекції баз даних 
(АРМ «Бібліографія»), формування замовлень на видача літератури (АРМ 
«Видача») та управління (АРМ «Адміністратор»).  

У Науковій бібліотеці організовано комп’ютеризовані робочі місця, які 
надають можливість доступу до інтернету та локальної мережі бібліотеки та 
університету в цілому. Загалом в локальній мережі знаходиться 140 
комп’ютерів, в тому числі 40 з них знаходиться в читальних залах бібліотеки. 
В межах бібліотеки читачі також можуть користуватися власними ПК з 
безкоштовною можливістю доступу до інтернет через бездротовий зв'язок 
(Wi-Fi).  

Фонд бібліотеки універсальний за змістом та складається з книг 
(підручники, посібники, монографії, довідники), періодичних видань та 
навчально-методичної літератури. У 2015 році до фонду бібліотеки надійшло 
понад 7 тис. книг та журналів та близько 500 електронних документів. 
Загальний бібліотечний фонд становить понад 0,5 млн. примірників, із яких 
близько 50 % - навчальна література, 42 % - наукові видання, 7 % - художня 
література, 1% - рідкісні і особливо цінні книги та документи. 

В університеті створена електронна бібліотека, яка містить електронний 
архів (www.eprints.oa.edu.ua), електронну бібліотеку навчальної та наукової 
літератури (www.litpro.oa.edu.ua) та електронний архів дисертацій та 
кваліфікаційних робіт (www.theses.oa.edu.ua). Електронний архів Острозької 
академії налічує понад 2420 записів і станом на грудень 2015 року займає 
високе 11 місце в Україні за даними рейтингу електронних депозитаріїв 
Webometrics та показує стійку позитивну динаміку 
(repositories.webometrics.info/en/Europe/Ukraine). 

Саме у 2015 році синхронізовано інформаційні ресурси Наукової 
бібліотеки та університету в цілому. Розширено можливості системи 
забезпечення літературою LitPro (http://litpro.oa.edu.ua/), яка дозволяє 
узгодити списки рекомендованої літератури з навчальних програм із 
замовленням літератури задля згладжування інформаційних розривів у 
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навчальному процесі. В даній системі кафедри та факультети мають 
можливість відслідковувати рівень забезпеченості навчальних курсів, робити 
запити щодо передплачених періодичних видань, автоматично генерувати 
звіти по забезпеченості літературою. За допомогою LitPro користувачі 
бібліотеки (студенти, викладачі, науковці) отримують актуальну та 
динамічну інформацію щодо наявності базової, іншої рекомендованої 
літератури та її розміщення; мають можливість читати оцифровані 
повнотекстові копії навчальної та методичної літератури.  

Цього року започатковано довгостроковий проект - електронний 
бібліографічний покажчик праць науковців університету «Наука Острозької 
академії» (http://lib.oa.edu.ua/funds/science-oa/), який міститиме електронні 
версії усіх повнотекстові матеріали досліджень, що проводились нашими 
науковцями з часу відродження Острозької академії. 

У 2015 році продовжили також наповнення он-лайн каталогу CD/DVD 
(http://elib.oa.edu.ua/). Задля повноцінного інформаційного  забезпечення 
курсу “Музичне мистецтво” у 2015 році продовжено роботу над каталогом 
світової класичної музики. 

За 2015 рік до інформаційно-бібліотечних ресурсів університету було 
здійснено понад 377000 запитів (з них близько 105000 до електронної 
бібліотеки, що на 13% перевищує показник минулого року). Ця статистика 
свідчить про те, що сайт Наукової бібліотеки (www.lib.oa.edu.ua) значно 
полегшує роботу з бібліотечно-інформаційними ресурсами.  

На сайті розміщена повна інформація відносно режиму та правил 
роботи бібліотеки, книжкових фондів та їх структури, також представлені 
нові надходження, інформація про приватні колекції, праці  викладачів та 
новинки видавництва Острозької академії. На сайті Наукової бібліотеки 
також здійснено підбірку статистичних даних, навчальних та наукових 
ресурсів у вільному доступі. Окрім того, через інтернет-сторінку 
університетської бібліотеки можна отримати доступ до передплачених 
ресурсів та ресурсів з тестовим доступом таких як the Economist, Foreign 
Affairs, інформаційно-аналітичні ресурси POLPRED та система 
інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН. Електронний каталог 
Наукової бібліотеки загалом налічує понад 120 тис. описів. Інформаційне 
забезпечення наукової роботи, окрім традиційних механізмів, передбачає 
повноцінне функціонування наукового  блогу (www.naub.oa.edu.ua).  

Наукова бібліотека Національного університету “Острозька академія” у 
2015 році продовжувала роботу в рамках проекту «Електронна бібліотека 

України: створення Центрів знань в університетах України», що 

сприяло організації доступу до світових інформаційних ресурсів (Web of 
Science, Gale, SpringerLink, EastView, McGraw-Hill eBook Library, ARDI, 
JSTOR з-поміж інших) та створення власних академічних ресурсів. 

 
Наукова діяльність та науково-дослідна робота 

 

Науково-дослідна робота університету відображає пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки в Україні, а саме: фундаментальні дослідження 
найважливіших проблем економічних, суспільних і гуманітарних наук; нові 
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комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. Провідні 
напрями наукової роботи: 

− формування і підготовка науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації; 

− виконання планової науково-дослідної роботи; 
− виконання держбюджетних тем, що фінансуються Міністерством 

освіти і науки України; 
− підготовка викладачами наукових публікацій за результатами 

проведених досліджень та розробка науково-методичного забезпечення 
навчального процесу;  

− наукова робота з молодими вченими; 
− науково-дослідна робота студентів, підготовка студентів до 

Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; робота з обдарованою студентською 
молоддю; 

− проведення міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-
практичних і науково-теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів на базі 
університету та участь викладачів у конференціях різного рівня поза 
університетом; 

− наукова співпраця з провідними науково-дослідними установами НАН 
України, АПН України, вищими навчальними закладами України; 

− міжнародна наукова співпраця кафедр, наукове співробітництво із 
зарубіжними організаціями, участь у міжнародних грантах.  

 
У Національному університеті «Острозька академія» діє низка інститутів:  
 

1. Інститут практичної психології та психотерапії,   
2. Інститут досліджень української діаспори,  
3. Інститут соціальних досліджень,  
4. Інститут стратегій демократичного розвитку; 

 

лабораторій:  

 

1. НДЛ «Лабораторія досліджень соціально-інформаційних процесів»,  
2. НДЛ «Школа політичної аналітики «Поліс»,  
3. Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології,  
4. НДЛ «Студія стратегічних комунікацій»,  
5. Лексикографічна лабораторія LEXILAB,  
6. НДЛ «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної 
компетенції»,  
7. Лабораторія дослідження актуальних проблем української історії  та  
історіографії модерної доби,  
8. Лабораторія журналістської майстерності «J.Lab»,  
9. Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»,  
10. Лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини»,  
11. Практична лабораторія «Релігійна журналістика»,  
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12. Науково-дослідна лабораторія християнської етики, християнської 
психології та християнської педагогіки;  
13. Лабораторія «Громадянське суспільство та місцеве самоврядування». 
14. Лабораторія досліджень актуальних проблем права соціального захисту. 
 
 наукових центрів: 

 

1. Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та 
політичної спадщини академіка І. Малиновського, 
2. Центр канадознавства Національного університету «Острозька академія», 
3. Центр політичних досліджень;  
 
студій:  

 

1. Науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики, 
2. Літературна студія «РОВЕР»; 
3. Сектор криміналістики навчально-наукового університету права імені І. 
Малиновського; 
 
ресурсних центрів: 

 

1. факультет романо-германських мов, 
2. економічний факультет. 
3. факультет політико-інформаційного менеджменту 
4. навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського. 
 

На кафедрі історії і кафедрі релігієзнавства створені методичні 
кабінети. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 535 від 
07.06.2011р. «Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих 
навчальних закладів та наукових установ» на 2012-2015 роки затверджено 
такі назви наукових шкіл НаУОА: 

- Історія вітчизняної і світової філософської думки (Кралюк П. М., 
д. філос. н., проф.); 

- Вплив моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну 

валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у 

студентів вищих навчальних закладів (Пасічник І. Д., д. психолог. н., проф.). 
Науково-дослідні роботи,  які фінансуються із загального фонду 

державного бюджету та Міністерства освіти і науки України та спеціального 
фонду, виконуються в Національному університеті «Острозька академія» з 
2008 року. 

У 2015 році реалізовувались такі науково-дослідні розробки, що 
фінансувались з держбюджету: 

1) Назва науково-дослідної роботи: Взаємовпливи східних і західних 
інтелектуальних традицій в дискурсі філософської думки середньовічної та 
ранньомодерної України.  

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк Петро 
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Михайлович. 
Номер держреєстрації: 0114U000575. 
Категорія роботи: фундаментальна. 
Фактичний обсяг фінансування у 2015 р. – 213,320 тис. грн. 
Упродовж 2015 р. було здійснено аналітичну інтерпретацію 

перекладених і опрацьованих першоджерел. На прикладах творів К. 
Транквіліона-Ставровецького, В. Суразького з’ясовано рецепції східно-
візантійських впливів. На основі праць Зія ад-Діна аль-Кримі, Шараф бін 
Камаля аль-Кримі, Ібрагіма аль-Кримі, Абу ль-Бака’ аль-Кафаві та ін. 
реконструйовано ісламсько-золотоординський та ісламсько-османський 
впливи на теренах Криму та південної України. Доведено значимості внеску 
єврейської філософії в розвиток інтелектуальної традиції 
східноєвропейського юдаїзму, з’ясовано роль містичних та раціоналістичних 
рухів юдаїзму в умовах міжкультурної ситуації на українських землях часів 
Середньовіччя.  

Як виконавець НДР науковий сівробітник НаУОА, доцент Якубович М. 
М побував  у Центрі російських та євразійських досліджень імені Девіса 
(Davis Center for Russian and Eurasian Studies) Гарвардського університету 
(США), де брав участь у конференції «Іслам у Росії». Також науковець 
прочитав лекцію в Колумбійському університеті про релігійні та культурні 
права кримських татар в окупованому Криму. 

 24-26 вересня 2015 року було проведено Острозькі наукові читання.  
   
2) Назва науково-дослідної роботи: Інтерференція як феномен пам’яті 

та метапам’яті.  
Номер держреєстрації: 0114U000574. 
Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор 

Пасічник Ігор Демидович. 
Категорія роботи: прикладна (код 2201040)   
Фактичний обсяг фінансування: 2015 р. – 141,269 тис. грн.  
Упродовж 2015 р. здійснено опис теорії метапам’яті, 

розкрито феноменологію інтерференції в контексті досліджень 
метапам’яті. Також систематизовано причини виникнення інтерференції в 
теорії метапам’яті, визначено особливості впливу інтерференції на 
метапам’ять індивіда; розглянуті спірні аспекти вивчення метапам’яті у 
контексті когнітивної психології; вивчена проблема наукового методу  
вивчення метапізнання та практичного застосування експериментальних 
результатів (їх відповідності, валідності та надійності); вивчення 
інтерференції у контексті пам’яті та метапам’яті. 

За звітний період було надруковано 20 наукових публікацій, з них 11 - 
статей, з яких 8 статті у фахових виданнях та 3 в науковометричній базі 
Індекс Коперникус [1). Довгалюк Т.А. Поняття мислення як 
метакогнітивного процесу у психологічній науці / Т.А.  Довгалюк, В.О. 
Волошина // Науковий журнал «Молодий вчений», 2015. – № 10 (25) . – С. 
184-188. 2) Попчук М. А. Стильові особливості навчальної діяльності 
студентів / М. А. Попчук // Проблеми сучасної психології. - 2015. - Вип. 29. - 
С. 538-548. 3) Попчук М.А. Метакогнітивний підхід у навчанні лексичного 
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матеріалу SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» «PEDAGOGY 
AND PSYCHOLOGY» III (24), Issue: 48, Budapest, 2015. – p.107-109.]. Взято 
участь у 3 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 
конференціях, 2 семінарах. Підготовлено підручник «Психологія мислення» 
(за ред. І.Д. Пасічника, 2015 р.) Захищено 3 магістерських та 6 
кваліфікаційних робіт в межах даної тематики, розроблено та проведено 
апробацію психодіагностичної методики «Метакогнітивна обізнаність» 
(МІА). 30 листопада  було захищено дисертаційне дослідження В. О. 
Волошиної «Вплив інтерференції на метапам’яттєві судження студентів». 

У щорічній науково-практичній конференції університету «Дні Науки» 
(16-25 березня 2015 року) було проведено дві секції щодо обговорення 
науково-дослідної роботи з теми.  

 
3) Назва науково-дослідної роботи: Дослідження психолого-

екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням 
наслідків для здоров’я молоді.  

Номер держреєстрації: 0113U000501. 
Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор 

Каламаж Руслана Володимирівна. 
Категорія роботи: фундаментальна   
Фактичний обсяг фінансування: 2015 р. – 123,200 тис. грн. 

 За звітний період було підготовлено відповідні пропозицій органам 
законодавчої, центральної виконавчої влади, а також місцевого та 
регіонального самоврядування щодо поліпшення стану життєдіяльності 
людини, розробки та впровадження профілактичних і оздоровчих заходів. 
Здійснено аналіз та оцінку соціально-економічної ефективності від 
впровадження на державному, регіональному та місцевому рівні. 

У межах завдань діяльності науково-практичної лабораторії 
«Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих внаслідок бойових 
дій» продовжено наукове дослідження на тему «Психологічна реабілітація 
осіб, що пережили (переживають) кризову ситуацію в Україні». Проведено 
цикл науково-практичних семінарів на теми психосоціальної реабілітації 
учасників Революції гідності, АТО, їх сімей та біженців. З 05 вересня 2015 р. 
по 01 грудня 2015 р. було проведено 9 навчально-тренінгових семінарів для 
практикуючих психологів, соціальних працівників та студентів спеціальності 
«Психологія», підготовлено методичний посібник «Психологічні аспекти 
діагностики та корекції посттравматичного стресового розладу» (Шугай 
М.А., Харченко В.Є.), підготовлено до друку навчально-методичний 
посібник «Психологічне тестування» (Нікітчук У.І.). 

Упродовж звітного періоду було надруковано 57 наукових публікацій, з 
них 4 статті у фахових виданнях, 3 – у закордонних виданнях; виконавці НДР 
взяли участь у 63 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 
конференціях, 9 семінарах, пленарних засіданнях та круглих столах. 
Захищено 10 магістерських та 12 кваліфікаційних робіт в межах тематики.   
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Назва науково-дослідної роботи: Науково-теоретичне обґрунтування 
альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному та 
інформаційному просторі. 

Номер держреєстрації: 0115U002307. 
Науковий керівник роботи – доктор політичних наук, професор Сидорук 

Тетяна Віталіївна.  
Категорія роботи: фундаментальна 
Фактичний обсяг фінансування: 2015 р. – 124,500 тис. грн. 
Упродовж роботи над науковим проектом було виявлено тенденції змін 

в умовах формування глобального інформаційного простору; запропоновано 
інноваційну методологію дослідження процесів управління суспільним 
розвитком; розроблено концептуальні засади забезпечення цілісності 
суспільної системи у глобальному інформаційному просторі.  

  Зареєстровано міжнародне наукове видання «Global World» (Україна, 
Білорусія, Польща, Грузія, Словаччина) й отримано ISSN міжнародне 
наукове видання «Global World» (ISSN 2414-0511, підготовлено перший 
випуск альманаху). 
 Під керівництвом виконавця НДР О. Руденко захищено кандидатську 
дисертацію. За матеріалами конференцій видано 2 наукових збірники; 
підготовлено і випущено науковий посібник: Штурхецький С.В. Стандарт 
рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, 
Т. Кузнецова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького. 
– Рівне: видавець О. Зень, 2015. – 200 с. Проведено науково-практичну 
конференцію «Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та 
місцевому самоврядуванні (Децентралізація влади і об’єднання громад: 
соціальні та інформаційні виклики на шляху до сталого розвитку)» (29-30 
квітня 2015 року). У вітчизняних фахових виданнях надруковано 3 статті, 
статей і тез в ін. виданнях – 16. 

Шершньова О.В., Штурхецький С.В. взяли участь у розробці (експертна 
підтримка) Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року 
(Схвалено  розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 
2014 року № 612, Затверджено рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 
року  № 1374), операційна ціль 1.3. «Розвиток внутрішнього туризму». 
Зустрічі з іноземними експертами: 

 Шершньова О.В. була одним з ініціаторів в організації обміну досвідом з 
реалізації міжнародних проектів співпраці для місцевих громад «International 
cooperation projects for local communities» між представниками Королівства 
Нідерланди – директором благодійного фонду «Oekroe» Jaap de Mooij 
(http://www.oekroe.nl/nl/home.php) та директором фірми з виведення нових 
сортів лілій «Gebr. Vletter & Den Haan» Arie Vletter 
(http://www.lilybreeding.com/) і студентами Національного університету 
«Острозька академія» (20-21 жовтня 2015 року, мова спілкування -– 
англійська). 
 Штурхецький С.В.: Організація майстер-класів та дискусії із Моріс Порту, 
головним редактором газети Дейлі пресс (Вірджинія, США), (вересень, 
2015). 
Міжнародні стажування: 
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 Штурхецький С.В. взяв участь у міжнародному стажуванні 
«Європейський союз: партнер і сусід» (Брюссель-Берлін, 27 вересня – 3 
жовтня, 2015), Фонд Генріха Науманна. 
 Шершньовою О.В. проведено міжнародне стажування з пошуку 
фінансових партнерів для реалізації спільних проектів: «Інформаційні 
зустрічі в парламентах Польщі та Німеччини, в межах проекту за часткового 
фінансування фонду Роберта Шуманна (20-26 квітня 2015 року); 

Руденко О.М. отримала Сerteficate of teachers’s internship abroad від 
13.11.2015 № 12/2015 (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach) 
Duration of teachers’s internship abroad: 2014-2015, 108 hours. Credits: 48 points. 
  

Таблиця 12 

Обсяг фінансування за д/б НДР (тис. грн.) 
Рік  Фундаментальні 

дослідження 
Прикладні  
дослідження 

2014 341,945 125,0 
Усього: 466,945 

2015  629,836 0,0 
Усього: 602,289 

 

Залучені кошти НаУОА на наукову діяльність у 2015 році: 

237 953, 01 грн. 

1. Науково-дослідна робота на тему «PWP – професійна освіта  для потреб 
ринку праці» - 79 674, 91 грн. (міжнародний відділ, кафедра журналістики). 
2. Науковий супровід грантового проекту розвитку територіальної громади 
м. Острог – 1 000 грн. (кафедра фінансів, обліку і аудиту). 
3. Науковий семінар з практичної психології – 8 450 грн. (кафедра 
психології). 
4. Наукове дослідження «Наслідуючи Божі люблячі та вірні шляхи. Біблійна 
та психологічна основа для шлюбу та церковних взаємин»  47 460 грн. 
 5. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія 
Філологічна (українська філологія) – 7 920 грн. (кафедра української мови та 
літератури). 
6. Наукове дослідження «Гендерний аудит університету» – 810 грн. (інститут 
гендерних досліджень). 
7. Організація та проведення наукової олімпіади та науково-дослідної роботи 
університету – 14 543, 6 грн. 
8. Науковий супровід VІІІ фестивалю реклами – 600 грн. (кафедра 
документознавства та інформаційної діяльності). 
9. Наукове дослідження «Модернізація української та білоруської економік» 
– 5 000 грн. (економічний факультет). 
10. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія 
Економіка – 8 000 грн. (економічний факультет). 
11. Наукове дослідження «Актуальні питання історії та культури» – 1 281 
грн. (кафедра історії ім. М. П. Ковальського). 
12. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія 
«Історичні науки» – 4207, 5 грн. (кафедра історії ім. М. П. Ковальського). 
13. Наукове дослідження «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та 
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ретроспектива» – 940 грн. (кафедра країнознавства). 
14.  Організація та видання матеріалів всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів та молодих науковців – 2 920 грн. (кафедра 
документознавства та інформаційної діяльності). 
15. Наукове дослідження «Духовно-моральне виховання дітей» - 55 146 грн. 
(лабораторія християнської етики).  
 

Викладачі університету у звітний період працювали над такими 
кафедральними і міжкафедральними темами (20), що мають номер державної 
реєстрації:  

Гуманітарний факультет 

кафедра релігієзнавства і теології:  «Релігійні фактори в контексті 
суспільних і світоглядних трансформацій» (на перереєстрації) 
кафедра української мови і літератури: «Лексико-стилістичні параметри 
української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі» 
(державний реєстраційний номер 0114 U 000088)   
кафедра журналістики: «Новітні медіа — інструмент формування 
громадянського суспільства» (державний реєстраційний номер 0115U002275) 
кафедра культурології та філософії: «Культура в горизонті сталих і плинних 
ідентичностей» (на перереєстрації)  
Економічний факультет 

економічний факультет: «Науково-методологічні та організаційні засади 
формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових 
умовах» (номер державної реєстрації 0102U005190)  
кафедра фінансів, обліку і аудиту: «Забезпечення сталого розвитку 
фінансової системи України в умовах глобалізації» (номер державної 
реєстрації 0102U005190) 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

кафедра політології: «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та 
прикладний аналіз» (номер держреєстрації 0109U001582)  
кафедра психолого-педагогічних дисциплін: «Теоретико-експериментальне 
дослідження особистісного особистості українського інтелігента» (номер 
держреєстрації 0115U002774) 

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського 

кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін: «Актуальні 
проблеми кримінального права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими 
галузями права, наука, якість кримінального закону» (номер державної 
реєстрації 0112U000775) 
кафедра теорії та історії держави і права: «Історія теорії та практики 
вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (державний реєстраційний 
номер 0112 U 007515)  
кафедра цивільно-правових дисциплін: «Проблеми здійснення та захисту 
особистих немайнових та майнових прав» (державний реєстраційний номер – 
0110U000891)  
кафедра муніципального права і адміністративно-правових дисциплін: 
«Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, 
адміністративних та трудових відносинах» (державний номер реєстрації 
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0113U001049)  

кафедра державно-правових дисциплін: «Проблеми державотворення та 
захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890)  

Факультет романо-германських мов 

кафедра англійської мови та літератури: «Сучасні технології викладання 
англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» (державний 
реєстраційний номер 0109U007881) 
кафедра англійської філології: «Лексична, фразеологічна і фреймова 
семантика» 
(державний реєстраційний номер 0109U007880) 
 кафедра індоєвропейських мов: «Інноваційні методи формування 
іншомовної комунікативної компетенції» (державний реєстраційний номер 
0109U007882) 
кафедра міжнародної мовної комунікації: «English for Specific Purposes» 
(державний реєстраційний номер 0109U007878) 

Факультет міжнародних відносин 

кафедра країнознавства: «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в 
Центрально-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.» (державний реєстраційний номер 
0113U005088) 
кафедра історії: «Актуальні проблеми української історії та історіографії 
модерної доби» (номер державної реєстрації 0113U007061) 
кафедра міжнародних відносин: «Актуальні проблеми міжнародних відносин 
та інтереси України» (номер державної реєстрації теми: 0110U007987). 
 

      Упродовж 2014-2015 н. р. на базі Національного університету «Острозька 
академія»  було проведено 25 конференції, у т. ч.: міжнародних - 6,  
всеукраїнських - 14, інтернет-конференцій – 5; круглих столів – 7; наукових 
семінарів – 5, наукові читання – 5, симпозіум – 1.  

 
Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури 

Науковці Національного університету «Острозька академія» щорічно 
публікують монографії, підручники, навчальні посібники. 

Таблиця 13 

Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури 
 

 Вид публікації 2015 

1 Монографії  18 

 Членство у колективних монографіях 6 

2 Підручники  5 
3 Навчальні посібники 19 

З грифом МОНУ 1 
4 Наукові збірники 22 
5 Методичні рекомендації, вказівки 11 
6 Наукові публікації учених НаУОА, тези та наукові статті 322 
7 Публікація наукових статей у виданнях SCOPUS/Web of Science: 

1. Zubarieva M.  Major hotel business trends in digital market / Mariia 
Zubarieva // The Economic Annals-ХХI Journal N 7-8 (2) 2015. Режим 
доступу:http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_2_2015/Zubarieva.pdf 

4 
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2. Pasichnyk I., Kalamazh R., Balashov E. Intercultural Communicative 
Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in 
International Volunteer Programs / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, 
Eduard Balashov // Annual of Social Work. - 2015. - Vol. 22, Issue 1. - 
подано до друку 
3. Якубович М. A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: 
Mawahib al-Rahman fi Bayan Maratib al-Akwan, Journal of Ottoman 
Studies, 2015, Vol. 45, pp. 137-160. 
4. Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи управління 
інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень / Н.А.Мамонтова // 
Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 45-52.  

8 Словники, ін. 2 
9 Хрестоматії 1 

Монографії 

 

1. Глотов А. Л. Две эпохи: монография / А. Л. Глотов. – Острог, 2015. – 376 с. 
2. Глотов А. Л.  Филологические очерки / А. Л. Глотов. – Острог, 2015. – 316 с. 
3. Жилюк С. І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква: 

монографія / С. І. Жилюк. – Острог: Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2015. – 268 с. 

4. Козак Л. В. Формування стратегій позиціювання продукції аграрних 
підприємства на внутрішньому та світовому ринках : монографія / Л. В. 
Козак. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – 494 с. (16,2 друк. 
арк.) 

5. Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: 
літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. 
Кралюк. – Київ : КНТ, 2015.- 282 с. 

6. Кралюк П. М. Тарас Шевченко: незауважене. – К. : КНТ, 2015. – 232 с. 
7. Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні: 

монографія. - К. : КНТ, 2015. - 136 с.  
8. Кралюк П. М. Український месіанізм: монографія - К. : КНТ, 2015. - 220 с. 
9. Кралюк П. М. "Тренос" Мелетія Смотрицького в дискурсі західної 

філософської думки : монографія. - К. КНТ, 2015. - 220 с.; іл. 
10. Кралюк П. Козацька філософія (філософська та історіософська думка 

України XVII – XVIII ст.) : монографія / П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во 
НаУОА, 2015. – 523 с.; іл. 

11. Кралюк П. М., Якубович М. М. Інтелектуальні традиції українсько-
тюркського пограниччя XVI – XVIII ст. : монографія / П. М. Кралюк, М. М. 
Якубович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – 228 с. 

12. Крайчинська Г.В. Переклад на укр. // Педагогічний аспект зрілості і 
старості. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2015. – 
150 с. 

13. Криловець Н. В. Філософська поезія Ліни Костенко / Н. В. Криловець. – 
Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. – 180 с. 

14. Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / Под редакцией и с 
предисловием В. А. Попелюшка. - Острог : Издательство Национального 
университета "Острожская академия", 2014. - 260 с. 

15. Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / под ред. и статья от 
ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Попелюшка. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 
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488 с. 
16. Малиновский И.А. Лекции по истории русского права / под ред. и статья от 

ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Попелюшко. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 
696 с. 

17. Цолін Д.В. Синтаксис поезії таргумів: монографія / Д.В. Цолін. - Острог: 
Видавництво Національного університету "Острозька академія". - 2015. - 489 
с. 

18. Якубович М. М. Коран. Вступ, переклад та коментарі М. Якубовича. К.: 
Основи, 2015. - 442 с. 
 

Членство у колективних монографіях 

 

1. Харчук  Ю.Ю. Взаємозв’язок між економічною безпекою ДВНЗ та обліково-
аналітичним забезпеченням їхньої фінансової стійкості в контексті сталого 
розвитку /Ю.Ю. Харчук // Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної 
безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: монографія / за 
ред. проф. В.В. Лойко. – К. : КНУТД, 2015. – 212 с. – С. 147 – 156. 

2. Okhrimenko G. BTL-Marketing communication in the formation of brand of 
universities in Ukraine, in: A new role of marketing and communication 
technologies in business and society: local and global aspects / Ed. By Y.S. Larina, 
O.O. Romanenko. USA,  St. Louis, Missouri : publishing House Science and 
Innovation Center, Ltd, 2015. P. 337-345. 

3. Янковська Ж.О. Рецепції фольклорного наративу в українській прозі І 
половини – середини ХІХ століття: особливості становлення літературного 
розповідного жанру // Сучасні дослідження української культури 
(Wspőlczesne badania nad ukraiňska kultura) / За редакцією Марти 
Замбжицької, Пауліни Олеховскої та Катажини Якубовської-Кравчик. – 
Варшава-Івано-Франківськ, 2015. – С. 131-149. 

4. Янковська Ж.О. Від «божого чоловіка» до «перебенді»: рецепція архетипного 
образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття // 
Ukrainistika: minulost, pritomnost a budoucnost ІІІ. Literaturaakultura. Kolektivní 
monografie věnovaná 20. výročí zahajenivyukyukrajinštinyjakostudijníhooboruna 
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. – Brno: Vydal Jan Sojnek – 
Galium, 2015. – S. 315-324. 

5. Янковська Ж.О. Рецепція архетипних образів хліба та дороги в українській 
літературній прозі першої половини ХІХ століття // Ľudová próza na 
Slovensku v kontexte dejín slavistiky.EDITORKA Mgr. Katarína Žeňuchová, 
PhD. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét 
slavistov, 2015. – S. 187-208. 

6. Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / 
В. В. Максимчук ; за ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : НаУОА, 2015. – 386 с. – 
(Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; 
вип. 7). 

 

Навчальні посібники з грифом МОН України 

 

1. Лексикологія сучасної англійської мови: навч. посібник / Є. І. Гороть, 
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Е. К. Коляда, Л. М. Коцюк, Л.К. Малімон. - Острог,2015. - 328 с. (вересень 
2015). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11 — 15800 від 
2 листопада 2015 р.) 
 

Навчальні посібники 

 

1. Зубарєва М. А. Прикладні антикризові PR-технології: навч. посібник / М. 
Зубарєва – Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2014. – 161 с. 

2. Каламаж Р. В. Психологія професійної самосвідомості: [навчально-
методичний посібник] / Р. В. Каламаж. – Острог : Видавництво 
Національного університету “Острозька академія”, 2015.  

3. Костюк О. Ю., Новоселецька С. В., Ширяєва Т. М. Business English (для 
студентів факультету політико-інформаційного менеджменту): навчальний 
посібник / Костюк О. Ю., Новоселецька С. В., Ширяєва Т. М. - Острог : 
Видавництво НаУОА, 2015. - 342 с. 

4. Костюченко О. М. Основи телевізійної журналістики [Текст] : навчальний 
посібник / О. М. Костюченко. – Острог : Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2015. – 218 с. 

5. Костюченко Олексій. Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх 
фахівців масових комунікацій [Текст] : навчальний посібник / Олексій 
Костюченко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 
академія», 2015. – 203 с. 

6. Кочерга С. Під знаком Криму: українська література ХІХ – першої третини 
ХХ століття  : навчальний посібник / С.О. Кочерга. – Острог: Вид-во 
Національного університету «Острозька академія», 2015. – 202 с. 

7. Коцюк Ю.А. Економічна психологія : навчальний посібник / укладач Ю.А. 
Коцюк. — 2015. 

8. Коцюк Ю.А. Економічна психологія : навчальний посібник / укладач Ю.А.  
— 2015.   

9. Кучик О.С., Плевако І.Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у 
сучасних міжнародних відносинах: Навч. посіб. / Кучик О.С., Плевако І. Г. – 
Львів–Острог, Видавничий центр Львівського національного університету 
імені Івана Франка, 2015. – 314 с. 

10. Мацієвський Ю.В. Як писати наукові роботи з політології? : навчальний 
посібник / Видання друге, перероблене і доповнене / Ю. В. Мацієвський, В. 
М. Лебедюк. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька 
академія", 2015. - 148 с. 

11. Мацієвський Ю., Лебедюк В. Вступ до політичних досліджень : навчальний 
посібник / Ю. В. Мацієвський, В. М. Лебедюк. – Острог : Видавництво 
Національного університету «Острозька академія», 2015. – 162 с. 

12. Нікітчук У.І. Психологічне тестування / У.І. Нікітчук. – Острог, 2015. – 148 
с. 

13. Ногінова Н.М. Фінансовий менеджмент у банку. [Навчальний посібник]. – 
Львів:  Видавництво «Ліга-Прес». – 2015. – 231с. 

14. Рудько С. О. Зовнішня політика та політичні системи Французької 
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Республіки та Федеративної Республіки Німеччини : підручник із курсу / С. 
Рудько. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 
академія», 2015. – 298 с. 

15. Сучок В.Є.. Жуковський В.М. Духовно-моральне виховання  дітей 
молодшого дошкільного віку засобами християнської етики: навчальний 
посібник /  В,Є.Сучок, В.М.Жуковський. – Острог: Видавництво 
Національного університету «Острозька академія», 2015. – 138 с. 

16. Супрун В.М. Текстознавство. Курс лекцій: навчальний посібник / В.М. 
Супрун. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 
академія», 2015. – 100 с. 

17. Шостак І.В. Гендерні дослідження: Навчально-методичний посібник / І.В. 
Шостак. – Острог, 2015. – 100 с. 

18. Штурхецький С.В. Стандарт рівності: Посібник пресової практики з 
гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнецова, О. Погорелов, С. 
Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького. – Рівне: видавець О. Зень, 2015. 
– 200 с. 

19. Харченко В.Є. Психологічна діагностика та корекція ПТСР особистості / 
В.Є Харченко, М.А. Шугай. – Острог, 2015. – 160 с.  

Підручники 

1. Психологія мислення / за заг. ред. І.Д. Пасічника. – Острог, 2015. – 568 с. 
2. Лебедюк В.М. Політичні підходи представників теорії суспільного вибору 
// Історії політичної думки : підручник для студентів ВНЗ I-IV рівнів 
акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. 
Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 412–430. 
3. Рудько С.О. Зовнішня політика та політичні системи Французької 
Республіки та Федеративної Республіки Німеччини : підручник із курсу / С. 
Рудько. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька 
академія», 2015. – 298 с. 
4. Трудове право України: підручник / За загальною редакцією М.І. Іншина, 
В.Л. Костюка, В.П. Мельника. – К. : «МП Леся», 2015. – 545 с. (Сенчак І.І.) 
5. Кралюк П. М. Історія філософії України : підручник. – К. : КНТ, 2015. – 
652 с. 
 

Методичні рекомендації, вказівки 

 

1. Грищук М.В. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник / 
М.В. Грищук . – Острог: підприємець Семенович. 2015 р. – 44 с. 
2. Грищук М.В. Охорона праці в галузі: Навчально-методичний посібник / 
М.В. Грищук. – Острог: підприємець Семенович. 2015 р. – 40 с. 
3. Грищук М.В. Цивільний захист: Навчально-методичний посібник / М.В. 5. 
Грищук. – Острог: підприємець Семенович. 2015 р. – 48 с. 
4. Грищук М.В. Основи екології: Навчально-методичний посібник / М.В. 
Грищук. – Острог: підприємець Семенович. 2015 р. – 40 с. 
5. Грищук М.В. Безпека життєдіяльності: Навчально-методичний посібник / 
М. В. Грищук. – Острог: підприємець Семенович. 2015 р. – 40 с. 
6. Грищук М. В. Місцеве самоврядування: Навчально-методичний посібник / 
М. В. Грищук. – Острог: підприємець Семенович. 2015 р. – 40 с. 
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7. Сергійчук З. В. Репортерська праця: методичні рекомендації / автор-
укладач Сергійчук З. В. – Острог : Вид-во Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – 20 с. 
8. Супрун Л. В., Круглик Н. Б. Методичні рекомендації з виконання творчих 
кваліфікаційних робіт / укладачі Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. – Острог : 
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 12 с. 
9. Супрун В.М. Професійна іміджкомунікація: навчально-методичні вказівки 
для студентів спеціальності «Журналістика» / В. М. Супрун. – Вінниця: 
Вінницька обласна друкарня, 2015. – 20 с. 
10. Шершньова, О. В. Кваліфікаційна робота [Текст] рекомендації щодо 
виконання та захисту кваліфікаційних робіт для студентів напряму підготовки 
6.020105, спеціальностей 7.02010501 та 8.02010501 «Документознавство та 
інформаційна діяльність» / укладач О. В. Шершньова. – 3-тє вид., доп. – 
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 
11. Методичні рекомендації до написання наукових студентських робіт / В.О. 
Попелюшко, О.П. Герасимчук - Острог : Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2015. – 52 с. 
 

Наукові збірники  

 

1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, 
С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – 378 с.  
2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. 
Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – 306 с.  
3. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, 
С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – 336 с.  
4. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, 
С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – 316 с.  
5. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, 
С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – 302 с.  
6. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, 
С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – 368 с.  
7. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наукових праць / [гол. ред. І. Д. Пасічник]. – Острог : 
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Видавництво Національ ного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 57. 
– 254 с.  
8. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. 
– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 
– Вип. 58. – 366 с.  
9. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні 
науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2015. – Вип. 23. 
– 296 с. 
10. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: 
Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2015. 
– Вип. 24. - 196 с. 
11. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – Вип. 11. – 216 с.  
12. Часопис національного університету «Острозька академія. Серія «Право». – 
2015. - №1 (11) – http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2015  
13. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. 
– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 
– Випуск 28.http://ecj.oa.edu.ua/collections/%E2%84%96282015 
14. Наукові записки. Національного університету “Острозька академія” Серія 
«Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник , Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. — 
Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. — 
Вип. 1. — 280 с.  
15. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво 
Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 30, – 142 с. 
16. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія 
«Філософія». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 
2014. -  Вип. 17. – 170 с. 
17. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія 
«Філософія». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 
2014. -  Вип. 18. – 136 с. 
18. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія 
«Культурологія». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька 
академія», 2014. -  Вип. 16. – 388 с. 
19. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в 
Україні [Текст] : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів та молодих (5 березня 2015 р., м. Острог) / за заг. ред. 
О.В. Шершньової. – Острог : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – 246 с. 
20. Світовий досвід теорії та практики публічного управління [Текст] зб. наук. 
пр. Інституту глобальних  стратегій управління / за заг. ред. О.М. Руденко, С.В. 
Штурхецького. – Острог : ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2015. – 
234 с. – (Серія : «Громадянське суспільство». Вип. 9). 
21. Кочерга С.О. Геопоетичні студії. – Острог: Вид-во Національного 
університету «Острозька академія», 2015. – 202 с. 
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22. Міжнародні відносини і туризм: сучасність і ретроспектива. Збірник 
матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 
молодих учених 24 квітня 2015 р. - Випуск 5. - Острог. - 68 с.  

 
Словники, ін. 

 

1. Сучасна політична лексика : навч. енциклопед. словник-довідник / [І. Я. 
Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : 
«Новий Світ-2000», 2015. – 395 с. (Т. В. Сидорук у складі колективу авторів) 
2. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів 
ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. 
Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : 
«Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с. (Т. В. Сидорук у складі колективу авторів) 
 

 
Хрестоматії 

  

1. Трофимович В.В. Віхи історії України в документах і матеріалах (1939-
1991). Хрестоматія. Част.3.- Рівне-Острог, 2015. - 448 с. (член 
авт.колективу) 

2. Modern English Lexicology: tutorial / Ye. I. Horot, E. K. Kolyada, L. M. 
Kotsyuk, L.K. Malimon. – Ostroh: Publishing house of Ostroh Academy National 
University, 2015. – 328 p. 

 

 
 

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, молодих учених        

                                                                              
Студентська наукова робота – один із головних пріоритетів розвитку 

Національного університету «Острозька академія». З часу відродження 
університету в 1994 році було докладено чимало зусиль, що сприяли появі 
студентського осередку, який допомагав би реалізовувати науковий потенціал. У 
1997 році в межах «Братства спудеїв», основи студентського самоврядування в 
Острозькій академії, утворено студентське наукове товариство «Академік», 
членами якого можуть бути студенти й випускники Університету. 

До складу СНТ «Академік» входять студентські товариства усіх факультетів 
університету. Кожна спеціальність має свою окрему секцію, яка проводить 
відповідні засідання два-три рази на місяць. Станом на 2015 рік студентське 
наукове товариство об’єднує 10 секцій, до складу яких входять понад 30 гуртків, 4 
студії, 2 майстерні, 3 навчально-наукові центри. 

Підсумком наукової роботи студентів є щорічні науково-звітні конференції, 
де презентуються розробки на актуальні теми, пов’язані з історією, економікою, 
юриспруденцією, політологією, філософією, порушуються проблемні питання у 
галузі української та іноземної філології.  

У звітному році видано такі збірники студентських наукових записок:   
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1. Студентські наукові записки національного університету «Острозька 
академія». Серія «Релігієзнавство» / укладачі : С. Жилюк, С. Филипчук, 
С. Шаправський. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька 
академія», 2015. – Вип. 3. – 192 с.  
2. Студентські Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Філологічна» / Укладачі: І.В. Ковальчук, С.В. Новоселецька. – 
Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015.  
Випуск 8. – 201 с. 
3. Студентські Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Гуманітарні науки» / Укладач: М. В. Карповець. – Острог: 
Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015.  Випуск 7. 
– 147 с. 
За матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених було видано  

збірники:  

1. Сталий розвиток за участі місцевих громад: збірка студентських наукових 
робіт за результатами  ІV  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад» / [за 
ред. канд. держ. упр. О. В. Шершньової ]. – К. : «Компанія «ВАІТЕ», 2015. – 120 
с.  

2. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в 
Україні [Текст]  : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів та молодих вчених (5 березня  2015  р., м.  Острог)  / за заг. 
ред. О.В.  Шершньової. – Острог  : Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2015. – 246. 
3. Студентські наукові записки Національного університету “Острозька 
академія”. Серія “Соціально-політичні науки” / [укл. О.В. Матласевич, А.І. 
Рибак]. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька 
акдемія”, 2015. — вип. 8. — 200 с.  
4. Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, 
документознавство та інформаційна діяльність: матеріали Четвертої 
міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених 
(17 березня 2015 року, м. Острог) / за заг. ред. к. психол. н., доц. О. В. 
Матласевич. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька 
академія», 2015. — 304 с. 

Чимало статей студенти розміщують на науковому блозі «Острозької 
академії» (www.naub.org.ua) (188), друкують у вітчизняних і закордонних фахових 
виданнях. За 2015 рік членами «Академіка» було опубліковано 413 наукових 
статей, частина з яких була написана у співавторстві з викладачами та науковцями 
з інших університетів (11). У закордонних наукових виданнях було надруковано 
14 студентських статей. 

Студенти і молоді учені є активними учасниками крнференцій. Члени 
наукового товариства є постійними учасниками наукових конференцій в Україні 
та за її межами. У 2015 році 7 студентів взяли участь у закордонних наукових 
конференціях. Практично всі члени СНТ «Академік» виступають із доповідями на 
щорічних «Днях науки» в «Острозькій академії», відвідують всеукраїнські та 
міжнародні наукові конференції в Україні. У 2015 році понад 225 студенти були 
учасниками конференцій в інших навчальних закладах України. Наукові 
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підрозділи організовують власні студентські наукові конференції, в яких беруть 
учать молоді науковці з України та з-поза її меж (Польща).  

Станом на грудень 2015 року активними членами студентського наукового 
товариства «Академік» є близько 60 % від загальної кількості студентів 
Університету. На факультеті міжнародних відносин функціонує Наукове 
товариство студентів та аспірантів ім. Олександра Оглоблина, учасниками якого є 
55 студентів та аспірантів. 

 
Важливим показником стану роботи з талановитою молоддю є участь 

студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. У 2015 році її 
переможцями стали 6 студентів НУ «Острозька академія»: 
1. Ткачук Ольга Володимирівна, переможець (І місце) Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2014-2015 н. р. зі спеціальності «Теоретична і прикладна психологія» 
(Наказ МОН України №767 від 16.07.2015 р.); 
2 Горбатюк Аліна Миколаївна, переможець (І місце) Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2014-2015 н. р. зі спеціальності «Міжнародні відносини» (Наказ МОН 
України №767 від 16.07.2015 р.); 
3. Шкрібляк Ольга Іванівна, переможець (ІІ місце) Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2014-2015 н. р. зі спеціальності «Документознавство та інформаційна 
діяльність» (Наказ МОН України №767 від 16.07.2015 р.); 
4. Степанець Павло Володимирович, переможець (ІІ місце) Всеукраїнської 
студентської олімпіади 2014-2015 н. р. зі спеціальності «Міжнародні відносини» 
(Наказ МОН України №767 від 16.07.2015 р.);  
5. Ґедзь Ольга Віталіївна, переможець (ІІІ місце) Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2014-2015 н. р. з дисципліни «Інвестування» (Наказ МОН України 
№767 від 16.07.2015 р.); 
6. Бичковська Софія Вікторівна, переможець (ІІІ місце) Всеукраїнської 
студентської олімпіади 2014-2015 н. р. з дисципліни «Англійська мова і 
література» (Наказ МОН України №767 від 16.07.2015 р.); 
 

 Студенти університету відзначалися також перемогами на різноманітних 
конкурсах та змаганнях. Наведемо приклади: 
 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 н. р. (8 студентів): 

 

Наказ МОН України  № 756 від 13. 07. 2015 
 
Диплом І ступеня: 

 

1. Кобетяк Тарас Романович, Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2014/2015 у галузі 
науки «Гроші, фінанси і кредит»; 

2. Тимощук Ганна Ігорівна, Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2014/2015 у галузі 
науки «Математичні методи, моделі в економіці»; 
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3. Сухих Андрій Юрійович, Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2014/2015 в галузі 
«Історичні науки»; 
 

Диплом ІІ ступеня: 

 

4. Мосійчук Оксана Анатоліївна, Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2014/2015 у галузі 
науки  «Педагогічна та вікова психологія»; 

5. Гребенюк Ельвіра Віталіївна, Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2014/2015 н. р. у 
галузі науки «Романо-германські мови та література»; 
 

Диплом ІІІ ступеня: 

 

6. Ковалко Віта Олександрівна, Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2014/2015 н. р. у 
галузі науки «Політичні науки»; 

         7. Войчишин Олексій Валентинович, Кренціль Богдан Олексійович, 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і 
гуманітарних наук 2014/2015 н. р. в галузі науки «Адміністративне право і процес. 
Фінансове право. Інформаційне право»; 
        8. Карпович Михайло Олександрович, Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2014/2015 н. р. в 
галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». 

 
СТУДЕНТИ-ПЕРЕМОЖЦІ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ГАЛУЗЕВИХ КОНКУРСІВ, 

ЗМАГАНЬ, ОЛІМПІАД  

У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента 

Факультет,  

інститут, 

курс 

Конкурс, 

змагання, 

олімпіада 

Установа-

організатор заходу 

Науковий керівник 

Якимчук  
Ольга 

Володимирівн
а 

Інститут 
права ім. І. 

Малиновсько
го, 

5 курс, 
8.03040101 

«Правознавст
во» 

Державне 
управління 

(з адміністративн
ого, 

конституційного, 
виборчого 

та інших галузей 
права) 

Офіс 
VB PARTNERS  

Герасимчук Олег 
Павлович, 

к.ю.н., доцент кафедри 
державно-правових 

дисциплін 

Подвишенний 
Олександр 
Андрійович 

Гуманітарний 
факультет, 5 

курс, 
8.030301 

«Українська 
мова і 

література» 

V Міжнародний 
мовно-

літературний 
конкурс 

учнівської та 
студентської 

молоді ім. Тараса 
Шевченка 

Кабінет 
обдарованої 

дитини 
Рівненського 

обласного інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти 

Кочерга Світлана 
Олексіївна,  

д. філол. н., професор 
кафедри української 
мови та літератури 

Думіч Ірина 
Юріївна 

Гуманітарний 
факультет, 5 

XV 
Міжнародний 

Кабінет 
обдарованої 

Хом’як Іван 
Миколайович 
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курс, 
8.030301 

«Українська 
мова і 

література» 

конкурс з 
української мови 
ім. Петра Яцика 

дитини 
Рівненського 

обласного інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти 

д. філол. н., професор 
кафедри української 
мови та літератури 

Безека 
Максим,  
Гоменюк 
Андрій, 

Корнюшин 
Сергій, 
Сварник 
Олександр 

Факультет 
політико-

інформаційно
го 

менеджменту, 
напрям 

підготовки 
6.030104 

«Політологія» 

Всеукраїнські 
політологічні 

дебати 

Міжнародна 
асоціація 
студентів 

політичної науки 
(Україна) та Фонд 
Фрідріха Еберта, 

м. Київ 

Лебедюк Віталій 
Миколайович,  
кандидат наук з 

державного управління, 
доцент кафедри 

політології 

Сухих Андрій 
Юрійович 

Факультет 
міжнародних 
відносин, 5 

курс, 
8.02030201 
«Історія» 

Міжнародний 
студентський 

турнір істориків 

Київський 
університет імені 

Б. Грінченка 

Трофимович Володимир 
Васильович, доктор 
історичних наук, 

професор, завідувач 
кафедри історії імені 
М.Ковальського 

Захарук Анна Факультет 
міжнародних 
відносин, 3 

курс, 
6.020302 
«Історія» 

Міжнародний 
студентський 

турнір істориків 

Київський 
університет імені 

Б. Грінченка 

Близняк Микола 
Богданович, кандидат 

історичних наук, доцент 
кафедри історії імені М. 

Ковальського 

Олійник Олеся Факультет 
міжнародних 
відносин, 4 

курс, 
6.020302 
«Історія» 

Міжнародний 
студентський 

турнір істориків 

Київський 
університет імені 

Б. Грінченка 

Яремчук Віталій 
Петрович, доктор 
історичних наук, 
професор кафедри 
історії імені М. 
Ковальського 

Кухновець 
Тетяна   

 

Факультет 
романо-

германських 
мов, 

 спеціальність 
7.02030302 
мова та 

література 
(англійська) 

Міжвузівська 
олімпіада з 
перекладу 

Київ 

Пелипенко Олексій 
Антонович, 

старший викладач 
кафедри англійської 

філології 

Мартиненко 
Юлія, 

Шабаровський 
Богдан 

Інститут 
права ім. І. 

Малиновсько
го, 

5 курс, 
8.03040101 

«Правознавст
во» 

Національна 
олімпіада 
юридичних 

клінік 
із консультуванн

я клієнтів 

Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

 

Цип'ящук Марія 
Богданівна, викладач 
кафедри державно-
правових дисциплін 

Лавренюк 
Богдан  

Інститут 
права ім. І. 

Малиновсько
го, 

5 курс, 
8.03040101 

Конкурс 
наукових 
проектів на 
Першому 

Всеукраїнському 
студентському 

Дніпропетровськи
й державний 
університет 

внутрішніх справ 

Іщук Сергій 
Іванович, завідувач 

кафедри теорії та історії 
держави та права 
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«Правознавст
во» 

саміті   

Гребенюк 
Ельвіра 

Факультет 
романо-

германських 
мов, 

4 курс, 
6.020303 

«Філологія. 
Мова та 

література 
(англійська)» 

Конкурс 
студентських 
робіт «Захист 
демократичних 
цінностей і 

дотримання прав 
людини у 
діяльності 
спецслужб» 

м. Київ, Центр 
міжнародного 
співробітництва 
Служби безпеки 

України 

Худолій Анатолій 
Олексійович,  

д. політ. наук, професор,  
зав. каф. англійської 

філології 

 

 
 Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників у 2015 році становила 
208 осіб, з них - 39 доктори наук, професори і 121 кандидати наук, доценти. 
Серед них: Заслужених працівників освіти України – 7 осіб,  Заслужених діячів 
науки і техніки України – 2 особи, Заслужених юристів України – 6 осіб, член-
кореспондент Академії педагогічних наук України – 1 чол.,  член-кореспондент 
Академії правових наук України – 1 чол., відмінників освіти – 20 осіб. 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є 
одним з основних джерел постійного поповнення та оновлення інтелектуального 
потенціалу Національного університету «Острозька академія», Рівненського 
регіону й України в цілому. У Національному університеті «Острозька академія» 
ця робота ведеться за 7 спеціальностями. При цьому слід зазначити, що 
розширення мережі аспірантури ведеться постійно. У 2015 р. була відкрита нова 
спеціальність «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку».  

 
Перелік спеціальностей, які діяли в університеті у 2015 році: 
07.00.01 – Історія України; 

         07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни; 

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія; 
13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки; 
09.00.11 – Релігієзнавство; 

         12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність; 
         23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку. 

Протягом звітного періоду через аспірантуру було підготовлено 5 
аспірантів стаціонарної форми навчання та 9 аспірантів заочної форми навчання. 
На даний час 61 особа є аспірантами нашого університету (46 чол. навчається за 
державним замовленням, 15 – на умовах контракту) . 

Таблиця 14  

 

Виконання плану прийому в аспірантуру за держзамовленням 
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2014 рік 2015 рік 

8 осіб 14 осіб 
 
Для підвищення якісного складу вступників до аспірантури було 

розроблено та вжито низку заходів, а саме: 
- виключення випадків зарахування до аспірантури осіб, які мають 

задовільні оцінки в дипломі, та осіб, що склали вступний іспит зі спеціальності 
на «задовільно»; 

- виключені випадки надання рекомендацій усім бажаючим; 
- підвищено вимоги до керівників аспірантами. 
Підсумки підготовки кадрів через аспірантуру щорічно розглядаються 

вченою радою університету з аналізом роботи кожного аспіранта. Результати 
цієї діяльності мають позитивний результат і призвели до поліпшення якісного 
складу аспірантів (таблиця 15) та збільшення кількості випускників аспірантури, 
що завершили написання дисертації вчасно. У 2015 р. було зараховано до 
аспірантури НаУОА 22 особи, з них за державним замовленням – 14, на умовах 
контракту – 8. 

 
Таблиця 15 

Якісний склад вступників до аспірантури 
 

Якісні показники 2015 р. 
мають червоні дипломи 9 
держзамовлення 14 
мають публікації 19 
мають стаж роботи 17 
складені канд.іспити 1 

 
Постійно здійснюється прийом кандидатських іспитів з філософії, іноземної 

мови, історії України, релігієзнавства, історіографії та джерелознавства, 
педагогічної та вікової психології. 

У 2015 році у НаУОА діяли спеціалізовані учені ради по захисту 
кандидатських дисертацій на здобуття ступеня: 

-  кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України 
К.48.125.02 (наказ ВАК № 486 від 05.07.2010 р.). Голова спеціалізованої ради 
доктор історичних наук, професор Трофимович В.В.;  

- кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство 
(історичні науки) К.48.125.01 (наказ МОНМСУ № 379 від 29.03.2012 р.) Голова 
спеціалізованої ради доктор філософських наук, професор Кралюк П. М.;  

- кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство 
(філософські науки) К 48.125.01 (наказ МОНМСУ № 379 від 29.03.2012 р.) 
Голова спеціалізованої ради доктор філософських наук, професор Кралюк П. М.; 

-  кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія К 48.125.03 (наказ МОНМСУ №1049 від 26.09.2012). Голова 
спеціалізованої ради доктор психологічних наук, професор Каламаж Р.В.  

Викладачами та аспірантами університету за 2015 рік було захищено 6 
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кандидатських дисертацій.  
Захищено дисертацій у 2015 році: 

 

- кандидатські дисертації: 

1. Столяр З. В., січень 2015 р. (гуманітарний факультет) 
2. Шапран Н.В., березень 2015 р. (факультет РГМ) 
3. Прасюк О.В., червень 2015 р. (ПІМ) 
4. Стрельбіцька Л.Я., листопад 2015 р. (Інститут права) 
5. Волошина В.О., листопад 2015 р. (ПІМ) 
6. Галішевський В. А., грудень 2015 р. (факультет міжнародних відносин) 

 
- докторські дисертації: 

      1. Шевчук Д.М., квітень 2015 р. зі спеціальності 09.00.03 – соціальна  філософія 
та філософія історії (гуманітарний факультет) 

      2. Козак Л.В., жовтень 2015 р. зі спеціальності 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (економічний факультет). 

 
 
За вказаний період вчене звання професора отримали 1 викладач та звання 

доцента 1 викладач університету. 
Для підтримки аспірантів, докторантів, молодих учених надається 

фінансова допомога, призначаються іменні стипендії.  
Маючи відповідні  угоди, Національний університет “Острозька академія” 

співпрацює із закордонними освітніми та науковими закладами США, Канади, 
Польщі, Великобританії, Білорусії, Литви, Чехії, Італії, Хорватії, Португалії, 
Словацької Республіки. 

  
 

Виховна робота 

 

Метою університетського виховання є формування та розвиток 
високоосвіченої, гармонійно розвиненої, національно-свідомої, патріотично 
налаштованої, високоморальної особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб 
життя, фізичний та духовний розвиток. Задля досягнення цієї мети в університеті 
створена розгалужена система виховної та позааудиторної роботи, яка охоплює 
багатоманітність напрямків: громадянсько-патріотичне та національне виховання; 
духовно-моральне та естетичне виховання на засадах християнських цінностей; 
формування здорового способу життя, подолання негативних явищ у 
молодіжному середовищі; формування корпоративної культури викладачів та 
студентів ОА, виховання патріотичних почуттів до Альма-матер, дотримання і 
розвиток академічних традицій; правове виховання; екологічне виховання, 
спрямоване на формування ціннісного ставлення до навколишнього середовища; 
формування професійної самосвідомості студентів; профорієнтаційна робота 
тощо. 

Організаційно виховну та позааудиторну роботу здійснюють декілька 
структурних підрозділів, підпорядкованих проректору з навчально-виховної 
роботи: культурно-мистецький центр та студентський клуб; спортивний клуб; 
відділ зв’язків з громадськістю (студентська газета «Острозька академія», 
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студентське радіо, інтернет-радіо); музей історії Острозької академії (включає 
мистецьку галерею, експозицію сакрального мистецтва, колекцію стародруків); 
майстерня практичного психолога. 

Безпосередньо виховну роботу на факультетах організовують заступники 
деканів з навчально-виховної роботи та куратори академічних груп. Крім того 
виховна робота здійснюється у тісній співпраці з органами студентського 
самоврядування університету – Братством спудеїв НАУОА та студентськими 
радами факультетів.  

Функціональні обов’язки вищеназваних осіб та підрозділів чітко унормовані. 
Зокрема нормативна база, що регламентує виховну роботу, включає як 
законодавчі акти, так і внутрішні положення та інструкції. Затверджено також 
низку положень, що регламентують проведення традиційних щорічних заходів-
конкурсів в ОА.  

В університеті використовуються різноманітні методи масової, групової, 
індивідуальної форм виховної роботи, що реалізовують систему напрямків 
виховання.  

У сучасних умовах найбільш актуальною є проблема патріотичного та 
громадянського виховання студентів.  

Наш навчальний заклад неодноразово надавав  допомогу у матеріально-
технічному забезпеченні як Збройних Сил України, так і Острозького 
райвійськкомату.  Зокрема, у серпні 2015 року було передано автобус «Богдан» 
для Острозького мобілізаційного відділення. Крім того, для Острозького 
районного військового комісаріату від Острозької академії було надано у 
строкове безоплатне користування монітори, системні блоки, принтер. Для 
військової частини В-09-27 передано монітор, системний блок, принтер, 
канцтовари. Для 72 бригади (неподалік Амвросіївки) було придбано тепловізор. 
Загальна сума волонтерської допомоги від Національного університету 
«Острозька академія» на потреби АТО складає  більше 500 000 гривень. 

У студентсько-викладацькому храмі організовувалися молебні за тих, хто 
проходить військову службу в АТО, панахіди за загиблими героями Майдану та 
воїнів на Сході України. Студенти разом із школярами писали листи на бійцям 
АТО до Різдвяних свят, брали участь у волонтерській акції разом з жителями 
міста Острога  «Пасхальний кошик для острожанина—бійця АТО» тощо.  

 
Найбільш помітні заходи у 2015 році: 

 
І. Заходи, проведення яких є традицією Острозької академії:  
1. Урочисті церемонії посвяти першокурсників в студенти Острозької академії 

- «Інавгурація-2015» та випуску спеціалістів та магістрів ««Конвокація-2015», що 
мають чітке національно-патріотичне та духовно-моральне спрямування; 

2. Щорічний конкурс краси та інтелекту «Гальшка року»;  
3. День Національного університету «Острозька академія».  
4. «Візитівка-2015» - конкурс команд першокурсників.  
5. «Рекреація-2015» - спортивно-мистецьке свято, що підсумовує спортивні 

здобутки студентів за рік.  
6. Конкурс мистецьких команд гуртожитків «Гуртом-2015» тощо.  
7. Вистава-мюзикл «Коти» за мотивами популярного мюзиклу «Cats». 
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8. Конкурс вокалістів «Голос ОА». 
9. Гуртожиток № 6 став переможцем в обласному огляді-конкурсі на кращий 

гуртожиток. 
 

ІІ. Відзначення державних свят, ювілейних, пам’ятних дат, що носять 
національно-патріотичне спрямування: заходи до Дня рідної мови, Дня 
української писемності, вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів; відзначення 

Дня Соборності і Свободи; Заходи до Дня Чорнобильської трагедії; Заходи до Дня 
перемоги;  заходи по вшануванню УПА тощо. 

Для прикладу: мовно-літературний вечір «Шевченко без кожуха» до 201-ї 
річниці дня народження Тараса Шевченка; студенти та викладачі Острозької 
академії декламували «Заповіт» Т.Г. Шевченка п'ятьма мовами: українською, 
англійською, польською, німецькою і французькою; до Дня Перемоги та Дня 
пам’яті завідувач кафедри історії НАУОА, професор Володимир Трофимович 
прочитав лекцію про ціну воєнних випробувань для українського народу 
«Тернистий шлях до правди (маловідомі та дражливі сторінки Української Другої 
світової)»; проводились зустрічі студентів та викладачів з острожанами-
учасниками АТО; заходи до Дня української мови та писемності – загально 
університетський диктант тощо. 

 

ІІІ. Заходи з формуванням здорового способу життя студентів ОА, подолання 
шкідливих звичок: проведення викладачами та волонтерами Майстерні 
практичного психолога адаптаційних соціально-психологічних тренінгів для 
студентів-першокурсників;  акція «Спортивний ранок» до Дня фізичної культури 
та спорту, в якій задіяні усі студентські групи, викладачі та адміністрація; 
перегляд відео-лекцій, художніх та документальних відеофільмів про вплив 
наркотиків, алкоголю та тютюну на психіку і здоров’я людини; зустрічі із 
лікарями-наркологами, працівниками регіонального реабілітаційного центру для 
наркозалежної молоді тощо. 

Організовували Дні донора в Острозькій академії; проводили практичний 
тренінг із парамедицини в умовах військових дій та терористичних актів 
«Невідкладна допомога під час війни». Тренінг провів інструктор медицини 
катастроф Всеукраїнської ради реанімації, викладач тактичної медицини 
міжнародного проекту «Медсанбат» Дмитро Андрощук. Студенти дізналися про 
принципи самодопомоги та надання першої медичної допомоги в умовах 
військових дій. 

Відзначення грантами імені В.Кузя (Канада) студентів, що ведуть і 
пропагують здоровий спосіб життя. Цьогоріч стипендіатами стали 10 студентів. 
Організовувалися турніри з різних видів спорту у форматі університетської 
спартакіади «Здоров’я». 

В університеті створені всі умови для здійснення фізкультурно-
оздоровчої роботи та заняття спортом. Матеріальна база для заняття 
спортом включає стадіон, спортивний зал, тренажерний зал, тенісні корти 
тощо. Різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 
охоплені практично всі студенти. Вони займаються в спортивних секціях з 
волейболу (юнаки, дівчата), армреслінгу (юнаки), шахів (юнаки, дівчата), легкої 
атлетики (юнаки, дівчата), настільного тенісу(юнаки, дівчата), баскетболу (юнаки, 
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дівчата), футболу (юнаки, дівчата), тенісу (юнаки, дівчата), софтболу (дівчата) 
тощо. 

За звітний період викладачами кафедри було проведено змагання Спартакіади 
«Здоров’я»: 

Настільний теніс  -  переможець інститут права ім. Малиновського 
Шахи - переможець економічний факультет 
Армреслінг дівчата - переможець  факультет політико-інформаційного 

менеджменту 
Армреслінг юнаки - переможець  факультет політико-інформаційного 

менеджменту 
Волейбол  дівчата - переможець  факультет романо-германських мов 
Волейбол юнаки - переможець економічний факультет 
Баскетбол юнаки - переможець гуманітарний факультет 
Міні-футбол  юнаки - переможець  факультет політико-інформаційного 

менеджменту 
Стрітбол юнаки - переможець гуманітарний факультет 
Стрітбол дівчата - переможець  факультет політико-інформаційного 

менеджменту 
Теніс юнаки та дівчата - переможець  факультет міжнародних відносин 
Футбол юнаки  - переможець інститут права ім. І. Малиновського 
Рекреація  2015  - переможець економічний факультет 
Змагання з футболу на кубок ректора - переможець інститут права ім. 

Малиновського 
Проведено спортивні ранки  до Дня фізичної культури і спорту  
Змагання «Козацькі забави»  (жовтень 2015 року) 
Змагання з міні – футболу «Кубок ПІМу» листопад  2015 року 
Загалом проведено 17 спортивно-масових заходів в університеті. 
Збірні команди НаУОА брали участь в змаганнях:  
25 квітня 2015 року проведено профорієнтаційний турнір  «День здоров’я в 

НаУОА» (футбол , волейбол, баскетбол) 
Студенти НаУОА брали участь в спортивних змаганнях: 
Чемпіонаті  Рівненської області 2015 року з настільного тенісу де посіли 1 

місце; 

Чемпіонаті області  з софтболу в закритих приміщеннях 26-28  березня 2015 
року 3 місце; 

Чемпіонаті України з софтболу 2015 року вищої ліги М.Кіровоград – 6 місце; 
Міжобласному турнірі з міні-футболу в м. Шумськ - 1 місце; 

Команда «Академія - Острог», брала участь в чемпіонаті Рівненської області з 
футболу 2 ліга сезон 2015 року – 4 місце; 

Міжобласному турнірі з міні-футболу на кубок мера м. Острог – 1 місце; 
Турнірі пам’яті «Небесної сотні» м. Рівне -  3 місце; 
Міжобласному  турнірі з волейболу серед юнаків на «Кубок князів 

Острозьких»  в м.Нетішин  21 грудня . 
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5 - 6.12.2015 – участь у Х етапі Кубка Рівненської області з шахів (м. Острог, 
турнір Й.Г. Аршинова) та у відкритому  чемпіонаті Рівненської області з 
баскетболу серед чоловічих команд. 

 

Кращі студенти-спортсмени: 

 

Кулініч Анастасія – Майстер спорту з софтболу; 
Круглик Богдан – чемпіон області з настільного тенісу; 
Ведмедюк Борис, Кондратюк Дмитро – гравці  команди «Острог Академія»; 
Дасова Інна – І дорослий розряд спортивного орієнтування 
Нех Дмитро, Данилець Юрій, Власюк Валерія, Білоус Вікторія - фіналісти 

міжобласного турніру з волейболу на кубок «Князів Острозьких» 
ІV. Виступи відомих митців, виконавців, майстрів художнього слова тощо: 

«батько» українського бестселера, один із найбільш читаних і найвідоміших 
українських письменників Василь Шкляр, який презентував свою книгу 
«Маруся»; фотожурналіст Петро Задорожний з виставкою свого друга, фотографа 
Віктора Гурняка, який загинув на сході України в жовтні 2014 року; поет, 
спортсмен та журналіст, голос якого ми чуємо у спортивних новинах чи під час 
трансляції боксу на провідних українських телеканалах Дмитро Лазуткін. Саме 
він озвучував Олімпійські ігри в Пекіні та Лондоні. Гість презентував свій новий 
поетичний доробок — «Червону книгу»; Лесь Танюк Режисер театру і кіно, 
громадський діяч і колишній народний депутат розповів спудеям про Леся 
Курбаса та презентував «Щоденники без купюр» — 37 виданих томів із 60, які 
починаються записами 1956 року; хор Лаббокського християнського 
університету, що виконав традиційні американські спірічуелси, гімни, псалми, 
духовні пісні та сучасні твори в акапельному виконанні; український письменник 
та поет, член літературного угруповання «Бу-Ба-Бу» Олександр Ірванець зі 
збірочкою віршів «Санітарочка Рая» та її видавець, власник і директор 
видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович; концерт переможця 
багатьох національних та міжнародних конкурсів, піаніста Романа Лопатинського 
в рамках культурологічного проекту «Мистецькі експедиції»; концерт барокової 
музики «Бах утрьох» лауреатів міжнародних конкурсів Лідії Футорської 
(скрипка), Божени Корчинської (сопілка), Анни Іванюшенко (клавесин); 
концертна програма у виконанні Іллі Зуйка - піаніста, перша премія конкурсу 
Володимира Горовиця та Романа Холматова - скрипаля. Звучали твори 
Чайковського, Шопена, Франка тощо. 

У мистецькій галереї НаУОА реалізовується виставково-освітній проект 
«Шляхами древніх світів» Виставка «Світ Трипілля» організована спільно 
з благодійним фондом «Платар. Пам’яті Сергія Платонова». Експонується 
близько 200 предметів давньої доби української історії, які ілюструють 
суспільний, економічний та духовний устрій пращурів українців. 
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В університеті постійно організовуються екскурсії по визначних місцях 
України, замках і фортецях Закарпаття, Тернопільщини, Львівщини тощо. 
Організовувалася екскурсія до республіки Білорусь. 

V. Зустрічі з відомими громадськими, культурними, політичними, 

релігійними діячами, наприклад із українським підприємцем, політиком Сергієм 
Тарутою; заступником Міністра юстиції України — Гія Гецадзе; Надзвичайним 
і Повноважним Послом Польщі в Україні Генріком Літвіном. Посол прочитав 
відкриту лекцію на тему «Річ посполита трьох народів»; головним редактором 
газети «День» Ларисою Івшиною, яка взяла участь у засіданні відновленого 
Острозького клубу вільного інтелектуального спілкування молоді на тему 
«Революція Гідності: уроки, виклики, шляхи до майбутнього». 

Традиційно проводилась Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» з метою 
підвищення інтересу до Біблії, виховання духовнобагатої, національносвідомої 
особистості, залучення школярів до вивчення курсів духовно-морального 
спрямування.   

Адміністрація університету, деканати, куратори при вирішенні завдань 
виховної та позааудиторної роботи тісно співпрацюють з органами студентського 
самоврядування. Представники осіб, які навчаються, беруть участь у 
вирішенні всіх питань, що стосуються життя університету. Братство спудеїв 
для ведення діяльності забезпечене окремим, обладнаним необхідними 
меблями, оргтехнікою та постійним бездротовим доступом до мережі Інтернет 
приміщенням. Участь у студентському самоврядуванні сприяє формуванню 
активної громадянської позиції студентів. 

Значна увага в університеті приділяється формуванню професійної 
самосвідомості студентів. На кожному факультеті та в Інституті права 
існують гуртки студентів за професійними інтересами, відповідні 
студентські організації.  

Список 

студентів Національного університету «Острозька академія»,  

яким у 2015 році призначені іменні академічні стипендії 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Вид стипендії Термін 
призначення 

1. Горбова Марія 

Володимирівна 

іменна академічна стипендія Президента 
України 

2 семестр 2014/15 
н.р. 

2. Поліщук Альона 
Юріївна 

іменна академічна стипендія Президента 
України 

2 семестр 2014/15 
н.р. 

3. 
Чепура Юлія 

Анатоліївна 

іменна академічна стипендія Кабінету 
Міністрів України 

2 семестр 2014/15 
н.р. 

4. Аладко Ольга Дмитрівна іменна академічна стипендія Кабінету 
Міністрів України 

2 семестр 2014/15 
н.р. 
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5. Михалецька Юлія 

Михайлівна 

Іменна академічна стипендія ім. 
М.Грушевського 

2 семестр 2014/15 
н.р. 

6. Кузнєцова Алла 

Борисівна 

іменна академічна стипендія Президента 
України 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

7. Тивончук Олена 
Анатоліївна 

іменна академічна стипендія Президента 
України 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

8. 
Поліщук Альона 

Юріївна 

іменна академічна стипендія Кабінету 
Міністрів України 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

9. Гуменюк Андрій 

Вікторович 

іменна академічна стипендія Кабінету 
Міністрів України 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

10. Волошина Марія 

Вікторівна 

іменна академічна стипендія ім. 
М.Грушевського 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

11. 
Слесар  Катерина 

Миколаївна 

іменна академічна стипендія Верховної 
Ради України 
 
 

2015/16 н.р. 

12. Сухих Андрій Юрійович Іменна академічна  стипендія ім.. 
М.П.Ковальського 

2 семестр 2014/15 
н.р. 

13. Омелянюк Марк 
Ярославович 

Іменна академічна стипендія ім.. 
П.З.Андрухова 

2 семестр 2014/15 
н.р. 

14. Сидоришина Юлія 
Сергіївна 

Іменна академічна  стипендія ім.. 
Є.Спекторського 

2 семестр 2014/15 
н.р. 

15. Бровдя Ірина Іванівна Іменна академічна стипендія ім.. 
І.Малиновського 

2 семестр 2014/15 
н.р. 

16. Яковенко Вікторія  
Миколаївна 

Іменна академічна  стипендія ім.. 
М.П.Ковальського 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

17. Лихолай Анастасія 
Анатоліївна 

Іменна академічна стипендія ім.. 
П.З.Андрухова 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

18. Шворак Іван Павлович Іменна академічна  стипендія ім.. 
Є.Спекторського 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

19. Юсенко  Валерій 
Леонідович 

Іменна академічна стипендія ім.. 
І.Малиновського 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

20. Марчак Василь 
Андрійович 

Іменна академічна стипендія ім.. 
В.Ханенка 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

21. Щерба Олександр 
Валерійович 

Іменна академічна стипендія ім.. 
В.Ханенка 

1 семестр 2015/16 
н.р. 

  
Усі заходи та актуальні питання знаходять своє відображення на 

шпальтах  студентської газети "Острозька академія", в регіональних, 
всеукраїнських засобах масової інформації, у газеті української діаспори 
«Свобода», у спеціальних випусках університетського радіо, інтернет-радіо, 
на інформаційних стендах в корпусах та на відповідних сторінках 
університетського сайту. 
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Міжнародні зв’язки 

 

За період з січня по грудень 2015 року у Національному університеті 
«Острозька академія» активно проводилася діяльність, спрямована на розвиток 
міжнародних відносин з зарубіжними навчальними, науково-дослідними 
закладами, іноземними освітніми організаціями та фундаціями. Станом на 
грудень 2015 року університетом підписано 38 угод про співпрацю з 
закордонними партнерами, підтримуються ділові зв’язки з 67 зарубіжними 
навчальними закладами та асоціаціями. Острозька академія є членом 
Європейської Асоціації Університетів, членом Консорціуму українських 
університетів та Варшавського університету, Членом Східноєвропейської мережі 
університетів та ін. 

Викладачі, працівники та студенти Національного університету «Острозька 
академія» беруть активну участь у міжнародній науковій діяльності. За січень – 
грудень 2015 р. 130 студентів та викладачів НУОА проходили стажування та 
навчальні практики у зарубіжних організаціях та установах, у т.ч. 28 викладачів і 
співробітників Національного університету «Острозька академія» перебували в 
ділових зарубіжних відрядженнях (брали участь у наукових конференціях, 
симпозіумах, стажуваннях, навчанні, у виконанні спільних наукових досліджень, 
читанні лекцій в США, Польщі, Чехії, Італії та ін.).  

 

Таблиця 16 

 

Кількість закордонних відряджень викладачів, працівників та студентів 
Національного університету «Острозька академія» у 2015 р. 

                          
№ Країна 2015 
1. Польща  78 
2. Іспанія 1 
3. Італія 2 
4. Канада 1 
5. Франція 4 
6. Німеччина 11 
7. США 20 
8. Туреччина 1 
9. Португалія 1 
10. Фінляндія 2 
11. Чехія 3 
12. Великобританія 1 
13. Словаччина 1 
14. Угорщина 1 
15. Румунія 2 
16. Бельгія 1 
 

УСЬОГО 

 

130 
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У 2015 році 7 іноземних лекторів і науковців взяли участь у навчальному 
процесі Національного університету «Острозька академія» та прочитали для 
студентів НаУОА факультативні курси на волонтерських засадах. Всього у 2015 
році академію відвідало 40 іноземних гостів з Польщі, Туреччинни, Канади, Індії, 
КНР, Грузії, Норвегії, США, Єгипту, Чехії, Росії, Франції, Литви та Нідерландів, у 
тому числі Посол Канади Роман Ващук та Посол Польщі Генрик Літвін 

Наші викладачі, співробітники та студенти беруть участь у наступних 
програмах академічного обміну: DAAD, фонд ім. Фулбрайта, фонд ім. Лейна 
Кіркланда, Erasmus Mundus External Cooperation Window, John Smith Fellowship 
Program, IREX, Muskie Program та інші.  

В рамках угоди про академічну співпрацю з Варшавським університетом 
вдало реалізується спільна магістерську програму з видачею подвійних дипломів 
з напрямку «Політологія» та напрямку «Міжнародні відносини» - 22 грудня 2015 
році очікується перший захист магістерських робіт у Варшавському університеті 
(3 магістранти-політологи).  

У рамках угоди про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти 
і науки України і Міністерства освіти КНР в 2015 р. на базі Національного 
університету «Острозька академія» студентами продовжується вивчення курсу 
китайської мови під керівництвом професора Синьцзянського університету Фейди 
Умара.  

Станом на грудень 2015 року у Національному університеті «Острозька 
академія» навчаються 3 іноземних студенти навчаються на заочному відділенні 
(факультет політико-інформаційного менеджменту) та денній формі навчання 
(гуманітарний факультет, факультет романо-германських мов).  

У 2015 році Національний університет «Острозька академія» брав участь у 
наступних міжнародних рейтингах провідних ВНЗ світу: 

- QS Quaquarelli World University Rankings; 
- Thomson Reuters University ranking (Times Higher Education); 
- U-Multirank; 
- Webometrics та ін. 
Приємно відзначити, що НУОА вперше потрапив до публічної частини 

престижного рейтингу університетів країн Європи та Центральної Азії, що 
розвиваються, QS Quaquarelli EECA та посів 10 сходинку у списку найкращих 150 
українських вишів.  

Спільні наукові дослідження 

Факультет політико-інформаційного менеджменту – Католицький 
університет ім. Яна Павла ІІ у Любліні, Стокгольмський університет, Болонський 
університет, Державна вища професійна школа у Замості, Сілезький університет, 
Варшавський університет та ін. 

Економічний факультет – Поліський державний університет, Білоруський 
національний технічний університет, Білоруський державний економічний 
університет, Інститут економіки НАН Білорусі, Вища Школа Бізнесу і 
Підприємництва у Островці Свєнтокшиському та ін. 

Факультет міжнародних відносин – Університет Марії Кюрі-Склодовської, 
Варшавський університет, Католицький університет ім. Яна Павла ІІ у Любліні, 
Поморська академія у Слупську, Державна Вища Професійна Школа ім. Якуба з 
Парадижу у Гожуві Вєлькопольському, Торонтський університет та ін. 
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Факультет романо-германських мов - Університет Рену, Університет ім. 
Яна Кохановського у Кєльце, Інститут Сервантеса, Мюнхенський університет 
перекладознавства та ін. 

Гуманітарний факультет – Ягелонський університет, Мединський 
університет, Університет ім. Яна Кохановського у м. Кєльце, Університет Зеленої 
Гури, Варшавський університет. 

Інститут права ім. І. Малиновського – Університет ім. А. Міцкевича у 
Познані, Варшавський університет, Печський університет та ін. 

 

Участь НУОА у міжнародних грантових проектах у 2015 р. 
1) У лютому 2014 року ВМС НУОА оформлено грантову заявку та подано до 

Європейської комісії за посередництвом Католицького університету ім. Яна 
Павла ІІ. Назва проекту - «Професійна нефілологічна освіта для потреб ринку 
праці», сума дофінансування становила 98 тис.грн. Проект схвалений, отримав 
фінансування та завершився у червні 2015 року. 

 
2) У січні 2015 р.  ВМС НУОА оформлено грантову заявку та подано до 

організації «Канада Світ Молодь». Назва проекту - «Зелений університет», сума 
дофінансування становила 5870 ам. дол. Проект схвалений, отримав 
фінансування та завершився. 

 
3) У лютому 2015 року ВМС НУОА оформлено грантову заявку та подано до 

Європейської комісії. Назва проекту - «Психологічна освіта, реабілітація і 
підтримка осіб, постраждалих від кризових трансформацій на Східній Україні», 
сума до фінансування в рамках проекту становила 850423,00 євро. Проект не 
отримав фінансування, і на початку 2016 року планується повторна подача 
доопрацьованого проекту. 

 
4) У березні 2015 року ВМС НУОА оформлено грантову заявку та подано до 

Європейської комісії у рамках програми Еразмус+. Назва проекту - 
«Європейський досвід у формуванні національної моделі управління реформами», 
сума дофінансування в рамках проекту становила 27440,00 євро. Проект не 
отримав фінансування. 

 
5) У березні 2015 року ВМС НУОА спільно з факультетом політико-

інформаційного менеджменту оформлено грантову заявку та подано до 
Європейської комісії за посередництвом Католицького університету ім. Яна 
Павла ІІ у рамках програми Еразмус+. Назва проекту - «Програма академічної 
мобільності», сума дофінансування в рамках проекту становить 117 тис.грн. 
Проект отримав фінансування і його реалізація розпочнеться 15 лютого 2016 р. 

 
6) У березні 2015 року ВМС НУОА спільно з гуманітарним факультетом 

оформлено грантову заявку та подано до Європейської комісії за посередництвом 
Університету Зєльоної Гури у рамках програми Еразмус+. Назва проекту - 
«Програма академічної мобільності», сума дофінансування в рамках проекту 
становить 427 тис. грн. Проект отримав фінансування і його реалізація 
розпочнеться 15 лютого 2016 р. 



 49 

 
7) У березні 2015 року ВМС НУОА спільно з факультетом політико-

інформаційного менеджменту оформлено грантову заявку та подано до 
Європейської комісії за посередництвом Сілезького Університету у рамках 
програми Еразмус+. Назва проекту - «Програма академічної мобільності», сума 
дофінансування в рамках проекту становила 427 тис.грн. Проект отримав 
фінансування і його реалізація розпочнеться 15 лютого 2016 р. 

 
 
 

Ефективність використання держмайна 

 

Матеріально-технічна база 

На балансі Національного університету «Острозька академія» обліковується 
85 споруди  загальною площею 46961 кв.м, із них 10 гуртожитків -11063 кв.м, 7 
квартир- 947 кв.м, 7  готельних номерів.  

На сьогоднішній день функціонує 10 гуртожитків. Загальна кількість 
проживаючих по гуртожитках становить – 1036  студентів.  

Національний університет «Острозька академія» має нове, сучасне 
приміщення наукової бібліотеки; редакційно-видавничий відділ; сучасну 
спортивну базу – стадіон, спортзал, тенісні корти; студентські гуртожитки; 
приміщення клубу, в якому функціонує культурно-мистецький центр 
університету.  

В університеті функціонують підрозділи господарської частини, завдяки чому 
матеріальна база утримується в належному стані. Для створення умов для 
реалізації навчального процесу, забезпечення надійності експлуатації всіх 
приміщень здійснюється  контроль за дотриманням санітарних вимог, норм 
утримання усіх приміщень закладу  та за санітарним станом прилеглих територій.  
Проводиться нагляд за дотриманням вимог технічної експлуатації будівель, 
відповідність їх вимогам охорони праці, проведенням поточного та капітального 
ремонту. Ведеться контроль та облік по забезпеченню необхідними  
протипожежними  засобами та обладнанням споруд. 

Протягом звітного року вдалось виконати капітальні та поточні роботи у 

гуртожитках,  приміщеннях навчальних корпусів, адмінприміщеннях , у 
службових квартирах , а саме: 

Таблиця 17  

Проведені роботи в гуртожитках 

№ 
гуртожитку 

Адреса 
Площа, 

м2 
К-ть 
місць 

Вид проведенних робіт 

2 
пр. 

Незалежності,41 
288,85 28 

Поточний ремонт: водоемульсійне 
пофарбування стін та стелі, пофарбування 
панелей, пофарбування вікон та дверей ,  
благоустрій території, ремонт покрілі, 
ремонт водопровідної системи. 

3 
пр. 

Незалежності,51 
733,77 76 

Поточний ремонт: ремонт покрівлі, 
водоемульсійне пофарбування  стелі та стін 



 50 

2-х поверхів, пофарбування панелей в кухні 
,побілка стелі в душових, перефарбування 
чаш генуа. 

4 
вул. 

Древлянська,22 
1152,0 130 

Поточний ремонт: : пофарбування стін і 
стель в місях загального користування 
водоемульсійними фарбами -  210 кв.м. 
Фарбування масляними фарбами -  290 кв.м. 
(вікон – 24 шт., дверей – 26 шт., перегородок 
– 8 шт.,стін і стелі в душових, труб 
водопроводу і опалення , радіаторів опалення 
– 15 шт.,фарбування підлоги у місцях 
загального користування ,сходового маршу 
,полос та плінтусів ). Лакування перил. 
Миття вікон та прання та прасування тюлей. 
Ремонт електричних плит (заміна комфорок і 
перемикачів). Заміна запірної арматури в 
котельні. Благоустрій прилеглої території. 
 

5 

пр. 
Незалежності, 

53 
283,22 15 - 

6 

пр. 
Незалежності,45 

1123,8 142 
 поточний ремонт місць загального 
користування приміщень  гуртожитку ,  
пофарбування та побілка. 

7 

вул.  Татарська 776,00 94 

Пофарбування стін та стелі у місцях заг.  
користування, фарбування панелей, 
фарбування підлоги у туалетах кімнаті 
гігієни, кухнях, фарбування дверей – 14 шт, 
пофарбування вхідного тамбура всередині та 
ззовні. 

8 

пр. 
Незалежності,52 

600,30 73 

Поточний ремонт- малярні роботи , 
встановлення пандусів –пож. вихід, 
пофарбування стін у місцях загального 
користвавння 2х пов., виготовлено та 
пофарбовано контейнери – 2 шт  . 

 

пр. 
Незалежності,62 

557,70 63 

Поточний ремонт всіх приміщень,   заміна 
підлоги у кухні на плиточну, ремонт 
вхідного навісу, заміна змішувачів 3 шт, 
відремонтовано 4 ліжка, 8 стільців. 

10 
пр. 

Незалежності,60 
2754,0 273 

9 

1 
Пр. 

Незалежності,5 
1611,7 130 

Поточний ремонт:пофарбування стін і стель 
в місцях загального користування 
водоемульсійними фарбами - 280 кв.м. 
Фарбування масляними фарбами – 308 кв.м.( 
вікон – 30 шт., дверей – 20 шт., перегородок 
– 10 шт., труб системи опалення ,  радіаторів 
– 20 шт.,  фарбування підлоги у кухнях і 
кімнаті жіночої гігієни , фарбування 
сходових маршів , полос і плінтусів ). 
Лакування дверей – 15 шт. Лакування всіх 
перил. Миття вікон та прання та прасування 
тюлей.  
   Встановлення бойлерів – 2 шт. Ремонт 
електричних плит (заміна комфорок і 
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Таблиця 18  

 

Проведені роботи в адміністративних корпусах 

 

 

 

перемикачів). Благоустрій прилеглої 
території . 
Протягом 2014 – 2015 років у готельних 
номерах проживали 337 осіб . Заробіток 
становить 15020 грн. В період вступної 
кампанії безкоштовно проживали 180 
абітурієнтів з батьками.  
 

№ 
Обєкт,  

Назва робіт 
Площа, 

м2 
К-ть 
місць 

Вид проведенних робіт 

2 Навчальний корпус 9418  

Поточний ремонт аудиторій, ремонт редакційно-
видавничого відділу, поточний ремнт архіву 
діаспори, ремонт покрівлі, влаштування подіуму, 
,циклювання та ремонт паркету ауд №43, заміна 
дверей ауд №32, заміна водопроводу санвузол 1 
навч. Корпусу, заміна вікон головного крпусу  

3 Котедж №2а 153   Поточний ремонт  на суму- 45000 грн. 

4 Капітальний ремонт  186  

 Гуртожиток №4 (всього 163285 грн) 
  -Фарбування фасаду 5732грн 
  - Капітальний ремонт покрівлі 157553грн 

 Ремонт покрівлі діаспори 73722 грн; 
 Ремонт покриття трибун кортів 24498 грн; 
 Гуртожиток №6 - 425799 грн. 

 - Поточний ремонт фасаду 6-го гуртожитку: 
24575 грн  
 - Переобладнання підвалу під бойлерну: 13888 
грн 
 - Капітальний ремонт санвузлів: 270336 грн 
 - Ремонт сходів в гуртожиток: 12000 грн 
 - Переобладнання системи гарячого 
водопостачання до гуртожитку №6       165000 
грн  

 Улаштування водовідвідної канави за 8-ми 
квартирним будинком; 

 Утеплення фасаду старомонастирського 
корпусу  

 Стеля аудиторія №43 
 Заміна вікон в головному корпусі в 

кількості 35шт. улаштування відкосів. 
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 Таблиця 19  

Об’єкти будівництва 

 

Експлуатаційно- технічний відділ 

 

На балансі НУ «ОА» знаходяться 8 одиниць автомобільної техніки. 
Обслуговують техніку 3 водії. Вся техніка в справному стані та експлуатується. 
Ведеться контроль за випуском автомобілів у рейс згідно поданих заявок. 
Проведено капітальний ремонт автобуса «Богдан» та передано в  військомат. 

Важливим також є виконання завдань з реалізації державної програми 
енергозбереження у навчальному закладі. Згідно з затвердженим планом на всіх 
об’єктах встановлене обладнання системи контролю за споживанням водних та 
енергетичних ресурсів. У літній період проводяться заходи по підготовці до 
осінньо-зимового періоду всіх об’єктів що експлуатуються, а саме: проводиться 
комплексна ревізія обладнання, ревізія фільтрів очистки води, окремий ремонт та 
заміна  неефективної системи опалення, а також залучаються спеціалісти, що 
проводять налагоджування теплотехнічного устаткування газових котелень.  

 

 

Фінансово-економічна діяльність  

Фінансова діяльність Національного університету «Острозька академія» 
направлена на фінансове забезпечення навчально-виховного процесу, науково-
дослідної роботи та створення соціально-побутових умов для навчання і праці та 
здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків, який розробляється щороку 
відповідно до «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 та внесеними до нього змінами 
та доповненнями. 

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до Закону України  
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» згідно з планом 
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (наказ Державного 
казначейства України, Міністерства фінансів України від 10.12.1999 року №114 зі 
змінами та доповненнями). 

Посадові оклади працівників університету встановлені згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

№ Обєкт Площа, м2 
К-ть 
місць 

Вид 
проведенних 

робіт 

1 
Будівництво навчального корпусу, 

пр. Незалежності,3 
10000 кв.м  

Освоєно коштів  
 

Станом на  
01.10.2015 р.   
25 542 974,85 

грн. 
За поточний рік 

4 757 691,35 грн. 
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працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та змінами 
до нього. 

У 2015 році фінансування університету здійснюється за наступними 
бюджетними програмами: 

2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівня 
акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики; 

2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання 
робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, 
виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів 
вищими навчальними закладами  та науковими установами, підготовка наукових 
кадрів, фінансова підтримка об’єктів, що становлять національне надбання; 

Загальний обсяг  фінансування Національного університету «Острозька 
академія» за бюджетною програмою 2201160 у 2015 році відповідно до 
кошторису доходів та видатків зі внесеними змінами складає 56745,2 тис.грн., в 
тому числі фінансування із загального фонду – 26439,7 тис.грн та із спеціального 
фонду – 30305,5 тис.грн. 

У 2015 році за даною бюджетною програмою за рахунок коштів загального  
фонду передбачені  поточні видатки у сумі 26439,7 тис.грн для покриття витрат з 
оплати праці працівників з нарахуваннями, з харчування студентів з числа дітей-
сиріт, з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, з виплати стипендії студентів 
та інших поточних видатків.  

За рахунок  коштів спеціального фонду університет підтримує в належному 
санітарно-технічному стані будівлі навчальних корпусів і гуртожитків, модернізує 
та збільшує комп’ютерну мережу, поповнює лабораторну базу, здійснює в 
повному обсязі оплату комунальних послуг та інших господарських видатків. 
Загальна сума коштів витрачених за 11  місяців  2015 року на будівництво  
навчального корпусу  – 4250,3 тис. грн., на придбання обладнання та 
комп’ютерної техніки   268,2  тис. грн., на поповнення книжкового фонду 
бібліотеки та періодичних видань  –  77,4 тис. грн.,. 

Крім цього,  кошти спеціального фонду у 2015 році витрачались на 
організацію та проведення заходів для студентів, соціальні виплати 
співробітникам, на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, на 
оплату послуг, відряджень. 

На оплату комунальних послуг за 2015  рік у кошторисі доходів та видатків 
передбачено 3288,8 тис. грн. За 11 місяців 2015 року на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв  витрачено 2186,7 тис. грн. 

У 2015 році забезпечено виконання кошторису по доходах і видатках, та 
станом на 1.12.2015 року відсутня заборгованість з виплат стипендії, заробітної 
плати та оплати комунальних послуг. 

 Обсяг  фінансування Національного університету «Острозька академія» за 
бюджетною програмою 2201040 (наука)  у 2015  році відповідно до кошторису 
доходів та видатків  складає 898,9  тис.грн., в тому числі за рахунок загального 
фонду 629,8 тис.грн, за рахунок спеціального фонду 269,1 тис.грн. Видатки по 
загальному фонду передбачені на проведення чотирьох фундаментальних 
досліджень на суму  629,8  тис.грн.  

Станом на 1 листопада 2015 року в університеті  проводиться повна 
інвентаризація основних засобів і матеріальних цінностей, грошових коштів, 
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грошових документів та розрахунків із дебіторами і кредиторами. 
 

Дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу 

 
За 2015 рік у НУОА відбулося 3 перевірки та 1 ревізія фінансово-

господарської діяльності університету: 
1. Позапланова перевірка Управління пенсійного фонду достовірності 

відомостей поданих до реєстру застрахованих осіб ( 28.04.2015-29.04.2015 року).  
2. Перевірка правильності використання коштів фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності (20.07.2015-23.07.2015 року). 
3. Планова перевірка додержання і виконання вимог у сфері пожежної і 

техногенної безпеки, цивільного захисту приміщень і території НАОА 
(17.08.2015-31.08.2015 року). 

4. Ревізія фінансово-господарської діяльності Національного 
університету «Острозька академія» за період з 1 травня 2012 року по 31 серпня 
2015 року. (з 30вересня 2015 року по 4 грудня 2015 року). 

За результатами перевірок  та ревізії були  виявлені певні недоліки, які 
усувались одразу під час перевірок та ревізії, а також було розроблено та 
виконано низку заходів по їх виправленню, про що було проінформовано 
відповідні контролюючі органи.  

Зокрема, під час ревізії фінансово-господарської діяльності НаУОА 
відповідно до акту 17-03-06/63 від 07.12.2015 було висловлено претензію 
стосовно способу зарахування орендної плати, а саме в рахунок здійснення 
орендарем (Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою) поліпшень відповідно до рішення Рівненської обласної ради № 1121 
від 20 грудня 2013 року. Національним університетом «Острозька академія було 
подано позов до суду про скасування п.1 зазначеного рішення для остаточного 
унормування означеної проблеми. 

 

Діяльність 

юридичного відділу НаУОА  
І. Претензійно-позовна робота. 
- Підготовлено 107 претензій боржникам по оплаті освітніх послуг.  
- Подано 5 позовів до боржників — з них: 
- 3 завершено (задоволено на загальну суму 29 425 грн. 33 коп з них сплачено 
13 183 грн. 33 коп.) 
- 2 на стадії розгляду (на загальну суму 14 184 грн. 99 коп.) 
 2 позови в процесі підготовки. 
ІІ. Консультаційно-договірна робота: 
- Розроблено і зареєстровано близько 100 договорів. 
- Надано понад 200 роз'яснень застосування чинного законодавства. 
 

 
Ректор 
Національного університету 
«Острозька академія», проф.     І.Д.Пасічник 

 


