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ЛУЦЬК – 2022 



РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

 

1. Відгук на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) «Міжнародні 

відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» за спеціальністю 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, наданий доктором політичних наук, 

професором, завідувачем кафедри міжнародних відносин, Національний університет 

«Острозька академія» (Кулик) Сидорук Тетяною (Додаток 1); 

2. Відгук на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) «Міжнародні 

відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» за спеціальністю 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,  наданий  доктором філологічних 

наук, професором, народним депутатом Верховної ради України VIII та IX скликань, 

першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Констанкевич Іриною (Додаток 2); 

3. Відгук на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) «Міжнародні 

відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» за спеціальністю 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,  наданий керівником Департаменту 

зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської обласної 

державної адміністрації Бальбузою Веронікою (Додаток 3); 

4. Відгук на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) «Міжнародні 

відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» за спеціальністю 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, наданий директором Інституту наук 

про безпеку, доктором габілітований, професором  Педагогічного університету імені 

Народної освітньої комісії в місті Краків (Республіка Польща) Васютою Ольгою (Додаток 

4). 

 

  



ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-наукова програма (ОНП) «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації 

України та ЄС» для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії на третьому 

(науковому) рівні галузі знань 29 Міжнародні відносини містить обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей 

здобувача ступеня доктора філософії; нормативний зміст підготовки здобувачів, 

сформульований у результатів навчання; форми атестації здобувачів; вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.  

Гарант ОПП – Шуляк Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, професор 

кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу, декан факультету міжнародних 

відноси, додатково залучений експерт до розробки Стандарту вищої освіти України із галузі 

знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 052 Політологія. 

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін в освітню програму 

регулюється Порядком формування освітніх програм та навчальних планів підготовки 

фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, 

освітньо-творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та заочної форм навчання у 

Волинському національному університеті імені Лесі Українки, затвердженим Вченою радою 

ВНУ імені Лесі Українки; Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг, 

перегляд та закриття освітніх програм у Волинському національному університеті імені Лесі 

Українки, Положення про підготовку докторів філософії у ВНУ імені Лесі Українки, 

Положення про здобуття наукового ступеня (атестацію) доктора філософії у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки. 

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та 

розповсюджена без дозволу Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

При розробці проекту Програми враховані вимоги проекту освітнього стандарту 

спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за 

рівнем «доктор філософії» 

ОПП розроблено членами робочої групи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки у складі:  
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документа, 
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Шуляк 

Антоніна 

Миколаївна, 

керівник 

групи 

декан 

факультету 

міжнародних 

відносин, 

професор 

кафедри 

міжнародних 

комунікацій 

та 

політичного 

аналізу 

Волинський 

державний 
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2003, 
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Політолог. 

Викладач, 
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Тернопільський 

національний 

економічний 

університет, Центр 

довузівської, 

післядипломної та 

магістерської 

підготовки, 2006 

 

Економіка  

підприємства 

 

Спеціаліст з 

економіки 
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професор кафедри 

міжнародних 

комунікацій та 

політичного 

аналізу, 

14 р. 1. Застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у підготовці кадрів для інформаційно-

аналітичної та політичної сфер. Інформаційні 

технології і засоби навчання. 2018. № 65(3). с. 291-303. 

Web of Science (ESCI) 

2. Shuliak  А., Vozniuk Eu,, Patlashinska I., Shuliak 

N,  Info-analytic support for ukrainian-polish cross-border 

cooperation: a case study of euro-regions Codrul 

Cosminului. Issue 2, (Vol. 26) / 2020, Pages: 431-454. 

Scopus 
3. Shuliak  А., М.Kunytskyy, I.Konstankevych Use 

of "the other / alien" image in the strategic 

communications of the Russian Federation during the 

russian-ukrainian confrontation (2014-2021). Przegląd 

Strategiczny. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 

Poznań, 2021. Issue 14. P. 195-210. Scopus  

4. Pavlikha N., Skorokhod I., Tsymbaliuk I. Shuliak  

А., Security of Sustainable Development in the Post-

Pandemic Crisis on the Basis of an Inclusive Circular 

Econom. VIII International Scientific Conference on 

Determinants of Regional Development Pila, 21-22 

October 2021.  n. 2, p. 234-245, dec. 2021. 

http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/proceedings/article/view/

198. DOI: 10.14595/CP/02/014.  Web of Science 

5. Республіка Білорусь в сучасному 

інформаційному просторі. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. Луцьк:  Вежа-Друк, 2017.  № 6 

(355). С.70-76. (Серія «Міжнародні відносини»).   

6. Люстрація в Україні: колізії, досягнення та 

1. «Школа е-

урядування» у рамках 

швейцарсько-

української програми 

«Електронне 

урядування задля 

підзвітності влади і 

участі громади» – 

(«EGAP»), 

Волинський обласний 

центр перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ 

і організацій, 25.01-

20.02.2017 р. 

2.  Департамент 

центральноєвропейсь

ких досліджень, 

соціологічно-

історичний факультет 

Жешувського 

yніверситету, 

Республіка Польща 

(Zakład Studiów 



перспективи. Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Луцьк:  Вежа-Друк, 2017.  № 6 (355). С. 187-192. 

(Серія «Міжнародні відносини»).   

7. Польсько-українська академічна співпраця як 

чинник інформаційної інтеграції. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. Луцьк:  Вежа-Друк, 2017. № 10 

(359). С.62-67. (Серія «Міжнародні відносини»).  

8. Деструктивні елементи цифрового контенту й 

інформаційних послуг у ракурсі впровадження і-

демократії. Вісник Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. Серія Політичні 

науки. Вінниця. 2017.  №2. С.72-75. (Шуляк Н.О.) 

9. Переваги та загрози використання сервісу 

«академічна хмара» у навчальній діяльності вищих 

навчальних закладів. Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. Луцьк:  Вежа-Друк, 

2018.  № 1 (3). С.60-66. 

10. До питання про визначення поняття 

«люстрація». Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. Луцьк:  Вежа-Друк, 

2018.  № 1 (3).  С.103-107. (Морозов Б.) 

11. Пропаганда й маніпуляції в інформаційній 

сфері. Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Луцьк:  Вежа-Друк, 2018.  № 1 (374). С.59-64. (Серія 

«Міжнародні відносини»).  (Канарська А.) 

12. Інформаційна безпека в контексті введення 

інституту інформаційного комісара (омбудсмена) в 

Україні. Медіафорум:  аналітика, прогнози, 

інформаційний менеджмент. № 1. 2018. Чернівці, 

2018. С. 142-152 (Кольцова І.І.) 

13. Інформаційний тероризм як інструмент 

впливу на інформаційний конформізм в глобальному 

середовищі. Політичне життя. №2. 2018. Вінниця: 

ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 135-139. 

(Кольцова І.І.) 

14. Рецензія на монографію Кушнарьова І. В. 

«Політична корупція: порівняльно-політологічна 

концептуалізація»., Міжнародні відносини, суспільні 

Środkowoeuropejskich, 

Wydział 

Socjologiczno-

Historyczny 

Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 

01.12.2017-31.05.2018 

р. 

3.Семінар 

«Дистанційне 

навчання засобами 

Microsoft Office 365», 

(108 год), 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, факультет 

міжнародних 

відносиН, 01.03-30.11. 

2018 р. 

4.онлайн-навчання з 

медіаграмотності для 

викладачів ЗВО та 

ІППО у межах 

проєкту «Вивчай та 

розрізняй: інфо-

медійна грамотність» 

(7 год), Рада 

міжнародних 

наукових досліджень 

та обмінів (IREX) за 

підтримки Посольств 

США та Великої 

Британії, у 

партнерстві з 

Міністерством освіти 

і науки України та 

Академією 

Української преси

 20-29.10 2020 

р. 



комунікації та регіональні студії. Луцьк:  Вежа-Друк, 

2018. №1 (3). С.117-118. 

15. Стратегічні комунікації в міжнародних 

відносинах (Рец.: Стратегічні комунікації в 

міжнародних відносинах. Монографія. К.: Вадекс, 

2019. 442 с. (Серія «Комунікації ХХІ століття»). 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. Луцьк :  Вежа-Друк, 2019.  №1 (5). 

С.144-145. 

16. Retrospective of information democracy in the 

political and information space of Ukraine (1991-2018). 

Історико-політичні проблеми сучасного світу, № 40, 

2019, p. 196-206. 

17. Медіатехнології під час моделювання образу 

«іншого» в ідеології «руского міра». Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. Луцьк:  Вежа-Друк, 2020.  № 2 

(406). С.105-114 (Серія «Міжнародні відносини»). 

18. Детермінанти виходу Британія з ЄС. 

Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Луцьк:  Вежа-Друк, 

2020.  № 2 (406). С.216-222. (Серія «Міжнародні 

відносини»).  

19. Problems of protecting the information space and 

national information security. UR Journal of Humanities 

and Social Sciences. №2(7). Rzeszow, 2018. Р. 85-96. 

20. Energy security as a guarantee of Ukraine's 

independence. The Copernicus Journal of Political 

Studies. № 1, 2019. Toruń: Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2019. Р. 85-98 

21. Using public diplomacy for creating international 

peace and security on the example of Poland and Sweden. 

Torun International Studies. Vol 1, No 13, 2020-, Р. 85-

98.( R. Zajęcki, O. Fesyk) 

22. Praktyki wdrażania i wsparcia polityki 

bezpieczeństwa informacyjnego. Inskrypcje. Półrocznik, 

R. VIII 2020, z. 2 (15), pp. 149-165.  (N. Shuliak) 

23. Міграційні політика ЄС як чинник 

дезінтеграції  та конфліктів. Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк:  

Вежа-Друк, 2021.  №1(9). С. 333-344. 

5. Вебінар "Інтеграція 

інфомедійної 

грамотності 

 у навчальні матеріали 

(9 шляхів)" у межах 

проєкту «Вивчай та 

розрізняй: інфо-

медійна грамотність» 

(4 год), Рада 

міжнародних 

наукових досліджень 

та обмінів (IREX) за 

підтримки Посольств 

США та Великої 

Британії, у 

партнерстві з 

Міністерством освіти 

і науки України та 

Академією 

Української преси

 19.11.2020 р. 

6. Он-лайн курс з 

інформаційної гігієни 

«Як захистити себе та 

ближніх від 

інфовірусів» (10 год.) 

24.05 – 02.06 2021 р. 



24. Institutional support for ukrainian-polish cross-

border cooperation within the framework of euro-regions 

"Carpathian" and "Bug". Środkowoeuropejskie Studia 

Polityczne.  Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, №2, 

2021, р.79-98. 

25 автор.свід. Науковий твір «Навчальний посібник: 

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 

відносинах» (свідоцтво №108852  від 23.10.2021 р.) 

26. автор.свід. Науковий твір «Глосарій: 

навчальний енциклопедичний словник-довідник з 

питань інформаційної безпеки / за заг. редакцією д. 

політ. н., проф. А.М.Шуляк., 2019. – 580 с.» (свідоцтво 

№ 110164 від 08.12.2021 р.) 

27. автор.свід. Науковий твір «Колективна 

монографія «International and National Security: Politics, 

Information, Ecology, Economy: collective 

monograph/еd. by A. Mytko. Lutsk: MPBP “Hordon”, 

2018.320 p» (свідоцтво №108851  від 23.10.2021 р.) 

28. Problems of Information Space Protection and 

National Information Security. International and National 

Security: Politics, Information, Ecology, Economy: 

collective monograph / еd. by A. Mytko. Lutsk: MPBP 

“Hordon”, 2018. 320 p.  р.133-145. (14,54 / 0,59) 

29. Інформаційно-аналітична діяльність у 

міжнародних відносинах: навч. посіб. / Антоніна  

Миколаївна Шуляк; 2-е вид., перероб. і доп. Луцьк: 

Вежа-друк, 2020. 274 с. Затверджено вченої радою 

СНУ ім. Лесі Українки від  28.11.2019 р.(12,45) 

30. Польсько-українське прикордоння: 

співробітництво, інститути,  проекти, програми. Кейс 

для  єврорегіонів «Карпати» та «Буг». Становлення та 

розвиток співробітництва України з країнами 

Вишеградської групи: кол. мон. / за ред. І. І. Іваненка. 

Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 252 с. 

C.186-219 (11,45/1,5) 

31. Глосарій: навчальний енциклопедичний 

словник-довідник з питань інформаційної безпеки / за 

заг. редакцією д. політ. н., проф. А.М.Шуляк., 2019. 

580 с. С.52-54, 60-61, 108-109, 130-133, 144-148, 153-

156, 226-229, 270-171, 309-317, 369-372, 376-378,448-

456, 481-483, 512-514, 529-533, 536-538 



32. Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego / 

redakcja naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, Т.1. 

Kraków: AT Wydawnictwo, Wydawnictwo LIBRON – 

Filip Lohner, 2019. 668 р.Р. 277-280, 391-392, 612-615 

33. Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego / 

redakcja naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, Т.2. 

Kraków: AT Wydawnictwo, Wydawnictwo LIBRON – 

Filip Lohner, 2019. 688 р. Р. 371-374 

34. Політологія: сучасні терміни і поняття. 

Короткий навчальний словник-довідник для студентів 

ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. 3-тє видання, виправлене 

і доповнене укладач В. М. Піча, наук. редакція Л.Д. 

Климанської, Я.Б. Турчин, Н. М. Хоми. Львів: Новий 

Світ –2000, 2020. 516 с. С. 36, 113, 114, 281, 347, 406. 

35. Новітня політична лексика (неологізми, 

оказіоналізми та інші новотвори) / І. Я. Вдовичин, Л. 

Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за заг. ред. Н. М. 

Хоми.  Львів: «Новий Світ–2000», 2020. С. 56-57, 138, 

157, 186, 215-216, 236, 365-366 

 

2018-2019 рр. головний науковий співробітник НДР 

«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 

ривалізації» згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 25.06.2018 р. № 695«Про 

фінансування спільних українсько-польських науково-

дослідних проектів у 2018 р.» (співвиконавець 

Інститут наук про безпеку Краківського педагогічного 

університету ім. Національної освітньої комісії).; 

Відповідальний виконавець науково-дослідних тем 

кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу ВНУ ім. Лесі Українки «Проблеми захисту 

інформаційного простору та національної 

інформаційної безпеки» у 2016-2018 рр. 

 головний редактор фахового видання  «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

категорія Б (ВНУ імені Лесі Українки, політичні та 

економічні науки)  

тематичний редактор часопису Університету Миколая 

Коперніка (Польща, м.Торунь) "Історія та політика" 

("History and Politics : [Półrocznik poświęcony myśli 

politycznej i stosunkom międzynarodowym]  



член наукової ради часопису „Annales Universitatis 

Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate”  

(Польща, м.Краків) (доступ - 

https://studiadesecuritate.up.krakow.pl/redakcja/ ); 

член редколегій: «Зовнішні справи» (м.Київ) 

 

2016-2019 рр. Член науково-методичної комісії з 

соціальних наук і журналістики (галузі знань 05 – 

соціальні та поведінкові науки, підкомісія 052 – 

Політологія) сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України 

 

Грудень 2017 р. - травень 2018 р. дослідження за 

темою «Problems of Information Space Protection  and 

National Information Security  in the Conditions of the 

Information Democracy» в рамках виконання завдання 

дослідження з глобалізації та європейської інтеграції 

(PB / SH / IS.VI Cultural and social changes in the 

countries of Central Europe in the context of globalization 

and European integration) (Жешув Польща) 

 

2018-2019 рр. українсько-польський проект - НДР 

«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 

ривалізації» (номер держреєстрації 0119U001621), 

2019 р. дослідження «Energy security as a guarantee of 

Ukraine's independence» за програмою 671/P-DUN/2018 

Міністерства науки та вищої освіти Республіки 

Польща 

2022-2025 рр. - виконавець міжнародного грантового 

проекту "Стратегічні комунікації ЄС: протидія 

деструктивним впливам» програми ERASMUS+  

напряму Модуль Жана Моне. 

  

2015-2017 рр. консультування у Волинському 

обласному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

 

 

Додатково залучений експерт до розробки Стандарту 



вищої освіти України із галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки, спеціальності 052 Політологія. 

 

Керівництво 5 аспірантами (Лапін О., Коцюба В., 

Пальоха Н., Сокорокопуд О., Токарська А.) за 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, 2 докторантами (Вознюк Є., 

Богородецька О.). 

ЧЛЕНИ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ 

Карпчук 

Наталія 

Петрівна 

Завідувач – 

професор 

кафедри 
міжнародних 

комунікацій 

та 

політичного 

аналізу 

Волинський 

державний 

університет імені 

Лесі Українки, 

1995,  

 

англійська та 

німецька мови, 

 

 

вчитель англійської 

та німецької мов, 

ЛП № 000573  

доктор політичних 

наук, 23.00.04 – 

політичні проблеми 

міжнародних 

систем та 

глобального 

розвитку,  

 

«Комунікаційна 

політика 

Європейського 

Союзу як чинник 

європейської 

інтеграції», 

 

професор кафедри 

міжнародних 

комунікацій та 

політичного аналізу 

23 р. 1. Yuskiv B., Karpchuk N. Linguistic Landscape 

and the Monolithic Nature of the EU. Ankara Avrupa 

Çalışmaları Dergisi – Ankara Review of European Studies 

(WoS), 2020, Vol. 19, # 1, pp. 319-355. 

2. Yuskiv B., Karpchuk N., Khomych S. Media 

Reports as a Tool of Hybrid and Information Warfare (the 

Case of RT – Russia Today). Codrul Cosminolui 

(Scopus), Issue 1, Vol. 27,  2021, p. 235-258. 

3. Yuskiv B., Karpchuk N. Dominating Concepts of 

Russian Federation Propaganda Against Ukraine (Content 

and Collocation Analyses of Russia Today). Politologija   

(Scopus), Vol. 102, # 2, 2021, p. 116-152. 

4. Культура миру в контексті глобалізаційних 

процесів. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. 

Серія «Міжнародні відносини», № 1, 2018, с. 158-163. 

5. Public Diplomacy as a Tool to Counteract 

Information Threats: the Case of Ukrainian Diaspora in 

South Africa. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. 

Серія «Міжнародні відносини», № 5 (378), 2018, c. 9-

17. 

6. Медіа як невоєнний метод упливу в гібридній 

війні. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, 2018, # 2 (4), с. 41 -49.  

7. Інформаційна культура спічрайтера. 

Політичне життя, 2018,  № 1, с. 97-102.  

8. Гуманітарна допомога та цивільний захист як 

напрям діяльності Європейського Союзу для сприяння 

міжнародному миру й безпеці. Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, 2019, № 1 

(5), с. 13 -23. 

9. Карпчук Н. Стратегічні комунікації ЄС як 

засіб боротьби з дезінформацією. Політичне життя, 

1. Стажування у 

Департаменті 

міжнародних 

відносин Інституту 

політичних наук, 

соціологічно-

історичний факультет 

Жешувського 

yніверситету, 

Республіка Польща

 1 грудня 2017 

р. – 31 травня 2018 р.

 Сертифікат, 

виданий 31 травня, 

2018 р.  

2. Сертифікований 

семінар «Дистанційне 

навчання засобами 

Microsoft Office 365», 

СНУ імені Лесі 

Українки, 24.03.2018 

р. -15.11.2018 р.  

(108 години), 

ертифікат, виданий 

20.12.2018 р. 

3. Онлайн-навчання з 

медіаграмотності для 

викладачів ЗВО та 

ІППО: проєкт 

«Вивчай та розрізняй: 

інфо-медійна 

грамотність», IREX, 



2019,  № 1, с. 52-58. 

10. Консцієнтальна війна Російської Федерації в 

Україні та світі. Вісник СНУ, Серія «Міжнародні 

відносини», № 8 (392), 2019, с. 41-47. 

11. Медіальні донесення з війни як інструмент 

боротьби у медіа-війні. Історико-політичні проблеми 

сучасного світу. Чернівці, 2019, T. 40, с. 93-101.  

12. Ініціативи Європейського Союзу в боротьбі з 

пропагандою тероризму. Гуманітарні візії, Львів, 

2020, c. 15–20.  

13. Карпчук Н., Юськів Б. Вплив російської 

пропаганди на формування іміджу української влади. 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, 2020, c. 73–82.  

14. Карпчук Н., Моренчук А., Моренчук А. 

Загрози регіональної безпеки Японії. Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 

2021, № 1 (9). 

15. The Russian Federation Propaganda Narratives. 

Torun International Studies, Vol.1, № 14, 2021, р. 19-30.   

16. Юськів Б., Карпчук Н. Чинники 

мультилінгвізму держав-членів Європейського Союзу.   

Історико-політичні проблеми сучасного світу, 2021, T. 

43, с. 136-145. 

17. Культурна дипломатія Японії. Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 

№ 3 (11), 2021. 

18. Карпчук Н.., Юськів Б. Лінгвістичний 

ландшафт держав-членів ЄС як ознака монолітного 

неконфліктного суспільства. Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, № 3 (11), 

2021. 

19. European Union Information Security Practice.  

International and National Security: Politics, Information, 

Ecology, Economy,: collective monograph / Ed. by Mytko 

A. Kyiv: MPBP “Hordon”, 2018. 320 p. (p. 99 - 120) (1,2 

друк. аркуша) 

20. European Union Cyber Security Instruments and 

their Impact on Ukraine. Security in Transborder Regional 

Cooperation: Ukraine vs Poland. Lublin: SAPWP KUL, 

2020, 133 р. (р.70-81). (0,6 друк. аркуша) 

ED ERA, за підтримки 

Посольства 

Великобританії та 

МОН України 22 

жовтня 2020 р., 29 

жовтня 2020 р. (7 

годин), Сертифікат № 

L2D-Ed-877 від 

2.11.2020 р.  

4. Науково-

методичний семінар-

тренінг «Зовнішня 

політика і комунікації 

в ЄС, Інститут 

міжнародних 

відносин (КНУ імені 

Тараса Шевченка), 

Цент досконалості 

Жана Моне, 17 – 24 

квітня 2021 р. (60 

год.), сертифікат № 

033/21 від 24.04. 2021 

р. 

5. Он-лайн курс з 

базової інформаційної 

гігієни, Ініціатива «Як 

не стати овочем», 

24.05 – 02.06 2021 р. 

(10 год.) Сертифікат 

 



21. Міжнародна інформація та суспільні 

комунікації : навч. посіб. для студ. закл. вищ. овіти. 

Луцьк, 2018, 514 с. (22,8 друк. аркуша). 

(Рекомендовано до друку вченою радою 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки (протокол № 6 від 29.05.2018 р.). 

22. Європейський Союз: навч. посіб / [А. О. Бояр 

(кер.  ед.. Кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та  ед.] ; 

за  ед.. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. Київ : ФОП 

Маслаков, 2020. 600 с.  (264-283, 382-399, 409-422, 

443-477) (4,5 друк. аркуша) (Рекомендовано до друку 

вченою радою Волинського національного 

університету імені Лесі Українки (протокол № 14 від 

26.11.2020 р.). 

 

Головний координатор Проєкту «Стратегічні 

комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» 

програми ERASMUS+  напряму Модуль Жана Моне 

(№ 101047033 – EUSCCDI – ERASMUS-JMO-2021-

HEI-TCH-RSCH)», 2022 – 2025 рр. 

Експерт Проєкту Кафедра Жана Моне «Студії ЄС у 

СНУ імені Лесі Українки» Програми ЄС «Еразмус +», 

2019 -2022 н.р.  

Член редакційної колегії журналу «Історико-

політичні проблеми сучасного світу», ЧНУ імені Юрія 

Федьковича. Рецензент журналів: «Історико-політичні 

проблеми сучасного світу» (ЧНУ імені Ю. 

Федьковича, Чернівці), «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» (ВНУ 

імені Лесі Українки, Луцьк), Torun International Studies 

(Poland) – 2018, 2021 рр., Academia Letters – 2020, 2021 

pp., Informationa and Media (Lithuania, Scopus), 2022. 

Керівництво 2 аспірантами (Моренчук А., Єлов В.) 

за 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. 

Коцан 

Наталія 

Несторівна 

Завідувач – 

професор 

кафедри 

країнознавств

а і 

міжнародних 

Луцький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Лесі 

Українки, 1987, 

Географія і 

доктор 

географічних наук, 

11.00.02 - 

Економічна і 

соціальна географія 

 

34 р. 1. Social and geographical features of the formation 

of the modern labor market of the Ternopil region / L. B. 

Zastavetska, N. N. Kotsan, R. I. Kotsan, K. D. Dudarchuk, 

T. B. Zastavetskyi // Journal of Geology, Geography and 
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Черняк, Н. М. Петровська, О. Р. Круглій,  М. 

О.Жулінська, Н. М. Печко]. Луцьк: Вежа-Друк, 2022. 

240 с.  

 

Експерт Проєкту «Стратегічні комунікації ЄС: 

протидія деструктивним впливам» програми 

ERASMUS+  напряму Модуль Жана Моне (№ 

101047033 – EUSCCDI – ERASMUS-JMO-2021-HEI-

TCH-RSCH), 2022 – 2025 рр.  

Науковий співробітник НДР «Інформаційна війна 

як новий вимір геополітичної ривалізації», наказ МОН 

України від 25 червня 2018 р. №695 «Про 

фінансування спільних українсько-польських науково-

дослідних проектів у 2018 р.»  

З вересня 2021 року рецензент статтей журналу 

«Внутрішня безпека», що видається Поліцейською 

академією в Щитно / the «Internal Security» journal 

published by the Police Academy in Szczytno. 

https://internalsecurity.wspol.eu/resources/html/cms/MAI

NPAGE 

 

Відповідальний секретар «Міжнародні відносини 

суспільні комунікації та регіональні студії» з 2017 

року по даний час 

 

 

Керівництво 2 аспірантами (Новак О., Хомич І.) за 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

університет імені 

Лесі Українки 

Інститут Польщі, 7-10 

листопада 2019, 

Сертифікат 

міжнародного 

семінару “Україна-

Польща: минуле, 

сьогодення, 

перспективи" (18 год.) 

4.семінар 

«Електроннне 

навчання й 

менеджмент в 

університеті: OFFICE 

365», 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 06 

березня 2020 року по 

08 травня 2020 року, 

Сертифікат від 19 

червня 2020 року 

 (54 год.) 

5.стажування у 

рамках реалізації 

проекту “Студії ЄС” у 

Волинському 

національному 

університеті імені 

Лесі Українки 

(№611478-ЕРР-1-

2019-1-UA-EPPJMO-

CHAIR) програми 

Європейського Союзу 

“Еразмус+”, 26 

березня  2021 по 17 

травня 2021 року, 

Сертифікат 

Європейська 

https://internalsecurity.wspol.eu/resources/html/cms/MAINPAGE
https://internalsecurity.wspol.eu/resources/html/cms/MAINPAGE


інтеграція України: 

компетентний 

учитель (60 год. / 2 

кредити ЄКТС) 

6. стажування у 

рамках реалізації 

проекту “Студії ЄС” у 

Волинському 

національному 

університеті імені 

Лесі Українки 

(№611478-ЕРР-1-

2019-1-UA-EPPJMO-

CHAIR) програми 

Європейського Союзу 

“Еразмус+” 1 

жовтня 2021 по 27 

грудня 2021 року, 

Сертифікат 

Європейський Союз: 

місія та організація  

(90 год. / 3 кредити 

ЄКТС) 

7. Міністерство 

цифрової 

трансформації 

України, січень 2022 

року, сертифікат № 

Т0037792476 від 02 

лютого 2022 року 

«Безбар’єрна 

грамотність» (0,2 

кредити) 

стажування ГО 

8.“Асоціація саперів 

України", Січень-

лютий 2022 року, 

Сетрифікат №257 від 

02 лютого 2022 року 

Онлайн безпека (для 

використання в 



педагогічній 

діяльності) (30 год./ 1 

кредит ЄКТС) 

Кулик Сергій 

Михайлович 

Доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин і 

регіональних 

студій 

Волинський 

державний 

університет імені 

Лесі Українки, 1997 

 

 Українська мова та 

література,  

 

Вчитель 

української мови та 

літератури, 

ЛП №000004 

 

Кандидат 

політичних наук, 

23.00.02 -  

Політичні 

інститути і 

процеси, 

  

 

«Микола 

Міхновський у 

суспільно-

політичних 

процесах України 

(кінець ХІХ – 

перша чверть ХХ 

століття)» 

 

Доцент кафедри 

країнознавства і 

міжнародних 

відносин 

 

21 р. 1. Особливості проведення декомунізації в 

українських футбольних клубах. Науковий вісник 

СНУ імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні 

відносини. 2018. № 5 (378). С. 70–80.  

2. Кулик С., Шмарова Н. Радикалізація 

антиміграційної риторики політичних партій Італії на 

парламентських виборах 2018 р. Науковий вісник 

СНУ імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 

2018. № 10 (383). С. 104–112.  

3. Особливості проведення олімпійського 

референдуму у Калгарі. Міжнародні відносини, 

регіональні студії, суспільні комунікації. 2019. №1 (5). 

С. 42–53.  

4. Неспортивний жест Козакевича та його 

значення у внутрішній політиці Польщі й 

міжнародних відносинах. Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії. 2020. №1 

(7). С. 7–21.  

5. Кулик С. М., Коцан Р. І., Терещенко А. Р. 

Бейсбол як інструмент зовнішньої політики Венесуели 

під час президентства Уго Чавеса. Науковий вісник 

СНУ імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні 

відносини. 2020. № 2 (406). С. 195–201. 

 

Член редколегії видань: «Науковий вісник СНУ імені 

Лесі Українки: Серія Міжнародні відносини» 

(політичні науки) (2016–2021 рр.);  «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

(СНУ імені Лесі Українки, політичні науки) (2018–

2020 рр.). 

1.Чернівецький  

національний 

університет  

імені Юрія 

Федьковича, кафедра 

міжнародних 

відносин  01 

грудня 2015р. – 11 

січня 2016 р. 

2. семінар 

«Дистанційне 

навчання засобами  

Microsoft Office 365», 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки,  

факультет 

міжнародних 

відносин (108 год.), 

25 березня – 20 

листопада 2018 р., 

Сертифікат  від 20 

грудня 2018 р. 

Федонюк 

Сергій 

Валентинови

ч 

Доцент 

кафедри 

міжнародних 

комунікацій 

та 

політичного 

аналізу 

Волинський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки, 2021 

 

Аналітик 

міжнародної 

інформації та 

Кандидат 

географічних наук , 

11.00.02 - 

економічна і 

соціальна 

географія,  

 

 

24 р. 1. Відкрите співробітництво як чинник 

соціального прогресу, Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. 

Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2018. 

№ 1 (374). С. 91–96. 

2. Підстави менеджменту знань в умовах 

глобального масового співробіттництва, Науковий 

1. Семінар 

«Дистанційне 

навчання засобами 

Microsoft Office 365» 

(обсягом 108 годин)

 Східноєвропе

йський національний 

університет імені Лесі 



суспільних 

комунікацій, 

перекладач 

польської мови,  

 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії, 

М21 №118607 

«Територіальна 

організація 

зовнішньоекономіч

ної діяльності 

регіону (на 

прикладі 

Волинської 

області)», 

 

Доцент кафедри 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

міжнародної 

інформації 

вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні 

відносини. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. 2017. № 6 (355). С. 83–89. 

3. Комунікаційні фактори білоруських протестів, 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, № 2 (8), 2020. С. 83-99. 

4. Федонюк С., Ткачук А.  Комунікативний 

складник сучасних протестів, Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, № 1 (9), 

2021,С. 174-188. 

5. Політика ЄС в аспекті основних глобальних 

концепцій інформаційної (кібер) безпеки, Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 

№ 3 (11) 2021. 

6. Mass Collaboration as a Factor of Information 

Security of Society and States.  International and National 

Security: Politics, Information, Ecology, Economy: 

collective monograph / еd. by A. Mytko. Kyiv: MPBP 

“Hordon”, 2018. p.120-133. 

7. Передумови та етапи перебігу інтеграційних 

процесів у Європі, Цифрова економіка, Регіональна 

політика // Європейський Союз: навч. посіб / [А. О. 

Бояр (кер. авт. кол.), С. В. Федонюк, А. А. Моренчук 

та ін.] ; за ред. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. Київ : 

ФОП Маслаков, 2020. 600 с.  (9-31, 251-264, 336-350) 

8. Міжнародні аспекти безпеки кіберпростор: 

монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 1 електрон. опт. 

диск (CD-ROM). – Об’єм даних 4,72 Мб. ISBN 978-

966-940-406-0 

 

Член редакційної колегії іноземного наукового 

видання Language – Culture – Politics: International 

Journal (Польща, Index Copernicus). 

Акредитаційна експертиза: 23 травня – 25 травня 

2018 року - проведення первинної акредитаційної 

експертизи підготовки бакалаврів з напряму 

підготовки 6.030204 «Міжнародна інформація»  у 

Київському національному університеті культури і 

мистецтв, наказ МОН № 732-л від 15.05.2018 року; 29 

травня - 31 травня 2019 року - проведення первинної 

Українки (наказ від 22 

березня 2018 р. № 78-

з, сертифікат)

 24.03.2018 р. 

– 15.11.2018 р.

 Сертифікат, 

виданий 20.12.2018 

2. Семінар 

«Використання 

можливостей Office 

365 у роботі 

викладача й 

дистанційному 

навчанні» (54 год.), 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки (наказ від 19 

листопада 2018 р. № 

507-з, сертифікат)

 26.11.2018 р. 

–15.05.2019 р.

 Сертифікат, 

виданий 20.06.2019 

3. Міжнародний 

проект “Інноваційний 

університет та 

лідерство. Фаза VI: 

комунікаційні 

стратегії та відносини 

університет - школа”

 Варшавський 

університет, 

факультет Artes 

Liberales”; 

Ягеллонський 

університет, 

факультет 

Міжнародних і 

політичних студій 

(Польща), диплом № 



акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з 

напряму підготовки 6.030204 «Міжнародна 

інформація»  у Державному вищому навчальному 

закладі «Ужгородський національний університет», 

наказ МОН № 707-л від 23.05.2019 року 

 

Експерт Проєкту Кафедра Жана Моне «Студії ЄС 

у СНУ (ВНУ) імені Лесі Українки» Програми ЄС 

«Еразмус +» (2019-2022 рр.). Учасник проєкту 

ERASMUS+ JEAN MONNET MODULE  «Стратегічні 

комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» № 

101047033 – EUSCCDI – ERASMUS-JMO-2021-HEI-

TCH-RSCH (2022-2025 рр.). 

 Керівництво 1 аспірантом (Карпук І.) за 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

4315/VI/2019 8 

жовтня 2018 р.-6 

червня 2019 р. 

4. Міжнародний 

проект “Інноваційний 

університет та 

лідерство. Фаза VI: 

комунікаційні 

стратегії та відносини 

університет - школа” 

5. Семінар 

«Електронне 

навчання й 

менеджмент в 

університеті: Office 

365», 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки (наказ від 3 

березня 2020 р. № 7-

к/а, сертифікат № 

609/20, 06.03.2020 р. –

08.05.2020 р., 

Сертифікат, №609/20, 

20.12.2018 

6. 

Семінар“Компетентні

сне електронне 

навчання й 

менеджмент в 

університеті”, 

Волинський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки

 18.05.2021 р. 

–31.10.2021 р.(120 

год.), Сертифікат № 

868 н/с, 

01.11.2021,наказ в ід 



05 травня 2021 р. № 

13 –«К/А», 

 7.Семінар 

“Електронне 

навчання: організація 

навчального 

процесу”, Волинський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки

 09.02.2022 р. - 

23.02.2022 р. (30 год.), 

Сертифікат, виданий 

18.05.2022, наказ від 

9.02.2022 № 3 “К/А” 

Шуляк 

Назарій 

Олександров

ич 

Асистент 

кафедри 

міжнародних 

комунікацій 

та 

політичного 

аналізу 

Східноєвропейськи

й державний 

університет імені 

Лесі Українки, 

2020, 

 

Інформаційний 

аналітик-

міжнародник, 

перекладач з 

іноземної мови 

(англійської) 

 

 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

(ОПП Міжнародна 

інформація та 

суспільні 

комунікації), 

М20 № 049673 

Аспірант 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії,  

ОНП «Міжнародні 

відносини та 

стратегічні 

комунікації 

України та ЄС» 

 

2 р. 1. Shuliak А., Vozniuk Eu,, Patlashinska I., Shuliak 

N. Info-Analytical Support for Ukrainian-Polish Cross-

Border Cooperation. The Euro-Regions Case Study 

Codrul Cosminului, XXVI, 2020, No. 2, p. 431–454 DOI 

10.4316/CC.2020.02.007 Scopus  

2. До питання про основи інформаційної та 

кібербезпеки США. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. Луцьк :  Вежа-Друк, 2020.  № 2 

(406). С.114-121. (Серія «Міжнародні відносини»). 

3. Shuliak А., Shuliak N. Energy security as a 

guarantee of Ukraine's independence. The Copernicus 

Journal of Political Studies. № 1, 2019. Toruń : 

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Р. 85-98  

4.  Shuliak А., Shuliak N. Praktyki 

wdrażania i wsparcia polityki bezpieczeństwa 

informacyjnego. Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 

(15), pp. 149-165; DOI 10.32017/ip2020.2.12   

5.  Shuliak А., Shuliak N. Institutional 

support for ukrainian-polish cross-border cooperation 

within the framework of euro-regions "Carpathian" and 

"Bug". Środkowoeuropejskie Studia Polityczne [Central 

European political studies].  Wydawnictwo Naukowe 

WNPiD UAM, Poznań, №2, 2021, р.79-98. DOI 

10.14746/ssp.2021.2.5  

 

1 Advanced Internship 

course «Islam as a 

vector of strategic 

communication»

 Istanbul 

Foundation for Science 

and Culture 13-20 

грудня 2021 р., № 

002/2021, Виданий 

20.12.2021 р. 



Робота у складі Акредитаційних комісій: 

1. 1566/АС-21 Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Магістр, 29 

Міжнародні відносини, 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, 

Міжнародні комунікації у воєнній сфері, 2021 

2. 0129/АС-21 Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, Бакалавр, 

29 Міжнародні відносини, 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, 2021 

3. 0955/АС-20 Запорізький національний 

університет, Магістр, 29 Міжнародні відносини, 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, Країнознавство 2020 

4. 0488/АС-20 Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, Магістр, 29 Міжнародні 

відносини, 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 2020 

 

2018-2019 рр. українсько-польський проект - 

НДР «Інформаційна війна як новий вимір 

геополітичної ривалізації» (Луцьк-Краків) 

2019 р. дослідження «Energy security as a 

guarantee of Ukraine's independence» за програмою 

671/P-DUN/2018 Міністерства науки та вищої освіти 

Республіки Польща 

01 вересня 2019 – 28 липня 2020 р. м. Торунь 

(Польща) – Стипендіальна програма уряду РП для 

молодих науковців 

липень 2021 р. молодіжний обмін з 

медіаграмотності «INFOWARS: Young Citizens Strike 

Back» за програмою Erasmus+ в м.Шяуляй, Литва 

13-20 грудня 2021 р. Стамбульський фонд освіти 

і  культури (Istanbul Foundation for Science and 

Culture), Туреччина, навчальний курс «Islam as a vector 

of strategic communication», сертифікат № 002/2021 від 

20.12.2021 р. 



 

 

1. Профіль освітньо-наукової програми  

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС»  

 

1 - Загальна інформація 

1.1. Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Волинський національний університет імені Лесі 

Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу, 

кафедра міжнародних відносин та регіональних студій 

1.2. Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти: доктор філософії. 

Освітня кваліфікація: доктор філософії з міжнародних 

відносин, суспільні комунікації та регіональні студії. 

1.3.  
Офіційна назва освітньої 

програми 

Міжнародні відносини та стратегічні комунікації 

України та ЄС 

1.4.  
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, 240 кредитів ЄКТС, денна 

(очна/вечірня) форма навчання  

1.5. Наявність акредитації  Первинна  

1.6. 

Цикл/рівень НРК України – 9 рівень,  

FQ-EHEA – третій цикл, 

ЕQF-LLL – 8 рівень 

1.7. Передумови Наявність освітнього ступеня магістра 

1.8. Мова(и) викладання Українська  

1.9. 
Термін дії освітньої 

програми  

4 роки 

1.10 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису  освітньо-

професійної програми 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-

mizhnarodnikh-vidnosin  

2 – Мета освітньої програми 

2.1. 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних науковців із 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій з 

поглибленим вивченням  міжнародних відносин та стратегічних комунікацій 

України та ЄС, здатних здійснювати аналітичні дослідження і прогнозувати 

розвиток міжнародної, регіональної, інформаційної й безпекової сфер, 

використовувати для цього глибоке знання іноземної мови, а також легко 

адаптуватися до нових знань, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів 

розвитку світової спільноти та глобалізації світу. 

3 – Характеристика освітньої програми 

3.1. Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

29 Міжнародні відносини.  

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії.  

 

Об’єкти вивчення – міжнародні відносини, 

транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin


політика держав України та держав ЄС, зовнішня 

політика та національні інтереси України, міжнародні 

організації, міжнародні та стратегічні комунікації 

держави та міжнародні регіони у взаємодіях на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях, 

міжнародна безпека та конфлікти, методології та методи 

міжнародно-політичних досліджень. 

Цілі навчання – здобуття фундаментальних знань із 

теорії та практики міжнародно-політичних досліджень; 

опанування практичними уміннями і навичками для 

проведення науково-дослідницької діяльності за 

спеціальністю міжнародні відносини суспільні 

комунікації та регіональні студії з урахуванням 

специфіки міжнародних відносин та використання 

стратегічних комунікацій Україною та державами ЄС. 

Теоретичний зміст предметної області – поглиблені 

знання сутності міжнародних відносин, міжнародної 

безпеки, міжнародних конфліктів, системи та джерел 

зовнішньої політики держави, теорії міжнародних 

відносин, комплексні знання про країни та регіони, 

міжнародні комунікації та міжнародний інформаційний 

простір, стратегічні комунікації України та ЄС.  

Методи, методики та технології – загальнонаукові та 

спеціальні методи, методики, аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, спостереження, методики оцінки й аналізу 

процесів у міжнародних відносинах, системний метод 

створення, застосування і визначення процесу навчання 

та засвоєння знань, дослідження кейсів. 

Інструментарій та обладнання включають - сучасні 

універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 

(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, 

інформаційно-аналітичні) та інші програмні продукти, 

що застосовуються в діяльності суб’єктів міжнародних 

відносин 

3.2. Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма ґрунтується на здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми із міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій, забезпечення 

регіонального розвитку з урахуванням специфіки 

міжнародних відносин та використання стратегічних 

комунікацій Україною та державами ЄС, здатності 

здійснювати аналітичні дослідження і прогнозувати 

розвиток міжнародної, регіональної  інформаційної й 

безпекової сфер. 

3.3. Основний фокус 

освітньої програми та 

Формування та розвиток професійної компетентності 

для здійснення дослідницької та інноваційної діяльності 



спеціалізації у галузі міжнародних відносин та стратегічних 

комунікацій України та держав ЄС з урахуванням 

сучасних вимог зовнішньої політики, інтеграційних 

процесів, геополітичної ривалізації, викликів державній 

і міжнародній інформаційній безпеці, світового 

інформаційного простору. 

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня 

політика, регіональна безпека, інформаційна безпека, 

міжнародна інформація, міжнародна комунікація, 

геополітика, дипломатія, стратегічні комунікації, 

України, ЄС. 

3.4. Особливості та 

відмінності 

Багатопрофільна підготовка фахівців із регіональної, 

міжнародної, інформаційної безпеки, інформаційного та 

комунікаційного забезпечення розвитку міжнародних 

відносин, підтримки ефективних рішень й 

зовнішньополітичної діяльності відповідних структур 

України та ЄС. 

4 – Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та 

подальшого навчання 

4.1. Придатність до 

працевлаштування 

Зміст та структура програми дає змогу отримати знання 

та навички і здійснювати професійну діяльність у сфері 

зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та 

міжнародних відносин; обіймати первинні посади в 

органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та 

недержавних організаціях, у комерційних структурах. 

Згідно з ДК 003:2010 Класифікатор професій (зі змінами, 

внесеними 25.10.2021) фахівці, які здобули вищу освіту 

за освітньо-науковою програмою «Міжнародні 

відносини та стратегічні комунікації України та ЄС», 

можуть обіймати посади: 

1143.5 вищі посадові особи органів місцевого 

самоврядування 

1120.2 вищі посадові особи місцевих органів державної 

влади 

1120.3 дипломатичні представники 

12 керівники підприємств, установ та організацій 

1229.3 керівні працівники апарату місцевих органів 

державної влади та місцевого самоврядування 

1234 керівники підрозділів з реклами та зв'язків з 

громадськістю 

2433 професіонали в галузі інформації та 

інформаційного аналізу 

2433.1 наукові співробітники (інформаційна аналітика) 

2433.2 професіонали в галузі інформації та інформаційні 

аналітики 

2443 професіонали в галузі філософії, історії та 



політології 

2443.1 наукові співробітники (філософія, історія, 

політологія) 

2443.2 філософи, історики та політологи 

3436.1 помічники керівників підприємств, установ та 

організацій 

4.2. Подальше навчання  Має право продовжувати навчання на другому 

науковому ступені – 10–му кваліфікаційному рівні НРК 

України 

5 – Викладання та оцінювання 

5.1. Викладання та навчання Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване 

навчання, індивідуальне навчання з елементами 

самонавчання, використання неформальної освіти, 

елементів дуальної освіти. Лекції, практичні заняття, 

дослідницькі лабораторні роботи, есе, творчі роботи, 

презентації, самостійна робота на основі підручників, 

навчальних посібників та конспектів лекцій, 

консультації з викладачами, підготовка курсових робіт. 

Використання можливостей Office 365 у роботі 

викладача при очному та навчанні з використанням 

дистанційних технологій. Закордонні наукові та 

навчальні стажування, практичні семінари, практика у 

профільних установах, публічні лекції українських та 

закордонних фахівців у галузі. Додатково наукова та 

практична участь у роботі Інституту Польщі, навчально-

науково-виробничій лабораторії «Лабораторія проєктів 

та ініціатив» та «РЕПІТ» (Лабораторія регіональних 

промоцій і туризму), двох кафедр Жана Моне «Студії 

ЄС у ВНУ імені Лесі Українки» та «Сталий, 

інклюзивний та розумний розвиток у рамках процесу 

децентралізації: досвід ЄС», модулю Жана Моне 

«Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним 

впливам», виданні «КОМА: кореспонденція молодого 

аналітика» для науково-популярних публікацій 

студентів та аспірантів. 

5.2. Оцінювання Рейтингова система, що передбачає оцінювання усіх 

видів аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності: 

поточний (усне індивідуальне опитування, письмове 

опитування (експрес-контроль), підсумковий контроль, 

презентації, модульні контрольні роботи, тестування, 

звіти про практику, заліки, усні та письмові екзамени, 

атестаційний екзамен, кваліфікаційна робота. 

Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою з 

переведенням у лінгвістичну шкалу. 

6 – Програмні компетентності 

6.1. Інтегральна Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 



компетентність (ІНТ) міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій, проводити дослідницько-інноваційну 

діяльність, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань, а також 

практичне впровадження отриманих результатів. 

6.2. Загальні компетентності 

(ЗК) 

 

ЗК1. Здатність до набуття універсальних навичок 

дослідника: пошуку, систематизації і синтезу інформації 

з різних джерел. 

ЗК2. Здатність здійснювати пошук, аналіз та критичне 

осмислення інформації з різних джерел, продукувати 

нові ідеї. 

ЗК3. Здатність подавати складну інформацію у 

доступній та зрозумілій формі усно та письмово (в тому 

числі іноземною мовою), використовуючи наукову 

стилістику та термінологію. 

ЗК4. Здатність демонструвати культуру наукового 

усного і писемного мовлення державною та іноземними 

мовами при оформленні наукових та академічних 

текстів, демонстрації результатів наукових досліджень у 

ході дискусій та наукової полеміки. 

ЗК5. Здатність працювати в команді дослідників, 

виявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, 

мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

сповідуючи та дотримуючись принципів наукової етики. 

ЗК6. Уміння спілкуватися з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю з актуальних питань 

міжнародних відносин та світової політики, проявляючи 

дипломатичність та повагу до опонента. 

ЗК7. Здатність до організації та проведення 

навчальних занять з використанням теоретичних та 

методологічних напрацювань власного наукового 

дослідження. 

6.3. Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність використовувати знання про сучасні 

теоретичні напрями, концепції та методи досліджень в 

галузі міжнародних відносин, політології та соціальних 

наук. 

ФК 2. Здатність до аналітичного мислення та 

практичних навичок систематизації інформації з метою 

обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання 

та прогнозування міжнародних  відносин 

ФК 3. Здатність самостійно планувати, організовувати 

та здійснювати наукові дослідження актуальних 

проблем міжнародних відносин, визначати наукові 

проблеми, готувати аналітичні матеріали та наукові 

доповіді, здійснювати їх оприлюднення. 

ФК 4. Здатність здійснювати публічну апробацію 



результатів досліджень, сприяти їх поширенню в 

науковій та практичній сферах як українською, так і 

іноземними мовами. 

ФК 5. Здатність аналізувати глобальні, регіональні та 

локальні фактори формування зовнішньої політики та 

стратегії України та інших держав. 

ФК 6. Здатність застосовувати інформаційні технології, 

сучасні методи моделювання та прогнозування із 

використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового обґрунтування та 

підтвердження / спростування гіпотез. 

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати міждисциплінарних наукових 

досліджень у сфері міжнародних відносин та світової 

політики. 

7 – Програмні результати навчання (РН) 

7.1. ПРН1. Використовувати знання сучасних теоретичних напрямів, концепцій та 

методів проведення досліджень в галузі міжнародних відносин для формулювання 

наукової проблеми, обґрунтування новизни результатів наукового дослідження такої 

проблеми, його теоретичного та практичного значення.  

ПРН 2. Здійснювати пошук, аналіз та критичне осмислення інформації з різних 

джерел, продукувати нові ідеї. 

ПРН 3. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати наукові дослідження 

актуальних проблем міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, готувати 

аналітичні матеріали та наукові доповіді, здійснювати їх оприлюднення.  

ПРН 4. Висувати пропозиції та обґрунтування рішень щодо розв’язання проблемних 

питань глобального розвитку, міжнародних відносин, міжнародної та національної 

безпеки (зокрема, міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів).  

ПРН 5. Давати оцінку процесам глобалізації та здійснювати ретроспективний аналіз 

мегатенденцій та мегатрендів глобального розвитку.  

ПРН 6. Поєднувати теоретичні та практичні підходи для встановлення факторів 

формування та особливостей зовнішньої політики та стратегії України та інших 

держав. 

ПРН 7. Оперувати ключовими теоріями, концепціями і методами дослідження 

міжнародних безпекових проблем, управління та врегулювання міжнародних 

конфліктів в сучасному світі. 

ПРН 8. Провадити міждисциплінарні наукові дослідження міжнародно-політичних 

процесів, володіючи належним рівнем загальнонаукових компетентностей, які 

сприяють формуванню цілісного наукового підходу, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

ПРН 9. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння 

працювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на професійному рівні 

українським та іноземними мовами, дотримуючись принципів наукової етики. 

ПРН 10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання та 

прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних 

продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез.  



ПРН 11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними 

мовами. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

8.1. Кадрове забезпечення Реалізація програми забезпечується кадрами високої 

кваліфікації з науковими ступенями та вченими 

званнями, які мають досвід навчально-методичної, 

науково-дослідної роботи за фахом. Викладачі є 

авторами навчальних посібників, монографій та статей, 

учасниками вітчизняних та міжнародних наукових 

конференцій. 

Наукова тематика досліджень професорсько-

викладацького складу: проблеми захисту 

інформаційного простору та національної інформаційної 

безпеки, інформаційна війна як новий вимір 

геополітичної ривалізації, інформаційна гігієна як 

напрям національної безпеки, інформаційно-

комунікаційний аспект регіональної політики 

Європейського Союзу,  Україна в системі європейської 

інтеграції і транскордонного співробітництва, 

міжнародний інформаційний тероризм у контексті 

загроз національній безпеці України, формування та 

функціонування українсько-польського кордону, 

регіональні особливості соціально-економічного 

розвитку країн та їх участі в інтеграційних процесах, 

проблеми та перспективи європейської інтеграції 

України, розвиток регіональних ринків в умовах 

поглиблення євроінтеграційних процесів: механізми 

конкуренції та конвергенції, міжнародний бізнес та 

торгівля, міжнародна конкурентоспроможність та 

інноваційний розвиток, транскордонне співробітництво, 

зовнішньоекономічні зв’язки та політика України, 

регіональний розвиток. 

Професійна кваліфікація професорсько-викладацького 

складу відповідає вимогам, виконуються як мінімум 4 

пункти Ліцензійних умов.  

8.2. Матеріально-технічне Матеріально-технічне забезпечення ОНП Міжнародні 

відносини та стратегічні комунікації України та ЄС 

належного рівня. Зокрема, корпус А, де розміщений 

факультет міжнародних відноси, а також інші корпуси 

університету мають значний аудиторний фонд. 

Навчальний процес відбувається у аудиторіях та 

лабораторіях, обладнаних комп’ютерними засобами, в 

тому числі забезпечених мультимедійним та 

спеціалізованим програмним забезпеченням.  Відділ 

технічних засобів навчання Центру інноваційних 



технологій та комп’ютерного тестування ВНУ 

(http://cit.vnu.edu.ua/) використовується для: проведення 

поточного та підсумкового контролю у форму 

комп’ютерного тестування; супроводу комп’ютерної 

техніки та серверів Центру під час навчального процесу; 

супроводу мультимедійної техніки у лекційних 

аудиторіях; надання технічної бази для проведення 

вступної кампанії; розробка розкладу занять у 

комп’ютерних класах Центру та розкладу потокових 

лекцій; використання можливостей Office 365 у роботі 

викладача при очному й дистанційному навчанні. При 

факультеті міжнародних відносин діє Інституту Польщі, 

дві кафедри Жана Моне «Студії ЄС у ВНУ імені Лесі 

Українки» та «Сталий, інклюзивний та розумний 

розвиток у рамках процесу децентралізації: досвід ЄС», 

реалізовується модуль Жана Моне «Стратегічні 

комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам», 

навчально-науково-виробничі лабораторії «Лабораторія 

проєктів та ініціатив» та «РЕПІТ» (Лабораторія 

регіональних промоцій і туризму). 

8.3. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

 

Інформаційне забезпечення відповідає ліцензійним 

вимогам, базується на сучасних інформаційно-

комунікаційних технологіях та включає: бібліотеку, 

читальні зали; репозитарій; доступ до баз даних Web of 

Science та Scopus; точки бездротового доступу до мережі 

Інтернет тощо.  

Офіційний сайт Волинського національного 

університету імені Лесі Українки: https://vnu.edu.ua/uk. 

Репозитарій Волинського національного університету 

імені Лесі Українки – https://evnuir.vnu.edu.ua/. 

Електронний каталог бібліотеки Волинського 

національного університету імені Лесі Українки: 

http://catalog.library.vnu.edu.ua/.  

Навчально-методичне забезпечення включає: робочі 

програми/силабуси та методичні матеріали з вивчення 

навчальних дисциплін; монографії, підручники та 

навчальні посібники, опорні конспекти та презентації 

лекцій, завдання для практичних (семінарських) занять, 

тести і завдання для самоконтролю, поточного та 

підсумкового контролю знань здобувачів, програму 

педагогічної практики, методичні вказівки з підготовки 

дисертаційного дослідження, доступ до електронного 

навчального середовища Office 365. Наявність 

навчально-методичних матеріалів за обов’язковими та 

вибірковими дисциплінами складає 100%. 

9 – Академічна мобільність 

http://cit.vnu.edu.ua/
https://vnu.edu.ua/uk
https://evnuir.vnu.edu.ua/


9.1. Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Волинським 

національним університетом імені Лесі Українки та ЗВО 

України, а саме: Інститутом міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Т.Г. 

Шевченка, Чернівецьким національним університетом 

імені Юрія Федьковича, факультетом міжнародних 

відносин та філософським факультетом Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

Інститутом прикладної математики та фундаментальних 

наук та Інститутом гуманітарних та соціальних наук 

Національного університету «Львівська політехніка», 

кафедрою міжнародних відносин Національного 

університету «Острозька академія», факультетом 

міжнародних відносин і права Хмельницького 

національного університету, кафедрою міжнародних 

відносин факультету PR, журналістики і кібербезпеки 

Київського національного університету культури і 

мистецтв й ін. 

9.2. Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Волинським 

національним університетом імені Лесі Українки та 

закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів, а 

саме: факультетом міжнародних відносин Університету 

імені Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Польща), 

факультетом політичних наук та міжнародних відносин 

Університету Миколая Коперніка (м. Торунь, Польща), 

Поморською академією у Слупську (м. Слупськ, 

Польща), Інститутом наук про безпеку Педагогічного 

університету імені Комісії народної освіти в Кракові 

(м. Краків, Польща), Стамбульським фондом науки та 

освіти (м. Стамбул, Туреччина), Інститутом безпеки та 

оборони факультету безпеки, логістики та військового 

менеджменту Військової технічної академією ім. 

Ярослава Домбровського та факультетом політології та 

міжнародних досліджень Варшавського Університету 

(м. Варшава, Польща). 

 

  



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами компонентів та 

циклами підготовки 

Цикл підготовки Навчальний час за 

циклами підготовки (акад. 

год./кредити) 

Навчальний час за 

циклами підготовки 

(відсотки) 

Освітня складова 

Цикл загальної підготовки 660 год, 22 кредити 37,5 % 

Цикл професійної підготовки 660 год, 22 кредити 37,5 % 

Цикл вибіркових дисциплін 480 год., 16 кредитів 25 % 

Разом 1800/60 100 

Наукова складова 

Підготовка та захист дисертації 5400/180  

Разом 7200/240  

2.2. Перелік компонентів ОНП 

№п/п Назва дисципліни 
Обсяг 

кредитів/годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Освітня складова 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Філософія та методологія науки 5 150 Один  залік, 

один іспит 

ОК 2 Іноземна мова для академічних цілей  8 240 Два заліки,  

два іспити 

ОК 3 Академічна доброчесність та наукова етика 3  90 Залік  

ОК 4 Педагогічні основи професійно-

комунікативної компетентності 

3 90 Залік 

ОК 5 Академічна риторика та письмо  3 90 Залік 

  Всього за циклом: 22 660   

  Цикл професійної підготовки 

ОК6 Сучасні інформаційні технології в 

міжнародних відносинах 

3 90 Іспит 

ОК 7 Міжнародний вимір стратегічних 

комунікацій    

4 120 Іспит 

ОК 8 Стратегічні комунікації ЄС   5 150 Іспит 

ОК 9 Сучасні проблеми міжнародних відносин та 

глобального розвитку 

4 120 Іспит 

ПП1 Педагогічна практика 6 180 Залік  

 Всього за циклом: 22 660  

 Вибіркові навчальні дисципліни 

Загальний обсяг вибіркових компонентів  16 480 Заліки 

 Наукова складова 

 Підготовка та захист дисертації 5400 180 Захист  

 Всього 240  7200  



3.СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Схема  3.1. Структура ОПП 1 

 

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 8 

семестр 

1.  Філософія та 

методологія науки 

Філософія та 

методологія науки 

Стратегічні 

комунікації ЄС 

Педагогічна 

практика 

Ф
ах

о
в
и

й
 с

ем
ін

ар
 

2.  Іноземна мова для 

академічних цілей 

Іноземна мова для 

академічних цілей 

Іноземна мова для 

академічних цілей 

Іноземна мова для 

академічних цілей 

3.  Академічна 

доброчесність та 

наукова етика 

Міжнародний 

вимір стратегічних 

комунікацій   

Педагогічні основи 

професійно-

комунікативної 

компетентності 

Сучасні проблеми 

міжнародних 

відносин та 

глобального 

розвитку 

4.  Академічна риторика 

та письмо 

   

5.  Сучасні інформаційні 

технології в 

міжнародних 

відносинах 

   

6.  Вибіркова 

дисципліна 1 

Вибіркова 

дисципліна 2 

Вибіркова 

дисципліна 3 

Вибіркова 

дисципліна 4 

 Підготовка та захист дисертації  

 

  

                                                           
1 зелене – іспити,       жовте – заліки,      фіолетові – вибіркові 

 



Схема 3.2 Логічна схема дисциплін 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 - 7 семестр 8 семестр 

Освітня складова Наукова складова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Іноземна мова для академічних цілей 

Академічна 

риторика та 

письмо  

Академічна 

доброчесніс

ть та 

наукова 

етика 

Філософія та методологія науки 

Сучасні 

інформацій

ні тех-

нології в 

міжнарод-

них 

відносинах 

Міжнарод-

ний вимір 

стратегіч-

них 

комуніка-

цій 

Стратегічні 

комунікації 

ЄС 

Сучасні 

проблеми 

міжнародни

х відносин 

та 

глобально-

го розвитку 

Педагогічн

і основи 

професій-

но-

комуніка-

тивної 

компетент

ності 

Педагогіч-

на 

практика 

Н
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4.  НАУКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом 

власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та 

оформлення його результатів у вигляді дисертації. Дисертація на здобуття ступеня доктора 

філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального 

наукового завдання за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, результати якого характеризуються науковою новизною, мають теоретичне 

та практичне значення, оприлюднені у наукових публікаціях, відповідно до вимог 

українського законодавства. Невід’ємною частиною наукової складової освітньо-наукової 

програми є підготовка та публікація наукових статей, виступи на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, симпозіумах. 

Формування тематики наукових досліджень здійснюється відповідно до затвердженої 

тематики науково-дослідної роботи кафедр міжнародних комунікацій та політичного аналізу, 

міжнародних відносин та регіональних студій: 2013-2015 рр. держбюджетне фундаментальне 

дослідження «Інформаційна підтримка транскордонного співробітництва України» (номер 

держреєстрації 0113U002221), 2018-2019 рр. – НДР «Інформаційна війна як новий вимір 

геополітичної ривалізації» спільно з Інститутом наук про безпеку Краківського педагогічного 

університету ім. Національної освітньої комісії). (номер держреєстрації 0119U001621), 2020-

2023 рр. – «Україна в системі європейських інтеграційних процесів і транскордонної 

співпраці» та «Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки» (0120U104944), 2022-

2025 рр. - міжнародного грантового проекту "Стратегічні комунікації ЄС: протидія 

деструктивним впливам» програми ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне. 

. 

5. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Упродовж навчання в аспірантурі здобувач зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-

наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші 

компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 

галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової 

та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення, та захистити дисертацію.  

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації . 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом 

його індивідуального навчального плану. 

Вимоги до 

дисертаційної 

роботи 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового 

завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого 

становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та 

оприлюднені у відповідних публікаціях. 

Вимоги до дисертаційної роботи – для оприлюднення, публічного 

ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та запобігання академічному 

плагіату (перевірка робіт на плагіат; визначення нормативу унікальності текстів) 

робота, а також відгуки опонентів мають бути розміщені на web-ресурсах 

закладу вищої освіти або відповідного структурного підрозділу відповідно до 

законодавства. 



Вимоги до оформлення дисертацій встановлює Міністерство освіти і науки 

України 

Вимоги до 

публічного 

захисту 

(демонстрації) 

Захист відбувається відкрито і гласно. 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту 

визначаються Кабінетом міністрів України 

 

  



6.  МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

компонентам освітньо-наукової програми 

6.1. Матриця відповідності загальних компетентностей (ЗК) 

компонентам освітньо-наукової програми 

Дисципліни /  

загальні  

компетентності 

ІНТ ЗК 1  ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7 

ОК 1 + + + + + + + + 
ОК 2 + + + + +  +  

ОК 3 + + +  + +  + 

ОК 4 + + + + + + + + 

ОК 5 + + + + +  + + 

ОК 6 + + + + + + + + 

ОК 7 +  + + +  +  

ОК 8 + + + +   + + 

ОК 9 + + + + + + + + 

ПП 1 + + + + + + + + 

6.2. Матриця відповідності фахових компетентностей (ФК) 

компонентам освітньо-наукової програми 

Дисципліни /  

загальні  

компетентності 

ФК 1  ФК 2 ФК 3 ФК 4 ФК 5 ФК 6 ФК 7 

ОК 1 + + +  +  + 

ОК 2 + + + + + + + 

ОК 3   + +  + + 

ОК 4 + + + + + + + 

ОК 5  + + +  + + 

ОК 6 + + + + + + + 

ОК 7 + + +  + + + 

ОК 8 + + + + + + + 

ОК 9 + + + + + + + 

ПП 1 + + + + + + + 

6.3. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми 

Дисципліни / 

Програмні 

компетентності 

РН 1  РН 2 РН 3 РН 4 РН 5 РН 6 РН 7 РН 8 РН 9 РН10 РН 11 

ОК 1 + + + + + + + + + + + 

ОК 2  + +  +  + + +  + 

ОК 3 + + +  + + + + + + + 

ОК 4 + + + + + + + + + + + 

ОК 5 + + +    + + +  + 

ОК 6 + + + + + + + + + + + 

ОК 7 + + + + + + + + + + + 

ОК 8 + + + + + + + + + + + 

ОК 9 + + + + + + + + + + + 

ПП 1 + + + + + + + + + + + 

Умовні позначення: ОК – обов’язкова дисципліна, ПП – практична підготовка,  і – 

номер дисципліни у переліку компонент освітньої складової, ІНТ – інтегральна 

компетентність, ЗК – загальна компетентність, ФК – спеціальна (фахова) компетентність, 

ПРН – програмні результати навчання 

Гарант освітньої програми __________________ (Шуляк А.М.) 


