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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 
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казначейства, має печатку і штамп, атрибути юридичної особи та власну 

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. 

У 2016 році виповнилося 440 років з часу заснування першого вищого 

навчального закладу України та Східної Європи - Острозької слов’яно-греко-

латинської академії. Верховна Рада України прийняла Постанову (від 

2 лютого 2016 року № 971-VIII) про урочисте відзначення означеного 

ювілею на державному рівні. 
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.  

У 2016 році Національний університет «Острозька академія» посів 

шосту сходинку серед українських вищих навчальних закладів та 650-те 
місце в світі відповідно до міжнародного рейтингу Round University 

Ranking.  

У 2016 році Національний університет «Острозька академія» посів 

дев’яту сходинку серед українських вишів у рейтингу оцінювання 

університетів QS-2016 у європейських країнах, що розвиваються, і країнах 

Центральної Азії (ВЕЦА). 

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. 

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. 

У 2016 році Острозька академія вп’яте потрапила до Книги рекордів 

України в категорії «Масові заходи». 

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 Національному університеті "Острозька академія"   діє єдиний в 

регіоні Центр практичної психології та психотерапії. Структурний 

підрозділ створений з метою підготовки 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.  
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Унікальними науковими центрами університету, аналогів яких немає в 

Україні, є Центр юдаїки, Центр ісламознавчих досліджень та Центр 

релігієзнавства, науково-дослідний центр «Інститут досліджень 

української діаспори». 

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. 

У науково-дослідному центрі «Інститут 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». 

У Національному університеті функціонує 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.  

У 2016 році колективом НаУОА схвалено новий Стратегічний план 

розвитку Національного університету «Острозька академія» на 2016–2026 

рр. «Острозька академія – 450». 

 

 

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 
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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 заступником голови 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 навчально-

науковий Інститут права імені І. Малиновського. Навчальний процес в 

університеті забезпечують 23 кафедри. Крім навчально-наукового Інституту 

права і факультетів, структурними підрозділами  є: аспірантура; науково-

дослідні центри та лабораторії; Факультет заочно-дистанційного навчання та 
післядипломної освіти; Центр соціальних досліджень; науково-дослідний 

центр «Інститут досліджень української діаспори»; Центр юдаїки; Центр 

ісламознавчих досліджень; Центр практичної психології та психотерапії 
тощо; спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук, наукова бібліотека, видавничий відділ, 

інформаційно-рекламний відділ (студентська газета, студентське радіо, 

інтернет-радіо); відділ міжнародних зв’язків  та фандрайзингу; фінансово-

бухгалтерська служба; відділ кадрів; юридична служба; експлуатаційно-

технічний відділ тощо. 

 

 

Кадрове забезпечення діяльності університету 
 

В університеті на 31.12.2016 р. працює  421 осіб, із них: 

- науково-педагогічних працівників -   211 осіб, 

- докторів наук, професорів –   40 осіб, 

- кандидатів наук, доцентів -   128  осіб, 

- адміністративно-керівний персонал -  28  осіб, 

- навчально-допоміжний персонал -   90 осіб, 

- обслуговуючий персонал -   92 особи. 

         У науково-дослідних лабораторіях, інститутах фундаментальних 

наукових досліджень, працювало 19 осіб, із них: 

- наукових співробітників – 18 осіб,  

- мають ступінь доктора наук -  7 осіб, 
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- кандидата наук – 11 осіб. 

Аналіз кількісного та якісного складу працівників у наукових підрозділах 

свідчить, що наукові співробітники складають 94,7% від загальної кількості 
працюючих, та 5,3% складають допоміжний персонал. Науковці, що мають 

науковий учений ступінь доктора наук, вчене звання  професора, складають 

36,8, кандидата наук, доцента –  57,9 %. 

          За віком: до 30 років (3 особи) – 15,8%, 

                          від 30-40 років (5 осіб) – 26,3%, 

                          від 40-60 років (11 осіб) – 57,9%, 

                         пенсійного віку немає. 
 Серед науково-педагогічного складу: викладачі, що мають науковий 

ступінь доктора наук, вчене звання професора, становлять 18,9% від загальної 
кількості, а кандидата наук, вчене звання доцента – 60,7 %. 

         За віком: до 30 років ( 36 осіб) -  17,1 %, 

                         від 30  до 40 років (83 особи) -  39,3 %, 

                         від 40  до 60 років ( 77 осіб)  -  36,5%, 

                         пенсійного віку ( 15 осіб) –  7,1%. 

           У 2016 році  було прийнято  9 осіб та звільнено 6 осіб. 

Із звільнених штатних науково-педагогічних працівників та наукових: 

•у зв’язку із закінченням строку трудового договору – 3 особи; 

•за угодою сторін – 2 особи; 

•за власним бажанням — 1 особа. 

Аналіз кількісного та якісного складу сумісників за звітний період з січня 

2016 р. по грудень 2016 року засвідчив, що в університеті працювало зі 
сторонніх організацій:  

•докторів наук, професорів – 14 осіб; 

•кандидатів наук, доцентів – 17 осіб; 

•викладачів-практиків – 5 осіб. 

Навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу з січня 2016 р. по 

грудень 2016 р. було прийнято 20 осіб, а звільнено 24 осіб, з них: 

•у зв’язку із  закінченням строку дії трудового договору – 3 особи (3 особи 

сезонні); 
•за власним бажанням - 14 осіб; 

•за угодою сторін – 7 осіб. 

Серед наукових та науково-педагогічних працівників університету працює: 
•2 академіка АН Вищої школи України; 

•24 Відмінників освіти України; 

•2 Заслужених діячів науки і техніки України; 

•9 Заслужених працівників освіти України; 

•8 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; 
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•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 
 

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 – 15 з ліцензованим 

обсягом прийому – 625 осіб (денна форма навчання), 530 (заочна форма 

навчання). 

 

Таблиця 1 
Напрями підготовки бакалаврів 

№ з/п Шифр, назва спеціальності  
(перелік 2010 року) 

Шифр, назва спеціальності  
(перелік 2015 року) 

1 6.020101 Культурологія 034 Культурологія 

2 6.020105 Документознавство та 

інформаційна діяльність 

029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

3 6.020301 Філософія 033 Філософія 

4 6.020302 Історія 032 Історія та археологія 

5 6.020303 Українська мова і література 035.01 Філологія. Українська мова і 
література 

6 6.020303 Мова і література 

(англійська) 

035.04 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включено)  

7 6.030102 Психологія 053 Психологія 

8 6.030104 Політологія (за сферами 

політичної діяльності) 
052 Політологія 

9 6.030201 Міжнародні відносини 055 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

10 6.030205 Країнознавство 055 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

11 6.030301 Журналістика 061 Журналістика 

12 6.030401 Правознавство 081 Право 

13 6.030502 Економічна кібернетика 051 Економіка 

14 6.030508 Фінанси і кредит 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

15 6.030509 Облік і аудит 071 Облік і оподаткування 
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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  
(перелік 2010 року) 

Шифр, назва спеціальності  
(перелік 2015 року) 

1 7.02010101 Культурологія 034 Культурологія 

2 7.02010501 Документознавство та 

інформаційна діяльність 

029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

3 7.02030302 Мова і література 

(англійська) 

035.04 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включено)  

4 7.03040101 Правознавство 081 Право 

5 7.03050201 Економічна кібернетика 051 Економіка 

6 7.03050801 Фінанси і кредит 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 
 

Загальна кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
магістрів, - 16 з ліцензованим обсягом прийому 360 осіб (денна форма 
навчання), 195 (заочна форма навчання). 

Кількість спеціальностей, акредитованих за ІV рівнем, - 15. 
 

 Таблиця 3 
Спеціальності підготовки магістрів 

№ з/п Шифр, назва спеціальності  
(перелік 2010 року) 

Шифр, назва спеціальності  
(перелік 2015 року) 

1 8.02010101 Культурологія 034 Культурологія 

2 8.02010501 Документознавство та 

інформаційна діяльність 

029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

3 8.02030102 Релігієзнавство 031 Релігієзнавство 

4 8.02030103 Богослов'я (теологія) 041 Богослов'я 

5 8.02030201 Історія 032 Історія та археологія 

6 8.02030301 Українська мова і 
література 

035.01 Філологія. Українська мова і 
література 

7 8.02030302 Мова і література 

(англійська) 

035.04 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включено)  

8 8.03010201 Психологія 053 Психологія 

9 8.03010401 Політологія (за сферами 

політичної діяльності) 
052 Політологія 

10 8.03020101 Міжнародні відносини 055 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
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11 8.03020501 Країнознавство 055 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

12 8.03030101 Журналістика 061 Журналістика 

13 8.03040101 Правознавство 081 Право 

14 8.03050201 Економічна кібернетика 051 Економіка 

15 8.03050801 Фінанси і кредит 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

16 8.03050901 Облік і аудит 071 Облік і оподаткування 

 

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 
спеціальнос
ті 

Культурологія ІV 1. Культура 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

ІV 

Релігієзнавство  ІV 

Богослов’я (теологія) ІV 

Історія  ІV 

Філологія. Українська мова та 

література 

ІV 

2. Гуманітарні науки 

Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно 

ІV 

Міжнародні відносини ІV 3. Міжнародні 
відносини Країнознавство  ІV 

 Психологія  ІV   4. Соціально-політичні 
науки  Політологія ІV 

 Економічна кібернетика ІV 

 Фінанси ІV 

  5.  Економіка та 

підприємництво 

 Облік і аудит ІІ, ІV* 

  6. Право   Правознавство  ІV 

 7.  Журналістика та 

інформація 

Журналістика ІV 

 

* Спеціальність ліцензована, але ще не акредитована за даним рівнем. 
 

 Кількість студентів, які зараз навчаються в університеті, становить 2867 

осіб, із них на денній формі навчання – 2316, на заочній – 551 особи. 

У 2016 році в університеті завершили відповідний цикл навчання 617 
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студентів. За денною формою – 457 студентів (із них 398 бакалаврів, 23 

магістрів, 36 спеціалістів) та заочною – 160 студентів (із них 102 бакалавр, 3 

магістри та 55 спеціалістів). 

 

 

Прийом на навчання 

Для забезпечення діяльності Приймальної комісії та проходження вступної 
кампанії у 2016 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 і дотримано виконання законів.  

Для якісного та ефективного проходження вступної кампанії було 

забезпечено функціонування консультаційного телефону приймальної комісії 
та окремо для кожного факультету, організовано консультаційні дні для 

абітурієнтів, а також прийом громадян з питань вступної кампанії, з метою 

своєчасного реагування на зауваження, скарги, пропозиції абітурієнтів та їх 

батьків організовано «гарячу лінію» та «скриньку довіри».  

Прийом документів розпочато 11 липня 2016 року. Реєстрацію заяв 

абітурієнтів здійснювали  в ЄДЕБО. Для забезпечення відкритості і прозорості 
вступної кампанії залучали до її проходження студентський волонтерський 

корпус, використовуючи ресурси студентського самоврядування. 

Ліцензований обсяг прийому на перший курс у 2016 році становить 625 

осіб, максимальний обсяг державного замовлення 236 і надано рекомендації до 

зарахування в повному обсязі. 
Загальний конкурс  по університету становить – 8,4. Конкурс на окремі 

спеціальності становить від 3 до 25 осіб. Конкурс на державне замовлення – 

19,7, конкурс на окремі спеціальності  за державним замовленням від 9 до 71. 

49 %  вступників визначили пріоритетність  від 1 до 5. Конкурсні бали  в 

межах 196,7 – 166,8 мають 61%  вступників. 

Таблиця 5 

 

Інформація про кількість заяв від абітурієнтів, загальний конкурс та на 

державне замовлення, які вступали за ступенем бакалавра  

в Національному університеті «Острозька академія» у 2016 р. 

Спеціальність Ліцензований 

обсяг прийому 

Загальний 

конкурс 

Конкурс на 

держ.замовлення 

Всього 

поданих 

заяв 

035 Філологія. Спеціалізація: Мова і література 

(англійська, німецька) 
65 12,24 25,84 801 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа. Спеціалізація: Документознавство та 

інформаційна діяльність 

40 3,55 20,29 142 

051 Економіка. Спеціалізація: Економічна 25 7,16 11,19 179 
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кібернетика 

072 Фінанси. Спеціалізація: Фінанси і кредит 65 3,92 8,23 255 

034 Культурологія 30 6,47 19,4 194 

035 Філологія. Спеціалізація: Українська мова і 

література 
35 10,71 12,1 375 

061 Журналістика 25 5,92 29,6 148 

081 Право. Спеціалізація: Правознавство 105 8,98 37,72 943 

053 Психологія 50 8,88 37 444 

032 Історія та археологія 30 11,27 21,13 338 

071 Облік і оподаткування. Спеціалізація: 

Облік і аудит 
30 5,17 15,5 155 

055 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. Спеціалізація: 

Регіональні студії 

25 9,88 27,44 247 

033 Філософія 40 2,78 9,25 111 

052 Політологія 35 7,8 22,75 273 

055 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. Спеціалізація: 

Міжнародні відносини 

25 25,64 71,22 641 

 

Таблиця 6 

Інформація про зарахування за спеціальностями вступників ступеня 

бакалавра 

в Національному університеті «Острозька академія» у 2016 р. 

 

Спеціальність 
Ліцензований 

обсяг  

Зараховано 

державне 
замовлення 

Зараховано 

за кошти  

фізичних 

осіб К-сть студентів 

081 Право. Спеціалізація: Правознавство 
105 23 82 105 

071 Облік і оподаткування. Спеціалізація: Облік і 
аудит 30 10 6 16 

072 Фінанси. Спеціалізація: Фінанси і кредит 
65 29 13 42 

051 Економіка. Спеціалізація: Економічна 

кібернетика 25 16 9 25 

035 Філологія. Спеціалізація: Мова і література 

(англійська, німецька) 65 31 34 65 

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. Спеціалізація: Регіональні студії 
25 12 13 25 

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. Спеціалізація: Міжнародні 
відносини 

25 6 19 25 

032 Історія та археологія 30 13 17 30 

052 Політологія 35 9 20 29 

053 Психологія 50 11 38 49 
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029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна 

діяльність 40 8 11 19 

061 Журналістика 25 4 21 25 
035 Філологія. Спеціалізація: Українська мова і 
література 35 28 7 35 

034 Культурологія 30 11 12 23 

033 Філософія 40 10 7 17 

 

Таблиця 7 

 

 Інформація про конкурсні бали вступників, які зараховані на перший курс 

ступеня бакалавра в НаУОА в 2016 р. 

державне замовлення  
Спеціальність 

  
максимальний мінімальний  

035 Філологія. Спеціалізація: Мова і література (англійська, 

німецька) 
196,7 182,7 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність 
184 177,5 

051 Економіка. Спеціалізація: Економічна кібернетика 190,8 169,8 

072 Фінанси. Спеціалізація: Фінанси і кредит 183 169,6 

034 Культурологія 186,5 174,3 

035 Філологія. Спеціалізація: Українська мова і література 186,35 175,4 

061 Журналістика 192,95 190,05 

081 Право. Спеціалізація: Правознавство 191,1 182,7 

053 Психологія 186,5 177,7 

032 Історія та археологія 183,35 178,3 

071 Облік і оподаткування. Спеціалізація: Облік і аудит 194,7 163,5 

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. Спеціалізація: Регіональні студії 
194,4 186,3 

033 Філософія 178,8 166,8 

052 Політологія 185 178,6 

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. Спеціалізація: Міжнародні відносини 
192 186,2 

 

Серед абітурієнтів заочної форми навчання найбільшим попитом 

користуються спеціальності: 035 Філологія. Спеціалізація: Мова і література 
(англійська, німецька); 081 Право. Спеціалізація: Правознавство; 053 

Психологія; 072 Фінанси. Спеціалізація: Фінанси і кредит; 055 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Спеціалізація: 

Регіональні студії. 
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У 2016 році на заочну форму навчання  за ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем) бакалавра зараховано – 133 осіб; за ступенем 

спеціаліста – 26 осіб; за ступенем магістра – 79 осіб. 

 

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: активне використання соціальних мереж для підтримки контактів із 
абітурієнтами; використання інтернет-ресурсів для проведення 

профорієнтаційних заходів;  проведення вебінарів з метою популяризації 
спеціальностей; розроблено презентацію університету у мультимедійній 

системі Prezi; залучення студентської молоді та представників Братства спудеїв 

НаУОА до профорієнтаційної роботи тощо. 

 

 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

 

     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 8 спеціальностями. 

При цьому слід зазначити, що розширення мережі аспірантури ведеться 

постійно. У 2016 р. відповідно до «Закону про вищу освіту» в НаУОА 

здійснили набір в аспірантуру для підготовки здобувачів вищої освіти за третім 

(освітньо-науковим) рівнем зі спеціальностей: 

032 Історія та археологія  

031 Релігієзнавство  

033 Філософія  

035 Філологія  

052 Політологія  

053 Психологія  

081 Право  

073 Менеджмент  
Протягом звітного періоду через аспірантуру було підготовлено 7 

аспірантів стаціонарної форми навчання та 8 аспірантів заочної форми 

навчання. На даний час 67 осіб є аспірантами нашого університету (49 чол. 

навчається за державним замовленням, 18 – на умовах контракту) . 

 

Таблиця 8 
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Виконання плану прийому в аспірантуру за держзамовленням 

 
2015 рік 2016 рік 

Кількість  

осіб 

Відсоток виконання 

держзамовлення 

Кількість  

осіб 

Відсоток виконання 

держзамовлення 

14 100  20 100  

 

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 2016 р. було 

зараховано до аспірантури НаУОА 25 осіб, з них за державним замовленням – 

20, на умовах контракту – 5. 

 

Таблиця 9 

Якісний склад вступників до аспірантури 

 
Якісні показники 2016 р. 

мають червоні дипломи 12 

мають публікації 21 

мають стаж роботи 16 

складені канд.іспити 1 

 

Постійно здійснюється прийом кандидатських іспитів з філософії, 
іноземної мови, історії України, релігієзнавства, історіографії та 

джерелознавства, педагогічної та вікової психології. 
У 2016 році у НаУОА діяли спеціалізовані учені ради по захисту 

кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня: 

- кандидата історичних наук та філософських наук за спеціальністю 

09.00.11 – релігієзнавство (історичні, філософські науки) К.48.125.01. 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. Голова спеціалізованої ради доктор 

психологічних наук, професор Каламаж Р.В.;  

-  кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України 

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

Трофимович В.В. 

Викладачами та аспірантами університету за 2016 рік було захищено 7 

кандидатських дисертацій та 3 докторські.  
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- кандидатські дисертації: 

1. Щепанський В.В., лютий 2016 р. зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство 

(гуманітарний факультет); 
2. Шминдрук О.Ф., травень 2016 р. зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика (Навчально-науковий Інститут права ім. 

І.Малиновського НаУОА); 

3. Боржецька Н.Л., червень 2016 р. зі спеціальності12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика (Навчально-науковий Інститут права ім. 

І.Малиновського НаУОА); 

4. Костюк О.О., вересень 2016 р. зі спеціальності 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки (факультет романо-германських мов); 

5. Олішкевич С.В., жовтень 2016 р. зі спеціальності 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки (факультет романо-германських мов); 

6. Довгалюк Т.А., жовтень 2016 р. зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та 

вікова психологія (факультет політико-інформаційного менеджменту); 

7. Августюк М.М., жовтень 2016 р. зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія (факультет романо-германських мов). 

- докторські дисертації: 
      1. Цолін Д.В., травень 2016 р. зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, 

Африки, аборигенних народів Америки та Австралії (факультет романо-

германських мов); 

      2. Аверкина М.Ф., вересень 2016 р. зі спеціальності 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка (економічний факультет); 
      3. Мацієвський Ю.В., жовтень 2016 р. зі спеціальності 23.00.02 – політичні 

інститути та процеси (факультет політико-інформаційного менеджменту). 

Для підтримки аспірантів, молодих учених надається фінансова 
допомога, призначаються іменні стипендії. У 2016 р. стипендію Верховної 
Ради для найталановитіших молодих учених отримала доктор політичних 

наук Сидорук Т.В., стипендію Президента України аспірантка Каламаж В.О.   

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. 

 

 

 

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 
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 наукових робіт, що фінансуються за кошти Державного 

бюджету; 
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− 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, міжвузівських та 
міжрегіональних науково-практичних 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 наукових 

центрів:  

1. Науково-дослідний Центр ісламознавчих досліджень  

2. Науково-інформаційний Центр Європейського Союзу 

3. Науково-дослідний Центр європейських студій 

4. Науково-дослідний Центр «Інститут дослідження української 
діаспори» 

5. Науково-дослідний Центр Юдаїки 

6. Науково-експериментальний Центр практичної психології та 
психотерапії 

7. Центр соціальних досліджень,  

8. Центр глобальних стратегій управління; 

9. Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської 
та політичної спадщини академіка І. Малиновського; 

10. Центр канадознавства Національного університету «Острозька 
академія»; 

11. Центр політичних досліджень;  

12. Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони 

громадського здоров’я». 

 

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»,  
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9. Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»,  

10. Лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини»,  

11. Практична лабораторія «Релігійна журналістика»,  

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. 

15. Науково-дослідна лабораторія досліджень впливу соціо-еколого-

економічних процесів на національну безпеку та стійкий розвиток 

територіальних систем 

16. Науково-дослідна лабораторія інформаційних систем 

17. Науково-дослідна лабораторія гендерних 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 та кафедрі релігієзнавства і теології 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 2016 році реалізовувались такі науково-дослідні роботи, що 

фінансувались з держбюджету: 

1) Назва науково-дослідної роботи: Взаємовпливи східних і західних 

інтелектуальних традицій в дискурсі філософської думки середньовічної та 
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ранньомодерної України.  

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк Петро 

Михайлович. 

Номер держреєстрації: 0114U000575. 

Категорія роботи: фундаментальна. 

Фактичний обсяг фінансування у 2016 р. – 236,042 грн. 

Упродовж 2016 р. виконавці НДР працювали над завершальним етапом. 

Було обґрунтовано філософську значимість міжкультурних взаємозв’язків в 

українському суспільстві. Доведено унікальність української філософської 
традиції, в якій були реалізовані потенціали кількох цивілізаційних площин як 

результат перебування її на межі багатьох культурних ареалів. Визначено 

статус української філософської культури як синтезуючого начала східного й 

західного світоглядів. Узагальнено зв’язки між інтелектуальними традиціями, 

які визначали культурне. Релігійне та наукове життя українського суспільства у 

переод ранньомодерного часу. Визначено пріоритети подальшого вивчення 

національних філософій в Україні.  
За звітний рік було видано 6 монографій: 

1. Кралюк П. М. Острозький культурний осередок та становлення Києво-

Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк . – Київ : КНТ, 2016. 

– 240 с. 

2. Кралюк П. М., Пасічник І. Д., Якубович М. М. Острозька академія в 

філософській культурі України : [монографія] / П. М. Кралюк, І. Д. 

Пасічник, М. М. Якубович. – Київ : КНТ, 2016. – 482с. 

3. Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / Петро 

Кралюк. – Харків: Фоліо, 2016. – 394 с. 

4. Щепанський В. В. Кістка шамана. Нарис з історії ранньомодерного 

слов'янського езотеризму : монографія / В. В. Щепанський. - Рівне : О. 

Зень, 2016. - 159 с. 

5. Якубович М. М. Філософська думка Кримського ханства. Київ: Комора, 

2016. 

6. Якубович М. М. Коран: переклад смислів українською мовою. Ankara: 

Türkiye Diyanet Vakfı, 2016. 

Опубліковано 10 статей, зокрема 1 стаття у виданні Scopus (Yakubovych M. 

Crimean Scholars and the Kadizadeli tradition in 18th Century // Journal of Ottoman 

Studies. Vol. 49. 2016), 3 статті в інших наукометричних виданнях. Виконавці 
взяли участь у 28 конференціях як в Україні, так і за кордоном. 22-24 вересня 

2016 року в НаУОА було проведено Острозькі наукові читання. 

10 лютого 2016 р. відбувся захист дисертації: Рецепція релігійної філософії 
середньовіччя у «Треносі» М. Смотрицького [Текст] автореф. дис. …канд. 

філос. наук : 09.00.11 / Щепанський Віталій Вікторович; Нац. ун-т «Остроз. 
акад.». – Острог, 2016. – 20 с. [кандидатська дисертація; науковий керівник: д-р 

філос. наук, проф. Кралюк П. М.]. Наукове дослідження було високо оцінене на 
Х конкурсі імені Єжи Ґедройця. В. Щепанський отримав диплом (1 місце) за 
кандидатську роботу «Рецепція релігійної філософії середньовіччя у «Треносі» 

М. Смотрицького» у категорії  кандидатський робіт.  
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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: фундаментальна (код 2201040)   

Фактичний обсяг фінансування: 2016 р. – 124,328 грн.  

Упродовж 2016 р. здійснено підбиття підсумків теоретико-

методологічного, експериментального, здійснених в ході перших двох етапів 

НДР; проведено порівняльний аналіз закономірностей інтерференції як 

феномена пам’яті та метапам’яті; виокремлено спільні та відмінні аспекти 

феноменології інтерференції у вимірі пам’яті та метапам’яті; вивчена проблема 
наукового методу  вивчення метапізнання та практичного застосування 

експериментальних результатів (їх відповідності, валідності та надійності). За 

звітний період було надруковано 18 наукових публікацій, з них 8 - статей, з 
яких 1 стаття у фаховому видані та 6 в науково-метричних базах. Взято участь 

у 3 всеукраїнських та 2 міжнародних науково-практичних конференціях, 

Захищено 6 кваліфікаційних робіт в межах даної тематики, стандартизовано 

психодіагностичну методику «Метакогнітивна обізнаність» (МІА). Захищено 2 

дисертаційних дослідження (1. Ілюзія знання в метакогнітивному 

моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. психол. наук : 19.00.07 / Августюк Марія Миколаївна; Нац. ун-т "Остроз. 
акад.". - Острог, 2016. - 20 с. [кандидатська дисертація; науковий керівник: д-р. 

псих. наук, Каламаж Р.В.]. 2. Психологічні механізми оптимізації метапам’яті 
студентів в умовах проактивної інтерференції [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

психол. наук : 19.00.07 / Довгалюк Тарас Анатолійович; Нац. ун-т "Остроз. 
акад.". - Острог, 2016. - 20 с. [кандидатська дисертація; науковий керівник: д-р. 

псих. наук, Пасічник І.Д.].). У рамках щорічній науково-практичній 

конференції університету «Дні Науки» (20 квітня 2016 року) було проведено 

дві секції щодо обговорення науково-дослідної роботи з теми. 

3) 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: 2016 р. – 148,243 грн. 

Упродовж роботи над науковим проектом було запропоновано методику 

оцінювання ефективності моделей управління суспільним розвитком. 

Визначено стратегічні пріоритети розвитку України в умовах формування 

глобального інформаційного простору. Охарактеризовано моделі формування 

національного інформаційного простору, його залучення до світового 

інформаційного простору. 

Опубліковано низку статей, зокрема стаття в у наукометричному виданні: 
Sydoruk T., Tyshchenko D. Positions of the Visegrad Four countries and the Baltic 
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States on the Russian-Ukrainian Conflict / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Torun 

International Studies. – 2016. - №9. 

Видано 2 навчальні посібники: 

1. Штурхецький С. В. Conflict sensitive journalism: best practices and 

recommendations: Посібник рекомендацій для працівників ЗМІ. - К.: «Компанія 

ВАІТЕ», 2016. - 118 с. 

2. Штурхецький С. В. Підлітки в цифрову епоху: методичні 
рекомендації для вчителів за проектом New Media Protect: [Навчальний 

посібник] / Кац Е., Шинкарук А., Штурхецький С.; за заг. ред. С. В. 

Штурхецького]. – Рівне: О. Зень, 2016. – 180 с. 

У 2016 році молоді науковці університету взяли участь у конкурсі проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих 

учених. Конкурсний відбір пройшла 1 наукова робота:  

Назва наукової роботи: Суспільно-культурологічні аспекти інтеграції 
мусульманських громад в українське суспільство в умовах військово-

політичної кризи. 

Номер держреєстрації: 0116U005533. 

Керівник роботи – доктор філософських наук, доцент Шевчук Дмитро 

віталійович.  

Категорія: наукова робота 

Фактичний обсяг фінансування: 2016 р. – 98,000 грн. 

Виконання наукової роботи розпочалося 01 серпня 2016 року. Упродовж 

підготовчого етапу зібрано фактичні дані, проведено польові дослідження, 

опрацьовано матеріали мусульманських організацій. На цій основі сформовано 

цілісне уявлення про особливості суспільно-культурологічних аспектів 

інтеграції мусульманських громад, відзначено рівень впливу військово-

політичної кризи, трансформацію ісламської ідентичності в період 2013-2014 

рр.  

Результати першого етапу наукової роботи відображені у статтях М. 

Якубовича:  
1. Islam in Ukraine: Year 2015 // Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 8, 

Leiden-Boston: Brill, 2017, pp. 701-716 (ISSN: 1877-1432); 

2. Crimean Scholars and the Kadizadeli tradition in 18th Century // Journal of 

Ottoman Studies, Vol. 49); 

3. Захищати батьківщину заради Аллаха. Як різні мусульманські громади 

сприйняли війну на Донбасі // Український тиждень. – 2016. – No. 39 (463). – С. 

26-30. 

Видано монографію:  

Якубович М. Іслам в Україні: історія і сучасність / М. Якубович. – 

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 264 с.  

Написано 70 відсотків від запланованого тексту монографії  М. Якубовича 

«Від Майдану до АТО: мусульмани України в умовах військово-політичної 
кризи (2013-2016)». 

У відповідь на звернення муфтія ДУМУ «Умма» шейха Саїда Ісмагілова 
підготовлено експертний висновок до документа «Хартія мусульман України». 

Виконавець наукової роботи М. Якубович як член Експертної ради з питань 
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свободи совісті і релігійних організацій при Міністерстві культури України був 

учасником засідання 12 жовтня 2016 р.; взяв участь у засіданні круглого столу 

«Посилення інституційного механізму, що регулює міжетнічні відносини на 
центральному та регіональному рівнях» (за співорганізації Міністерства 

культури України та Офісу Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних 

меншин), м. Київ, КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 11 жовтня 2016 р. 

Викладачі університету у звітний період працювали над такими 

кафедральними і міжкафедральними темами (21), що мають номер 

державної реєстрації:  
Гуманітарний факультет 

кафедра релігієзнавства і теології:  «Релігійні фактори в контексті 
суспільних і світоглядних трансформацій» (державний реєстраційний номер 

0116V001989) 

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) 

кафедра психолого-педагогічних дисциплін: «Психологічні засади реабілітації 
осіб, що постраждали внаслідок військового конфлікту та соціально-

екологічної кризи в Україні» (номер держреєстрації 0116U003760) 

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 – 
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0110U000891)  

кафедра муніципального права і адміністративно-правових дисциплін: 

«Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, 

адміністративних та трудових відносинах» (державний номер реєстрації 
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 2015-2016 н. р. на базі Національного університету «Острозька 
академія»  було проведено 36 наукових заходів, зокрема: 21 конференція, у т. 

ч.: міжнародних - 7,  всеукраїнських - 11, інтернет-конференцій – 3; круглих 

столів – 6; наукових семінарів – 2, наукові читання – 3, симпозіум – 1; олімпіад 

- 3.  
 

Таблиця 10 

Динаміка обсягів фінансування за рахунок держбюджету НДР і НР 

(тис. грн.) 
Рік Фундаментальні дослідження Прикладні  

дослідження 

2014 341,945 грн. 125,0 грн. 

Усього: 466,945 грн. 

2015 629,836 грн. 0,0 грн. 

Усього: 602,289 грн.  

Рік Фундаментальні 
дослідження 

Наукові роботи Прикладні 
дослідження 

2016 508,613 грн. 98,000 грн. 0,0 грн. 

Усього: 606, 613 грн. 

 

Залучені кошти НаУОА на наукову діяльність у 2016 році -  533 437 грн. 
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Захисти докторських та кандидатських дисертацій у  2016 р. 

 

Докторські дисертації 
1. Аверкина М. Ф. – доктор економічних наук (29.09.2016 р.)  

2. Мацієвський Ю. В. – доктор політичних наук (04.10.2016 р.) 

3. Цолін Д. В. – доктор філологічних наук (31.05.2016 р.) 

 

Кандидатські дисертації 
1. Августюк М. А. – кандидат психологічних наук (06.10.2016 р.) 

2. Боржецька Н. Л. – кандидат юридичних наук (01.06.2016 р.) 

3. Довгалюк Т. А. – кандидат психологічних наук (06.102016 р.) 

4. Костюк О. О. – кандидат педагогічних наук (28.09.2016 р.) 

5. Олішкевич С. В. – кандидат педагогічних наук (13.10.2016 р.) 

6. Шминдрук О. – кандидат юридичних наук (30.05.2016 Р.) 

7. Щепанський В. В. –кандидат філософських наук (10.02.2016р.) 

 

Таблиця 11 

Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури 

 
 Вид публікації К-сть 

1 Монографії  20 

2 Підручники  4 

3 Навчальні посібники 11 

4 Наукові збірники 21 

5 Методичні рекомендації, вказівки 8 

6 Наукові публікації учених НаУОА, тези та наукові статті 332 

7 Публікація наукових статей у виданнях, які належать до 

іноземних наукометричних баз даних 

72 

8 Публікація наукових статей у виданнях SCOPUS/Web of 

Science: 

5 

9 Словники, ін. 1 

10 Хрестоматії 0 

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ У ВИДАННЯХ SCOPUS/WEB OF 

SCIENCE 

1. Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. Intercultural Components of Student 

Self-Realization in International Volunteering Programmes. Annual of Social Work. 

University of Zagreb, Croatia, 2016. - V. 23 (1), 123-139. 

2. Yakubovych M. Crimean Scholars and the Kadizadeli tradition in 18th Century 

// Journal of Ottoman Studies. Vol. 49. 2016. 

3. Трофимович В.В., Трофимович Л.В., Смирнов А.І. Холмські події та їх 

трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни // Русин. 

– 2016. - № 1. – С. 196-217.  

4. Охріменко Г. В. Використання бенчмаркінгу в реалізації маркетингу 

освітніх послуг вищими навчальними закладами України // Маркетинг і 
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менеджмент інновацій. - 2016. - № 1. - С. 84-93. 
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Жуковський, Л. Кучма та ін. – К. : Літера ЛТД, 2016. – 80 с. 

6. Жуковський В. М. Основи християнської етики. 6 клас: зошит / В. 

Жуковський, Л. Кучма та ін. – К. : Літера ЛТД, 2016. – 80 с. 

7. Жуковський В. М. Основи християнської етики. 7 клас: зошит / В.М. 

Жуковський, В.В. Зоринська. – К. : Літера ЛТД, 2016. – 80 с. 
8. Шишкін І. Г. Методичні рекомендації до написання студентських 

наукових робіт [Текст].– Вид. – 2-е.  / І. Г. Шишкін. – Острог : Національний 

університет “Острозька академія”, 2016. – 49с. 
 

 

 

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 
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студентів, молодих учених        

                                                                              

Студентська наукова робота – один із головних пріоритетів розвитку 

Національного університету «Острозька академія». У 1997 році в межах 

«Братства спудеїв» - основи студентського самоврядування, в Острозькій 

академії утворено студентське наукове товариство «Академік», яке допомагає 
реалізовувати науковий потенціал студентів й випускників 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. У 2016 році діяло 59 

проблемних гуртків, 15 лабораторій, 4 студії, 1 майстерня, 1 клініка. 

Станом на грудень 2016 року активними членами студентського наукового 

товариства «Академік» є близько 94 % від загальної кількості студентів 

Університету. На факультеті міжнародних відносин функціонує Наукове 
товариство студентів та аспірантів ім. Олександра Оглоблина.  

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 
тощо.  

У звітному році видано такі збірники студентських наукових записок:   

1. Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». Випуск 

9. 

2. Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». Випуск 

10. 

За матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених було видано  

збірники:  

1. Матеріали  міждисциплінарної науково-практичної конференції 
студентів та молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук: 

політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність» 

(лютий 2016 р., м. Острог.) 
2. Матеріали Четвертої всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та молодих учених «Нова інформаційна ситуація та 
тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні» 

3. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні 
дослідження когнітивної психології». – Острог, 2016  

Чимало статей студенти друкують у вітчизняних і закордонних фахових 

виданнях. За 2016 рік членами «Академіка» було опубліковано 569 наукових 

статей, частина з яких була написана у співавторстві з викладачами та 
науковцями з інших університетів (45).  

Студенти і молоді учені є активними учасниками наукових конференцій в 

Україні та за її межами. Практично всі члени СНТ «Академік» виступають із 
доповідями на щорічних «Днях науки» в «Острозькій академії», відвідують 

всеукраїнські та міжнародні наукові конференції. У 2016 році близько 100 

студентів були учасниками конференцій в інших навчальних закладах України. 

Наукові підрозділи організовують власні студентські наукові конференції, в 
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яких беруть участь молоді науковці з України та з-поза її меж.  

Важливим показником стану роботи з талановитою молоддю є участь 

студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. У 2016 році її 
переможцями стали 5 студентів НУ «Острозька академія»: 

1. Мовшук Марія Ігорівна. Факультет міжнародних відносин, 4 курс, 

6.030201 «Міжнародні відносини». Диплом ІІ ступеня.  

Наукові керівники:  Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри міжнародних відносин; Конопка Наталія Олегівна, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин; Подворна 
Олена Генадіївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознавства. 

2. Гедзь Ольга Віталіївна. Економічний факультет, 5 курс, 8.03050801 

«Фінанси і кредит». Диплом ІІІ ступеня.  

Науковий керівник: Дем’янчук Ольга Іванівна, кандидат економічних 

наук, доцент  кафедри фінансів, обліку і аудиту 

3. Костів Богдан Богданович. Факультет міжнародних відносин, 4 курс, 

6.030201 «Міжнародні відносини». Диплом ІІІ ступеня.  

Наукові керівники:  Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри міжнародних відносин; Конопка Наталія Олегівна, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин; Подворна 
Олена Генадіївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознавства 

4. Козачук Владислав Русланович. Факультет міжнародних відносин, 4 

курс, 6.030201 «Міжнародні відносини». Диплом ІІІ ступеня.  

Науковий керівник: Тимейчук Ірина Миколаївна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри міжнародних відносин 

5. Лелях Катерина. Факультет романо-германських мов,   4 курс 6.020303 

«Філологія. Англійська мова та література». Диплом ІІІ ступеня.  

Науковий керівник:  Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент, викладач кафедри англійської філології; Ширяєва Тетяна Михайлівна, 

кандидат психологічних наук, доцент, викладач кафедри англійської мови і 
літератури. 

Отримали грамоти Всеукраїнської олімпіади за найкращу наукову роботу: 

Закусіло Анна  Станіславівна. Факультет політико-інформаційного 

менеджменту, 4 курс, спеціальність 6.030102 “Психологія”. Науковий керівник: 

Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор 

кафедри психології та педагогіки. 

Дерейко Ольга Ігорівна. Факультет політико-інформаційного 

менеджменту, 5 курс, спеціальність 8.03010201 “Психологія”. Грамота за 
найкращу наукову роботу. Науковий керівник: Каламаж Руслана 

Володимирівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та 

педагогіки.  

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 н. р. (8 студентів): 

1. Напримерова Наталія Юріївна. Факультет політико-інформаційного 

менеджменту, 3 курс, спеціальність 6.030102 “Психологія”. Диплом І ступеня 

Науковий керівник: Волошина Вікторія Олександрівна, кандидат 
психологічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки. 
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2. Шкабура Наталія Миколаївна. Факультет політико-інформаційного 

менеджменту, 4 курс, спеціальність 6.030102 «Психологія». Диплом І ступеня. 

Науковий керівник: Матласевич Оксана Володимирівна, кандидат 
психологічних наук, доцент,викладач кафедри психології та педагогіки. 

3. Дем’янчук Лілія Вікторівна. Економічний факультет, 3 курс, 6.030508 

«Фінанси і кредит». Диплом ІІ ступеня.  

Науковий керівник: Кривицька Ольга Романівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту. 

4. Ковалко Віта Олександрівна. Факультет політико-інформаційного 

менеджменту, магістеріум, 8.03010401 «Політологія». Диплом ІІ ступеня.  

Науковий керівник: Мацієвський Юрій Володимирович, доцент кафедри 

політології 
5. Поліщук Вікторія Олександрівна. Факультет політико-

інформаційного менеджменту, 4 курс, спеціальність 6.030102 “Психологія”. 

Диплом ІІ ступеня 

Науковий керівник: Волошина Вікторія Олександрівна, кандидат 
психологічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки. 

6. Подзізей Роман та Козловська Марта. Навчально-науковий інститут 
права ім. І. Малиновського, 4 курс, 6.030401 «Правознавство». Диплом ІІ 
ступеня.  

Науковий керівник: Іщук Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, 

доцент 
7. Подзізей Роман та Козловська Марта. Навчально-науковий інститут 

права ім. І. Малиновського, 4 курс, 6.030401 «Правознавство». Диплом ІІІ 
ступеня.  

Науковий керівник: Іщук Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, 

доцент 
8. Свиридовська Наталія Вікторівна. Факультет політико-

інформаційного менеджменту, 4 курс, спеціальність 6.030102 «Психологія». 

Диплом ІІІ ступеня. Науковий керівник: Каламаж Руслана Володимирівна, 

доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки. 

Студенти-переможці регіональних та галузевих конкурсів, змагань, 

олімпіад у 2015-2016 році 
1. Котович Софія Володимирівна. Гуманітарний, 3 курс, 6.020303 

Філологія. 1-ий Всеукраїнський (12-й Всекримський) конкурс учнівської і 
студентської творчості «Змагаймося за нове життя!» (Леся Українка). Диплом І 
ступеня.  

Науковий керівник: Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, 

професор. 

2. Завалюк Мирослава Сергіївна. Гуманітарний, 4 курс, 6.020303 

Філологія. 1-й Всеукраїнський (12-й Всекримський) конкурс учнівської і 
студентської творчості «Змагаймося за нове життя!» (Леся Українка). Диплом 

ІІ ступеня. 

Науковий керівник: Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, 

професор. 
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3. Семерин Христина Дмитрівна. Гуманітарний, 4 курс, 6.020303 Філологія. 

XVІ   Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Диплом І 
ступеня.   Науковий керівник: Хом’як Іван Миколайович,  доктор педагогічних 

наук, професор. 

4. Галуга Ольга Володимирівна. Гуманітарний, 4 курс, 6.020303 Філологія. 

VI Міжнародний мовно-літературний конкурс  ім. Т. Шевченка. Диплом І 
ступеня. Науковий керівник: Миненко Юрій Васильович, кандидат 
філологічних наук, старший викладач. 

5. Король Олександр Андрійович. Економічний факультет, 4 курс, 

6.030502 «Економічна кібернетика». Другий інтелектуальний чемпіонат з 
вирішення бізнес-кейсів Smart Challenge для студентів рівненських ВНЗ. 1 

місце. 

Наукові керівники: Козак Людмила Василівна, доктор економічних  наук, 

доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Шулик Юлія 

Віталіївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку і аудиту 

6. Єнісеєва Дарина Андріївна. Економічний факультет, 3 курс, 6.030508 

"Фінанси і кредит". Другий інтелектуальний чемпіонат з вирішення бізнес-

кейсів Smart Challenge для студентів ВНЗ м. Рівне. 1 місце.  

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор економічних  наук, 

доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу. 

7. Мельник Мар’яна Анатоліївна. Економічний факультет, 3 курс, 6.030502 

«Економічна кібернетика». Другий інтелектуальний чемпіонат з вирішення 

бізнес-кейсів Smart Challenge для студентів рівненських ВНЗ. 1 місце.  

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор економічних  наук, 

доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу. 

8. Олекса Олена Сергіївна. Економічний факультет, 3 курс, 6.030508 

«Фінанси і кредит». Другий інтелектуальний чемпіонат з вирішення бізнес-

кейсів Smart Challenge для студентів рівненських ВНЗ. 3 місце.  

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор економічних  наук, 

доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу. 

9. Чайківська Аліна Андріївна. Економічний факультет, 3 курс, 6.030508 

«Фінанси і кредит». Другий інтелектуальний чемпіонат з вирішення бізнес-

кейсів Smart Challenge для студентів рівненських ВНЗ. 3 місце.  

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор економічних  наук, 

доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу. 

10. Сидорчук Люба Василівна. Економічний факультет, 3 курс, 6.030502 

«Економічна кібернетика». Другий інтелектуальний чемпіонат з вирішення 

бізнес-кейсів Smart Challenge для студентів рівненських ВНЗ. 3 місце. 

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор економічних  наук, 

доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу. 

11. Вавшко Олена. Факультет романо-германських мов. 5 курс. 8.02030302 

«Мова та література (англійська)». V Міжвузівська олімпіада з перекладу серед 

студентів та курсантів ВНЗ України. Диплом за зразкове відтворення змісту 

повідомлення в усному перекладі (англійська мова).  
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Науковий керівник: Пелипенко Олексій  Антонович, старший викладач 

кафедри англійської філології.  
Таблиця 12 

Результати наукової діяльності в 2016 р. 

 2016 р. 

Кількість захищених докторських дисертацій 3 

Кількість захищених кандидатських дисертацій 7 

Студенти-переможці ІІ туру всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 
8 

Студенти-переможці всеукраїнської студентської олімпіади 5 

Студенти-переможці регіональних та галузевих конкурсів, 

змагань, олімпіад 

11 

Кількість публікацій у виданнях, що включені до Scopus/Web 

of science 

5 

Кількість публікацій у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз даних 

72 

Кількість публікацій у інших виданнях  258 

Участь у наукових заходах (конференції, круглі столи, 

семінари і т.д.) 

326 

Монографії 20 

Підготовка та видання підручників 4 

Підготовка та видання навчальних посібників 10 

Підготовка навчально-методичних видань 8 

 

 
Інноваційні технології, впроваджені в навчальний процес протягом 

звітного періоду 

Інститут права ім. І. Малиновського 

- формування, розширення та доповнення матеріалів курсів кафедр у 

системі Moodle; 

- наочна демонстрація фабул справ для розв’язку студентами - кваліфікації 
практичних ситуацій (демонтрація відеороликів новин, фільмів); 

- робота зі студентами у ресурсі Google class (курс “Права людини”), 

moodle;  

- використання медіа-інструментів (демонстрація документальних фільмів 

про права людини як платформи для дискусії та аналізу, курс “Права людини” 

тощо); 

- розширено використання інтерактивних методик навчання: розроблено 

нові презентації для проведення лекційних і семінарських занять, додано 

інтерактивні методики навчання, введено практику проведення контрольного 

оцінювання у формі проблемних есе. 

Факультет міжнародних відносин 

На факультеті протягом багатьох років відбувається навчання шляхом 

"занурення у предмет", коли відсутні сесійні тижні, а сесія у вигляді модульних 

іспитів відбувається протягом семестру.  
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Також використовуються інтернет-технології та різні форми дистанційного 

навчання, інтерактивні методики навчання. 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

Впроваджено нову освітню систему Google Class для інтенсивної роботи 

студентів на парах та під час виконання самостійної роботи.  

Практикувалося використання проектно-орієнтованого навчання 

(виконання комлексних досліджень на тематику «Університет та місто»).  

Гуманітарний факультет 
Широке впровадження проектно-орієнтованого навчання. Зокрема, в 

рамках вивчення окремих професійно-орієнтованих дисциплін (викл.: 

Петрушкевич М. С., Карповець М. В., Максимчук В. В., Шулик Р. Т., Назарук 

В. М.) самостійна робота студентів передбачала виконання конкретних завдань 

в рамках реалізації проектів: «Літопис ОА», фестиваль «Острог - Ренесанс», 

Перший Регіональний Медіа Форум “Регіональні медіа: секрети якісного 

тексту”, Острог-Інфо.  

У рамках окремих курсів відбулася підготовка та реалізація студентських 

наукових заходів (наприклад, круглий стіл «Ханна Арендт: діяльнісне життя та 
сміливість мислення», студентська конференція «Феноменологія і культурні 
студії» (в якості заліка з курсу «Вступ до феноменології»). 

Започатковано також форму занять як транслаторіум (групова робота 

студентів над перекладами текстів, які стосуються спеціалізації). 
Факультет романо-германських мов 

Впроваджено нові форми навчання, зокрема робота в Google Class, ведення 

блогів із практики англійської мови 

В курс практичні аспекти перекладу та локалізації було введено 

використання хмарної системи автоматизації перекладу Memsource. Отримано 

безкоштовну ліцензію на один рік.  

Економічний факультет 

Протягом 2016 року активно використовувались такі інноваційні методи у 

навчальному процесі: 
- метод Оксфордських дебатів; 

- кейс-метод (розв’язання ситуаційних вправ, виконання розрахункових 

завдань); 

- метод рольової гри; 

- виконання науково - дослідницьких завдань на основі публічної 
інформації про функціонування підприємств та ринків; 

- ділова доповідь з відеоматеріалами та використанням Prezi Desktop та 
Microsoft PowerPoint. 

- метод Simulation game;  

- застосування ПЗ TeamWiever для роботи зі студентами, що навчаються за 
індивідуальним планом; 

- групові завдання, які вимагають дистанційної роботи над спільним 

проектом. 

У 2016 році на факультетах працювали над запровадженням нових 

спеціалізацій та готувалися до відкриття нових спеціальностей. Для прикладу, 

на факультеті ПІМ розроблено навчальний план зі спеціальності «Національна 
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безпека», а також впроваджено нові спеціалізації: «Клінічна психологія» та 

«Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій». На гуманітарному 

факультеті впроваджено спеціалізації – «Кіберкультура» (на базі спеціальності 
«Культурологія») та «Релігія в міжнародних відносинах» (на базі спеціальності 
«Релігієзнавство»). На факультеті романо-германських мов наближено до 

європейських стандартів навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 03 Гуманітарні науки 

спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно) та розроблено новий навчальний план підготовки магістрів 

спеціальності «Англійська мова та література». Введено 4 додаткові 
спеціалізації: Освітній менеджмент; Мовний менеджмент у сфері туризму та 

готельної індустрії; Менеджмент перекладацьких процесів; Мовні технології. 
Розроблено нові сертифікатні програми за спеціалізаціями «Німецька мова в 

сфері туризму» та «Французька мова в сфері туризму». 

 

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; спортивний клуб; інформаційно-

рекламний відділ (студентська газета «Острозька академія», студентське 
радіо, інтернет-радіо); музей історії Острозької академії (включає мистецьку 

галерею, експозицію сакрального мистецтва, колекцію стародруків); 

майстерня практичного психолога тощо. 

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.  

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

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

Найбільш помітні заходи у 2016 році: 
1. Заходи з відзначення 440-річного ювілею Національного 

університету «Острозька академія»; 

2. Урочисті церемонії посвяти першокурсників в студенти Острозької 
академії - «Інавгурація-2016» та випуску спеціалістів та магістрів 

««Конвокація-2016», 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-2016» - конкурс команд першокурсників.  

5. «Рекреація-2016» - спортивно-мистецьке свято, що підсумовує 
спортивні здобутки студентів за рік.  

6. Конкурс мистецьких команд гуртожитків «Гуртом-2016» тощо.  

7. Конкурс вокалістів «Голос ОА». 

9. Гуртожиток «Академічний дім» отримав друге місце в обласному 

огляді-конкурсі на кращий гуртожиток. 

Заходи з відзначення 440-річного ювілею Національного 

університету «Острозька академія»: 
Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла Постанову (від 

2 лютого 2016 року № 971-VIII) про урочисте відзначення на державному 

рівні у 2016 році 440-річчя з часу заснування першого вищого навчального 

закладу України та Східної Європи — Острозької слов’яно-греко-латинської 
академії. 

Найбільш резонансні заходи, проведені на відзначення ювілею 

Острозької академії: 
- Презентація українським підприємцем, колекціонером, меценатом, 

засновником «Музею Шереметьєвих» Олексієм Шереметьєвим унікальної 
виставки, присвяченої князям Острозьким. У колекції було представлено 

печатки, що належали князям Острозьким та картини із зображеннями 

церков (25 лютого); 

- Культурно-мистецький фестиваль «Острог-Ренесанс» (концерт 
фортепіанної музики, кіновечір, презентація сучасної поезії, зустріч з 
відомим українським композитором Валентином Сильвестровим та його 

інавгурація у Почесні доктори НаУОА, концерт заслуженої артистки 

України Богдани Півненко тощо); 

- Святкова презентація Острозької академії в м. Київ у Національному 

Києво-Печерському історико-культурному заповіднику «Острозька 
академія: історичні віхи» (у програмі: ексклюзивна виставка особистих 

речей князів Острозьких із колекції відомого українського мецената Олексія 

Шереметьєва; презентація Острозької Біблії, на основі якої були перевидані 
усі наступні тексти Святого Письма в Східній Європі; історико-філософська 

виставка картин відомого в Східній Європі іконописця Юрія Нікітіна 
«Острогіана: рефлексії очима сучасника»; прем’єрний показ срібно-

бурштинових шахів українського ювеліра Августа Вольського «Князі 
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Острозькі та турецькі султани», над виготовленням яких майстер працював 

понад 7 років, театрально-музична композиція тощо); 

- Відкриття першої черги новозбудованого науково-лабораторного 

корпусу та першого пам’ятника Острозькій Біблії у вигляді тріумфальної 
арки за участю Президента України П. О. Порошенка; 

- Благодійний концерт лауреата міжнародних мистецьких конкурсів 

скрипаля Назара Плиски; 

- масовий театралізований флеш-моб - встановлення п’ятого  рекорду 

до Книги рекордів України; 

- урочиста академія за участю Міністра освіти і науки України Лілії 
Гриневич, інавгураційна лекція Почесного доктора НаУОА Івана Драча 
тощо. 

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. 

Зустрічі з учасниками АТО, допомога Збройним Силам України: 

Зустріч із представниками окремого загону спеціального призначення 

Національної гвардії України «Азов» (12 лютого). Це, зокрема заступник 

командира «Азову» з питань культури Олександр Канібор. Під час зустрічі 
було домовлено про cпівпрацю між «Азовом» та Острозькою академією, 

в рамках якої бійці полку могли б навчатися на сертифікатних програмах та 
заочному відділенні НаУОА.  

Зустріч студентів та викладачів НаУОА з авторами проекту реабілітації 
учасників АТО (26 лютого). Програма включала відвідання  виставки 

художніх робіт воїнів АТО, виконаних в межах благодійного 

волонтерського проекту реабілітації бійців АТО та їх родин засобами арт-
терапії «Арт-постріл»;  зустріч із бійцями АТО - учасниками проекту;  

участь в майстер-класі з арт-терапії художниці та психолога з Волині Татяни 

Мялковської. 
Наш навчальний заклад неодноразово надавав  допомогу у матеріально-

технічному забезпеченні як Збройних Сил України, так і Острозького 

райвійськкомату. У 2016 році  викладачі НаУОА придбали два біноклі для 

53 окремої механізованої бригади.  Випускники університету під час 
церемонії Конвокації-2016 передали чотири ґаджети представникам 

53 окремої механізованої бригади — майорові Сергію Квятковському 

і старшому капеланові, протоієреюТарасові Волянюку, з якими Острозька 
академія співпрацює вже тривалий час. 

Студенти НаУОА придбали планшет для випускника спеціальності 
«Історія» Сергія Гонтарука, який перебуває в зоні АТО 79 окремої 
аеромобільної бригади.  

У студентсько-викладацькому храмі організовувалися молебні за тих, 

хто проходить військову службу в АТО, панахіди за загиблими героями 

Майдану та воїнів на Сході України. 

Близько 50 студентів НаУОА, батьки яких перебувають у зоні АТО, 
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отримали персональні ґранти Українсько-Американської Громадської 
Фундації  при Українській Федеральній Кредитовій Спілці (місто Рочестер, 

штат Нью-Йорк) та Українського Народного Союзу (місто Парсипани, штат 
Нью-Джерсі). 

Зустрічі з відомими державними, громадськими, політичними, 

діячами: 

У 2016 році найбільш резонансними стали зустріч з Президентом 

України  Петром Порошенком з нагоди 440-річчя Острозької академії; 
зустріч з Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич; зустріч з 
очільником Міністерства юстиції України Павлом Петренком, його 

заступником Гіює Гецадзе, народним депутатом України Юрієм Вознюком 

та Головою управління юстиції в Рівненській області Іванною Смачило. 

Відбувалися також зустріч з екс-заступником міністра охорони здоров’я, 

заступником директора Національного інституту хірургії та трансплантології 
ім. Шалімова Русланом Салютіним та ін. 

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 тощо. 7 червня відбулося 

вручення стипендій і грантів від української діаспори студентам 

та аспірантам вишу. 10 студентів отримали іменні стипендії Фонду імені 
Володимира Кузя «За здоровий спосіб життя» (Канада). 36 — отримали 

персональний грант фонду Фонду імені Дарії Муцак-Ковальської 
та Михайла Ковальського (Канада). Грант призначається студентам 

бакалаврської або магістерської програми університету, які мають високе 
почуття національної гідності та патріотизму, ведуть і пропагують здоровий 

спосіб життя і відзначилися активною участю у громадському, суспільно-

політичному житті та науковій діяльності університету. Стипендії і гранти 

вручали почесний академік Острозького Академічного Братства, племінниця 

засновника Фонду імені Володимира Кузя Віра Маланчій, учень 

і вихованець Володимира Кузя, голова організації української молоді 
«Пласт» Богдан Колос.  

Виступи відомих митців, виконавців, майстрів художнього слова 

тощо:  
У мистецькій галереї НаУОА у 2016 році продовжено реалізацію 

виставково-освітнього проекту «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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Найбільш помітними заходами стали зустріч з всесвітньо відомим 

композитором Валентином Сильвестровим у межах проекту «Острог-
Ренесанс», інавгурація В.Сильвестрова в Почесні доктори наУОА. 

Також у межах відзначення 440-річчя Острозької академії відбулися 

презентації книжкових новинок сучасними класиками української літератури 

— поет, кіносценарист, драматург та громадський діяч Іван Драч  презентував 

поетичну збірку «Солом’яний вогонь», видану до його 80-літнього ювілею. 

Відомий літературознавець, директор Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка НАН України, Голова наглядової ради Національного університету 

«Острозька академія» Микола Жулинський презентував студентам та 
викладачам роман-хроніку «Моя Друга світова». 

Упродовж року також відбувалися: презентація повісті «Чорне сонце» 

відомим письменником Василем Шклярем; зустріч з донькою відомого поета, 
журналіста, публіциста, громадського активіста Івана Низового Лесею 

Низовою, яка представила поетичну творчість свого батька; зустріч з 
письменницею з Івано-Франківська Катериною Бабкіною; зустріч з Юрієм 

Іздриком та Іриною Цілик, зустріч із головним редактором незалежного 

культурного журналу “Ї” Тарасом Возняком тощо. 

В університеті постійно організовуються екскурсії по визначних місцях 

України, замках і фортецях тощо. Організовувалася екскурсія до республіки 

Білорусь. 

  У творчих колективах культурно-мистецького центру займається 

близько 150 студентів, які є їх постійними учасниками.  

• Хоровий колектив - керівник Приходько Юлія. 

• Колектив сучасних танців - керівник Дорош Сергій 

• КВН - керівник Ліпський Павло 

• Театральна студія «Дивись» - керівник Вадим Юрченко. 

• Вокалісти - керівник Бондар В’ячеслав.  

• Рок – гурти – керівник Бондар В’ячеслав. 

Організовували Дні донора в Острозькій академії; 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,  армреслінгу, шахів, легкої атлетики, настільного тенісу, 

баскетболу, футболу, тенісу, софтболу, бадмінтону, фітнес, шейпінг, йога, степ 

– аеробіка. 

За звітний період було проведено змагання Спартакіади «Здоров’я» - 

присвячені 440 річниці НаУОА: 

1. Настільний теніс  -  переможець інститут права ім. Малиновського; 

2. Шахи - переможець економічний факультет; 
3. Армреслінг дівчата - переможець  факультет політико 

інформаційного менеджменту; 
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4. Армреслінг юнаки - переможець  факультет політико-

інформаційного менеджменту; 

5. Волейбол  дівчата - переможець  факультет романо - германських 

мов; 

6. Волейбол юнаки - переможець економічний факультет; 
7. Баскетбол юнаки - переможець інститут права ім. Малиновського; 

8. Міні-футбол  юнаки - переможець  економічний факультет ; 
9. Стрітбол дівчата - переможець  факультет романо - германських 

мов;  

10. Рекреація  2016  - переможець гуманітарний  факультет; 
11. В загальному за підсумками всіх змагань Спартакіади НаУОА за 

перемогу вибороли студенти збірної команди економічного факультету; 

12. Футбол «КУБОК РЕКТОРА» - переможець інститут права ім. 

Малиновського; 

13. Проведено спортивні ранки  до Дня фізичної культури і спорту; 

14. Першість НаУОА з настільного  тенісу до Міжнародного дня 

студента - переможець інститут права ім.Малиновського; 

15. Футбол «КУБОК РЕКТОРА» (осінній кубок) – переможець збірна 
команда викладачів; 

16. Першість НаУОА з армреслінгу серед юнаків - переможець 

економічний факультет; 
17. Першість НаУОА з армреслінгу серед дівчат - переможець 

гуманітарний  факультет та факультет політико-інформаційного менеджменту; 

Участь студентів та збірних команд НаУОА в міських, районних 

обласних та всеукраїнських змаганнях: 

1. Легка атлетика:  4 .06 .2016 р марафон «Куяльник» - 1 місце; 16-

18.09.2016р – Чемпіонат України м.Київ -12 годинний біг -2 місце; 

2. Міжобласному турнірі з міні-футболу в м. Шумськ - 3 місце. 
3. Чемпіонаті області  з софтболу в закритих приміщеннях 26-28  

березня 2016 року - 3 місце. 

4. Відкрита першість НУВГП із спортивного туризму «Квітневі 
берези - 2016» - 2 місце. 

5. Чемпіонаті України з софтболу 2016 року вищої ліги м.Кіровоград 

– 6 місце тощо. 

Кращі студенти-спотсмени у 2016 році: Вежичанін Назар, Дасова Інна, 
Міськов Владислав, Фесенко Ірина, Круглик Богдан; Пархомчук 

Вікторія,Лешневський Данило, Матласевич Іван, Ведмедюк Борис, Білоус 

Роман, Данилець Юрій, Кобильчук, Вадим, Опанасюк Микола, Ткачук Дмитро, 

Білоус Діана,  Дзюбук Есенія,  Логінова Олена, Машенцова Анастасія, Осадчук 

Вікторія, Тихонюк Катерина,  Федорчук Дмитро, Мельник Олег, Максимнюк 

Станіслав, Пашко Юрій, Росяк Володимир, Рак Євген, Данилюк Вадим, 

Карманчиков Володимир, Єнісеева Дарина, Пилиповець Анастасія, Михайлюк 

Ганна, Кулініч Анастасія; Коловська Марина, Капіца Богдана, Чехович Ірина, 

Мартинюк Назар, Боровицька Іванна, Лукашук Анна, Богнат Діана, Макарчук 

Богдана, Омельчук Наталія. 
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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.  

У профорієнтаційній роботі та сфері формування професійної свідомості 
звертається увага на розширення мережі співпраці із зовнішнім середовищем 

(працедавцями) та поширення досвіду найкращих випускників НаУОА. Це, 

зокрема: 
- активна участь в організації Міжобласного студентського Чемпіонату з 

вирішення бізнес-кейсів «Smart Challenge» (Острог: НаУОА, 1 листопада 2016 

р.) (орг. – викл. Назарук В.М.) 

- започаткування та розвиток формату зустрічей BITdiscussions (трансляція 

студентам реального досвіду зі сфери бізнесу, органів влади, медіа); 
- започаткування формату зустрічей ОА Alumni Talks (проведення лекцій, 

вебінарів, дискусій із успішними випускниками НаУОА) 

З метою підвищення педагогічної майстерності кураторів 

студентських груп та молодих викладачів в університеті діє «Школа 

куратора та педмайстерності» (керівник – кандидат філологічних наук, 

доцент Маслова Ю.П.). 

Робота школи спрямована на вивчення та ознайомлення із сучасними 

інноваційними технологіями навчання й виховання; упровадження в 

навчально-виховний процес ефективних методик та методичних прийомів 

актуальних для сьогодення.  

Основне завдання слухачів школи – засвоїти основи професійної 
педагогічної діяльності та розробити навчально-методичний матеріал, що 

базується на сучасних інноваційних методах викладання.  

Програма курсу слухачів школи охоплює теорію і практику створення 

методичного  проекту на всіх етапах її реалізації: від концепту до документації 
результату (протокол засідання, власний методичний проект). У процесі курсу 

слухачі готують власні методичні рекомендації, представляють їх на 

відкритому підсумковому засіданні. Варто зауважити, що відвідуваність 

слухачами відкритих занять чітко реєструється у журналі взаємовідвідування.  

З метою надання методичної допомоги кураторам упродовж 2016 року 

проведено 4 показових заняття, зокрема: 
•17 березня профілактична лекція на тему: “Корупція в освіті: як не 

потрапити в її тенета” 

•14 квітня відбулася профілактична лекція на тему: «Тютюнопаління: 

основні способи протидії»  
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• 28 вересня відбулося засідання навчально-методичного об’єднання 

«Школа куратора та педагогічної майстерності», яке було присвячене 

ознайомленню першокурсників із правилами внутрішнього розпорядку та 

особливостям взаємодії студентів із патрульною поліцією у разі виникнення 

відповідних ситуацій.  

•10 листопада засідання на тему: “Відмова від шкідливих звичок — 

здорова психіка та безсмертя нації”; 

 

 

Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 

 

У Національному університеті «Острозька академія» функціонує потужна 
система бібліотечно-інформаційного забезпечення, що включає Наукову 

бібліотеку, ресурсні центри факультетів, навчально-наукового інституту права 

ім. І. Малиновського, Інституту дослідження української діаспори та методичні 
кабінети при кафедрах. 

До бібліотечної системи входять 2 абонементи для видачі літератури, 2 

читальні зали та загалом обслуговується понад 5 000 користувачів: студентів, 

аспірантів, докторантів, професорсько-викладацький склад, навчально-

допоміжний персонал та інші. 
Робота в системі УФД «Бібліотека» та власній розробці – системі LitPro 

дозволяє автоматизувати основні бібліотечні процеси. Так, автоматизовано 

функції з комплектування та обліку фондів (АРМ «Комплектування»), 

формування, поповнення та корекція баз даних (АРМ «Бібліографія»), 

замовлення на видачу літератури (АРМ «Видача») та управління (АРМ 

«Адміністратор»). Створення та коригування списків рекомендованої 
викладачами літератури до навчальних курсів відбувається у системі LitPro. 

Можливості системи дозволяють кафедрам та факультетам  слідкувати за 

рівнем забезпеченості навчальних курсів бібліотечними ресурсами, надсилати 

запити щодо передплачених періодичних видань, автоматично генерувати 

актуальні звіти по забезпеченості літературою. Використовуючи спектр 

функцій системи LitPro, усі користувачі бібліотеки (студенти, викладачі, 
науковці) можуть отримати динамічну інформацію щодо наявності базової, 
іншої рекомендованої літератури та її розміщення, а також мають можливість 

здійснювати доступ до оцифрованих повнотекстових копій навчальної та 

методичної літератури. 

Комп’ютеризовані робочі місця у Науковій бібліотеці надають можливість 

доступу до інтернету та локальної мережі як бібліотеки, так і університету в 

цілому. Загалом в локальній мережі знаходиться 283 комп’ютери, 12 із яких 

розміщено в читальних залах бібліотеки. Читачі мають змогу також 

користуватися власними ПК з безкоштовною можливістю доступу до мережі 
інтернет через бездротовий зв'язок (Wi-Fi).  

Фонд бібліотеки універсальний за змістом та укомплектований із книг 
(підручники, посібники, монографії, довідники), періодичних видань та 

навчально-методичної літератури. Станом на 2016 рік фонди бібліотеки було 

поповнено понад 3 тисячами книг та журналів та близько 500 електронними 
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документами. Загальний бібліотечний фонд нараховує понад 0,5 млн. 

примірників, із яких близько 50 % – навчальна література, 42 % – наукові 
видання, 7 % – художня література, 1 % – рідкісні та особливо цінні книги та 
документи. 

В електронній бібліотеці університету створено електронний архів 

(www.eprints.oa.edu.ua), електронний каталог навчальної та наукової літератури 

(www.litpro.oa.edu.ua), електронну бібліотеку навчальної та наукової літератури 

(www.litpro2.oa.edu.ua) та електронний архів дисертацій та кваліфікаційних 

робіт (www.theses.oa.edu.ua). Станом на грудеь 2016 року в електронному архіві 
Острозької академії нараховується понад 4 440 записів, що дозволяє ресурсові 
займати високу 12 позицію в Україні за даними рейтингу електронних 

депозитаріїв Webometrics (repositories.webometrics.info/en/Europe/Ukraine). 

Фахівці Наукової бібліотеки систематично працюють над наповненням 

електронного бібліографічного покажчика праць науковців університету 

«Наука Острозької академії» (http://lib.oa.edu.ua/funds/science-oa/), та ставлять 

за мету зібрати електронні версії усіх повнотекстових матеріалів досліджень, 

що велися нашими науковцями з часу відродження Острозької академії. 
У 2016 році продовжилось наповнення он-лайн каталогу CD/DVD 

(http://elib.oa.edu.ua) та каталогу світової класичної музики. Останній дозволяє 
повноцінне інформаційне забезпечення курсу “Музичне мистецтво” для 

студентів університету. 

За лінком www.lib.oa.edu.ua можна знайти вичерпну інформацію щодо  

режиму та правил роботи бібліотеки, книжкових фондів та їх структури, нових 

надходжень, даних про приватні колекції, праць викладачів та новинок 

видавництва Острозької академії. На сайті Наукової бібліотеки також 

розміщено добірку статистичних даних, навчальних та наукових ресурсів у 

вільному доступі. Через інтернет-сторінку університетської бібліотеки можна 
отримати доступ до передплачених ресурсів та ресурсів у тестовому доступі: 
журналу The Economist, інформаційно-аналітичних ресурсів POLPRED, 

системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН. В електронному 

каталозі Наукової бібліотеки загалом налічується понад 120 тис. описів. Окрім 

традиційних механізмів інформаційного забезпечення наукової роботи, 

ресурсом передбачено повноцінне функціонування наукового блогу 

(www.naub.oa.edu.ua).  

У 2016 році Наукова бібліотека Національного університету “Острозька 
академія” продовжила працювати в проекті «Електронна бібліотека України: 

створення Центрів знань в університетах України». Це дозволило як створити 

власні, так і організувати доступ до світових інформаційних ресурсів, як-от: 
Web of Science, McGraw-Hill eBook Library. 

 

 

Міжнародні зв’язки 

За період з січня по грудень 2016 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 
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грудень 2016 року університетом підписано 74 угоди про співпрацю з 
закордонними партнерами. Острозька академія є членом Європейської 
Асоціації Університетів, Консорціуму українських університетів та 
Варшавського університету, Східноєвропейської мережі університетів, 

Міжнародного консорціуму університетів та ін. 

Викладачі, працівники та студенти Національного університету 

«Острозька академія» беруть активну участь у міжнародній науковій 

діяльності. За січень – грудень 2016 р. 109 студентів та викладачів НУОА 

проходили стажування та навчальні практики у зарубіжних організаціях та 

установах, у т.ч. 36 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 13  

Кількість закордонних відряджень викладачів, працівників та студентів 

Національного університету «Острозька академія» у 2016 р.  

                          

№ Країна 2016 

1. Польща  59 

2. Італія 3 

3. Канада 1 

4. Німеччина 4 

5. США 5 

6. Туреччина 1 

7. Чехія 3 

8. Словаччина 5 

9. Білорусь 36 

10. Молдова 1 

 

УСЬОГО 

 

109 

 

 

 

У 2016 році 8 іноземних лекторів і науковців взяли участь у навчальному 

процесі Національного університету «Острозька академія» та прочитали для 

студентів НУОА факультативні курси на волонтерських засадах. Всього у 2016 

році академію відвідало 227 іноземних гостей з Австрії, Білорусі, 
Великобританії, Греції, Канади, КНР, Литовської Республіки, Нідерландів, 

Південної Кореї, Польщі, Російської Федерації, Сербії, США, Туреччини, 

Швейцарії та Швеції. 
Викладачі, співробітники та студенти НУОА беруть участь у наступних 

програмах академічного обміну: DAAD, фонд ім. Фулбрайта, фонд ім. Лейна 
Кіркланда, Erasmus+, John Smith Fellowship Program, IREX, Muskie Program та 
інші.  

В рамках угоди про академічну співпрацю з Варшавським університетом 

вдало реалізується спільна магістерська програма з видачею дипломів обох 

сторін з напрямку «Східні студії». Дипломи магістрів Варшавського 
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університету у 2016 році отримало 3 випускники НУОА, 4 учасники програми з 
лютого 2017 року будуть навчатися семестр у Варшаві, і планується, що у 2017 

році отримають дипломи Варшавського університету. У 2016 році на 1 рік 

набрано 5 студентів, які орієнтовно завершать програму у 2018 році.  
У рамках угоди про співробітництво в галузі освіти між Міністерством 

освіти і науки України і Міністерства освіти КНР в 2016 р. на базі 
Національного університету «Острозька академія» студентами продовжується 

вивчення курсу китайської мови під керівництвом викладача університету 

провінції Шеньянг Ао Лан.  

Станом на грудень 2016 року у Національному університеті «Острозька 
академія» навчаються 5 іноземних студентів на заочному відділенні (факультет 

романо-германських мов, гуманітарний факультет) та денній формі навчання 

(факультет міжнародних відносин, гуманітарний факультет, факультет романо-

германських мов).  

У 2016 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. 

НУОА вдруге потрапив до публічної частини престижного рейтингу 

університетів країн Європи та Центральної Азії, що розвиваються, QS 

Quaquarelli EECA та посів 9 сходинку у списку найкращих 150 українських 

вишів.  

У листопаді 2016 року Національний університет «Острозька академія» 

приймав делегацію вчених із Стокгольмського університету — професор Хакан 

Фішер, професор Торун Ліндхольм, доктор психології Ульф Фредрік Джонсон 

та координатор обмінних програм Дженні Ен. Результатом перебування гостей 

стало підписання Меморандуму про співпрацю між Національним 

університетом «Острозька академія» та Стокгольмським університетом в галузі 
когнітивної психології. 

Значним здобутком у цьому році стала активна реалізація Угоди про 

співпрацю з коледжом Назарет в м.Рочестер (США). Викладачі кафедри 

психології Гуменюк У.І, Ширяєва Т.М. та аспірант кафедри Каламаж Р.В. взяли 

участь у грантових проектах цього університету. На 2017 рік до цього коледжу 

на чотиримісячне навчання на конкурсній основі обрано студента 

гуманітарного факультету Дмитра Байду. 

Спільні наукові дослідження факультетів НаУОА: 

Факультет ПІМ – Католицький університет ім. Яна Павла ІІ у Любліні, 
Стокгольмський університет, Болонський університет, Державна вища 

професійна школа у Замості, Сілезький університет, Варшавський університет, 
Вільнюський університет, Білоруський торгівельно-економічний університет 
споживчої кооперації, Прешувський університет, Сухумський державний 

університет, Університет Тарту, Університет Масарика у Брно,  Вища школа 
міжнародних відносин та суспільної комунікації у Хелмі та ін. 

Для прикладу, факультетом ПІМ роведено Міжнародну наукову 
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конференцію «Правові та соціальні аспекти співробітництва між ЄС та 

країнами Східного партнерства. Процеси демократизації держави і проблема 

корупції» (Острог, 10 вересня 2016) на основі грантового фінансування Фонду 

Конрада Аденауера та участі 30 учасників з Республіки Польща. За 

результатами конференції готується колективна монографія.     

В межах Еразмус+ «Програма академічної мобільності» протягом травня-

жовтня 2016 року Маслова Ю.П. та Лебедюк В.М. читали цикл лекцій у 

Люблінському Католицькому університеті Яна Павла ІІ та Сілезькому 

університеті в м. Катовіце. 

Економічний факультет – Люблінська політехніка, Ліверпульський 

університет, Університет Міньо у Бразі, Школа Бізнесу Мічиганського 

університету, Поліський державний університет, Білоруський національний 

технічний університет, Білоруський державний економічний університет, 
Інститут економіки НАН Білорусі, Вища Школа Бізнесу і Підприємництва у 

Островці Свєнтокшиському, Європейський університет Бізнесу у Познані, 
Університет Латвії у Ризі 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. 

Факультет романо-германських мов - Університет Рену, Університет ім. Яна 
Кохановського у Кєльце, Інститут Сервантеса, Мюнхенський університет 
перекладознавства, Варшавський університет, Ягелонський університет, 
Католицький університет у Парижі, Академія ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 
Жешувський університет та ін. 

Для прикладу, Участь викладачів та студентів у міжнародному проекті 
DLL – 4, DLL – 6, організованим Гете Інститом, за підтримки Посольства 
Німеччини в Україні   з методики викладання німецької мови у лютому, грудні 
2016 р. 

Гуманітарний факультет – Ягелонський університет, Мединський 

університет, Університет ім. Яна Кохановського у м. Кєльце, Університет 
Зеленої Гури, Варшавський університет, Лаббокський університет, 
Католицький університет ім. Яна Павла ІІ у Любліні, Університет Марії Кюрі-
Склодовської, Протестантський теологічний університет у Лейдені та ін. 

Інститут права ім.І.Малиновського – Томський університет, Університет ім. 

А. Міцкевича у Познані, Варшавський університет, Печський університет, 
Університет Турку, Стамбульський цивілізаційний університет, Інститут 
правознавства у Мінську, Ташкентський Державний юридичний університет, 
Казахстансько-Американський вільний університет, Бєлградський університет  
та ін. 

Участь НУОА у міжнародних грантових проектах у 2016 р. 

1) У лютому 2016 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 953190,00 євро. Проект не 
отримав фінансування. 
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2) У лютому 2016 року ВМС НУОА 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 становила 138 тис.грн. 

Проект отримав фінансування і його реалізація розпочалася 1 жовтня 2016 р. 

3) У лютому 2016 року ВМС НУОА 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 становила 46 тис.грн. 

Проект отримав фінансування і його реалізація розпочалася 1 жовтня 2016 р. 

4) У лютому 2016 року ВМС НУОА оформлено грантову заявку та подано 

до Європейської комісії за посередництвом Сілезького Університету у Катовіце 

у рамках програми Еразмус+. Назва проекту - «Програма академічної 
мобільності», сума дофінансування в рамках проекту становила 46 тис.грн. 

Проект отримав фінансування і його реалізація розпочалася 1 жовтня 2016 р. 

5) У лютому 2016 року ВМС НУОА оформлено грантову заявку та подано 

до Європейської комісії за посередництвом Академії ім. Якуба з Парадижу у 

Гожуві Вєлькопольскому в рамках програми Еразмус+. Назва проекту - 

«Програма академічної мобільності», сума дофінансування в рамках проекту 

становила 24 тис.грн. Проект отримав фінансування і його реалізація 

розпочнеться 1 лютого 2017 р. 

6) У лютому 2016 року ВМС НУОА оформлено грантову заявку та подано 

до Європейської комісії за посередництвом Університету Масарика у Брно в 

рамках програми Еразмус+. Назва проекту - «Програма академічної 
мобільності», сума дофінансування в рамках проекту становила 228 тис.грн. 

Проект отримав фінансування і його реалізація розпочнеться 1 лютого 2017 р. 

7) У квітні 2016 року ВМС НУОА оформлено грантову заявку та подано до 

Програми Європейського партнерства Білорусь-Україна. Назва проекту - 

«Медико-екологічна оцінка радіоактивного забруднення Брестської області та 
Рівненської області у 1986-2016 рр.», сума дофінансування в рамках проекту 

101020,00 євро. Проект не отримав фінансування, планується повторне 
подання. 

8) У квітні 2016 року ВМС НУОА оформлено грантову заявку та подано до 

Програми Європейського партнерства Білорусь-Україна. Назва проекту - 

«Підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці України і 
Білорусі за допомогою створення транскордонної мережі університетських 

центрів професійного і кар’єрного консультування», сума дофінансування в 

рамках проекту 228000,00 євро. Проект відібраний у першому та у другому 

турі, остаточні результати відбору очікуються до кінця року. 
9) У вересні 2016 року ВМС НУОА спільно з Клайпедський державним 

університетом Прикладних Наук (Литва)  оформлено грантову заявку та подано 

до Міністерства Закордонних справ та Міністерства фінансів Литви. Назва 
проекту «Програма психологічної реабілітації солдатів і членів їхніх родин, які 
брали участь у військовому конфлікті», сума дофінансування в рамках проекту 

24000,00 євро. Проект пройшов перший тур відбору, остаточні результати 

очікуються до кінця року. 
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Фінансово-економічна діяльність  

У 2016 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 (освіта) у 2016 році 
відповідно до кошторису доходів та видатків зі внесеними змінами складає 
54498,0 тис.грн., в тому числі фінансування із загального фонду – 27687,0 

тис.грн та із спеціального фонду – 26811,0 тис.грн. ( в тому числі залишки на 
початку 2016 року 7010,9 тис.грн.). 

За 11 місяців 2016 року на рахунки спеціального фонду НУОА 

надійшло коштів в сумі 19341,7 тис.грн, (що на 29 відсотків більше ніж за 
аналогічний період 2015 року),  в тому числі від оплати за навчання та 
освітні послуги 16060,2 тис.грн., від плати за проживання у гуртожитку 

3123,9 тис.грн., від плати за оренду 149,5 тис.грн., від інших надходжень 8,1 

тис.грн. 

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  2016 року на заробітну плату з нарахуваннями 8463,4 тис.грн., на 
будівництво  навчального корпусу  – 3683,0 тис. грн., на придбання 

обладнання та комп’ютерної техніки   487,0 тис. грн., на поповнення 

книжкового фонду бібліотеки та періодичних видань  –  48,1 тис. грн.,. 

На оплату комунальних послуг за 2016  рік у кошторисі доходів та 
видатків передбачено 4912,7 тис. грн. За 11 місяців 2016 року на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв  витрачено 2547,3 тис. грн. 

У 2016 році з нагоди 440-річного ювілею Острозької академії в 

університеті здійснено благоустрій території та збудовано  арку на честь 

Острозької Біблії. На будівництво арки використано 1965,7 тис.грн. за 
рахунок інших джерел надходження університету. 

У 2016 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 2016  році відповідно до 

кошторису доходів та видатків  складає 1061,1  тис.грн., в тому числі за 
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рахунок загального фонду 606,6 тис.грн, за рахунок спеціального фонду 

454,5 тис.грн. Видатки по загальному фонду передбачені на проведення 

чотирьох фундаментальних досліджень на суму  606,6  тис.грн. 

Станом на 1 листопада 2016 року в університеті  проводиться повна 
інвентаризація основних засобів і матеріальних цінностей, грошових коштів, 

грошових документів та розрахунків із дебіторами і кредиторами. 

 

                               Матеріально-технічна база 

На балансі НаУ «ОА» обліковується 56 споруд загальною площею 

39 648,47 кв.м, та земельною ділянкою 25,8 га. 

У 2016 році до 440-річчя Острозької академії збудовано в’їзну арку у 

формі титульного листка Острозької Біблії та здано в експлуатацію першу 

чергу нового науково-лабораторного корпусу. 

На сьогодні в НаУОА функціонує 10 гуртожитків. Загальна кількість 

мешканців гуртожитків становить 1064 чол. 

Переважна більшість студентів, які навчаються у нашому закладі  – з 
інших міст. Без сумніву для багатьох із них студентський гуртожиток в роки 

навчання стає не просто місцем проживання, а другою домівкою. Середовище 

студентського гуртожитку, безумовно, сприяє успішній соціальній адаптації 
майбутнього спеціаліста. 

Основні вимоги щодо організації життєдіяльності у студентських 

гуртожитках університету відображені у «Положенні та правилах проживання 

у студентських гуртожитках». З метою створення необхідних соціально-

побутових умов для проживання, підготовки до занять, відпочинку, 

змістовного дозвілля та творчого розвитку студентів  на сьогоднішній день 
функціонує 2 студентських містечка. 

До складу студмістечка №1  входять: 

- гуртожитки:  

№ 2 , пр. Незалежності, 41 ( кількість місць- 26) 

№ 3 пр. Незалежності, 51( кількість місць- 79) 

№ 5 пр. Незалежності, 53( кількість місць-12) 

№ 6 пр. Незалежності, 45( кількість місць- 136) 

- студентська їдальня пр. Незалежності,43 

- тренажерний зал  (підвал гуртожитку №6) 

Кількість житлових місць у кожному гуртожитку визначено його 

паспортом. 

До складу студмістечка №2  входять: 

- гуртожитки:  

№8 , пр. Незалежності, 52 ( кількість місць- 72) 

№ 9 пр. Незалежності, 62 ( кількість місць- 65) 

№ 10 пр. Незалежності, 60 ( кількість місць- 280) 

- спорткомплекс  пр. Незалежності, 54 

- культурно-мистецький центр  пр. Незалежності, 54 
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- Кількість житлових місць у кожному гуртожитку визначено його 

паспортом. 

Гуртожиток «Академічний дім», пр. Незалежності, 5; ( кількість 

місць- 152). 

Гуртожиток №7, вул. Татарська, 122а ( кількість місць- 100). 

Для повного забезпечення студентів гуртожитками існує нагальна 

потреба у розширенні приміщень для  збільшення ліжко-місць у кількості 521. 

Пропозиція: надбудова мансардного приміщення гуртожитку №10, №1.  

У 2016  н.р. відповідно до затвердженого плану робіт проведено поточні 
ремонти (таблиця):   

Таблиця 
Гуртожиток Академічний дім Поточний ремонт всіх приміщень своїми силами та підготовка 

гуртожитку до обласного огляду   

Гуртожиток №2 Поточний ремонт  
Гуртожиток №3 Поточний ремонт 
Гуртожиток №5 Поточний ремонт 
Гуртожиток №6 Поточний ремонт приміщень , приготуваня нових кімнат 
Гуртожиток №7 Поточний ремонт,  замінено каналізаційний стояк ( з підвалу до 4-го 

пов.), додатковий монтаж 2-х бойлерів. 

Гуртожиток №8 Поточний ремонт 
Гуртожиток №9 Поточний ремонт 
Гуртожиток №10 Поточний ремонт 
Гуртожиток №4 Поточний ремонт 
Навчальні корпуси Поточні ремонти по навчальних аудиторіях та коридорах, капітальний 

ремонт  в ауд. № 23, заміна вікон в коридорі головного корпусу. 

Внутрішній дворик 

старомонастирського корпусу 

 Ремонт стін фасаду та пофарбування, ремонт  відмостки. 

Читальний зал бібіліотеки Заміна вікон 5 шт 
Музей Заміна вікон 3 шт 
Прохідна Капітальний ремонт прохідної, заміна вікон 4 шт і дверей 2 шт 
Благоустрій території навчальних 

корпусів 

Заміна вуличних світильників,висадка зелених насаджень, влаштування 

тротуарів та дороги з тротуарної плитки ФЕМ. 

Технічно-експлуатаційний відділ Проведено по всіх приміщення ревізія щитових силових та іх 

обслуговування. 

По всіх  гуртожитках  проведена ревізія  електроплит і 
електрообладнання. 

Часткова заміна  світильників, розеток, вимикачів у головному корпусі. 
Повірка газових лічильників 18 шт. 
По всіх газових топкових проведена ревізія всіх газових котлів( чистка 

арматури, підфарбування котлів, повірка апаратури на герметичність) 

Заміна запірної арматури в системі опалення. 

Проведена ревізія  всіх змивних бачків. 

В гурт. №7 замінено каналізаційних стояк ( з підвалу до 4-го пов.), 

додатковий монтаж 2-х бойлерів. 

Ремонт теплотраси головного корпусу по  вул Семінарська, 2. 

Проведено поточний ремон всіх аудиторій. 

Заміна вуличних прожекторів на світлодіодні. 
Відділ капітального будівництва, 

ремонту та реставрації 
Поточний ремонт каналізаційної мережі студентського клубу. 

Капітальний ремонт квартири по вул. Семінарська 4 

Поточний ремонт спорткомплексу з частковою заміною підлоги 

Будівництво підпірної стінки та малої архітектурної форми , 

влаштування благоустрою території по вул. Семінарська,  2. 

Будівництво адміністративного корпусу та влаштування благоустрою 

прилеглої території 

 

Охорона праці 
 У  Національному  університеті  “Острозька  академія” протягом  2016  

року проводились  наступні  заходи  для поліпшення  стану  безпеки праці, 
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гігієни праці та виробничого середовища: 

 1.   Працівники  академії  забезпечені спецодягом і  спецвзуттям згідно з 
нормами. 

 2.   Транспортні засоби, майстерні, гуртожитки, прохідні  та  інші  підрозділи 

університету забезпечені медичними аптечками. 

3.   Проведена перевірка стану електроінструменту, слюсарного інструменту, 

стану драбин, стану верстатного обладнання  з оформленням відповідного акту  

подальшого його використання.   

 4.    Згідно з Положенням  «Про безпеку та надійну експлуатацію будівель та 
споруд»  проводився огляд будівель та приміщень академії та ліквідовувались 

виявлені недоліки. 

5.   Проведений медичний огляд працівників, які зайняті на роботах з  
підвищеною  небезпекою, та для чергових гуртожитків. 

 6.    Заключені угоди з районною санепідемстанцією по забезпеченню 

дезинфекції, дезінсекції  та дератизації приміщень  академії. 
 7.    Виконана перевірка стану електрообладнання та  проведений його    

профілактичний ремонт в слюсарній та столярній  майстернях. 

8.  Виконано перевірку стану контурів  заземлення та  якості  електромережі 
гуртожитків, навчальних  корпусів та майстерень. 

9.   Поновлені  та розроблені  програми та графіки проведення спеціального 

навчання   та перевірки знань для працівників, що зайняті на роботах з 
підвищеною небезпекою. 

10.   Виконана експлуатаційна документація  на верстатне обладнання   

столярної майстерні. 
11.   Усі гуртожитки академії  забезпечені душовими кабінами, кімнатами 

гігієни жінки,  побутовими кімнатами згідно з нормами.  

12.   На кожну посаду працівників розроблені посадові інструкції, інструкції з 
технічної та пожежної безпеки. 

13.  Проведено перевірку стану безпеки електроустановок університету. 

14.  Виконані однолінійні схеми  електричних з’єднань для  електроустановок. 

15.   Виготовлений паспорт газового господарства університету. 

 

 

Дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу 

 

За 2016 рік у Національному університеті «Острозька академія» 

відбулося 7 перевірок: 

1. Позапланова перевірка Управління пенсійного фонду 

достовірності відомостей поданих до реєстру застрахованих осіб 

(27.01.2016-28.01.2016 року);  

2. Планова перевірка управління Державної архітектурно-

будівельної інспекції щодо дотримання ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності, пов’язаних із будівництвом об’єктів архітектури  

((8.02.2016-12.02.2016 року);  

3. Перевірка управління праці та соціального захисту щодо факту 

перебування особи (29.03.2016 -29.03.2016 року). 
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4. Всебічна планова перевірка Управління праці у Рівненській 

області щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів 

з охорони праці та промислової безпеки ( 6.06.2016-24.06.2016 року); 

5. Перевірка Управління праці та соціального захисту довідок про 

доходи громадян (09.09.2016 року); 

6. Обстеження інспекцією державного нагляду за режимом 

споживання електроенергії технічного стану електроустановок (20.09.2016-

26.09.2016 року); 

7. Планова перевірка Головного управління з надзвичайних 

ситуацій з цивільного захисту та пожежної безпеки (1.11.2016 -21.11.2016 

року); 

8. Зустрічна звірка з управлінням праці щодо заробітної плати 

працівників, призваних на військову службу, яку проводила Державна 
аудиторська служба, західний офіс (22.11.2016-23.11.2016 року). 

За результатами окремих перевірок були  виявлені окремі недоліки, які 
по можливості усувались одразу під час перевірок, а також було розроблено 

низку заходів, про що було проінформовано відповідні контролюючі органи. 

Юридичним відділом у 2016 році було проведено таку роботу:  

1. Претензійно-позовна робота. 

1.1. Підготовлено претензій – 47 в результаті стягнуто 110  728,03 грн.  

1.2. Підготовлено позовних заяв – 5 

2. Представництво інтересів НаУОА в суді 
2.1. 6 судових справ, з них 4 – закриті, 1 – відкрита, 1- тільки подана. 

2.2. Проведено понад 25 судових засідань. 

3. Договірна робота 

3.1. Розроблено і зареєстровано понад 130 договорів  

3.2. Надано понад 150 роз’яснень із правових питань 

4. Робота по оформленню майна 

Здійснено поділ однієї земельної ділянки і оформлено 16, одна ділянка - на 

завершальній стадії переоформлення. 

5. Організаційна робота: 

Розроблено та затверджено структуру НаУОА 

Розроблена форма звітності факультетів/інституту по боржниках по оплаті за 

навчальні послуги 

Участь у робочій групі по розробці стратегії розвитку університету 

Участь у робочій групі  по написанню інвестиційного проекту 

Приведення у відповідність статуту НаУОА 

Розробка нових та внесення змін до попередніх положень 

Проведено семінар для працівників ОА по застосуванню внутрішніх положень 

ОА. 
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Основні перспективи розвитку 

 

План фінансового,  матеріально-технічного та росту чисельності студентів 

 на 2017-2027 роки відповідно до стратегії розвитку НаУОА 
 

Результат, що планується № 

зп 

Пріоритети розвитку  Од.вим. Відповідальні 
виконавці 2017 2019  2020  2022 2027 

1. Обсяг фінансування із 
загального 

фонду Державного 

бюджету на звітний 

рік за програмами 

розділу "Освіта", 

 

тис. грн 

 

Адміністрація, 

фінансово-

бухгалтерська  

служба 

31500,0 37000,0 44700,0 50000,0 100000,0 

2. Обсяг фінансування із 
спеціального фонду 

Державного бюджету за 

послуги, які надаються 

ВНЗ згідно з функ- 

ціональними 

повноваженнями, та 

інших джерел власних 

надходжень, 

а саме: благодійні внески, 

гранти, пода- 

рунки, у звітному році  
 

тис. грн Адміністрація, 

фінансово-

бухгалтерська  

служба 

18500,0 22000,0 25000,0 30000,0 70000,0 

3. Видатки на придбання 

обладнання і предметів 

довгостроко- 

вого користування для 

забезпечення 

навчального процесу та 

наукової роботи на 

кінець звітного року, тис. 

Грн 

тис.грн. Адміністрація, 

фінансово-

бухгалтерська  

служба 

500,0 600,0 900,0 1000,0 2000,0 

4. Видатки на 

перепрофілювання 

незавершеного 

будівництва будинку 

культури під навчальний 

корпус НУОА 

тис.грн. Адміністрація, 

адміністративно-

господарська 

частина 

10000,0 60000,0    

5. Видатки на 

реконструкцію 

гуртожитку САД 

тис.грн. Адміністрація, 

адміністративно-

господарська 

частина 

1500,0     

6. Видатки на 

реконструкцію 

гуртожитку №10 

тис.грн. Адміністрація, 

адміністративно-

господарська 

частина 

1500,0     

7. Видатки на будівництво 

гуртожитку на 700 осіб 

тис.грн. Адміністрація, 

адміністративно-

господарська 

частина 

  34000 
за 

рахунок 

інвестор
ів 

34000 
за 

рахунок 

інвестор
ів 

 

8. Середньорічна 

чисельність студентів, які 
навчаються за державним 

замовленням 

чол. Адміністрація, 

деканати 

1000 1200 1300 1700 2000 

9. Середньорічна 

чисельність студентів 

денної форми навчання, 

які навчаються на умовах 

чол. Адміністрація, 

деканати 

1436 1600 1700 2100 2500 
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контракту 

10. Середньорічна 

чисельність студентів 

заочної форми навчання, 

які навчаються на умовах 

контракту 

чол. Адміністрація, 

ІДЗДН 

482 550 700 900 1200 

11. Відсоток забезпечення 

студентів гуртожитком 

% Адміністрація, 

адміністративно-

господарська 

частина 

45 50 60 70 70 

12. Видатки на 

запровадження 

енергоефективних 

технологій та 

відновлювальних джерел 

енергії 

тис.грн. Адміністрація, 

адміністративно-

господарська 

частина, 

бухгалтерсько-

фінансова 

служба 

 1000 1000 1000 2000 

13. Будівництво оздоровчого 

комплексу у м. Сколе 

Львівської обл.. 

тис.грн. Адміністрація, 

адміністративно-

господарська 

частина, 

бухгалтерсько-

фінансова 

служба 

500 1000 1000 2000 2000 

14. Будівництво спортивно-

оздоровчого комплексу з 
басейном 

тис.грн. Адміністрація, 

адміністративно-

господарська 

частина, 

бухгалтерсько-

фінансова 

служба 

  10000 20000  

 

У 2016 році розроблено та подано на розгляд до Міністерства освіти і 
науки України інвестиційний  проект «Завершення перепрофілювання 

незавершеного будівництва будинку культури м. Острога  під навчальний 

корпус Національного університету «Острозька академія» по просп. 

Незалежності, 3, м. Острога, Рівненської обл. 

У результаті реалізації проекту планується повністю добудувати 

навчально-науковий корпус Національного університету «Острозька академія» 

в м. Острог по пр. Незалежності, 3. Це дасть нові можливості для розвитку 

університету, міста Острога як експериментального науково-студентського 

містечка та Рівненської області як регіону активного упровадження інновацій. 

Національний університет «Острозька академія» у 2007 році розпочав 

будівництво навчального корпусу в м. Острог загальною площею 10922,11 кв.м 

на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-

кошторисної документації, проведеної тендерної процедури закупівлі робіт та 
укладеного договору з переможцем ТзОВ «Інвестиційно-будівельна компанія 

«Регіон»».  

Станом на 01.10.2016 року генпідрядною організацією споруджено 4-х 

поверхову будівлю навчального корпусу, 3-х поверховий науково-

лабораторний корпус, котельню і трансформаторну підстанцію. До об’єкту 

підведено всі зовнішні комунікації.  
Всього на об’єкті будівництва вже освоєно 32,9 млн.грн. коштів загального 

та спеціального фондів (з урахуванням проектних робіт та інших витрат), що 

становить 32,6 % від загальної кошторисної вартості проекту. Із загального 
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фонду державного бюджету кошти на це будівництво виділялись в сумі 8,8 

млн. грн: у 2007 р. – 5 млн.грн., у 2011 р. – 800 тис.грн., у 2012 р. – 3 млн.грн. 

На жаль, на сьогоднішній день, з будівництвом створилася загрозлива 
ситуація у зв’язку із відсутністю джерел фінансування. Значне підвищення цін 

на будівельні матеріали, що стало особливо помітним протягом останніх років, 

призвело до зростання вартості будівництва та збільшення його загальної 
кошторисної вартості. Для завершення робіт та введення в експлуатацію 

будівлі за цінами 2016 року необхідно фінансування в обсязі  70,0 млн. грн. 

Добудова нового навчального корпусу дасть змогу вирішити такі 
проблеми: 

створити відповідну інфраструктуру для реалізації розробленого 

колективом НаУОА проекту щодо створення на базі міста Острога та 

Національного університету «Острозька академія» території випереджаючого 

інноваційного розвитку (надалі – ТВІР), місія якого створити унікальне 
науково-освітньо-культурне середовище, сприятливе для концентрації 
інтелектуального капіталу та заохочення розвитку інноваційних технологій 

внаслідок тісного злиття науки і потреб практики; 

підвищити рівень забезпеченості студентів НаУОА навчальними площами; 

 збільшити кількість студентів, що отримують освітні послуги в 

Національному університеті «Острозька академія» на 1700 осіб та аспірантів на 
100 осіб;  

розширити перелік напрямів підготовки та спеціальностей в НаУОА: 073 

Менеджмент, 126 Інформаційні системи та технології, 229 Громадське 

здоров’я, 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і 
видами діяльності), 293 Міжнародне право, які Урядом визнані як стратегічно 

важливі для розвитку національної економіки та безпеки; 

підвищити якість освітніх послуг, що надаються в НаУОА та їх 

доступність для населення західноукраїнського регіону;  
підвищити творчий і професійний потенціал науково-педагогічних та 

наукових працівників НаУОА, забезпечити функціонування науково-

лабораторного корпусу, що уможливить організацію науково-дослідної роботи 

в університеті за принципами скандинавської системи;  

забезпечити умови для розробки та упровадження інноваційних проектів, 

бізнес-ідей студентів, талановитої молоді з усієї України, а також конкретно-

прикладних результатів та освітніх продуктів науково-дослідних лабораторій 

університету;  

підвищить туристичну привабливість Національного університету 

«Острозька академія» та міста Острога; 

створити умови для духовного розвитку студентів, викладачів 

університету, населення міста Острога, надавши можливість для ширшої 
презентації, обговорення, популяризації унікальної історико-культурної бази 

міста Острога, яка об’єднує музеї, старовинні замки, архітектурні споруди 

тощо. 

Мета інвестиційного проекту відповідає пріоритетам державної політики. 

Зокрема, добудова нового гуманітарного корпусу НаУОА, розвиток на його 

базі концепції ТВІР сприятиме реалізації мети Національної стратегії 
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розвитку освіти України на період до 2021 року: «підвищення доступності 
якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного 

сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного розвитку 

людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання 

протягом життя». 

Проект відповідає засадам державної інвестиційної  політики, викладеним 

у  Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої 
Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII: 

«Підвищення ефективності управління державними інвестиційними видатками: 

відбір інвестиційних проектів на конкурсній основі, надання пріоритету 

проектам із спільним фінансуванням, зокрема з міжнародними партнерами, 

об’єктам з високим ступенем готовності, локалізацією виробничих і трудових 

ресурсів».  

Проект ТВІР входить до Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

06 серпня 2014 року № 385, та включений до плану заходів з реалізації стратегії 
регіонального розвитку громади Рівненщини. 

На звітній конференції трудового колективу НаУОА було схвалено 

Систему забезпечення та вдосконалення якості освіти в Національному 

університеті «Острозька академія», яка передбачає діяльність у наступних 

площинах: 

• затвердження, моніторингу та періодичного перегляду програм навчання 

та визначених ефектів навчання; 

• розробка детальних систем оцінювання студентів та аспірантів; 

• забезпечення якості викладацького складу; 

• моніторинг, перегляд та підвищення рівня допоміжних засобів (бібліотек, 

комп’ютерного забезпечення, лабораторій тощо); 

• збір, аналіз та використання інформації про умови та результати 

навчання на спеціальностях; 

• оприлюднення інформації, щодо навчання на спеціальностях. 

Також було визначено основні загальноакадемічні ризики: 

1. Нездатність подолати опір консервативних кіл академічного середовища і 
неспроможність сконструювати систему стимулів для його залучення до 

реалізації. 
2. Неспроможність швидкої ідентифікації перспективних лідерів та 

ефективного активу для впровадження стратегічного плану, що загрожує 
переходом інноваційних зусиль у фазу традиційної імітації. 

3. Неможливість формування нового академічного етосу в разі відсутності 
його запиту у національному масштабі. 

4. Невідповідність наявних фінансових ресурсів масштабу та складності 
поставлених задач. 

 

Ректор Національного університету 

«Острозька академія», професор    І.Д.Пасічник 


