
ПРОЄКТИ, НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА, СТАЖУВАННЯ АСПІРАНТІВ ТА НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ 

 

ПІ 

аспіранта  

Тема дисертації  Проєкти аспіранта ПІ наукового 

керівника 

Проєкти керівника 

 

Новак  

Олександр 

Вплив ідеологій 

політичних 

партій на 

формування 

зовнішньої 

політики 

держави на 

рубежі ХХ – 

ХХІ століття (на 

прикладі 

Німеччини та 

України) 

4 листопада - 4 грудня 2019 

року, Секретаріат фракції 

Європейської народної партії 

у Європейському парлметі, 

м.Брюсель, Бельгія.  

 

«“Easy going person” – 

навичка, що змінює світ» – 

аспірант Олександр Новак 

про стажування у 

Європейському Парламенті 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/ea

sy-going-person-navichka-

shcho-zminyuie-svit-aspirant-

oleksandr-novak-pro-

stazhuvannya-u  

Вознюк Євгенія,  

кандидат політичних 

наук (23.00.04), 

доцент кафедри 

міжнародних відносин 

і регіональних студій, 

факультет 

міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

 

1. Грудень 2017 р. - травень 2018 р. дослідження за 

темою «Інформаційний тероризм як чинник впливу 

на міжнародну та національну безпеку» 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) 

Налагодження міжнародної співпраці 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-

mizhnarodnoyi-spivpraci  

2. 18–21 листопада  2021 р. TwinCity-BarCamp, м. 

Тбілісі (Грузія). 

Представники ФМВ обмінювалися досвідом молодіжних 

ініціатив у Тбілісі https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-

fmv-obminyuvalisya-dosvidom-molodizhnikh-iniciativ-u-

tbilisi?fbclid=iwar2wg2jxiwqdijtihdoqegcqrq3xv_n55tw-

bgzr8s_tflvmbn8o01qbfvg 

3.  Листопад – грудень 2021 р. проєкт Ради Європи 

«Боротьба з чутками» програми «Інтеркультурні 

міста». 

Факультет міжнародних відносин отримав 

подяку за реалізацію в Луцьку проєкту Ради 

Європи «Боротьба з чутками» 

https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-mizhnarodnikh-

vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-lucku-

proektu-radi-evropi  
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Лапін  

Олег 

Брекзит як 

чинник 

локальних і 

глобальних змін 

у системі 

безпеки ЄС 

 Шуляк Антоніна,  

декан факультету, 

доктор політичних 

наук (23.00.02), 

професор кафедри 

міжнародних 

комунікацій та 

політичного аналізу, 

факультет 

міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

1. 2018-2019 рр. українсько-польський проект - НДР 

«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 

ривалізації» (номер держреєстрації 0119U001621) 

Науковець вишу – у числі переможців українсько-

польських науково-дослідних проектів 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-

peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-

proektiv 

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу завершила роботу над НДР «Інформаційна 

війна як новий вимір геополітичної ривалізації» 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-

komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-

nad-ndr  

2. 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 

Даріуш 

Вояковський, доктор 

габілітованого у 

галузі гуманітарних 

наук, професор 

Гуманітарного 

факультету Гірничо-

Металургійної 

Академії імені 

Станіслава Сташиця в 

Кракові (Польща, 

м.Краків) 

1 Kierownik. Zadanie PB/SH/IS.VI „Przemiany 

kulturowo – społeczne w krajach Europy Środkowej w 

kontekście procesów globalizacji i integracji 

europejskiej” Zakładu Studiów Środkowoeuropejskich 

realizowane z środków MNiSW na podtrzymanie potencjału 

badawczego od 2016 roku do 2018. W ramach zadania 

realizowane były też pod moją opieką staże naukowe 

pracowników Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu 

Państwowego im. L. Ukrainki w Łucku (Ukraina): a/ dr 

Antonina Mytko – projekt realizowany “The problems of 

protecting the informational space and national information 

security”; b/ dr Evhenija Vozniuk – projekt realizowany 

“Informational Terrorism as a Factor for Impact on 

International and National Security”. 

2. Project POR/2017/S/12 IFiS PAN „Patriotisms of 

Polish politicalns - yesterday and today.” 2017-2018, 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proektiv
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Leader Joanna Kurczewska, team: Dariusz Wojakowski, 

Dominik Porczyński, Mateusz Stopa. 

 

Карпук  

Ігор 

 

 

Реалізація 

стратегічних 

комунікацій 

Європейського 

Союзу в аспекті 

європейської 

інтеграції 

України 

Сертифікат «Наукова 

комунікація в цифрову епоху» 

03.02.2022 , Prometheus  

Федонюк Сергій,  

кандидат 

географічних наук 

(11.00.02), доцент 

кафедри міжнародних 

комунікацій та 

політичного аналізу, 

факультет 

міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

1.2018-2019 рр. українсько-польський проект - НДР 

«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 

ривалізації» (номер держреєстрації 0119U001621)  

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу завершила роботу над НДР «Інформаційна війна 

як новий вимір геополітичної ривалізації» 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-

komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-

ndr    

2.Викнавець проєкту «Стратегічні комунікації 

ЄС: протидія деструктивним впливам» програми 

ERASMUS+  напряму Модуль Жана Моне (№ 101047033 

ERASMUS-JMO-2021-MODULE)» (2022-2025 рр.).  

3. Листопад 2018 р. – стажування у штаб-квартирі 

НАТО (Брюссель, Бельгія) та штабі Верховного 

головнокомандувача Об'єднаних збройних сил (ВГК 

ОЗС) НАТО у Європі (SHAPE) (Монс, Бельгія.  

4.З червня 2000 р. - керівник Центру дослідження 

стратегічних комунікацій Волинського національного 

університету імені Лесі Українки.  

5.З 2013 р. - організатор і головний редактор 

науково-популярного журналу студентів факультету 

міжнародних відносин “КОМА, кореспонденція 

міжнародної аналітики”. 

Моренчук 

Андрій, 

представник 

технічної 

підтримки у 

фінансовій 

компанії 

Wirex 

Стратегічні 

комунікації  

Японської 

Держави: 

європейський 

вимір 

 Карпчук Наталія,  

доктор політичних 

наук (23.00.04), 

професор, завідувач  

кафедри міжнародних 

комунікацій та 

політичного аналізу, 

факультет 

1. Грудень 2017 р. - травень 2018 р. дослідження за 

темою «Європейська інформаційна безпека» 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) 

Налагодження міжнародної співпраці 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr
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 міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-

mizhnarodnoyi-spivpraci  

2. 2018-2019 рр. українсько-польський проект - НДР 

«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 

ривалізації» (номер держреєстрації 0119U001621) 

Науковець вишу – у числі переможців українсько-

польських науково-дослідних проектів 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-

peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-

proektiv  

Кафедра міжнародних комунікацій та 

політичного аналізу завершила роботу над 

НДР «Інформаційна війна як новий вимір 

геополітичної ривалізації» 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-

mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-

analizu-zavershila-robotu-nad-ndr 

3.Координатор проєкту «Стратегічні комунікації ЄС: 

протидія деструктивним впливам» програми 

ERASMUS+  напряму Модуль Жана Моне (№ 101047033 

ERASMUS-JMO-2021-MODULE)» (2022-2025 рр.). 

Факультет міжнародних відносин ВНУ імені Лесі 

Українки вітає колег! 

https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/fakultet-mizhnarodnikh-

vidnosin-vnu-imeni-lesi-ukrainki-vitae-koleg  

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. (Сертифікат L2D-

Ed-877 від 02/11/2020)  

Підвищення кваліфікації на ФМВ: навчаємо та 
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навчаємося 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pidvischennya-

kvalifikacii-na-fmv-navchaemo-ta-navchaemosya        

5. Науково-методичний семінар-тренінг «Зовнішня 

політика і комунікації в ЄС» (Інститут міжнародних 

відносин (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка), Цент досконалості Жана Моне,  17 – 

24 квітня 2021 р. (60 год.)). Сертифікат № 033/21 від 

24.04. 2021 р.  

6. Он-лайн курс з базової інформаційної гігієни: 

Ініціатива “Як не стати овочем” (24.05 – 02.06 2021 р. 

(10 год.)). Сертифікат. 

  

Шуляк  

Назарій, 

асистент 

кафедри 

міжнародни

х 

комунікацій 

та 

Інформаційна 

гігієна в системі 

стратегічних 

комунікацій 

України 

1. 27 липня - 3 серпня 

2021 р. молодіжний обмін з 

медіаграмотності 

«INFOWARS: Young Citizens 

Strike Back» за програмою 

Erasmus+, м. Шуляй, Литва. 

Інфовійни: молодь 

вчиться давати відсіч 

Сидорук Тетяна,  

доктор політичних 

наук (23.00.04), 

професор, завідувач 

кафедри міжнародних 

відносин НУ 

«Острозька 

Академія»; 

Стажування у Вищій школі бізнесу та 

підприємництва з метою вдосконалення педагогічних і 

наукових компетентностей у сфері соціальних і 

гуманітарних наук (місцеве самоврядування, публічне 

управління та адміністрування), м. Островець-

Свентокшиський, Польща (1.04.2018-30.06.2018 р.). 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pidvischennya-kvalifikacii-na-fmv-navchaemo-ta-navchaemosya
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pidvischennya-kvalifikacii-na-fmv-navchaemo-ta-navchaemosya


політичного 

аналізу, 

факультет 

міжнародни

х відносин 

Волинськог

о 

національно

го 

університет

у імені Лесі 

Українки, 

експерт 

НАЗЯВО з 

291 

https://vnu.edu.ua/uk/ne

ws/navchannya/infoviyni

-molod-vchitsya-davati-

vidsich?fbclid=iwar21qk

5lsngkqgfvt3-

hxzshuneqjqzwzjl1zjqtke

1-krys9cykruq7k0a   

Аспірант факультету 

міжнародних відносин ВНУ – 

учасник молодіжного обміну в 

Литві з медіаграмотності  

https://vnu.edu.ua/uk/news/navc

hannya/aspirant-fakultetu-

mizhnarodnikh-vidnosin-vnu-

uchasnik-molodizhnogo-obminu-

v-litvi   

2. 13-20 грудня 20221 р. 

Навчальний курс – «Islam as 

a vector of strategic 

communications» 2,5 credits 

(75 hours), м.Стамбул, 

Туреччина, Стамбульський 

фонд науки і культури 

(сертифікат  002/2021 від 

20.12.2021 р.) 

Практика студентів-

міжнародників у Стамбулі 

https://vnu.edu.ua/uk/news/p

raktika-studentiv-

mizhnarodnikiv-u-stambuli 

Васюта Ольга,  

доктор політичних 

наук, професор, 

директор Інституту 

наук про безпеку, 

Педагогічний 

університет в Кракові 

(Польща, м.Краків) 

2013-2014 - Deputy Head of Grant “Lithuania-

Poland-Russia Cross-Border Co-operation Programme 

2007-2013 is co-financed with funds from the European 

Union. The Programme is co-finansed by the European 

Union. Close neighbours in 21st century - new 

communication and perception” (March 2013 - September 

2014 r.) 

2017,  submitted to NCN: The role of American, 

Russian and Chinese factors in shaping the international 

order after the Cold War (No. 349795). 

2018-2019; kierownik grantu ze strony Polski. W marcu 

2017 r. został złożony wspólny polsko-ukraiński projekt ze 

Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytetem im. 

Lesi Ukrainky (Łuck). Temat badawczy: Wojna 

informacyjna jako nowy wymiar rywalizacji 

geopolitycznej.   

https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/infoviyni-molod-vchitsya-davati-vidsich?fbclid=iwar21qk5lsngkqgfvt3-hxzshuneqjqzwzjl1zjqtke1-krys9cykruq7k0a
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/infoviyni-molod-vchitsya-davati-vidsich?fbclid=iwar21qk5lsngkqgfvt3-hxzshuneqjqzwzjl1zjqtke1-krys9cykruq7k0a
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/infoviyni-molod-vchitsya-davati-vidsich?fbclid=iwar21qk5lsngkqgfvt3-hxzshuneqjqzwzjl1zjqtke1-krys9cykruq7k0a
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/infoviyni-molod-vchitsya-davati-vidsich?fbclid=iwar21qk5lsngkqgfvt3-hxzshuneqjqzwzjl1zjqtke1-krys9cykruq7k0a
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/infoviyni-molod-vchitsya-davati-vidsich?fbclid=iwar21qk5lsngkqgfvt3-hxzshuneqjqzwzjl1zjqtke1-krys9cykruq7k0a
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/infoviyni-molod-vchitsya-davati-vidsich?fbclid=iwar21qk5lsngkqgfvt3-hxzshuneqjqzwzjl1zjqtke1-krys9cykruq7k0a
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/infoviyni-molod-vchitsya-davati-vidsich?fbclid=iwar21qk5lsngkqgfvt3-hxzshuneqjqzwzjl1zjqtke1-krys9cykruq7k0a
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/aspirant-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-vnu-uchasnik-molodizhnogo-obminu-v-litvi
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/aspirant-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-vnu-uchasnik-molodizhnogo-obminu-v-litvi
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/aspirant-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-vnu-uchasnik-molodizhnogo-obminu-v-litvi
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/aspirant-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-vnu-uchasnik-molodizhnogo-obminu-v-litvi
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/aspirant-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-vnu-uchasnik-molodizhnogo-obminu-v-litvi
https://vnu.edu.ua/uk/news/praktika-studentiv-mizhnarodnikiv-u-stambuli
https://vnu.edu.ua/uk/news/praktika-studentiv-mizhnarodnikiv-u-stambuli
https://vnu.edu.ua/uk/news/praktika-studentiv-mizhnarodnikiv-u-stambuli


Коцюба 

Владислава

, старший 

інспектор  з 

кадрів  

іноземних  

представниц

тв 

Генеральної   

Дирекції з 

обслуговува

ння  

іноземних 

представниц

тв 

Медіа 

дипломатія в 

зовнішньополіти

чних стратегіях 

держави 

1. 10–12 вересня 2021 р. 

м. Київ, за підтримки 

Міністерства молоді та спорту 

України та ГО «Освітня 

асамблея» семінар із 

медіаграмотності й 

інформаційної безпеки 

«Академія стратегічних 

комунікацій» (сертифікат  

Аспірантка факультету 

міжнародних відносин – 

учасниця семінару «Академія 

стратегічних комунікацій» 

https://vnu.edu.ua/uk/news/navc

hannya/aspirantka-fakultetu-

mizhnarodnikh-vidnosin-

uchasnicya-seminaru-akademiya 

 

2. Сертифікат «Наукова 

комунікація в цифрову епоху» 

09.02.2022 , Prometheus  

Шуляк Антоніна,  

декан факультету, 

доктор політичних 

наук (23.00.02), 

професор кафедри 

міжнародних 

комунікацій та 

політичного аналізу, 

факультет 

міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

 

1. 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) 

Налагодження міжнародної співпраці 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-

mizhnarodnoyi-spivpraci  

2.2018-2019 рр. українсько-польський проект - НДР 

«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 

ривалізації» (номер держреєстрації 0119U001621), 

Науковець вишу – у числі переможців українсько-

польських науково-дослідних проектів 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-

peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-

proektiv  

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу завершила роботу над НДР «Інформаційна 

війна як новий вимір геополітичної ривалізації» 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-

komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-

nad-ndr  

3. Листопад – грудень 2021 р. проєкт Ради Європи 

«Боротьба з чутками» програми «Інтеркультурні 

міста».  

Факультет міжнародних відносин отримав подяку 

за реалізацію в Луцьку проєкту Ради Європи «Боротьба 

з чутками» https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-

mizhnarodnikh-vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-

lucku-proektu-radi-evropi 

4. Онлайн-навчання з медіаграмотності для 

https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/aspirantka-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-uchasnicya-seminaru-akademiya
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/aspirantka-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-uchasnicya-seminaru-akademiya
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/aspirantka-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-uchasnicya-seminaru-akademiya
https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/aspirantka-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-uchasnicya-seminaru-akademiya
https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-mizhnarodnoyi-spivpraci
https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-mizhnarodnoyi-spivpraci
https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proektiv
https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proektiv
https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proektiv
https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr
https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr
https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr
https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-lucku-proektu-radi-evropi
https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-lucku-proektu-radi-evropi
https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-lucku-proektu-radi-evropi


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. 

(Сертифікат L2D-Ed-861 від 02/11/2020) 

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.( Сертифікат L2D-Ed-1069 від 

19.11.2020) 

Підвищення кваліфікації на ФМВ: навчаємо та 

навчаємося 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pidvischennya-

kvalifikacii-na-fmv-navchaemo-ta-navchaemosya       

6. Он-лайн курс з інформаційної гігієни «Як 

захистити себе та ближніх від інфовірусів» (10 годин) 

24.05 – 02.06 2021 р.   

Прокоп Маряна, 

доктор політичних 

наук, департамент 

країн Північної 

Європи, Університет 

Яна Кохановського в 

Кельце (Польща, 

м.Кельце) 

01.2019 Erasmus+ Teaching Mobility University of Latvia  

05.2019 Erasmus+ Teaching Mobility Grigor Robakidze 

Unirersity Tbilisi (Gruzja) 

03.2020 Erasmus+ Teaching Mobility University of Miskolc 

(Hungary) 

06.2021 Erasmus+ Teaching Mobility University of Vlora 

“Ismail Qemail” (Albania) 

09/10.2021 Erasmus+ Teaching Mobility National Technical 

University “Kharkiv Politechniiic Institute” 

5/2022 Erasmus+ Teaching Mobility University of Miskolc 

(Hungary) 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pidvischennya-kvalifikacii-na-fmv-navchaemo-ta-navchaemosya
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pidvischennya-kvalifikacii-na-fmv-navchaemo-ta-navchaemosya


05/2022 Erasmus+ Teaching Mobility University of Latvia  

Пальоха  

Наталія,  
головний 

спеціаліст 

відділу 

реалізації 

міжнародни

х проектів 

Департамен

ту культури 

Луцької 

міської ради 

 

Культурна 

дипломатія як 

стратегічний 

вектор 

іміджування 

держави 

1. 18–21 листопада  2021 

р. TwinCity-BarCamp, м. 

Тбілісі (Грузія). 

Представники ФМВ 

обмінювалися досвідом 

молодіжних ініціатив у Тбілісі 

https://vnu.edu.ua/uk/news/preds

tavniki-fmv-obminyuvalisya-

dosvidom-molodizhnikh-

iniciativ-u-

tbilisi?fbclid=iwar2wg2jxiwqdijt

ihdoqegcqrq3xv_n55tw-

bgzr8s_tflvmbn8o01qbfvg 

 

2. Листопад – грудень 

2021 р. проєкт Ради Європи 

«Боротьба з чутками» 

програми «Інтеркультурні 

міста». 

Факультет 

міжнародних відносин 

отримав подяку за 

реалізацію в Луцьку 

проєкту Ради Європи 

«Боротьба з чутками» 

https://vnu.edu.ua/uk/ne

ws/fakultet-

mizhnarodnikh-vidnosin-

Шуляк Антоніна,  

декан факультету, 

доктор політичних 

наук (23.00.02), 

професор кафедри 

міжнародних 

комунікацій та 

політичного аналізу, 

факультет 

міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

1. 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) 

Налагодження міжнародної співпраці 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-

mizhnarodnoyi-spivpraci  

2.2018-2019 рр. українсько-польський проект - НДР 

«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 

ривалізації» (номер держреєстрації 0119U001621), 

Науковець вишу – у числі переможців українсько-

польських науково-дослідних проектів 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-

peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-

proektiv  

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу завершила роботу над НДР «Інформаційна 

війна як новий вимір геополітичної ривалізації» 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-

komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-

nad-ndr  

3.Листопад – грудень 2021 р. проєкт Ради Європи 

«Боротьба з чутками» програми «Інтеркультурні 

міста».  

https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-fmv-obminyuvalisya-dosvidom-molodizhnikh-iniciativ-u-tbilisi?fbclid=iwar2wg2jxiwqdijtihdoqegcqrq3xv_n55tw-bgzr8s_tflvmbn8o01qbfvg
https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-fmv-obminyuvalisya-dosvidom-molodizhnikh-iniciativ-u-tbilisi?fbclid=iwar2wg2jxiwqdijtihdoqegcqrq3xv_n55tw-bgzr8s_tflvmbn8o01qbfvg
https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-fmv-obminyuvalisya-dosvidom-molodizhnikh-iniciativ-u-tbilisi?fbclid=iwar2wg2jxiwqdijtihdoqegcqrq3xv_n55tw-bgzr8s_tflvmbn8o01qbfvg
https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-fmv-obminyuvalisya-dosvidom-molodizhnikh-iniciativ-u-tbilisi?fbclid=iwar2wg2jxiwqdijtihdoqegcqrq3xv_n55tw-bgzr8s_tflvmbn8o01qbfvg
https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-fmv-obminyuvalisya-dosvidom-molodizhnikh-iniciativ-u-tbilisi?fbclid=iwar2wg2jxiwqdijtihdoqegcqrq3xv_n55tw-bgzr8s_tflvmbn8o01qbfvg
https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-fmv-obminyuvalisya-dosvidom-molodizhnikh-iniciativ-u-tbilisi?fbclid=iwar2wg2jxiwqdijtihdoqegcqrq3xv_n55tw-bgzr8s_tflvmbn8o01qbfvg
https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-fmv-obminyuvalisya-dosvidom-molodizhnikh-iniciativ-u-tbilisi?fbclid=iwar2wg2jxiwqdijtihdoqegcqrq3xv_n55tw-bgzr8s_tflvmbn8o01qbfvg
https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-lucku-proektu-radi-evropi
https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-lucku-proektu-radi-evropi
https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-lucku-proektu-radi-evropi
https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-mizhnarodnoyi-spivpraci
https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-mizhnarodnoyi-spivpraci
https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proektiv
https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proektiv
https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proektiv
https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr
https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr
https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr


otrimav-podyaku-za-

realizaciyu-v-lucku-

proektu-radi-evropi  

Факультет міжнародних відносин отримав подяку 

за реалізацію в Луцьку проєкту Ради Європи «Боротьба 

з чутками» https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-

mizhnarodnikh-vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-

lucku-proektu-radi-evropi 

4.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,  

(Сертифікат L2D-Ed-1069 від 19.11.2020). 

Підвищення кваліфікації на ФМВ: навчаємо та 

навчаємосяhttps://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pidvische

nnya-kvalifikacii-na-fmv-navchaemo-ta-navchaemosya 

Факультет міжнародних відносин ВНУ імені Лесі 

Українки вітає колег! 

https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/fakultet-mizhnarodnikh-

vidnosin-vnu-imeni-lesi-ukrainki-vitae-koleg        

Токарська 

Анастасія,  
аташе 

відділу 

співробітни

цтва у 

безпековій і 

оборонній 

сферах 

Департамен

ту ЄС і 

НАТО, 

Міністерств

о 

Роль української 

діаспори в 

реалізації 

публічної 

дипломатії 

України 

 Шуляк Антоніна,  

декан факультету, 

доктор політичних 

наук (23.00.02), 

професор кафедри 

міжнародних 

комунікацій та 

політичного аналізу, 

факультет 

міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

Листопад – грудень 2021 р. проєкт Ради Європи 

«Боротьба з чутками» програми «Інтеркультурні 

міста».  

Факультет міжнародних відносин отримав подяку 

за реалізацію в Луцьку проєкту Ради Європи «Боротьба 

з чутками» https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-

mizhnarodnikh-vidnosin-otrimav-podyaku-za-realizaciyu-v-

lucku-proektu-radi-evropi 
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закордонних 

справ 

України 

 

Сорокопуд 

Орест 

 

Республіка 

Польща як 

стратегічний 

партнер 

України: 

регіональний 

безпековий 

вимір  

 Шуляк Антоніна,  

декан факультету, 

доктор політичних 

наук (23.00.02), 

професор кафедри 

міжнародних 

комунікацій та 

політичного аналізу, 

факультет 

міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

1. 2018-2019 рр. українсько-польський проект - НДР 

«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 

ривалізації» (номер держреєстрації 0119U001621) 

Науковець вишу – у числі переможців українсько-

польських науково-дослідних проектів 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-

peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proektiv 

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу завершила роботу над НДР «Інформаційна війна 

як новий вимір геополітичної ривалізації» 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-

komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-

ndr 

 

2. 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) 

Налагодження міжнародної співпраці 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-

mizhnarodnoyi-spivpraci 

3. Виконавець проєкту «Стратегічні комунікації ЄС: 

протидія деструктивним впливам» програми 

ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне (№ 101047033 

ERASMUS-JMO-2021-MODULE 

Факультет міжнародних відносин ВНУ імені Лесі 
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Українки вітає колег! 

https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/fakultet-mizhnarodnikh-

vidnosin-vnu-imeni-lesi-ukrainki-vitae-koleg 

Дні науки на факультеті міжнародних відносин 

https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/dni-nauky-na-fakulteti-

mizhnarodnykh-vidnosyn 
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Великої Британії 
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доктор політичних 
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професор, завідувач  

кафедри міжнародних 

комунікацій та 

політичного аналізу, 

факультет 

міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

1. Координатор проєкту «Стратегічні комунікації 

ЄС: протидія деструктивним впливам» програми 

ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне (№ 101047033 

ERASMUS-JMO-2021-MODULE 

Факультет міжнародних відносин ВНУ імені Лесі 

Українки вітає колег! 

https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/fakultet-mizhnarodnikh-

vidnosin-vnu-imeni-lesi-ukrainki-vitae-koleg 

Дні науки на факультеті міжнародних відносин 

https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/dni-nauky-na-fakulteti-

mizhnarodnykh-vidnosyn  
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кандидат політичних 

наук (23.00.04), 

доцент кафедри 

міжнародних відносин 

і регіональних студій, 

факультет 

міжнародних відносин 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

1. Виконавець проєкту «Стратегічні комунікації ЄС: 

протидія деструктивним впливам» програми 

ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне (№ 101047033 

ERASMUS-JMO-2021-MODULE 

Факультет міжнародних відносин ВНУ імені Лесі 

Українки вітає колег! 

https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/fakultet-mizhnarodnikh-

vidnosin-vnu-imeni-lesi-ukrainki-vitae-koleg  
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https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/dni-nauky-na-fakulteti-

mizhnarodnykh-vidnosyn 
 

2. Грудень 2017 р. - травень 2018 р. дослідження за 

темою «Інформаційний тероризм як чинник впливу 

на міжнародну та національну безпеку» в рамках 
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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) 

Налагодження міжнародної співпраці 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-

mizhnarodnoyi-spivpraci 

 

3. 2018-2019 рр. українсько-польський проект - НДР 

«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 

ривалізації» (номер держреєстрації 0119U001621) 

Науковець вишу – у числі переможців українсько-

польських науково-дослідних проектів 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/naukovec-vishu-u-chisli-

peremozhciv-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proektiv 

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу завершила роботу над НДР «Інформаційна війна 

як новий вимір геополітичної ривалізації» 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-

komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-

ndr 
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