
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі 
Українки

Освітня програма 48533 Міжнародні відносини та стратегічні 
комунікації України та ЄС

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 44

Повна назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ЗВО 02125102

ПІБ керівника ЗВО Цьось Анатолій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

vnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/44

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 48533

Назва ОП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу, кафедра 
міжнародних відносин і регіональних студій

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проєктами, 
кафедра української мови, кафедра політології та державного управління, 
кафедра практики англійської мови, кафедра теорії і методики початкової 
освіти, науково-дослідна частина, навчальний відділ, відділ міжнародних 
зв'язків, навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти, 
до травня 2022 р. - відділ аспірантури та докторантури 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Проспект Волі, 13, вул. Потапова, 9, вул. Винниченка, 30а,вул. 
Винниченка 28, м. Луцьк, 43000, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 364597

ПІБ гаранта ОП Шуляк Антоніна Миколаївна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

antonina.mytko@vnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-523-75-96

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна вечірня 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Заснування освітньо-наукової програми (ОНП) Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (ВНУ) обґрунтовано зростанням попиту на 
кваліфікованих, конкурентоспроможних науковців-теоретиків та практиків, потребою закладів вищої освіти у 
наукових кадрах вищої кваліфікації для забезпечення наукової діяльності та освітнього процесу, створення 
кадрового резерву викладачів факультету міжнародних відносин університету, підвищення наукового потенціалу 
Волинського регіону. 
Передумовами підготовки докторів філософії галузі 29 Міжнародні відносини спеціальності 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії у ВНУ імені Лесі Українки є: 1) ступенева підготовка здобувачів 
вищої освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за освітніми 
ступенями «бакалавр» та «магістр»; 2) понад 10-річний успішний досвід підготовки аспірантів, докторантів та 
здобувачів у галузі політичних наук зі специфікою міжнародних відносин (23.00.04), 3) функціонування наукової 
школи з міжнародних відносин та стратегічних комунікацій України та ЄС, представниками якої є провідні фахівці 
(д. політ. н., проф.: Шуляк А.М., Тихомирова Є.Б., Карпчук Н.П.).
Започаткуванню підготовки докторів філософії галузі 29 Міжнародні відносини спеціальності 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії у ВНУ імені Лесі Українки за ОНП Міжнародні відносини та 
стратегічні комунікації України та ЄС передувала підготовка кандидатів та докторів політичних наук за 
спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Протягом 2011–2019 
рр. підготовлено та захищено 10 кандидатів та 1 доктор наук за цією спеціальністю.
У 2017 р. для розробки освітньої програми Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти була створена робоча група під керівництвом гаранта освітньої 
програми – д. політ. н., проф. Є. Б. Тихомирової. Ця група вивчила досвід інших ЗВО, інтереси та пропозиції 
роботодавців, органів влади, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, випускників та інших 
стейкхолдерів. Перший набір здобувачів вищої освіти на цю освітню програму був здійснений у 2017 р.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки згідно наказу №1057 МОН України від 
17.08.2020 р. перейменовано у Волинський національний університет імені Лесі Українки.
У 2020 р. відповідно до потреб регіону, місцевих та регіональних органів влади і місцевого самоврядування, з 
урахуванням національних та міжнародних імперативів його розвитку було переглянуто навчальні плани та 
програми підготовки докторів філософії. У результаті було уточнено назву освітньо-наукової програми – на 
Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС. Документи, назву і зміст ОНП було приведено до 
вимог державних нормативних документів, які регламентують підготовку докторів філософії в Україні, методичних 
рекомендацій НАЗЯВО, а також нових нормативних документів університету. Підготовку фахівців за освітньо-
науковою програмою Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС здійснюють дві кафедри: 
міжнародних комунікацій та політичного аналізу, міжнародних відносин і регіональних студій. Гарантом ОНП є 
Шуляк А.М., доктор політичних наук, декан факультету міжнародних відносин, професор кафедри міжнародних 
комунікацій та політичного аналізу ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/2oalqbzw).
У травні 2022 р. до модернізації змісту ОНП були залучені численні роботодавці та стейкхолдери. З метою 
забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами, зважаючи на впровадження у ВНУ імені 
Лесі Українки нової політики щодо широкого вибору навчальних дисциплін, було створено новий проєкт ОНП. Він 
пройшов громадське обговорення і був введений в дію рішенням Вченої ради ЗВО (протокол №8 від 29.06.2022 р.). 
Станом на момент подання відомостей про самооцінювання на ОНП навчаються 11 аспірантів (у т. ч. 2 - в 
академічній відпустці).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ ОД ОВ

1 курс 2022 - 2023 3 2 1 0 0

2 курс 2021 - 2022 2 0 2 0 0

3 курс 2020 - 2021 3 2 1 0 0

4 курс 2019 - 2020 2 1 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.
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6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 20871 Міжнародні відносини
20873 Регіональні студії
20874 Міжнародна інформація та суспільні комунікації
20875 Політична аналітика
23804 Європейська інтеграція
53367 Регіональна безпека

другий (магістерський) рівень 20879 Міжнародні відносини
20880 Регіональні студії
20881 Міжнародна інформація та суспільні комунікації

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

48533 Міжнародні відносини та стратегічні комунікації 
України та ЄС

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 99601 21133

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

99601 21133

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 2040 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП.pdf JyShkVmpzX//P9V8bLKnAYRvNKZbudzq9y6psqzuLRc=

Навчальний план за ОП Навчальний план 
МВтаСКУКРтаЄС докт філос 

2022_0.pdf

CIGnyWlAERcOIBB2GcNdJWZDvYdFq09C2s2/iB2DQ1
M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія 1.pdf sPRoMqBMWVsJWZ08tqzzETzYvQ1SBuQT9+/ldxlqATI
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія 2.pdf zJye1Yxxc9fg9u9hRXOYOl6FKNx8IcobE0yvFQyWv4o=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія 3.pdf j8oUIIqjnzs14h7NxIFI5DM9wBfpyu8d8TQabxxiGeE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія 4.pdf EjEzzj58EgoGvJN7QnAiRGXPNuVRDvcBiobLKiaeTKo=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Головна ціль ОНП – 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 і 
глобалізації світоформування та розвиток професійної компетентності для здійснення дослідницької, інноваційної 
діяльності у галузі міжнародних відносин та стратегічних комунікацій України та країн-членів ЄС.
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Особливість ОНП – формування та розвиток професійної компетентності для здійснення дослідницької та 
інноваційної діяльності 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. Це 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.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОНП відповідають Стратегії розвитку ЗВО на 2020–2024 рр., у якій визначено місію – формування 
високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості, здатної незалежно мислити і 
відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного 
суспільства (http://surl.li/zdan). 
Одна зі стратегічних цілей університету – це наука відповідно до пріоритетів європейського дослідницького 
простору і створення університету європейського формату зі збереженням унікальності волинських освітніх 
традицій. Підготовка здобувачів сприяє досягненню зазначеної місії та стратегічної мети. Також у Стратегії 
розвитку ФМВ на 2020–2025 рр. (http://surl.li/cznja) підготовка докторів філософії зазначена як пріоритет у роботі 
факультету для забезпечення безперервності навчання за траєкторією бакалавр–магістр–доктор філософії. 
Основними принципами для розвитку ОНП проголошено: ЯКІСТЬ! ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ! ОСОБИСТА 
ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ!, що зазначено в перспективах розвитку ФМВ (http://surl.li/cznjg) у контексті реалізації 
Стратегії і Програми розвитку університету. Положення Програми (http://surl.li/bevvt) у позиції «Наука» ставить 
завдання на 2020–2024 рр. здійснювати наукові дослідження за пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки України та європейського дослідницького простору, враховуючи потреби суспільства і науковий потенціал 
університету, розвиваючи міждисциплінарність та інноваційність у природничих, гуманітарних, суспільних науках, 
що відповідає цілі ОНП (п. 2).

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Здобувачі мають можливість впливати на формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОНП 
шляхом їхнього опитування. Його проводить двічі на рік навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої 
освіти (http://surl.li/bdqtc), а також щорічні опитування на ФМВ (http://surl.li/cznjj). Результати цих опитувань 
розглядають та аналізують на засіданнях кафедр та вченій раді факультету, університету. Випускники програми 
мають можливість залишати свої пропозиції, зауваження, уточнення на постійно діючій е-формі 
(http://surl.li/cznjl). Крім того, на факультеті діє електронна скринька довіри (http://surl.li/cznjm), у якій можна 
залишати пропозиції від здобувачів вищої освіти та випускників програми. Випускники беруть участь у публічних 
обговореннях ОНП (http://surl.li/cznjn), висловлюють пропозиції під час публічних лекцій, зустрічей з гарантом та 
здобувачами. Під час розробки ОНП до широкого обговорення (https://tinyurl.com/2njxkxoo) долучили аспірантів, 
які виступили як здобувачі та представили стейкхолдерів-потенційних роботодавців: Коцюба В., Генеральна 
Дирекція з обслуговування іноземних представництв (м. Київ); Пальоха Н., Департамент культури Луцької міської 
ради; Токарська А., аташе відділу співробітництва у безпековій і оборонній сферах Департаменту ЄС і НАТО, МЗУ 
України, Шуляк Н., асистент кафедри, експерт НАЗЯВО зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії. 

- роботодавці

Основним роботодавцем для випускників ОНП є ЗВО. Серед інших роботодавців – МЗУ України, Дипломатична 
академія України, Рада національної безпеки і оборони України, Інститут стратегічних досліджень, НУ «Острозька 
академія», Рівненський державний гуманітарний університет, інші навчальні ЗВО, МБО Фонд Східна Європа, 
установи, органи влади та місцевого самоврядування. На засідання кафедр, робочої групи щодо обговорення тем 
наукових досліджень аспірантів запрошують провідних фахівців і враховують їхні зауваження при затвердженні тем 
(http://surl.li/cznjp). Роботодавці беруть активну участь в організації і проведенні публічних заходів: круглих столів, 
конференцій, форумів тощо. Вони можуть залишати зауваження, уточнення у постійно діючій е-формі 
(http://surl.li/cznjl). Протягом останніх років ЗВО став ініціатором проведення конференції «Третій рівень освіти в 
Україні: становлення та тенденції» (https://tinyurl.com/2nd2fnv3, https://tinyurl.com/2guh7zpt). Її мета – провести 
конструктивний обмін думками у світлі нових перетворень у галузі освіти та науки; здійснити глибокий аналіз 
існуючих проблем у підготовці докторів філософії та докторів наук; сформулювати нові ідеї та підходи до вирішення 
проблем. Участь у конференції беруть стейкхолдери, роботодавці та представники академічної спільноти. 
Зазначимо, що роботодавцями часто є саме випускники факультету, які під час зустрічей, спілкування зі 
здобувачами освіти дізнаються про потреби та висловлюють зауваження до ОНП, які пізніше обговорюють на 
засіданнях робочої групи.

- академічна спільнота

Інтереси та пропозиції роботодавців щодо формування професійних компетентностей докторів філософії, 
необхідних для співробітників ЗВО, наукових установ, аналітично-експертного середовища, органів влади та 
місцевого самоврядування, враховані під час рецензування ОНП. А саме: у редакції 2020 р. рецензентами 
виступили: Юськів Б.М. (Гірничо-металургійної академії імені С. Стащиця у м. Кракові); Ярош О.Б. (ВНУ імені Лесі 
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Українки); у редакції 2022 р. – Сидорук Т.В. (НУ «Острозька академія»); Констанкевич І.М. (Комітет ВРУ з питань 
гуманітарної та інформаційної політики); Бальбуза В.М. (Волинська ОДА; Васюта О. (Інститут наук про безпеку 
Педагогічного університету в м. Краків).
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання були враховані інтереси та рекомендації 
академічної спільноти. Зокрема, членів спеціалізованої вченої ради Д76.051.03 (ЧНУ імені Ю.Федьковича), 
Д26.001.29 (ІМВ КНУ імені Т.Г.Шевченка) з правом проводити захисти дисертацій за спеціальностями 23.00.04 – 
політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Гарант ОНП опонувала дисертації зі 
спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії у разовій спеціалізованій раді 
ДФ 35.052.077 (НУ «Львівська політехніка») та 052 Політологія у разових спеціалізованих радах – ДФ 64.053.022 та 
ДФ 64.053.020 (ХНПУ імені Г. С. Сковороди), була головою разової спеціалізованої ради ДФ 32.051.010 (ВНК імені 
Лесі Українки), на засіданні яких академічна спільнота обговорювала також і особливості підготовки докторів 
філософії.

- інші стейкхолдери

Потенційними стейкхолдерами можемо вважати випускників шкіл, абітурієнтів, яким під час профорієнтаційної 
діяльності розповідають про можливість навчання за повним циклом «бакалавр – магістр – доктор філософії». 
Факультет щорічно проводить «Весняну школу МВ» (http://surl.li/bkuro, http://surl.li/cznjr), підготовку до ЄВІ 
(https://tinyurl.com/2zlrk6jv) та інші заходи з популяризації ОНП та отримання додаткових пропозицій щодо ОНП 
(https://tinyurl.com/2k3owbv, https://tinyurl.com/2mo2crup, https://tinyurl.com/2k9qcyaw, 
https://tinyurl.com/2ox8wffg). 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Під час формулювання цілей та ПРН враховано тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. Головна 
інтегральна компетенція здобувачів ОНП – розв’язування комплексних проблем в галузі міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій, проведення дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих 
результатів. Доказом затребуваності фахівців, науковців і молодих аспірантів ОНП є те, що Департамент зовнішніх 
зносин, інвестицій та туризму Волинської ОДА запросив їх до розробки програми міжнародного співробітництва на 
2022–2027 рр. (https://tinyurl.com/2f436tnu). У Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 р. 
(https://tinyurl.com/ycswu2fn) зазначено, що за попередні роки найбільше наукових працівників області було 
задіяно у виконанні НДР у галузі суспільних наук – 28,7%. Серед виконавців питома вага докторів наук та докторів 
філософії становила 52,6%. При проведенні SWOT-аналізу ОДА наголошувала на потребі досліджень у сфері ТКС та 
регіональної безпеки за Програмами ТКС «Польща–Білорусь–Україна 2014–2020», за якою впроваджують 
реалізацію 11 проєктів. Серед головних цілей Стратегії до 2027 р. – п. 3.3.2. Стимулювання співробітництва між 
навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами регіону та 4.2.2. Сприяння територіям 
регіону в активізації ТКС з розвитку громадського суспільства та соціальної сфери. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий та регіональний контекст враховано шляхом формування потреби на ринку праці науковців-теоретиків та 
практиків з інформаційно-аналітичними здібностями для вивчення, дослідження, розв’язання комплексних 
проблем міжнародних відносин безпосередньо в регіоні Східної Європи, у т. ч. через програми ТКС. Науковці ФМВ 
брали участь у виконанні ДБТ «Інформаційна підтримка транскордонного співробітництва України», НДР 
«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації». При формуванні ОНП 2020 р. введені ОК: Україна 
в геополітиці, Регіональний розвиток і ТКС, Інформаційна політика та національна безпека ЄС, Міжнародна 
безпека, Міжнародний вимір стратегічних комунікацій. 
У ОНП і навчальних планах значна увага звернута на особливості і проблеми регіональних міжнародних процесів. 
Так, під час обговорення ОНП на важливості регіонального контексту, особливо питань безпеки, висловились такі 
стейкхолдери (https://tinyurl.com/2fmgexbw): Карпук Ю. (Департамент консульської служби МЗС України), 
Констанкевич І. (Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики), Коваленко Л. (Департамент 
безпекової та санкційної політики МЗС України). У результаті обговорення до навчального плану 2022 р. введено ОК 
Міжнародний вимір стратегічних комунікацій, Стратегічні комунікації ЄС, Сучасні проблеми міжнародних відносин 
та глобального розвитку з акцентом на дослідженні можливостей регіональної безпеки з використанням 
стратегічних комунікацій України та ЄС. Це також враховано при виборі тем дисертаційних робіт.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

1) Враховано досвід ОНП НУ «Острозька академія»: введено ОК Сучасні інформаційні технології в міжнародних 
відносинах та ОК Академічна риторика та письмо; 2) Запозичено досвід ОНП НУ «Львівська політехніка» – за 
прикладом ЗВО подано та виграно проєкт «Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» програми 
ERASMUS+. Цей проєкт підсилює наукову складову ОНП, за реалізацію якої відповідають ОК Міжнародний вимір 
стратегічних комунікацій, Стратегічні комунікації ЄС, що сприяє досягненню ПРН3, ПРН 5, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 10; 
3) В ОНП ІМВ КНУ імені Т.Г.Шевченка є ОК Мегатренди світової політики, який забезпечено у ОНП, що 
акредитується, через ОК6-9 та ПРН5; 4) Враховано специфіку аналогічних іноземних програм, які мають освітньо-
наукову спрямованість у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій та 
регіональних студій, регіональної безпеки, інформаційної безпеки. Зокрема, підготовку докторів філософії 
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обговорено під час зустрічей з викладачами Інституту наук про безпеку в м. Краків та Університету Ніколая 
Коперніка в Торуні. Обговорення також відбулось у межах налагодження співпраці та підписання угоди про наукову 
діяльність із Військовою технічною академією імені Ярослава Домбровського та Варшавським університетом; 5) 
Враховано пропозиції та рекомендації, висловлені під час обговорення ОНП та ОПП на ФМВ. Аспіранти ОНП 
аналізували закордонний досвід проведення наукових розвідок шляхом запровадження системи подвійного 
керівництва.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії відсутній. Тому при 
підготовці ОНП керувалися п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261) щодо досягнення 
результатів навчання, тобто чотирма складовими, що передбачають набуття аспірантом компетентностей відповідно 
до Національної рамки кваліфікацій: 1) здобуття глибинних знань із спеціальності завдяки ОК Сучасні інформаційні 
технології в міжнародних відносинах, Міжнародний вимір стратегічних комунікацій», Стратегічні комунікації ЄС, 
Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку; 2) оволодіння загальнонауковими 
(філософськими) компетентностями – ОК Філософія та методологія науки; 3) набуття універсальних навичок 
дослідника – ОК Академічна доброчесність та наукова етика; здобуття мовних компетентностей – ОК Іноземна мова 
для академічних цілей, Академічна риторика та письмо. Підготовка до викладацької роботи закладена у ОК 
Педагогічні основи професійно-комунікативної компетентності, Педагогічна практика.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ПРН ОНП у редакції 2017 р., відповідають вимогам 9 рівня Національної рамки кваліфікацій та третьому циклу 
вищої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 р. №1341) та забезпечені ОК. Редакції 2020 р., 2022 р. відповідають 
вимогам 8 рівня Національної рамки кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти – доктор філософії (Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 р. №1341 (в редакції постанови КМУ від 25.06.2020 р. №519). Так, знання – осмислена та засвоєна 
суб’єктом інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності через ПРН 1, 7 та ОК Сучасні 
інформаційні технології в міжнародних відносинах, Міжнародний вимір стратегічних комунікацій, Стратегічні 
комунікації ЄС, Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку; уміння/навички – через ПРН 2, 
4, 5, 6 та ОК Філософія та методологія науки, Академічна риторика та письмо, Сучасні проблеми міжнародних 
відносин та глобального розвитку, ПРН8; комунікація – взаємодія осіб з метою передавання інформації, узгодження 
дій, спільної діяльності – через ПРН 9, 10, 11 та ОК Іноземна мова для академічних цілей, Педагогічні основи 
професійно-комунікативної компетентності, Педагогічна практика; відповідальність і автономія – здатність особи 
застосовувати знання та навички самостійно та відповідально через ПРН 3, 5, 10, 11 та ОК Педагогічна практика, 
Академічна доброчесність та наукова етика.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

60

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

16

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОНП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС відповідає предметній області 
спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні 
відносини. ОНП має логічну структуру. Освітні компоненти становлять взаємопов’язану систему і сукупно 
формують у здобувачів заявлені компетентності та досягають програмних результатів навчання. 
У контексті загального часу навчання ОНП структурована на 4 роки (8 семестрів) обсягом 240 кредитів ЄКТС. 
Змістовно структура ОНП поділена на компоненти (навчальні дисципліни, педагогічну практику, захист дисертації). 
Обов’язкові компоненти ОНП включають в себе освітню складову (60 кредитів). А саме: цикли загальної та 
професійної підготовки (по 22 кредити) та цикл вибіркових дисциплін (16 кредитів).
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Програмні результати навчання забезпечують такі освітні компоненти циклу загальної підготовки: Філософія та 
методологія науки, Академічна доброчесність та наукова етика, Педагогічні основи професійно-комунікативної 
компетентності, а також Академічна риторика та письмо. На здобуття мовних компетентностей (ОК Іноземна мова 
для академічних цілей) виділено 8 кредитів (3 і 4 семестри). Зміст ОНП забезпечено такими ОК циклу професійної 
підготовки: Сучасні інформаційні технології в міжнародних відносинах, Міжнародний вимір стратегічних 
комунікацій, Стратегічні комунікації ЄС, Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку. Також 6 
кредитів виділено на педагогічну практику.
Вибіркові компоненти освітньо-наукової програми включають в себе дисципліни вільного вибору аспіранта в межах 
спеціальності та з інших ОНП та ОПП магістерського рівня. Освітня складова є взаємопов’язана і підпорядкована 
загальній логіці навчання і викладання. Взаємозв’язок компонентів відображений у структурно-логічній схемі ОНП 
(Схема 3.1 – https://tinyurl.com/2hm93zbu). Обов’язкові освітні компоненти, включені до ОНП, дозволяють досягти 
програмних результатів навчання (https://tinyurl.com/2hm93zbu). Наукова складова передбачає підготовку до 
захисту дисертації (180 кредитів). 
Освітня і наукова складові ОНП збалансовані і спрямовані на забезпечення інтегральних, загальних і фахових 
компетентностей.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії регулюють: Положення про організацію освітньо-наукового 
процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/2mgb2ldp), Положення про 
проведення практики здобувачів освіти Волинського національного університет імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/2mmp9ord), Положення про формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти 
ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/2q6pr7vk). Формування аспірантом індивідуальної освітньої траєкторії 
навчання здійснюється в обсязі, що становить не менше як 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС освітньої 
складової навчального плану. Здобувачі можуть самостійно обирати тему дослідження, наукового керівника, 
залучати другого наукового керівника/консультанта, базу проходження педагогічної практики 
(https://tinyurl.com/2mmp9ord). Здобувач може формувати свою індивідуальну освітню траєкторію в межах 
нормативного складника шляхом: обрання мови в ОК Іноземна мова для академічних цілей, обрання сертифікатних 
курсів, про які заявлено в університеті. Про таку можливість здобувачів повідомляють на зустрічах з гарантом та 
НПП (https://tinyurl.com/2ltnl22c, https://tinyurl.com/2eqvj5no, https://tinyurl.com/2jpbaqg3). Також аспіранти 
формують індивідуальну освітню траєкторію шляхом реалізації права на академічну мобільність.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

В основі системи вибіркових дисциплін закладено індивідуальний вибір здобувача, що регламентує Положення про 
організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-
творчому) та науковому рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/2mgb2ldp). До травня 2022 р. здобувачі писали заяви про обрання вибіркових дисциплін, 
подавали їх у відділ аспірантури, докторантури та наукових стажувань (відділ аспірантури та докторантури). З 2022 
року факультет пропонує переліки вибіркових ОК (описи), які заступник декана надсилає у навчальний відділ для 
формування Каталогу вибіркових дисциплін, який щорічно переглядають та оновлюють відповідно до сучасних 
вимог; Каталог оприлюднюється на сайті університету, а також реалізує можливість кожним здобувачем освіти 
вибору вибіркових ОК у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Кафедри інформують аспірантів про описи ОК. 
Навчальний відділ та адміністратор системи «ПС-Журнал успішності-Web» опрацьовують результати вибору, 
інформують та надсилають у деканати, на кафедри деталізований список обраних аспірантами ОК. Список обраних 
ОК аспіранта погоджує науковий керівник та завідувач кафедри. У випадку, якщо аспірант обрав освітні 
компоненти вільного вибору, які не пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, дозволено повторний вибір. 
Здобувачі вищої освіти, які поновилися (перевелися, вийшли із академічної відпустки) на навчання або переведені з 
інших ЗВО, обирають вибіркові освітні компоненти упродовж першого робочого тижня після зарахування.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОНП передбачає ґрунтовну практичну підготовку здобувачів, що пов’язана із здійсненням аналітичних досліджень і 
прогнозуванням розвитку міжнародної, регіональної, інформаційної й безпекової сфер. Характерно глибоке знання 
іноземної мови, легка адаптація до нових знань, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової 
спільноти та глобалізації світу. ОНП передбачено ОК Педагогічна практика в обсязі 6 кредитів. Практична 
підготовка формує інтегральні, загальні та фахові компетентності, зокрема щодо уміння застосовувати набуті 
теоретичні знання, розв’язувати конкретні завдання у сфері міжнародних відносин і стратегічних комунікацій 
України та ЄС. За результатами обговорення ОНП та висловлених роботодавцями та іншими стейкхолдерами 
пропозицій у 2022 р. обсяг годин педагогічної практики було збільшено із 2 до 6 кредитів. Посилено практичну 
орієнтацію практичних занять (розв’язання завдань, кейс-аналіз), залучено фахівців-практиків до проведення 
занять.
Педагогічна практика аспіранта є обов’язковим компонентом професійної підготовки до науково-педагогічної 
діяльності та видом практичної діяльності аспірантів щодо здійснення навчально-виховного процесу у ЗВО, 
включаючи викладання спеціальних дисциплін, організацію освітньої діяльності студентів, науково-методичну 
роботу. Зміст і структура практичної підготовки регламентують Положення про проведення практики здобувачів 
освіти Волинського національного університет імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/2mmp9ord), силабус 
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практики, рекомендації стейкхолдерів. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Зміст і структура ОНП зорієнтовані на набуття і розвиток soft skills, що відображено у переліку компетентностей 
(передусім загальних - ЗК 5–7, ФК 1, 2, 6, 7) та програмних результатів навчання (ПРН 8, 9, 11). Переважну 
орієнтацію на формування soft skills мають такі ОК циклу загальної підготовки, як Педагогічні основи професійно-
комунікативної компетентності, Академічна риторика та письмо. Серед ОК професійної підготовки – це Сучасні 
інформаційні технології в міжнародних відносинах, Стратегічні комунікації ЄС, Педагогічна практика. Розвиток soft 
skills не обмежено лише зазначеними дисциплінами, вони інтегровані в усі інші компоненти ОНП шляхом 
застосування різних методів та форм навчання: лекції, практичні заняття, есе, творчі роботи, презентації, самостійна 
робота, консультації з викладачами, використання можливостей Office 365 для навчання з використанням 
дистанційних технологій. У ЗВО створені умови для набуття soft skills здобувачами поза навчальним процесом – 
закордонні наукові і навчальні стажування, семінари, педагогічна практика, публічні лекції українських і 
закордонних фахівців у галузі. Додатково сприяють формуванню soft skills наукова та практична участь у роботі 
Інституту Польщі, Лабораторія проєктів та ініціатив та «РЕПіТ» (Лабораторія регіональних промоцій і туризму), 
кафедрах 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».

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг освітніх компонентів ОНП відповідає Порядку 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 (https://tinyurl.com/2g52ktmg). У ньому визначено терміни навчання та норми навантаження здобувачів 
вищої освіти, у т. ч. аудиторного навантаження. Загальне навантаження ОНП становить 7200 год. Із них: аудиторна 
робота – 864 год. (12 %), 118 год. (1,6 %) – консультації і 6218 год. (86,4 %) – самостійна робота. Співвідношення 
самостійної й аудиторної робіт здобувачів в межах окремих освітніх компонентів відрізняється залежно від мети та 
завдань навчальної дисципліни. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

У навчальному плані 2020 р. було передбачено вивчення дисциплін вільного вибору Міжнародний вимір 
стратегічних комунікацій, з магістерського рівня – Культурна дипломатія. Аспірантка Пальоха Н., яка вступила на 
ОНП у 2021 р., під час вільного вибору обрала саме ці дисципліни, адже вони відповідали темі її дисертаційної 
роботи. У 2022 р. вперше підписано тристоронній договір про здобуття вищої освіти із використанням елементів 
дуальної форми навчання між Пальохою Н., університетом та Департаментом культури Луцької міської ради, 
оскільки тема дисертації «Культурна дипломатія як стратегічний вектор іміджування держави» здобувачки тісно 
пов’язана з діяльністю цього підрозділу (https://tinyurl.com/2om25ky4). Такому формату навчання передувало 
виконання спільного проєкту упродовж трьох місяців разом із факультетом міжнародних відносин. Аспірантка 
провела низку ефективних заходів щодо впровадження комунікаційної стратегії серед молоді. Зокрема, відбулися 
дружні дебати «Плюси і мінуси роботи за межами країни»; інтерактивна бесіда «Запитай у мусульманина» за участі 
голови правління ГО «Кримські татари Волині» С. Зейнідінова; міжкультурна гутірка «Одна громада» за участі 
національного координатора української мережі інтеркультурних міст К. Хованової-Рубікондо, керівниці проєкту РЄ 
«Захист національних меншин, включаючи ромів та мов меншин в Україні» З. Кондур і голови правління ГО «Терне 
Рома» Т. Логвінюк. За участі студентів університету також створена презентація про багатокультурну громаду 
Луцька.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому на навчання, вимоги до вступників на ОНП оприлюднені на офіційній вебсторінці ВНУ імені Лесі 
Українки https://tinyurl.com/2zatbfrw
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

У Правилах прийому до аспірантури та докторантури ВНУ імені Лесі Українки зазначено проведення конкурсу серед 
вступників на основі двох вступних випробувань: Вступний іспит зі спеціальності; Вступний іспит з іноземної мови 
(https://tinyurl.com/2flamxwa). Правила прийому аспірантів, докторантів на освітню програму досить чіткі та 
зрозумілі, не містять жодних дискримінаційних положень. Програми вступних випробувань обов’язково щороку 
переглядають та оприлюднюють на офіційному вебсайті університету (https://tinyurl.com/2ee7yayv). Кожне вступне 
випробування передбачає перевірку здатності вступника до опанування ОНП на основі здобутих раніше 
компетентностей. Вступника звільнено від складання вступного іспиту з іноземної мови, якщо у нього дійсний 
сертифікат таких тестів, як: TOEFL, International English Language Testing System, сертифікат Сambridge English 
Language Assessment – його перезараховують як результат вступного випробування із найвищим балом, 
передбаченим Правилами прийому до аспірантури та докторантури ВНУ імені Лесі Українки 
(https://ra.vnu.edu.ua/viddil-aspirantury-i-doktorantury/aspirantura/vstup-do-aspirantury/pravyla-pryjomu-do-
aspirantury/). Іспит з англійської / німецької  / французької мов проходить у формі короткого тестування, усного 
повідомлення на одну із розмовних тем, співбесіди з питань загальнопобутового та професійного спрямування. 
Рейтинговий список вступників формують згідно з конкурсним балом від більшого до меншого з урахуванням права 
на першочергове зарахування.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

ЗВО регулює визнання результатів навчання учасників освітнього процесу, отриманих в інших ЗВО, на підставі 
таких нормативних документів: Наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про академічну 
мобільність студентів вищих навчальних закладів України» № 635 від 29.05.2013 р., Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного університету 
імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/2ngev7xj), Положення про визнання результатів навчання, отриманих у 
формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі 
Українки (https://tinyurl.com/2fb7kjeo) та Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої 
освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/2mgb2ldp). Визнання результатів навчання, отриманих у інших 
ЗВО, здійснюють на підставі рішення Вченої ради університету шляхом зарахування кредитів ЄКТС з однієї чи 
декількох дисциплін відповідно до набутих компетентностей, обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-
науковою програмою за спеціальністю. Основним документом для визнання та перезарахування результатів 
навчання є академічна довідка. Переведення аспірантів до іншого ЗВО здійснює ректор університету на підставі 
відповідних документів.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Під час дії ОНП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС таких випадків не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулює Положення про визнання результатів 
навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/2fb7kjeo). Документ розміщений на офіційному сайті 
університету. Про можливість участі у заходах, конференціях, програмах з можливістю подальшого зарахування як 
результат навчання у неформальній освіті, повідомляє викладач. Пропозиції, які з’явились для результатів 
навчання, отриманих у неформальній освіті, надсилає відділ міжнародних зв’язків та науково-дослідна частина 
університету.
Це Положення передбачає чіткий порядок та повну процедуру визнання результатів навчання, визнаних у 
неформальній та інформальній освіті, відповідно до якого це передбачено для обов’язкових та вибіркових дисциплін 
навчального плану. Визнання результатів проходить з урахуванням: тематики, обсягу вивчення, змістового 
наповнення ОК та їх відповідності як ОК ОНП у ЗВО загалом, так і його окремому розділу, темі (темам), 
індивідуальному завданню, контрольній роботі тощо, які передбачені програмою (силабусом) навчальної 
дисципліни. Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) із 
ОК Іноземна мова для академічних цілей циклу загальної підготовки навчальних планів усіх ОП та всіх рівнів вищої 
освіти дає підстави для перезарахування з підсумковою оцінкою 100 балів.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Коцюба В. подала на розгляд предметної комісії сертифікат про проходження курсу «Академія стратегічних 
комунікацій» 10.09–12.09.2021 р. За результатами розгляду набутих результатів навчання у неформальній освіті 
встановили їх часткову відповідність компетентностям, що формує ОК Аналіз зовнішньої політики країн ЄC, 
здобувачці зарахована 1 модульна контрольна робота (30 балів). Також Коцюба В. подала сертифікат про 
проходження курсу «Наукова комунікація в цифрову епоху» 10.02.2022 р., комісія встановила часткову відповідність 
компетентностям, що формуює ОК Реєстрація прав інтелектуальної власності, їй зарахована 1 модульна контрольна 
робота (30 балів).
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Пальоха Н. подала на розгляд предметної комісії сертифікат про проходження курсу «Фінанси Європейського 
Союзу» 25.03–10.06.2022 р. Встановлено часткову відповідність компетентностям, що формує ОК Актуальні 
проблеми сучасної політичної аналітики, їй зарахована 1 модульна контрольна робота (30 балів).
Шуляк Н. подав на розгляд предметної комісії сертифікат про проходження курсу «Іслам як вектор стратегічних 
комунікацій». Встановлено часткову відповідність компетентностям, що формує ОК Аналіз зовнішньої політики 
країн ЄC, йому зарахована 1 модульна контрольна робота з ОК (30 балів).
Відділом аспірантури та докторантури, який функціонував в університеті до травня 2022 р., при вступі на ОНП 
аспіранти подавали документи про рівень володіння іноземною мовою. Так, Шуляк Н., Токарська А. були звільнені 
від вивчення ОК Іноземна мова.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Підготовку здобувачів вищої освіти за ОНП здійснюють за очною (денною, вечірньою) формою навчання, цикл 
підготовки терміном 4 роки. У межах ОНП досягнення ПРН реалізовано завдяки оптимальному поєднанню в 
освітньому процесі таких форм, як лекції, семінарські та практичні заняття, консультації, самостійна робота, 
контрольні заходи, предметні дискусії, аналіз прикладів, проблемні кейси, практичні завдання, індивідуальні та 
групові завдання інформаційно-аналітичного характеру тощо забезпечують здобувачам освіти належний рівень 
теоретичних знань та сформувати вмінь, необхідних для дослідницької діяльності. Здобувач освіти має право 
запропонувати теми для обговорення, форми комунікації з викладачем, тему власного наукового дослідження.
У період запровадження карантинних обмежень та у період дії воєнного стану застосували технології дистанційного 
навчання для організації освітнього процесу (https://cutt.ly/tOSDLtk). Викладання здійснювали у змішаному 
форматі, з активним використанням мультимедійних засобів, спеціалізованого програмного забезпечення. 
Відповідність методів навчання і викладання результатам навчання за окремим ОК, а також ПРН відображено у 
силабусах навчальних дисциплін, які доступні у друкованому вигляді на кафедрі. Електронні варіанти розміщено у 
групах дисциплін у Teams, на сайті університету (https://tinyurl.com/2l4l8f27) і у Каталозі освітніх програм та 
вибіркових дисциплін (https://tinyurl.com/2gm3uedc). 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід, задекларований в Статуті університету, Положенні про організацію освітньо-наукового 
процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях, 
передбачає взаємоповагу між здобувачами освіти й НПП, можливість реалізувати індивідуальну траєкторію 
розвитку; вільний вибір ОК в обсязі не менше як 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС. Для вибору ОК з іншої 
освітньої програми або тих, які читають на іншому факультеті (інституті), але на тому ж рівні вищої освіти, 
отримання окремого погодження не передбачено. Аспіранти можуть самостійно обирати тему дослідження, 
наукового керівника, залучати другого наукового керівника/консультанта, обрати бази проходження практики; 
проходити практику на аналогічних кафедрах (підрозділах) інших закладів вищої освіти та за кордоном. 
Передбачена участь здобувачів у системі внутрішнього забезпечення якості ЗВО та у процедурі акредитації ОП. Діє 
процедура реагування на скарги здобувачів. Академічна мобільність здобувачів освіти забезпечена відповідно до 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Здобувачі мають вільний доступ до переліку та 
обсягів освітніх компонентів, послідовності їх вивчення, графіку навчального процесу, форм контролю, 
електронного розкладу.  Перед початком вивчення ОК викладачі проводять анонімні опитування здобувачів щодо 
їхніх очікувань від ОК, наприкінці – опитування щодо задоволеності їхніх очікувань. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Статут ЗВО гарантує академічні свободи: самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час 
упровадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюють на 
принципах свободи слова й творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 
використання їх результатів, та реалізують з урахуванням вимог законодавства України, нормативної бази ЗВО.
Важливою формою реалізації академічної свободи є автономія НПП у розробці силабусів ОК, відповідно до вимог 
ОНП і навчального плану: змістового наповнення, вибору форм і методів викладання, визначенні форм і методів 
оцінювання, термінів поточного і підсумкового контролю тощо. Під час навчання здобувачі обговорюють дискусійні 
теми, вільно й аргументовано висловлюють свою думку, обирають теми для виконання індивідуальних робіт. 
Здобувачі освіти самостійно обирають/пропонують теми дисертаційних робіт. Академічна свобода передбачає 
можливість зарахування результатів формальної, неформальної і дуальної освіти та відвідування наукових гуртків, 
науково-практичних конференцій і круглих столів, громадських, культурно-освітніх та культурно-виховних заходів; 
право на академічну мобільність; можливість формування індивідуального навчального плану; можливість 
висловлення власної думки щодо форм, методів навчання, освітнього середовища ЗВО в цілому; участь у перегляді 
та розробці ОНП тощо.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
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змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація про ОНП розміщена на вебсайті факультету міжнародних відносин (https://tinyurl.com/2zbhdtly). 
Інформація про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання є у силабусах 
навчальних дисциплін, що представлені до початку навчального року на сайті університету 
(https://tinyurl.com/2l4l8f27). Доступ до силабусів навчальних дисциплін та навчальних матеріалів надано також 
через платформу TEAMS MS Office 365 та Каталог освітніх програм і вибіркових дисциплін 
(https://tinyurl.com/2gm3uedc). У Каталозі подано перелік та описи відповідних дисциплін, тому здобувачі вищої 
освіти мають можливість ознайомитися із необхідною інформацією для їхнього вибору. 
Усі питання, пов’язані з написанням дисертації, здобувачі обговорюють з обраним науковим керівником під час 
індивідуальних консультацій (https://tinyurl.com/2mgb2ldp). Графіки навчального процесу, розклади навчальних 
занять, сесій розміщено на сайті факультету (https://tinyurl.com/2zbhdtly) та у паперовому варіанті на дошці 
оголошень факультету міжнародних відносин. Для зручності здобувачів розроблено студентами університету та 
запущено в дію чат-бот «Розклад» (@vnu_rozklad_bot). Актуальну інформацію здобувачі отримують також через 
Office 365 Teams, університетський портал – Office 365, соціальні месенджери. Це забезпечує постійну комунікацію 
здобувачів вищої освіти з гарантом ОНП й науково-педагогічними працівниками. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

НПП поєднують викладацьку й науково-дослідну роботу; щорічно публікують наукові й навчально-методичні праці, 
включаючи монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях України та зарубіжних рецензованих 
періодичних виданнях (включно й у тих, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS) 
(https://tinyurl.com/2okh773x).
Кожен ОК містить дослідницький елемент: практичні завдання, презентації, завдання творчого характеру, 
реферати, ІНДЗ. Здобувачів освіти залучають до участі у конференціях, виконанні проєктів, написання й 
опублікування тез та статей. Наукове товариство аспірантів і студентів проводить наукові тематично-інформаційні 
семінари, науково-практичні конференції, конкурси наукових робіт тощо (https://ra.vnu.edu.ua/naukove-tovarystvo/). 
Аспірантів залучають до: написання інформаційно-аналітичних статей у науково-популярному часописі факультету 
«КОМА» (https://komaprint.wordpress.com/), участі у Фестивалі науки у ВНУ імені Лесі Українки, Міжнародній 
науково-практичній конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 
досліджень» та ін. (https://tinyurl.com/2ry6q3b4), публікації наукового доробку у виданні «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії ВНУ імені Лесі Українки», що є науковим фаховим виданням України 
категорії «Б» зі спеціальності Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
(https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint).
Дослідницька діяльність здобувачів за ОНП зумовлена науково-дослідною тематикою випускових кафедр. Так, у 
2018–2019 рр. – це НДР «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації» згідно з наказом МОН 
України від 25.06.2018 р. № 695 «Про фінансування спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів у 
2018 р.» (співвиконавець – відділ політології Інституту наук про безпеку Краківського педагогічного університету 
імені Національної освітньої комісії) (номер держреєстрації 0119U001621); у 2020–2022 рр. – НДР «Інформаційна 
гігієна як напрям національної безпеки» (012ОU104944), у 2020–2024 рр. – «Україна в системі європейської 
інтеграції і транскордонного співробітництва»; тематикою держбюджетних тем, грантовим проєктом програми ЄС 
Еразмус+ напряму Модуль Жана Моне «Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» 
(https://tinyurl.com/2fo4c7a6), госпдоговірними темами. 
Відповідні структурні підрозділи університету сприяють здобувачам вищої освіти у їх науковому пошуку та науково-
дослідній діяльності через офіційні канали, через електронну пошту – портал Office 365: Науково-дослідна частина 
(https://ra.vnu.edu.ua/), Раду молодих вчених та Наукове товариство аспірантів і студентів (НТАіС) 
(https://ra.vnu.edu.ua/); Інститут Польщі (http://surl.li/bhvor), Інформаційно-консультаційний центр «КОНСУЛ» 
(http://surl.li/bjdks), Центр дослідження стратегічних комунікацій, Лабораторію відкритого співробітництва 
(https://tinyurl.com/2hglebjc), що функціонують на факультеті міжнародних відносин.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Процедура розробки, внесення змін до навчального плану, програм, силабусів, реалізація ОП, оновлення змісту ОК 
на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі міжнародних відносин регламентує Положення 
університету (https://cutt.ly/rOHAOLS, https://cutt.ly/8OHPS8f, https://tinyurl.com/2mgb2ldp). 
Оновлення змісту ОК відбувається на основі рекомендацій стейкхолдерів, висловлених на заходах за їхньої участі, 
через постійно діючі форми зворотного зв’язку (https://tinyurl.com/2oen48fm), проходження НПП стажування, 
участі у реалізації науково-освітніх проєктів тощо. Також систематичний аналіз змісту ОК здійснює робоча група на 
чолі з гарантом ОНП на спільних засіданнях кафедр. Оновлення змісту відбувається за потреби, обговорення та 
затвердження оновленого контенту відбувається на засіданнях кафедр та науково-методичної комісії ФМВ. Наукові 
публікації, методичні розробки розміщені в Репозитарії бібліотеки університету (https://evnuir.vnu.edu.ua/), 
доступні в групах у TEAMS. 
На основі наукових досягнень НПП та вивчення досвіду сучасних практик в галузі викладачами ОНП запропоновані 
курси чи теми в рамках ОК. 2013–2015 рр. НПП (Тихомирова Є., Карпчук Н., Шуляк А., Федонюк С.) виконували 
ДБТ «Інформаційна підтримка транскордонного співробітництва України». Так, в редакції ОНП 2020 р. 
запропоновано ОК Регіональний розвиток ТКС, на продовження дослідження цієї теми в редакції 2022 р. 
запропонований вибірковий ОК Прикордонне й транскордонне співробітництво.
У 2018 р. ФМВ став переможцем спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2018–2019 рр. 
(https://tinyurl.com/2es5evwz). Виконання НПП (Тихомирова Є., Карпчук Н., Шуляк А., Федонюк С., Вознюк Є.) НДР 
«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації», співвиконавцем якої був Інституту наук про 
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безпеку (м.Краків), зумовило введення в навчальний план ОНП 2020 р. таких ОК: Україна в геополітиці, 
Інформаційна політика та національна безпека ЄС, Міжнародний вимір стратегічних комунікацій; в ОНП 2022 р. 
окремих тем ОК Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку, вибіркового ОК Інформаційно-
психологічні операції в міжнародних конфліктах. 
У 2021 р. ФМВ переміг у конкурсі ERASMUS+ JEAN MONNET та виграла грант на виконання у 2022–2025 рр. 
проєкту «Стратегічні комунікації Європейського Союзу: протидія деструктивним впливам» (MODULE № 101047033 
– EUSCCDI – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH) (https://tinyurl.com/2ehojvs9). Це зумовило введення в ОНП 
2022 р. ОК Стратегічні комунікації ЄС та Сучасні інформаційні технології в міжнародних відносинах. 
Виконання індивідуальних НДР та проходження закордонних стажувань також сприяло появі нових ОК. Так, 
стажування в Жешувському yніверситеті та виконання НДР «Інформаційний тероризм як чинник впливу на 
міжнародну та національну безпеку» доц. Вознюк Є. зумовило появу вибіркового ОК Інформаційна та кібербезпека; 
НДР «Політико-системний вимір інформаційної демократії» проф. Шуляк А. – ОК Інформаційна демократія.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО реалізована через програми міжнародної академічної мобільності. ЗВО уклав 
низку двосторонніх угод про співпрацю із закордонними ЗВО (https://inter-dep.vnu.edu.ua/partner-universities/). 
Саме з ініціативи гаранта ОНП налагоджено співпрацю з закладами освіти, переважно Республіки Польща 
(https://tinyurl.com/2zbhdtly). Викладачі ОНП пройшли закордонне стажування у Жешувському, Варшавському та 
Ягеллонському університетах; беруть участь у міжнародних науково-дослідних проєктах, тренінгах,  є експертами 
програми Erasmus+.
Аспіранти до написання дисертації залучають другого наукового керівника – іноземця: Д. Вояковський, О. Васюта, 
М. Прокоп, А. Вавринюк (https://tinyurl.com/2jpbaqg3). Проходять наукові стажування: Новак О. (Європейський 
парламент (https://tinyurl.com/2mnekghu); Шуляк Н. (Литва, за програмою Erasmus+ https://tinyurl.com/2eow43v2 
та  у Стамбульському фонді освіти і культури https://tinyurl.com/2el3qf8n https://tinyurl.com/2zqz7tnl). 
Відділ міжнародних зв’язків ЗВО (https://inter-dep.vnu.edu.ua/) постійно інформує здобувачів освіти про можливість 
подати заявки для участі у міжнародних конференціях, грантових програмах та програмах обміну, стипендіальних 
освітніх програмах, міжнародних проєктах тощо. Викладачі публікують статті у виданнях, що входять до 
наукометричних баз даних, а також беруть участь у міжнародних проєктах і наукових конференціях 
(https://tinyurl.com/2h5oq48q, https://tinyurl.com/2gwl6gmt, https://tinyurl.com/2j2eqypn). 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Організацію контрольних заходів у ВНУ імені Лесі Українки регулює Статут ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3RVlYCu), Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3DcWe0m), Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ 
імені Лесі Українки (https://bit.ly/3B37p9u), Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового 
контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3Rxb5XP), Кодекс академічної 
доброчесності (https://bit.ly/3B9nXN7). 
Освітній процес в університеті відбувається у таких формах: аудиторні навчальні заняття, консультації, самостійна 
робота здобувачів освіти, практична підготовка, контрольні заходи. 
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти ОНП оприлюднюють заздалегідь. 
Контрольні заходи включають поточний (при проведенні семінарських/практичних занять у формі опитування, 
виступів на заняттях, захисті проєктів, експрес-контролю тощо) та підсумковий (у формі модульного контролю, 
семестрового заліку та екзамену, атестації) контроль. Підсумковий модульний контроль не проводять із тих ОК, у 
яких передбачено залік або обов’язкове складання іспиту. Поточний та підсумковий контроль може відбуватися в 
очному режимі і, за необхідності, в дистанційному режимі із використанням ресурсів Microsoft Office 365. 
Здобувачам можуть також запропонувати виконати завдання у Forms, проведення лекційних та семінарських занять 
у Teams. Завдяки такому комбінованому підходу здобувачі освіти одночасно отримують теоретичні знання та 
набувають навички їх практичного застосування, не перериваючи освітній процес в умовах запровадження 
карантину та дії воєнного стану. 
Навчальний процес і організація контрольних заходів відбувається прозоро, в рамках дотримання положень 
Кодексу академічної доброчесності університету (https://bit.ly/3B9nXN7). Під час контрольних заходів здобувачі 
виконують завдання різного ступеня складності, які оцінюють відповідно до заздалегідь задекларованих та 
оприлюднених критеріїв. Інформація про форми контрольних заходів, критерії оцінювання заздалегідь доведені до 
здобувачів ОНП у силабусах, які оприлюднені на сайті університету (https://bit.ly/3Qyl7qx), та додатково роз’яснені 
НПП на першому занятті. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

У відповідності до Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ імені Лесі 
Українки (https://bit.ly/3B37p9u) ще до початку вивчення відповідного ОК здобувачі ознайомлені із силабусами 
дисциплін. У них зазначено політику курсу, зміст, форми проведення поточного і підсумкового контролю, а також 
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критерії оцінювання засвоєння ПРН здобувачами освіти. Підсумкову семестрову оцінку з ОК, у якій форма 
контролю іспит, виставляють без складання іспиту за результатами поточного і модульного контролю, якщо такий 
передбачений силабусом, у випадку, якщо аспірант виконав поставлені завдання і набрав при цьому не менше 75 
балів. У випадку незадовільної підсумкової семестрової оцінки, бажання здобувача підвищити рейтинг аспірант 
складає іспит у формі опитування (усного, письмового), тестового контролю тощо. У цьому випадку на іспит 
виноситься 60 балів, а бали, набрані за результатами модульних контрольних робіт (якщо такі передбачені 
силабусом), анулюють. 
Залік виставляють за результатами поточної роботи за умови, що здобувач освіти виконав усі види навчальної 
роботи, визначені силабусом ОК. У випадку, якщо здобувач набрав менше як 60 балів, він складає залік під час 
ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, анулюють. 
Максимальна кількість балів на залік під час ліквідації академічної заборгованості – 100. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Силабуси ОК розміщені на сайті університету, на сторінці факультету міжнародних відносин та у паперовому 
варіанті на кафедрах і є у вільному доступі для здобувачів освіти. На першому занятті викладач ознайомлює та 
додатково роз’яснює здобувачам інформацію про заплановані форми контрольних заходів, критерії оцінювання 
освітнього компоненту, прописані у силабусі. Окрім того, перед початком виконання кожної із форм робіт студентам 
проводять додаткові роз’яснення. 
Інформація про форму занять (лекції, практичні заняття), підсумковий семестровий контроль (залік, іспит, дата 
складання і перездачі) є у розкладі занять, розміщеному на сайті університету (https://bit.ly/3L7ijiT), на сторінці 
факультету міжнародних відносин (https://bit.ly/3Qyl7qx), телеграм чат-боті «Розклад VNU» (@vnu_rozklad_bot). 
Розклад занять оприлюднюють до початку навчального семестру, а розклад заліково-екзаменаційної сесії – за 
місяць до її початку. Також оперативну інформацію із ОК (початок практичних занять, дати і час складання 
модульної контрольної роботи (тесту), форма і порядок їх проведення, критерії оцінювання тощо) викладач 
доводить (нагадує) аспірантам на заняттях, через старост груп, чат у відповідній команді Teams Microsoft Office 365.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії станом на початок акредитаційного процесу відсутній. Атестація здобувачів ОНП, 
згідно з навчальним планом підготовки доктора філософії за ОНП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації 
України та ЄС, відбувається у формі захисту дисертації. Перший набір здобувачів на навчання на цій ОНП був 
проведений у 2017 р. На початок 2022/2023 навчального року захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії на цій ОНП не було заплановано, оскільки здобувач Новак О. перебуває в академічній відпустці у 
зв’язку зі службою в силах спецпризначення ЗСУ. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Проведення контрольних заходів для здобувачів цієї ОПП регулює Статут ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3RVlYCu), Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3DcWe0m), Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ 
імені Лесі Українки (https://bit.ly/3B37p9u), Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового 
контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3Rxb5XP), Кодекс академічної 
доброчесності (https://bit.ly/3B9nXN7), Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої 
освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/2mgb2ldp), Положення про здобуття наукового ступеня 
(атестацію) доктора філософії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3DfwAZ8). Форми проведення контрольних заходів з усіх ОК зазначені у відповідних силабусах, які 
доступні здобувачам у Каталозі освітніх програм і вибіркових дисциплін університету (https://vnu.edu.ua/uk/all-
educations) та з’ясовані безпосередньо під час спілкування викладача зі здобувачами освіти. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

З метою забезпечення об’єктивності екзаменаторів і для уникнення суб’єктивності при оцінюванні ними знань 
здобувачів під час сесії здобувачі мають можливість впродовж вивчення ОК набрати під час поточного та 
підсумкового контролю достатню кількість балів для зарахування семестрового підсумкового контролю без 
складання екзамену чи заліку. У випадку дистанційного формату навчання застосовують елементи тестових завдань, 
які нівелюють суб’єктивний чинник у процесі оцінювання. Об’єктивність екзаменатора, запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів в університеті забезпечує Кодекс академічної доброчесності ВНУ імені Лесі 
Українки (https://bit.ly/3B9nXN7). У випадку необ’єктивності оцінювання ЗО може анонімно повідомити про це 
через скриньку довіри факультету міжнародних відносин (https://bit.ly/3TYCoMo). Також здобувач має право 
оскаржити підсумкову семестрову оцінку, подати звернення щодо вирішення конфліктної ситуації у зв’язку з 
необ’єктивним оцінюванням відповідно до Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у 
ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3ROuSSm). Також здобувачі освіти мають право (у кількості двох третіх 
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складу академічної групи) ініціювати зміну викладача навчальної дисципліни у зв’язку із незадовільними процесом 
та результатом викладання або особистої неприязні з боку викладача. Випадків застосування цих процедур на ОНП 
не було. Університет регулярно проводить превентивні заходи щодо запобігання і протидії корупції, усі НПП 
ознайомлені з відповідальністю за вчинення протиправних дій.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів здобувачами ОНП передбачений Положенням про поточне 
та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3B37p9u). Для ОК, 
формою підсумкового контролю у яких є іспит, перескладання будь-яких видів робіт, передбачених силабусом ОК, з 
метою підвищення підсумкової модульної оцінки не дозволено. У випадку незадовільної підсумкової семестрової 
оцінки, або бажання підвищити рейтинг, або якщо екзамен є обов’язковою формою підсумкового контролю (згідно 
із силабусом ОК), здобувач складає іспит у формі опитування (усного, письмового), тестового контролю тощо. У 
цьому випадку на екзамен виносять 60 балів, а бали, набрані за результатами модульних контрольних робіт (якщо 
такі передбачені силабусом ОК), анулюють. У випадку, якщо здобувач освіти не відвідував окремі аудиторні заняття 
(з поважних причин) із ОК, в якому навчальним планом передбачено підсумковий семестровий контроль у формі 
заліку, на консультаціях здобувач може відпрацювати пропущені заняття та добрати ту кількість балів, яку було 
визначено на пропущені теми. Повторне складання іспитів, заліків передбачено не більше як двічі з кожного ОК: 
перший раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює декан факультету. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3DcWe0m) 
здобувач, який не погоджується з результатами підсумкового контролю, отриманих під час семестрового контролю, 
в день оголошення результатів підсумкового оцінювання (не пізніше наступного робочого дня) має право 
звернутися з апеляційною заявою на ім’я проректора з навчальної роботи та рекрутації. Проректор з навчальної 
роботи та рекрутації своїм розпорядженням створює апеляційну комісію, яка розгляне звернення здобувача. 
Апеляцію розглядають на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. Здобувач, який 
подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. У Кодексі академічної доброчесності 
університету (https://bit.ly/3B9nXN7) серед порушень академічної доброчесності зазначено також хабарництво та 
необ’єктивне оцінювання, що передбачає відповідальність відповідно до ч. 5 статті 42 Закону України «Про освіту» 
(https://bit.ly/3RBq2rV). Прецедентів застосування відповідних правил на ОНП на момент акредитації не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Основними документами університету, що визначають політику, стандарти й процедури дотримання академічної 
доброчесності, є: ст. 42 Закону України «Про освіту» (https://bit.ly/3RBq2rV), Кодекс академічної доброчесності 
(https://bit.ly/3B9nXN7), Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3DcWe0m), Положення про Комітет з етики наукових досліджень ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3xhTjzN), Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-
дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Волинського національного 
університету імені Лесі Українки (https://bit.ly/3RYdGtT), Договір про співпрацю з ТзОВ «Антиплагіат» від 
06.05.2022 р. (https://bit.ly/3DbVybK). Університет брав участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та 
якості освіти» – Academic IQ із 2020 р. до 30 липня 2022 р. (https://bit.ly/3RDagwM). За реалізацію цього проєкту 
ЗВО отримав нагороду «Кращі практики із сприяння академічній доброчесності у вищих навчальних закладах 
Європи» у м. Страсбург, Франція (https://tinyurl.com/y7az2tum). 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Технологічні програмні засоби в університеті використовують для протидії такій формі академічно недоброчесної 
поведінки, як плагіат. Ці засоби перелічені у Додатку 2 Положення про систему запобігання та виявлення 
академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників 
Волинського національного університету імені Лесі Українки (https://bit.ly/3RYdGtT). Із 2021 р. рекомендованим 
ресурсом для такої роботи є онлайн-система Strikeplagiarism, з компанією-адміністратором якої (Plagiat.pl) ЗВО 
уклав відповідний договір. За інформацією МОН України із 20.04.2022 р. комплексний онлайн-сервіс для 
запобігання плагіату Unicheck тимчасово запровадив безоплатний доступ для українських закладів вищої освіти 
(https://bit.ly/3xe9WMF). Будь-який учасник освітнього процесу може повідомити про порушення Кодексу 
академічної доброчесності університету (https://bit.ly/3B9nXN7) в Комітет з етики наукових досліджень 
(https://bit.ly/3xhTjzN), який розглядає такі заяви та надає пропозиції адміністрації щодо вживання до порушників 
відповідних заходів. Також про випадки порушення норм академічної доброчесності учасниками освітнього процесу 
здобувач може повідомити через скриньку довіри факультету міжнародних відносин (https://bit.ly/3TYCoMo). 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризацію академічної доброчесності в університеті здійснюють шляхом публічного обговорення, 
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затвердження, розширення, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері академічної доброчесності 
(https://bit.ly/3U48E0S). Університет у 2021 р. став призером конкурсу Ради Європи «Найкращі практики зі 
сприяння академічній доброчесності у вищих навчальних закладах Європи» (https://bit.ly/3L81zIy), брав участь в 
проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» – Academic IQ з осені 2020 р. до 30 липня 2022 р. 
(https://bit.ly/3RDagwM, https://tinyurl.com/2ovg2ck5, https://tinyurl.com/2gm6cxk2). У ВНУ імені Лесі Українки 
запроваджено Тижні академічної доброчесності (https://bit.ly/3DbXqBi, https://bit.ly/3UboVB8). Принципи 
академічної доброчесності реалізують через політику освітніх компонентів ОНП та прозорі критерії оцінювання, що 
зазначено у силабусах ОК, і які викладачі роз’яснюють здобувачам на початку реалізації освітнього компонента 
((https://bit.ly/3Qyl7qx). Здобувачі також вивчають нормативний ОК Академічна доброчесність та наукова етика 
(https://bit.ly/3d6J3nc).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У ст. 42 Закону України «Про освіту» (https://bit.ly/3RBq2rV), Кодексі академічної доброчесності ВНУ імені Лесі 
Українки (https://bit.ly/3B9nXN7) передбачені такі види відповідальності за порушення академічної доброчесності, 
як: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо), відрахування з університету, 
позбавлення академічної стипендії, відмова у присудженні наукового ступеня; позбавлення присудженого 
наукового ступеня. У Положенні про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому / освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3DcWe0m) 
зазначено, що ЗВО зобов’язує здобувачів дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних 
норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених університетом.
Наукові керівники дисертаційних досліджень попереджають здобувачів вищої освіти про можливі наслідки 
некоректного, з точки зору авторського права, використання текстових запозичень у наукових доробках. Фактів 
порушення академічної доброчесності на ОНП не зафіксовано. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

В університеті розроблено Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників (http://surl.li/bhnhw) та Положення про порядок та основні кваліфікаційні 
вимоги при призначенні на посади науково-педагогічних працівників (http://surl.li/bhnhu). У розділі «Вакансії» 
(https://tinyurl.com/y59at7pp) на сайті оприлюднюють інформацію про проведення конкурсу. Після подання 
документів кандидатури на заміщення вакантних посад обговорюють на засіданнях кафедри, ради факультету та 
кадровій комісії університету. Кандидатури на посади професорів та спірні ситуації на вакантні посади доцентів 
розглядають на засіданні Вченої ради. Конкурсний відбір здійснюють на принципах прозорості, демократичності, 
об’єктивності та неупередженості. 
Вимоги до конкурсантів пропонують завідувачі кафедр та декан. До уваги беруть критерії: базова освіта, науковий 
ступінь, вчене звання, досвід та стаж роботи, професійна результативність (виконання як мінімум 4 підпунктів п. 38 
Ліцензійних умов), позиції у рейтингу НПП ЗВО, володіння іноземними мовами на рівні В2 або вище, публікації у 
журналах, що входять до Scopus та Web of Science, науково-методичний рівень викладання, опитування здобувачів, 
досвід проєктної та грантової діяльності, стажування. У 2020 р. в університеті запроваджено нові форми контрактів 
із НПП (http://surl.li/mbop). Особливістю процесу подальшого продовження трудових відносин є щорічний 
перегляд виконання контрактів на основі річного звіту. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

До організації та реалізації освітнього процесу підготовки докторів філософії за ОНП залучають роботодавців у 
таких формах співпраці: у робочій групі з удосконалення ОНП; Раді стейкхолдерів та роботодавців; роботі 
конференцій, круглих столів, форумів, симпозіумів, зустрічей зі здобувачами (https://tinyurl.com/2mo2crup, 
https://tinyurl.com/2ohc3gx6, https://tinyurl.com/2n4neswz); як лектори; Наглядовій раді ЗВО; під час заходів, що 
передбачають участь роботодавців (http://surl.li/bebtt, http://surl.li/bebts, http://surl.li/bhnjk, http://surl.li/bhgav); 
двосторонні угоди про співробітництво; тристоронні угоди про навчання з елементами дуальної освіти. 
За ініціативи доц. Федонюка С. В. запропоновано Концепцію формування системи взаємодії університету з 
роботодавцями на постійній платформі «Організація Волинської платформи електронного навчання та 
партнерства» (https://tinyurl.com/2l4g2ce9). ЗВО активно співпрацює із роботодавцями через укладення  договорів. 
ФМВ неодноразово ініціював підписання таких угод. Здобувачі вищої освіти відповідної ОНП залучені до реалізації 
проєктів місцевого значення: «Town and Gown 2.0»; «Боротьба з чутками». Потенційні закордонні роботодавці 
залучені як другі наукові керівники для аспірантів (https://tinyurl.com/2jpbaqg3).  Роботодавці та стейкхолдери 
постійно беруть участь у рецензуванні ОНП, опитуваннях щодо якості та особливостей реалізації програми, у 
рецензуванні дисертаційних робіт. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
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Одним із важливих напрямків роботи зі стейкхолдерами та роботодавцями є аудиторні заняття та публічні зустрічі 
зі здобувачами з метою безпосереднього спілкування, обміну досвідом та мотивування здобувачів до професійної 
діяльності. Найпоширенішою формою такої роботи є публічні лекції. Протягом двох останніх років перед 
здобувачами виступили: О. Моцик – Надзвичайний і Повноважний Посол України у США та Республіці Польща 
(https://tinyurl.com/2pyfwmpm); В. Левандовський – засновник ІТ-компанії «Інтернетдевелс» (http://surl.li/bhosg), 
О. Кузьмич – засновник маркетингової агенції «Moloko Agency» (https://tinyurl.com/2nbvvhxt), А. Вавринюк – док. 
габ., проф. Державної вищої професійної школи в Холмі (https://tinyurl.com/2gd8rya3), Т. Яцечко-Блаженко – 
історик, викладач, генеалог-аматор (https://tinyurl.com/2elggtlp), Р. Теліпський – громадський діяч, волонтер 
(https://tinyurl.com/2j5tocto), С. Юдже – керівник Стамбульського фонду науки та культури 
(https://tinyurl.com/2px3tju4), В. Балюк – док. габ., проф. Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської 
(https://tinyurl.com/2nhpr5uf), С. Місяк – Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку 
(https://tinyurl.com/2ehyoako), М. Мальський – Почесний консул Австрії у Львові (http://surl.li/bhosl), Л. Коваленко 
– радниця МЗС України (https://tinyurl.com/2o7vex4u), Ю. Карпук – Департамент консульської служби МЗС України 
(https://tinyurl.com/2hzafmsx, https://tinyurl.com/2fqwsl2z) й ін. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

ЗВО сприяє професійному розвиткові НПП, надає можливість: вільно обрати форму, час і місце підвищення 
кваліфікації відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників (http://surl.li/bepgu); відвідувати курси підвищення кваліфікації у ЦІТКТ (http://cit.vnu.edu.ua/), 
мовних центрах (https://clever.vnu.edu.ua/, http://surl.li/bhpfx), філіях, центрах та представництвах 
(https://vnu.edu.ua/uk/branches-and-representative-offices), Навчально-науковому інституті неперервної освіти ЗВО 
(http://surl.li/bhpcs), Школі гарантів (https://vnu.edu.ua/uk/news/trivae-robota-universitetskoi-shkoli-garantiv) тощо; 
доступу до інформаційних ресурсів, тренінгів та курсів бібліотеки університету (https://library.vnu.edu.ua/resource/), 
у т. ч. безкоштовний доступ до баз даних Web of Science, Scopus та ScienceDirect (Elsevier) (http://surl.li/anlxx); 
заохочення до участі в наукових заходах та подіях професійного розвитку, міжнародних грантових і стипендіальних 
програмах, інформацію про які постійно отримують викладачі у відділі міжнародних зв’язків (https://inter-
dep.vnu.edu.ua/) та науково-дослідній частині (https://ra.vnu.edu.ua/naukova-diyalnist/); оприлюднює щорічні 
рейтинги НПП та ранжоване преміювання (http://cit.vnu.edu.ua/?page_id=160); мотивувати до розвитку шляхом 
щотижневої розсилки «weekly letter» від проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці з 
вітаннями колег із досягненнями наукового та міжнародного характеру. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності мотивують та стимулюють шляхом матеріального та морального заохочення. 
Матеріальне – за рахунок щорічного преміювання НПП, яке залежить від позиції в рейтингу ЗВО. У Колективному 
договорі (https://tinyurl.com/y2v2zsgd) передбачені надбавки і доплати за вислугу років, науковий ступінь, вчене 
звання тощо. Позиції у рейтингу свідчать про високий рівень НПП (2021 р.: Вознюк Є.  – 17 місце у рейтингу, Шуляк 
А.  – 21, Карпчук Н.  – 21, Бояр А. – 23, Костусяк Н. – 36, Пріма Р. – 56; 2020 р.: Шуляк А. – 11, Бояр А. – 31, Карпчук 
Н. – 40, Костусяк Н. – 69, Вознюк Є. – 99). Моральне заохочення – це відзнаки, які отримують викладачі відповідно 
до Положення про заохочувальні відзнаки університету (http://surl.li/wtoy). НПП, які задіяні у реалізації ОНП, 
неодноразово були відзначені подяками, грамотами органів влади та місцевого самоврядування різного рівня, 
постійно беруть участь у науковому, суспільному житті міста, області та країни. ЗВО стимулює НПП до 
удосконалення своєї майстерності шляхом проведення відкритих лекцій, взаємовідвідування, що зафіксовано у 
відповідних журналах, та спонукає шукати нові методи викладання. Підвищення педагогічної майстерності 
відбувається шляхом участі НПП у реалізації міжнародних грантів як тренерів (http://surl.li/bhpdz, 
http://surl.li/bhpec, https://tinyurl.com/2eeofn8c, https://tinyurl.com/2es5evwz) та слухачів 
(https://tinyurl.com/2fvbwmfg). Також цьому сприяють опитування здобувачів, які, змушують викладача шукати нові 
методи  викладання. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

ЗВО має достатні фінансові, матеріально-технічні та навчально-методичні ресурси для реалізації ОНП. Із 2021 р. 
ФМВ розміщений у головному корпусі А. Освітній процес проходить також в корпусах А, С, G, що оснащені 
мультимедійним програмним забезпеченням або пристосовані для використання мультимедійного проектора. 
Аудиторії №№ С-11, С-13, С-15 використовують для проведення потокових лекцій, відкритих лекцій, конференцій, 
олімпіад, захистів наукових робіт. Для мовної підготовки здобувачів відкрито модерні лабораторії синхронного 
перекладу (https://tinyurl.com/2pktvww5) та українсько-польського перекладу. Для проведення всеукраїнських та 
міжнародних конференцій, захистів дисертаційних робіт, презентацій та промоційних заходів є конференц-зала та 
актова зала. Бібліотечний фонд, що нараховує понад 845 тис. прим. документів на традиційних та електронних 
носіях, є універсальною базою для навчального процесу і наукових досліджень в ЗВО. В умовах воєнного стану ЗВО 
дбає про безпеку здобувачів: проінспектовано та обладнано сховища та укриття (https://tinyurl.com/2g3w99ho). 
Навчально-методичне забезпечення включає: робочі програми/силабуси та методичні матеріали з вивчення 
навчальних дисциплін; монографії, підручники та посібники, опорні конспекти та презентації, завдання для 
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практичних занять, тести і завдання для самоконтролю, поточного та підсумкового контролю, програми 
педагогічної практики, методичні вказівки, доступ до електронного навчального середовища Office 365.  

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище Волинського національного університету імені Лесі Українки відповідає вимогам до 
провадження освітнього процесу та забезпечує відкритий доступ до корпусів, аудиторій, інформаційних ресурсів. 
Доступ до мережі «Internet» (Wi-Fi) є в усіх навчальних корпусах. Вхід у навчальні корпуси, бібліотеку обладнано 
пандусами. 
Слухачі мають право вільного вибору дисциплін, передбачених навчальним планом ОНП, участі у міжнародних 
проєктах, грантах, сертифікованих курсах (http://surl.li/czkop, https://tinyurl.com/2lance4q). 
З метою виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти постійно проводять громадські обговорення, 
здійснюють анкетування.
Свій науковий потенціал здобувачі реалізують шляхом участі у міжнародних наукових конференціях, круглих 
столах, публікаціях у наукових часописах: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
(https://tinyurl.com/2oustngo) та «Україна та Польща: минуле, сьогодення та перспективи» 
(https://tinyurl.com/2hspzbbx). 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

ЗВО створює безпечне освітнє середовище для життя і здоров’я здобувачів. У журналах з техніки безпеки фіксують 
інструктажі з безпеки життєдіяльності, усі приміщення відповідають правилам пожежної безпеки та санітарно-
гігієнічним вимогам. В умовах карантину обов’язковим є дотримання маскового режиму, у вільному доступі 
антисептики, регулярно проводиться дезінфекція навчальних корпусів і аудиторій. 
До послуг здобувачів ФМВ стадіони, спортивні майданчики, спорткомплекс. Про здоров’я здобувачів дбають фахівці 
Реабілітаційної клініки університету (https://tinyurl.com/2qzg5h9j, https://tinyurl.com/2pjdq89a). На берегах 
найбільшого в Україні оз. Світязь розташована база практик-табір «Гарт». Уже більше 40 років студенти, аспіранти, 
докторанти, НПП  мають можливість проходити тут практики, брати участь у міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних й університетських науково-практичних конференціях, семінарах, оздоровлюватися та відпочивати. 
Нині база практик гостинно може прийняти одночасно 200 осіб (https://tinyurl.com/yc8cn2ba). 
У відділі молодіжної політики та соціальної роботи ЗВО проводять безкоштовні, анонімні консультації для 
студентів. Практичний психолог вчить як подолати тривогу і контролювати психологічний стан, зокрема під час 
війни (https://tinyurl.com/2gtcj4ux, https://tinyurl.com/2nnlcly9, https://tinyurl.com/2dw7ewcx). В університеті 
працює онлайн-ресурс психологічної допомоги 3D САМ на базі кафедри загальної та клінічної психології.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітню та інформаційну підтримку здобувачам освіти надають шляхом оприлюднення інформації на сайті 
університету, офіційному сайті факультету (https://tinyurl.com/2zbhdtly), через комунікацію із очільницею 
факультету, заступниками, викладачами, а також у соціальних мережах – Facebook сторінка, Facebook група, 
Instagram, Youtube, Telegram, TikTok. Постійно відбуваються заходи щодо популяризації спеціальності, офіційні 
урочистості з приводу вступу до аспірантури та докторантури (https://tinyurl.com/2osyb455, 
https://tinyurl.com/2oysgymz, https://tinyurl.com/2zq664e4, https://tinyurl.com/2khcfv5a), презентації наукових 
доробків НПП факультету.  Здобувачі та працівники університету використовують ліцензійне програмне 
забезпечення Microsoft Office 365 – платформу для дистанційного освітнього процесу. На факультеті постійно 
проводять опитування студентів: https://tinyurl.com/2kfkfb7m https://tinyurl.com/2rykh7lh 
https://tinyurl.com/2ofrvg8l https://tinyurl.com/2grjpj8s https://tinyurl.com/2n7rn9sp. Згідно із результатами 
опитувань більшість здобувачів задоволені рівнем освітньої, консультативної та соціальної підтримки. Соціальну 
підтримку надає профспілка студентів, адміністрація студмістечка, здобувачі отримують академічні, соціальні та 
іменні стипендії, беруть участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій 
тощо. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

На усіх рівнях організації освітнього процесу врахована необхідність забезпечення достатніх умов для реалізації 
права на освіту особам з особливими освітніми потребами. Відповідно до законодавчих актів у ВНУ імені Лесі 
Українки передбачено вступ пільгових категорій, що детально описано у р. 8 Правил прийому до ВНУ імені Лесі 
Українки в 2022 р. (https://vstup.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/07/VIII.pdf). 
Для студентів з особливими освітніми потребами можливе навчання за індивідуальним планом. Психологічна 
служба університету надає їм психологічну підтримку, проводить тренінги з питань пошуку роботи, мотивації до 
саморозвитку. 
Навчальні корпуси, соціально-побутова інфраструктура, спортзали облаштовано згідно з нормами, передбаченими 
чинним законодавством, та обладнані пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У корпусах G, B 
університету назви кафедр та таблички продубльовано шрифтом Брайля. 
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Для потреб та комунікації особливих категорій здобувачів в університеті створено інклюзивний простір 
«Інклюзивний хаб». Тут займаються здобувачі з особливими потребами та їхні діти (http://surl.li/czryg, 
https://tinyurl.com/2mtgmuov). 
На ОНП здобувачі вищої освіти з особливими освітніми потребами не навчаються.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В університеті прийнято Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій 
(https://tinyurl.com/yhqt3dzx), згідно з яким визначено порядок і процедури врегулювання конфліктних ситуацій. 
Права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентують Правила внутрішнього розпорядку університету 
(http://surl.li/bdoop) і передбачають недопущення будь-яких форм дискримінації, фізичного та психічного 
насильства. 
У ЗВО реалізують заходи, спрямовані на виявлення, запобігання та протидію корупції та хабарництву, які регулює 
наказ ректора «Про деякі питання запобігання корупції у ВНУ імені Лесі Українки». Розроблено також 
Антикорупційну програму, яка є обов’язковою до виконання усіма працівниками ЗВО та здобувачами освіти. Усі 
нормативні акти, що регулюють питання запобігання та протидії корупції у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки розміщені на сайті ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/antykoruptsiyne-zakonodavstvo). 
На факультеті міжнародних відносин розміщена скринька довіри (https://tinyurl.com/2dsdtfa2), куди здобувачі 
можуть повідомити про факти хабарництва. 
У заходах щодо виявлення можливих конфліктних ситуацій активну участь беруть декан та його заступник з 
виховної роботи, куратори академічних груп, викладачі, студентська рада факультету, психологічна служба. 
Протягом дії ОНП будь-яких конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, 
корупцією тощо, виявлено не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки регулює Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, 
перегляд та закриття освітніх програм у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/yhsf4wzo). Цей документ є складовою частиною внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності ЗВО. Положення визначає основні засади, принципи та особливості розроблення, 
затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм та навчальних планів здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів незалежно від форми 
навчання. Положення розроблене відповідно до вимог нормативно-правових актів України у сфері вищої освіти, 
зайнятості і соціально-трудових відносин, а також Статуту університету, рекомендацій і стандартів, визнаних 
Україною документами Болонського і Копенгагенського процесів.
Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки затверджено Вченою радою університету (Протокол № 15 від 
24.12.2020 р.).
У 2020 р. у ЗВО створено навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти (http://surl.li/oagf), який 
здійснює моніторинг та надає рекомендації щодо оновлення ОП. Навчальним відділом підготовлені рекомендації до 
розробки ОП та Зразок формування освітньо-професійної/освітньо-наукової/освітньо-творчої програми, яким 
керуються гаранти освітніх програм (http://surl.li/pmju). 
ОНП розробляє група забезпечення, до складу якої входять керівник (гарант ОП), провідні НПП, також залучені 
представники роботодавців та органів студентського самоврядування. Перегляд освітніх програм відбувається за 
результатами їхнього моніторингу щорічно на засіданнях кафедр, згідно з рішенням яких вносять відповідні зміни, 
доповнення до ОНП та навчальних планів, які розглядають і обговорюють на навчально-методичній комісії та 
затверджують вченою радою факультету. ОНП погоджує гарант програми, керівник групи забезпечення, Вчена рада 
університету і затверджує ректор, після чого їх оприлюднюють на сайті ЗВО.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

У 2017 р. для розробки ОНП була створена робоча група під керівництвом гаранта освітньої програми – доктора 
політичних наук, професора кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Є. Б. Тихомирової. Під час 
розроблення освітньої програми вивчали досвід інших ЗВО, інтереси та пропозиції роботодавців, органів влади, 
науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, випускників та інших стейкхолдерів. 23.02.2017 р. 
рішенням Вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки затверджено та надано 
чинності освітній програмі Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. На цю освітню 
програму у 2017 р. був здійснений перший набір здобувачів вищої освіти в межах спеціальності 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Наказ МОН України від 10.03.2017 р. № 43л «Про 
ліцензування освітньої діяльності». Ліцензійний обсяг – 5 осіб). 
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Зміни в ОНП відбулися у зв’язку з обговоренням на засіданнях Вченої ради університету підготовки докторів 
філософії. Так, у 2017 р. було запропоновано внести зміни до чинного на той час у ЗВО Положення про підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Зокрема, скасовано додатковий фаховий іспит при вступі для 
вступників, у яких здобута спеціальність не відповідає обраній для здобуття ступеня доктора філософії, й 
затверджено новий формат звіту здобувачів наукового ступеня (https://tinyurl.com/2p6a4z2d).
У 2020 р. відповідно до потреб регіону, місцевих та регіональних органів влади та місцевого самоврядування, з 
урахуванням національних і міжнародних імперативів його розвитку, були переглянуті навчальні плани та 
програми підготовки докторів філософії. Як підсумок, уточнено назву ОНП підготовки здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому) рівні галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії, на нову – Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС.
В університеті запроваджено прозорий механізм формування, моніторингу та корекції освітніх програм. До 
розробки і перегляду освітніх програм, навчального плану, формування цілей та програмних результатів навчання 
залучають усіх учасників освітнього процесу і стейкхолдерів. Їхні пропозиції обговорюють на засіданнях робочої 
групи (це підтверджено у протоколах), під час круглих столів, після результатів опитувань тощо. 
Наприклад, у ОНП враховано зауваження і пропозиції, отримані від здобувачів освіти, рецензентів та стейкхолдерів 
протягом 2020–2022 рр. Зокрема, збільшено обсяг і кількість ОК циклу професійної підготовки, збільшено обсяг 
годин і кредитів на педагогічну практику, збільшено і змінено перелік вибіркових компонентів. Зокрема, в ОНП 
було включено ОК Академічна доброчесність та наукова етика. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Згідно з Положенням про Вчену раду ВНУ імені Лесі Українки здобувачі залучені до участі в діяльності вченої ради 
факультету, Вченої ради ЗВО, органів студентського самоврядування. У ЗВО розроблена методологія регулярного 
опитування студентів щодо підвищення якості ОНП. Це безпосередньо впливає на підвищення якості надання 
освітніх послуг на ОНП. 
Процедура перегляду передбачає залучення здобувачів ОНП до громадського обговорення (http://surl.li/pmfg). 
Врахуванню позиції здобувачів вищої освіти сприяє студентоорієнтований підхід у навчанні. Важливим критерієм 
залучення здобувачів до формування ОНП є вибір ними індивідуальної траєкторії навчання. Робоча група 
розглядає висловлені здобувачами пропозиції і побажання щодо змісту ОП. Найважливіші з них були внесені у 
ОНП: збільшено години практичної підготовки, введено нові ОК, розширено блок вибіркових дисциплін. 
На сайті ЗВО було виставлено проєкт ОНП та анкета для висловлювання своїх пропозицій і побажань щодо її 
покращення (https://tinyurl.com/2oen48fm). 12.05.2022 р. була проведена онлайн-зустріч із зацікавленими 
сторонами (https://tinyurl.com/2njxkxoo). В обговоренні проєкту ОП брали участь аспіранти: Коцюба В., Пальоха Н., 
Токарська А. Шуляк Н. У ході обговорення проєкту ОНП запрошені учасники висловили низку ідей та пропозицій. 
Також здобувачі вищої освіти долучені до формулювання цілей та ПРН шляхом участі у семестрових моніторингах 
оцінювання якості освіти, обговорення з викладачами ПРН. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно зі Статутом ЗВО в університеті діє студентське самоврядування. У відповідності до Положення про 
студентське самоврядування ВНУ імені Лесі Українки його представники вносять пропозиції керівництву ЗВО щодо 
забезпечення прав та інтересів усіх здобувачів вищої освіти, здійснюють збір, аналіз, узагальнення зауважень і 
пропозицій студентів щодо організації і якості освітнього процесу, вносять пропозиції щодо контролю за якістю 
освітнього процесу, слідкують за змістом ОНП, надають рекомендації щодо оновлення і вдосконалення. Відповідно 
до Положення про Вчену раду ВНУ імені Лесі Українки, виборні представники студентів за квотою входять до 
складу Вченої ради ЗВО (від ФМВ – студентський декан А. Климовець) та вченої ради факультету, беруть участь в 
обговоренні питань щодо організації освітнього процесу. Для оцінки внутрішнього забезпечення якості освіти на 
спільних засіданнях деканату гарант, група забезпечення, НПП та представники студентського самоврядування 
аналізують ОП і НП. У випадку звернень студентів щодо неналежної реалізації ОП органи студентського 
самоврядування розглядають їх, звертаються до керівництва факультету або університету із скаргами або 
пропозиціями. В університеті діють Наукове товариство аспірантів і студентів та Рада молодих вчених ВНУ імені 
Лесі Українки, які є частиною системи громадського самоврядування ЗВО. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості 
відбувається шляхом участі у громадському обговоренні ОП, рецензування, отримання відгуків про роботу 
здобувачів під час проходження практик. Так акумулюється інформація про якість практичного застосування 
здобувачами знань і умінь, здобутих під час навчання. Пропозиції роботодавців враховують під час розробки 
програм практик. Періодично відбуваються консультації з роботодавцями щодо визначення сучасних векторів змін 
ОНП, формування затребуваних на ринку освітніх послуг компетентностей. Це сприяє визначенню нових профілів 
ОНП у відповідності до рекомендацій та пропозицій. Представників роботодавців залучають до засідань групи 
забезпечення, вони беруть участь у роботі круглих столів та науково-методичних семінарів, що проводять на 
факультеті, виступають рецензентами ОНП.
До уваги здобувачів вищої освіти, випускників і потенційних роботодавців на сайті університету було виставлено 
проєкт ОНП. Також було оприлюднено анкету для пропозицій і побажань щодо її покращення та для обговорення 
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зацікавленими сторонами з метою отримання пропозицій та зауважень, які піднімуть рівень професійної 
компетентності майбутніх фахівців (https://tinyurl.com/2oen48fm). 12.05.2022 р. була проведена онлайн-зустріч із 
зацікавленими сторонами (https://tinyurl.com/2njxkxoo). 
Пропозиції роботодавців були враховані при підготовці, що відображено у протоколах засідань робочої групи 
факультету. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Питання щодо працевлаштування випускників щороку розглядають на засіданні вченої ради ФМВ. Окрім того, у 
ЗВО функціонує Асоціація випускників ЗВО (http://surl.li/pnod). За її допомогою в контексті сучасних вимог 
створена інформаційна база випускників за кожною ОНП, відстежено їхнє працевлаштування, контакти. У травні 
2022 р., відповідно до відгуків та пропозицій стейкхолдерів, з метою забезпечення можливостей формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами, зважаючи на впровадження у ВНУ імені Лесі Українки нової 
політики щодо широкого вибору навчальних дисциплін, було створено оновлену ОНП. У ній посилено акцент на 
студентоцентрованому принципі навчання шляхом забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 
освіти. Цикл вибіркових ОК було збільшено із 6 до 16 кредитів. 
Відслідковування професійної кар’єри і траєкторій працевлаштування випускників здійснюють випускові кафедри, 
досягнення випускників популяризують на сторінці у Фейсбук (https://tinyurl.com/2k9qcd5p) та на офіційній 
сторінці університету (https://tinyurl.com/2e79zhtg, https://tinyurl.com/2pvuwbfu, https://tinyurl.com/2hsto2td, 
https://tinyurl.com/2gzgbepa, https://tinyurl.com/2zaadv5n, https://tinyurl.com/2p6a8eye). Так, наприклад, до 25-річчя 
існування аспірантури у ВНУ імені Лесі Українки пройшли урочисті заходи, на яких були присутні відомі 
випускники, відзначено їхню співпрацю з університетом (https://tinyurl.com/2dtq3uw9). 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Процедуру внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечує навчально-методичний відділ забезпечення якості 
освіти, який функціонує у ЗВО з 2020 р. Політика відділу спрямована на: дотримання нормативно-правових 
документів при розробці ОП; розподіл повноважень між усіма учасниками програми; розвиток на програмі 
студентоцентрованого навчання; підвищення якості методичного забезпечення дисциплін; проведення моніторингу 
ОП разом із групою забезпечення, гарантом, науково-методичною комісією факультету та деканатом з метою 
оцінювання актуальності її змісту; відстеження динаміки надання освітніх послуг і ступеня досягнення результатів 
навчання; визначення якості підготовки випускників та їх готовності до професійної діяльності та на швидке 
реагування щодо оновлення складових ОП відповідно до нормативної бази ЗВО. Проведена корекція освітніх 
компонент програми, спрямованих на забезпечення отримання здобувачами третього рівня вищої освіти 
універсальних навичок дослідника, зокрема, було введено ОК Академічна доброчесність та наукова етика та ОК 
Академічна риторика та письмо. На підставі громадського обговорення та рекомендації відділу аспірантури та 
докторантури збільшено кількість кредитів ЄКТС на педагогічну практику. В оновленій ОНП 2022 р. посилено 
акцент на студентоцентрованому принципі навчання шляхом забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачів освіти. Цикл вибіркових дисциплін було збільшено зі 180 год (6 кредитів) до 480 год (16 кредитів). 
Збільшено також обсяг кредитів циклу професійної підготовки – із 540 год (18 кредитів) до 660 год (22 кредити). 
Розширено також цикл загальної підготовки. У ЗВО з метою покращення якості освітнього процесу двічі на рік 
відбувається моніторинг рівня задоволеності здобувачів у контексті освітньої та наукової складових, забезпечення 
компетентностей та програмних результатів навчання. Проведений моніторинг виявив достатній рівень 
задоволеності здобувачів якістю навчального та наукового процесу за цією ОНП. Результати опитувань, 
спостережень та пропозиції від різних груп стейкхолдерів обговорюють на різноманітних зустрічах. Так, під час 
роботи круглого столу «Основні напрями наукової діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених: міжнародний 
досвід» обговорили питання сприяння інформуванню молодих учених, аспірантів, реалізації своїх наукових ідей, 
цілей, проєктів шляхом інтеграції у міжнародний простір – гранти, стипендії, участь у конференціях, семінарах 
(https://tinyurl.com/2jfk88og).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Під час удосконалення ОНП враховано процедури ліцензування та акредитації, вимоги, що визначені МОН України 
та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, ЗУ «Про вищу освіту», відповідно до Національної 
рамки кваліфікацій та Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р. «Про порядок підготовки здобувачів освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». Також було враховано 
зауваження, висловлені експертними групами при акредитації інших ОНП у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки. 
Для удосконалення ОНП було проведено такі заходи: 1) посилено якість професорсько-викладацького складу – за 
роки існування ОНП захищено три кандидатські дисертації; 2) посилено співпрацю з академічною спільнотою 
вітчизняних та закордонних ЗВО. Укладено угоди про співпрацю із польськими ЗВО: факультетом міжнародних 
відносин Університету імені Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін), Державною вищою професійною школою (м. 
Хелм), Університетом Миколая Коперніка (м. Торунь), Інститутом наук про безпеку Педагогічного університету 
імені Національної освітньої комісії (м. Краків), Інститутом соціології Університету в Жешові, факультетом 
політології та міжнародних досліджень Варшавського університету, Військовою технічною академією імені 
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Ярослава Домбровського (м. Варшава), Університетом в Білостоці, Університетом Яна Кохановского в Кельцах, а 
також Стамбульським фондом науки і культури (Туреччина); 3) посилено публікаційну активність НПП у виданнях, 
індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus (WoS), які забезпечують підготовку на ОНП. Так, 
протягом 2017–2022 рр. вийшло 15 публікацій НПП. Освітня програма передбачає можливість щорічного оновлення 
структурних складових ОНП: змісту силабусів, програм практик, методів навчання, оцінювання та форм контролю. 
Також враховано пропозиції, висловлені під час консультацій з Коцан Н.Н., д. геогр. н., проф., завідувачкою 
кафедри міжнародних відносин та регіональних студій ВНУ імені Лесі Українки, яка згідно з наказом МОН України 
№ 1041 від 14.07.2017 р. введена до персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої 
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії та є однією з розробників Стандарту вищої освіти України. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота є активним учасником процедур внутрішнього забезпечення якості освіти шляхом 
обговорення ОНП на засіданнях кафедр, засіданнях робочої групи факультету, вченої ради ФМВ та Вченої ради ЗВО. 
До розробки та реалізації ОНП змістовно залучені гарант, голова групи забезпечення, НПП. Для обговорення 
проєкту ОНП були запрошені НПП та інші стейкхолдери: Васюта О. – директор Інституту наук про безпеку, доктор 
габілітований, професор Педагогічного університету імені Народної освітньої комісії в м. Краків (Польща); 
Ніколаєнко Н. – доктор політичних наук, професор Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова (м. Миколаїв), керівниця Навчально-наукового аналітичного центру дослідження гібридних загроз 
національної безпеки на Півдні України; Сидорук Т. – доктор політичних наук, професор, завідувачка кафедри 
міжнародних відносин НУ «Острозька академія», а також науково-педагогічні працівники університету, експерти 
НАЗЯВО: Балак І. – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, 
експерт НАЗЯВО зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, та Шуляк Н. 
– аспірант, асистент кафедри, експерт НАЗЯВО зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії. Для покращення якості ОНП залучено академічну спільноту вітчизняних і закордонних ЗВО. При 
розробці ОНП враховано стратегічні цілі університету як представника академічної спільноти

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішнє забезпечення якості освіти університету ґрунтується, з одного боку, на чіткому розподілі обов’язків між 
різними структурними підрозділами ЗВО, а з другого, – на їх злагодженій роботі. Координує роботу із забезпечення 
якості освіти навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти. Здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти забезпечує університет – шляхом визначення місії, стратегії і перспектив розвитку ЗВО; 
шляхом забезпечення нормативно-правової бази; організацією освітнього процесу; затвердженням ОНП тощо 
(ректор, проректори, Вчена рада, структурні підрозділи, науково-методична рада університету). Кожен підрозділ 
університету відповідальний за свій напрямом роботи. Наприклад, відділ технічних засобів навчання «Центр 
інноваційних технологій і комп’ютерного тестування» забезпечує впровадження сучасних інформаційних 
технологій у навчання; науково-дослідна частина організовує і керує науково-дослідною діяльністю учасників 
освітнього процесу тощо; факультет – визначає запити сучасного освітнього ринку послуг та аналізує їх, вивчає 
задоволеність здобувачів освіти рівнем навчання та викладання на ОНП, адмініструє та впроваджує ОНП (декан, 
заступник з навчальної роботи, науково-методична комісія факультету, вчена рада факультету, завідувачі кафедр); 
студентське самоврядування та аспіранти – шляхом участі в роботі вченої ради факультету, проведенні 
моніторингових оцінок якості навчання та викладання; група забезпечення ОНП та гарант – реалізацію ОНП та її 
постійний моніторинг. 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулює Статут ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3RV1uKl), 
Колективний договір (https://bit.ly/3qvQLuc), Правила внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3quT1Sl), Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3DcWe0m), 
Кодекс академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3B9nXN7), Положення про порядок і 
процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3ROuSSm). 
Вищезазначені документи розміщені на офіційному сайті університету, зокрема в розділі «Нормативно-правова 
база» (https://bit.ly/3qvAdCp), що забезпечує їхню відкритість та доступність. Крім того, здобувачів ознайомлюють з 
їхніми правами та обов’язками під час зустрічей з деканом, завідувачами кафедр та науковими керівниками 
(https://vnu.edu.ua/uk/news/na-fakulteti-mizhnarodnykh-vidnosyn-obhovoryly-efektyvnist-prohramy-pidhotovky-
doktoriv). Права та обов’язки науково-педагогічних працівників прописані у контрактах, що укладені між ЗВО та 
науково-педагогічними працівниками. Типові форми контрактів розміщено на сайті університету 
(http://surl.li/mbop). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
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сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Проєкт оновленої ОНП оприлюднюють не пізніше, ніж за місяць до затвердження Вченою радою ВНУ імені Лесі 
Українки. ОНП розміщено на сторінці факультету міжнародних відносин (https://bit.ly/3UedtEX) та у Каталозі 
освітніх програм і вибіркових дисциплін (https://bit.ly/3Ru8vSx). Новий проєкт ОНП проходить обговорення під час 
зустрічей зі стейкхолдерами (https://vnu.edu.ua/uk/news/na-fakulteti-mizhnarodnykh-vidnosyn-obhovoryly-opp-ta-
onp). Стейкхолдери вносять свої пропозиції та зауваження до чинної ОНП через відкриту е-форму 
(https://bit.ly/3zOZZHD), яка розміщена на сторінці «Громадське обговорення» (https://vnu.edu.ua/uk/hromadske-
obhovorennya). 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Офіційна сторінка факультету міжнародних відносин – https://bit.ly/3UedtEX, Каталог освітніх програм і 
вибіркових дисциплін ВНУ імені Лесі Українки – https://bit.ly/3Ru8vSx, ОНП 2022 р. – https://tinyurl.com/2grmrs7f , 
навчальний план 2022 р. – https://tinyurl.com/2hm93zbu

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів. Наукова тематика, обрана ними для дослідження, посилена 
теоретичною підготовкою за циклом професійної підготовки. Зокрема, ОК 7 Міжнародний вимір стратегічних 
комунікацій, ОК 8 Стратегічні комунікації ЄС відповідають темам досліджень – «Реалізація стратегічних 
комунікацій Європейського Союзу в аспекті європейської інтеграції України» (Карпук І.), «Стратегічні комунікації 
Японської Держави: європейський вимір» (Моренчук А.), «Інформаційна гігієна в системі стратегічних комунікацій 
України» (Шуляк Н.), «Стратегічні комунікації Великої Британії та України: глобальний та локальний вимір» (Єлов 
В.), «Інформаційні безпека та стратегічні комунікації під час російсько-української війни» (Хомич І.). ОК 6 
відповідає науковим інтересам аспірантів за такими темами – «Медіадипломатія в зовнішньополітичних стратегіях 
держави» (Коцюба В.), «Інформаційна безпека та стратегічні комунікації під час російсько-української війни» 
(Хомич І.). ОК 9 – «Вплив ідеологій політичних партій на формування зовнішньої політики держави на рубежі ХХ – 
ХХІ століття (на прикладі Німеччини та України)» (Новак О.), «Брекзит як чинник локальних і глобальних змін у 
системі безпеки ЄС» (Лапін О.), «Культурна дипломатія як стратегічний вектор іміджування держави» (Пальоха Н.), 
«Роль української діаспори в реалізації публічної дипломатії України» (Токарська А.), «Республіка Польща як 
стратегічний партнер України: регіональний безпековий вимір» (Сорокопуд О.). 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Повноцінну підготовку аспірантів ОНП до дослідницької діяльності за ОНП забезпечують ОК, що формують фахові 
компетентності. Це: Сучасні інформаційні технології в міжнародних відносинах, Міжнародний вимір стратегічних 
комунікацій, Стратегічні комунікації ЄС, Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку, а також 
ОК, що забезпечують набуття універсальних навичок дослідника, – Філософія та методологія науки, Іноземна мова 
для академічних цілей, Академічна доброчесність та наукова етика, Академічна риторика та письмо.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Підготовку ЗО до викладацької діяльності забезпечують ОК Педагогічна практика та ОК Педагогічні основи 
професійно-комунікативної компетентності. Аспіранти, які вже пройшли педагогічну практику у ВНУ імені Лесі 
Українки, обрали  для проходження практики на факультеті міжнародних відносин навчальні курси,  які 
передбачені на ОПП Міжнародні відносини, Міжнародна інформація та суспільні комунікації спеціальності 291 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Під час проходження практики аспіранти 
відвідували пари наукових керівників та членів випускових кафедр. Аспіранти також суміщають наукову та 
викладацьку діяльність: аспірант Шуляк Н. працевлаштований за сумісництвом на посаду асистента кафедри 
міжнародних комунікацій та політичного аналізу. 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Наукові керівники/консультанти є фахівцями та мають достатній досвід і наукові публікації з обраних аспірантами 
напрямів досліджень. Наукові дослідження аспірантів відповідають науковій тематиці наукових керівників 
(https://tinyurl.com/2okh773x). Аспіранти залучені до наукових проєктів і заходів, в яких беруть участь їхні наукові 
керівники. Наприклад, Моренчук А., Єлов В. (наук. кер. – Карпчук Н.), Шуляк Н. (наук. кер. – Васюта О., Сидорук 
Т.), Коцюба В. (наук. кер. - Шуляк А.) залучені до реалізації проєкту «Стратегічні комунікації ЄС: протидія 
деструктивним впливам» програми ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне (№ 101047033 ERASMUS-JMO-2021-
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MODULE)» (2022–2025 рр.) (https://tinyurl.com/2encqa7z). Новак О. (наук. кер. - Вознюк Є.) – у 2018–2019 рр. 
спільно із керівником виконував дослідження «Інформаційний тероризм як чинник впливу на міжнародну та 
національну безпеку» в межах 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) (м. Жешув, Республіка Польща) (https://tinyurl.com/2na8y5la), Лапін О. (наук. кер. - Шуляк А.), Карпчук 
І. (наук. кер. - Федонюк С.) – українсько-польський проєкт НДР «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної 
ривалізації» (номер держреєстрації 0119U001621) (https://tinyurl.com/2es5evwz). Пальоха Н. (наук. к. - Шуляк А.) – у 
2021 р. проєкт Ради Європи «Боротьба з чутками» програми «Інтеркультурні міста». 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Аспіранти ОНП апробували результати своїх наукових досліджень на міжнародних наукових конференціях, 
організованих ВНУ імені Лесі Українки. Зокрема, протягом трьох років проводили онлайн-конференцію 
«Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки», у 2022 р. – «Стратегічні комунікації в контексті безпекової 
політики: європейський і глобальний рівні» в рамках реалізації проєкту ERASMUS+ JEAN MONNET MODULE 
«Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» (№ 101047033 – EUSCCDI – ERASMUS-JMO-2021-
HEI-TCH-RSCH); у 2021–2022 рр. – Міжнародний науковий симпозіум «Україна та Польща: минуле, сьогодення, 
перспективи», присвячений співпраці України та Польщі в умовах російсько-української війни. Вже понад десять 
років університет проводить Міжнародну конференцію «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 
досліджень» та заходи Фестивалю науки, що традиційно проходять у травні до Днів науки. Свої дослідження 
аспіранти презентують під час Тижня факультету міжнародних відносин. У 2022 р. була проведена Міжнародна 
міждисциплінарна науково-практична конференція «Публічна дипломатія в дії», за результатами якої кращі 
доповіді були надруковані у спецвипуску фахового видання «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» (https://tinyurl.com/2kkodc5g), оплату здійснила Фундація «Лідери змін» в рамках виконання 
проєкту «Cultural Diplomacy in Action» доцент Богородецькою О. 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Аспіранти ОНП активно залучені до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю  через академічну 
мобільність. Так, Новак О. за темою дисертації «Вплив ідеологій політичних партій на формування зовнішньої 
політики держави на рубежі ХХ – ХХІ століття (на прикладі Німеччини та України)» у 2019 р. перебував в 
Європейському парламенті (Бельгія) (https://tinyurl.com/2mnekghu). Шуляк Н. у 2021 р. брав участь у молодіжному 
обміні з медіаграмотності «INFOWARS: Young Citizens Strike Back» за програмою Erasmus+ (Литва) 
(https://tinyurl.com/2h3sobsv), також пройшов курс «Islam as a vector of strategic communications» у Стамбульському 
фонді науки і культури, (https://tinyurl.com/2el3qf8n). Пальоха Н. за темою дисертації «Культурна дипломатія як 
стратегічний вектор іміджування держави» у 2021 р. була учасницею «TwinCity-BarCamp» у м. Тбілісі (Грузія) 
(https://tinyurl.com/2kfwf8xk), є співвиконавицею проєкту Ради Європи «Боротьба з чутками» 
(https://tinyurl.com/2kbu25ax). Також через залучення другого наукового керівника – закордонного фахівця, якого 
обирали за такими критеріями: тема аспіранта повинна відповідати дослідженням керівника-іноземця; враховано 
досвід написання публікацій саме з проблематики наукового дослідження аспірантів; іноземці володіють 
українською й англійською мовами. Оскільки факультет налагоджує співпрацю з польськими закладами вищої 
освіти, важливо, щоб аспіранти вільно володіли польською мовою (https://tinyurl.com/2lcvlamp). 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Протягом останніх 5 років Вознюк Є.  виконувала проєкт «Інформаційний тероризм як чинник впливу на 
міжнародну та національну безпеку», проєкт Ради Європи «Боротьба з чутками» програми «Інтеркультурні міста»; 
«Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» програми ERASMUS+. Шуляк А. – «Інформаційна 
війна як новий вимір геополітичної ривалізації», «Energy security as a guarantee of Ukraine's independence» (Польща), 
«Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» програми ERASMUS+. Даріуш В. – Zadanie 
PB/SH/IS.VI «Przemiany kulturowo – społeczne w krajach Europy Środkowej w kontekście procesów globalizacji i 
integracji europejskiej», POR/2017/S/12 IFiS PAN «Patriotisms of Polish politicalns – yesterday and today». Федонюк С. – 
«Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації», «Стратегічні комунікації ЄС: протидія 
деструктивним впливам» програми ERASMUS+. Карпчук Н. – «Європейська інформаційна безпека» (м. Жешув, 
Польща), «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації», «Стратегічні комунікації ЄС: протидія 
деструктивним впливам» програми ERASMUS+. Сидорук Т. – наукове стажування у Вищій школі бізнесу та 
підприємництва (м. Островець-Свєнтокшиський, Польща). Васюта О. – NCN: The role of American, Russian and 
Chinese factors in shaping the international order after the Cold War,  «Інформаційна війна як новий вимір 
геополітичної ривалізації» https://tinyurl.com/2zfwwbfj.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

У ЗВО створена ефективна система запобігання та виявлення академічного плагіату. ЗВО прагне формувати 
академічні цінності і високу академічну культуру; утверджувати моральні цінності, соціальну активність та 
відповідальність у кожного члена університетської спільноти; підвищувати позитивний імідж та ділову репутацію 
ЗВО у вітчизняному та міжнародному освітньому просторі. Наукові керівники та аспіранти ОНП дотримуються 
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академічної доброчесності під час освітньої та наукової діяльності: політики, стандартів і процедур, що викладені у 
Кодексі академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/ycvb5dff). ЗВО пройшов конкурсний 
відбір і став одним із університетів – учасників проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 
(2022). Результати наукових досліджень, які готують до публікування, проходять внутрішню перевірку на плагіат. 
Для аналізу академічних текстів використовують засоби, які надані згідно з укладеним договором про співпрацю із 
ТзОВ «АНТИПЛАГІАТ» (2018, 2021, 2022 рр.). Питання регламенту врегульовано Методичними рекомендації для 
закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (https://tinyurl.com/v6lg7wt). Результати 
наукової діяльності здобувачів опубліковані у виданнях, що індексуються у наукометричних базах, що свідчить про 
дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів. 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Академічна доброчесність – це не лише заходи із запобігання плагіату, також це питання неправомірної вигоди, 
хабарництва, мобінгу та булінгу. ЗВО реалізовує політику академічної доброчесності шляхом: системи запобігання 
та виявлення академічного плагіату; протидії будь-яким проявам неправомірної вигоди; проведення заходів щодо 
принципів та правил академічної доброчесності; організації і проведення Тижня академічної доброчесності на 
факультетах; участі університету в проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (2020–2022 рр.), 
що упроваджує Американська Рада з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерство 
освіти і науки України та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Контроль за дотриманням 
НПП принципів і правил академічної доброчесності здійснюють на всіх рівнях: завідувачі кафедр, декан, керівники 
наукових підрозділів. Питання розглядають на засіданні вченої ради факультету. НПП, що укладають контракти та 
угоди, ознайомлені з нормами Кодексу академічної доброчесності та відповідальністю за його порушення. Випадків 
щодо порушення академічної доброчесності при реалізації ОНП не було.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОНП:
- послідовність, наступність, логічність у вивченні ОК за планом підготовки докторів філософії, а також педагогічна 
складова підготовки здобувачів наукового ступеня до професійної, практичної та викладацької діяльності;
- тематика наукових робіт здобувачів освіти відповідає актуальним потребам сучасності, зокрема специфіці 
міжнародних відносин та стратегічних комунікацій, що в умовах воєнного стану та гідридної війни стало вкрай 
важливим;
- науковий потенціал викладацького складу, що забезпечує підготовку ЗО за ОНП: відповідність професійної 
кваліфікації НПП ОК, які вони забезпечують; відповідність наукових інтересів наукових керівників темам 
аспірантів; виконання більше 6 підпунктів п. 38 чинних Ліцензійних умов кожним із науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують реалізацію ОНП; високі показники професійної діяльності викладачів у 
загальноуніверситетському рейтингу; постійна робота над поглибленням професійних якостей, підвищенням 
кваліфікації, висока публікаційна активність НПП;
-  удосконалення ОНП шляхом участі НПП та ЗО у проєктах, тренінгах, стажуванні аспірантів та наукових 
керівників (https://tinyurl.com/2zfwwbfj);
- залучення закордонних фахівців до подвійного керівництва, рецензування дисертацій та наукових публікацій, 
можливість наукового спілкування з колегами та обмін ідеями, спільне формування досліджень і наукових гіпотез;
- на ОНП використовуються елементи дуальної освіти, практикується зарахування результатів неформальної освіти 
аспірантів;
- функціонування фахового видання «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
(http://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint), що включений до Переліку наукових фахових видань України категорії 
«Б» зі спеціальностей 052 Політологія; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 292 
Міжнародні економічні відносини (Наказ МОН України від 24.09.2020 р. №1188);
- ефективний та постійний зв’язок зі стейкхолдерами та роботодавцями, виконання спільних проєктів. 
Слабкі сторони:
- відсутність на сьогодні захистів зі спеціальності безпосередньо за ОНП у зв’язку із запровадженням карантинних 
заходів, веденням військових дій на території України. Так, аспірант Новак О., який першим вступив на ОНП, 
змушений був узяти академічну відпустку, нині служить у спецсилах ЗСУ; 
-  ускладнений набір на ОНП іноземних громадян у зв’язку з дією карантинних обмежень та дією норми про 
можливість набору іноземців лише на акредитовані ОНП;
- аспіранти не завжди активні в опитуваннях. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Серед запланованих заходів: 
- за умови припинення бойових дій завершити підготовку докторів філософії 4-го року навчання та тих, хто 
перебуває в академічній відпустці, створити спеціалізовані ради та провести перші захисти здобувачів ОНП;
- враховуючи потужний викладацький склад, який володіє іноземними мовами на рівні В2, запровадити цикл 
навчальних дисциплін, які будуть викладатися іноземною мовою, враховуючи такий досвід на факультеті 
міжнародних відносин на двох попередніх рівнях – бакалаврському та магістерському;
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- після успішної акредитації ОНП залучити до вступу на неї іноземних громадян;
- залучати до викладання на ОНП фахівців та науковців з інших країн, налагодити співпрацю та розширити коло 
наукових керівників та консультантів (уже тривають перемовини про залучення фахівців із Ризького університету 
імені Страдіня);
- постійно підвищувати публікаційну активність аспірантів у наукових виданнях, індексованих у міжнародних 
наукометричних базах даних Scopus і Web of Science (нині вимогу опублікувати щонайменше одну статтю в таких 
виданнях вже виконують понад 65% здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня);
- розробка, впровадження електронних курсів та онлайн-курсів з елементами дистанційного навчання із дисциплін 
на основі MS Office 365 – Teams;
- збільшити академічну мобільність аспіратів, проводити семінари і тренінги для підвищення їхньої професійної, 
творчої та педагогічної майстерності;
- працювати над можливостями продовження навчання та проведення  наукових розвідок на наступному рівні – 
доктора наук (позитивний досвід в університеті є, докторанти отримують підтримку та стимул для подальшої 
наукової роботи від керівництва ЗВО (https://tinyurl.com/2jhp6qrm). 

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Цьось Анатолій Васильович

Дата: 21.09.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Філософія та 
методологія науки

навчальна 
дисципліна

OK1_Силабус_Філос
. та метод. 

науки.pdf

z/Iz+1WR6VjAG0uS
HkVXYFHyntP3G0w

fAIKPHZ9c0dw=

Інтерактивна дошка (1 шт.) 
ePresenter. Маркерна дошка 
переносна (1 шт.). Проєктор (1 
шт.). ViewSonic PS501X. Ноутбук 
(1 шт.). Asus A7M 17.1"WXGA, з 
технічними характеристиками 
Turion X2 TL 56, 1 Gb Ram; 120 Gb 
hdd.

Іноземна мова для 
академічних цілей

навчальна 
дисципліна

ОК2_Силабус_Інозе
мна мова....pdf

olhd6hgKoF8Jmq1zq
UkliUwraWh+xkVnO

g352Ej6VIQ=

Програмне забезпечення 
Nibelung. Ноутбук Lenovo 
ThinkBook 15 (20VEOOFLRA) ‒ 14 
шт.; навушники Sven AP-670MV ‒ 
14 шт.; проєктор 
мультимедійний Epson EB-X7 
LCD ‒ 1 шт.

Академічна 
доброчесність та 
наукова етика

навчальна 
дисципліна

ОК3_Силабус_Акад
_доброч.pdf

U9TjRVX2Q0/itlb/19
ldZYKGD2eX6hJve2

NX6cKn4fc=

Ноутбук Essentiel Smart MOUV 
1404-1; мультимедійний 
проєктор Projector CP600; 
хмарний сервіс MS Office 365 
Education

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

навчальна 
дисципліна

OK4_Cилабус Пед. 
основи проф.-ком. 

комп..pdf

umqeDeWwgPRdEnl
VaPf/cS1Z1gp9XyXY

Rez9HG6ccFI=

Інтерактивна дошка 
ePresenterEP-84 T та програмне 
забезпечення ePRESENTEREP84T 
‒ 1 шт., 2021 р.; ноутбук HP 
Compag 6720 s ‒ 1 шт.

Академічна риторика 
та письмо

навчальна 
дисципліна

OK5_Силабус. 
Академ. 

риторика.pdf

fiDMDwOAzZE2Kb8
wKcgI+eaY1Wb8xwP

6R+yIQHIwxZk=

Мультимедійна дошка InTech 
IWB Double Touch (2016) – 1 шт.; 
мультимедійний проєктор – 1 
шт.;  ViewSonic PS50IX; ноутбук 
Acer EX2519 (2017) – 1 шт. 

Сучасні інформаційні 
технології в 
міжнародних 
відносинах

навчальна 
дисципліна

ОК6 СИЛАБУС 
Сучасні 

інформаційні 
технології в 

міжнародних 
відносинах.pdf

80gF2kth+cPP/st8Z
Bp5DT5brkPy0es6caj

JXrdOksU=

Мультимедійний проектор 
EPSON EВ-Х7; Ноутбук НР 250 
G7;  хмарний сервіс MS Office 365

Міжнародний вимір 
стратегічних 
комунікацій

навчальна 
дисципліна

ОК7 СИЛАБУС-
Міжнар вимір 
стратком.pdf

K/s6gqC1F8q4di0qs
QnyQ1Z6G9OfdR+kf

gU3deCvlGo=

Ноутбук НР 250 G7; 
Мультимедійний проектор 
EPSON EВ-Х7

Стратегічні 
комунікації ЄС

навчальна 
дисципліна

ОК8 СИЛАБУС-
Стратком ЄС.pdf

0JC80txkVOGPHZkc
DH5+0aU2yj+GIWA

+CN4p3SkDyLc=

Ноутбук HP 250 G7; 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-X7

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

навчальна 
дисципліна

ОК9 Силабус-
СПМВГР.pdf

HyW0U7ddFl0FW3e
aQ+37d0Y7VHgWH
9Y3mQUy7b+tezw=

Ноутбук HP 250 G7; 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-X7

Педагогічна практика практика ОК10_СИЛАБУС 
Педагогічна 

практика.pdf

9RA38mVPVXm3S5
qrWBM/zKNExwio/

pN2Ajt6ydl/n8E=

Ноутбук Lenovo Idea Pad Z580; 
Мультимедійний проєктор 
Projector CP600

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 



ID 
виклад

ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

115940 Борейко 
Юрій 
Григорович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Історії, 
політології та 
національної 

безпеки

Диплом 
доктора наук 
ДД 006966, 

виданий 
11.10.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012747, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013955, 

виданий 
22.12.2006

23 Філософія та 
методологія 
науки

Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки, 1995 р., 
Історія, викладач 
соціальних дисциплін 
та історії (ЛС № 
001329).
Виконуються пп. 1, 3, 
7, 8, 9, 12, 14, 15, 19 
пункту 38 Ліцензійних 
умов
Стажування:
Національний 
університет 
«Острозька академія», 
кафедра 
релігієзнавства і 
теології, 01.10.2016 р. 
–31.03.2017 р.
Довідка на основі 
наказу № 45а–к/09 
від 01.10.1016 р., 180 
годин/6 кредитів
Державний 
університет імені 
Марії Склодовської-
Кюрі, факультет 
філософії та соціології
 (м. Люблін, 
Республіка Польща) 
15.06.2018 р.- 
15.01.2019 р. 
Сертифікат. 180 
годин/6 кредитів
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Boreiko Y. G. Event 
as a transformation of 
everyday life modus of 
social being. 
Anthropological 
Measurements of 
Philosophical Research. 
2018. № 14. Р. 42-49. 
(Web of Science)
2. Boreiko Yu., 
Fedotova T. The 
COVID-19 Pandemic as 
an Extreme Event: 
Effects, Reactions, 
Consequences. 
European Journal of 
Transformation 
Studies. 2021. Vol. 9, 
№ 2. P. 125–142 (Web 
of Science).
3. Борейко Ю. Г. 
Повсякденний вимір 
православного 
братського руху в 
Україні. Релігія та 
Соціум. Міжнародний 
часопис. 2018. № 1–2 
(29–30). С. 98–104.
4. Борейко Ю. Г. 
Молодіжні 
православні братства в 
Україні: особливості 
функціонування в 
реаліях сьогодення. 
Історія релігій в 
Україні : наук. щоріч. 



2018. Вип. 28. Ч. ІІ. С. 
595–608.
5. Борейко Ю. Г. 
Методологічний 
дискурс комунікації у 
контексті 
повсякденності. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 
Філософські науки. 
2018. № 10 (383). С. 3-
8.
6. Борейко Ю. Г. 
Інтерпретаційна 
парадигма 
дослідження 
соціальної дії як 
основи повсякденних 
практик. Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
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дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії галузь 05 
Соціальні та 
поведінкові науки за 
спеціальністю 052 
Політологія (наказ 
МОН України № 342 
від 19.03.2021 р.)
2. Андрієвський Т.Г. 
Гібридна війна у 
політичному процесі: 
особливості проявів та 
засоби протидії,  
14.05.2021 р. Опонент 
у  разовій 
спеціалізованій ДФ 
64.053.020 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені С.Г. 
Сковороди із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії галузь 05 
Соціальні та 
поведінкові науки за 
спеціальністю 052 
Політологія  (наказ 
МОН України № 342 
від 19.03.2021 р.
3. Стрєлков В. В. 
Технології легітимації 
й делегітимації 
президентської влади 
в політичному процесі 
України, 18.05.2021 р. 
Голова разової 
спеціалізованій ДФ 
32.051.010 у 
Волинському 
національному 



університеті імені Лесі 
Українки із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії галузь 05 
Соціальні та 
поведінкові науки за 
спеціальністю 052 
Політологія (наказ 
МОН України № 398 
від 01.04.2021 р.)
4. Кручініна О. Ю. 
Міжнародні неурядові 
організації у 
забезпеченні миру та 
безпеки: 
функціональний та 
інституціональний 
виміри,  09.08.2021 р. 
Опонент у  разовій 
спеціалізованій ДФ 
35.052.077 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» із 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії галузь 29 
Міжнародні 
відносини, 
спеціальність 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та
регіональні студії  
(наказ МОН України 
№ 765 від 02.07.21 р.) 
П.8: 
- 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 
відділ політології 
Інституту 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) 
(доступ -  
https://relint.eenu.edu.
ua/index.php/relint/ab
out/editorialTeam), 
- тематичний 
редактор часопису 
Університету Миколая 
Коперніка (Польща, 
м.Торунь) "Історія та 
політика" ("History 
and Politics : 
[Półrocznik poświęcony 
myśli politycznej i 
stosunkom 
międzynarodowym] 
(доступ - 
https://apcz.umk.pl/cz
asopisma//index.php/
HiP/about/editorialPoli
cies#custom-2 )
- член наукової ради 
часопису „Annales 
Universitatis 
Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia de 
Securitate”  (Польща, 
м.Краків) (доступ - 
https://studiadesecurit
ate.up.krakow.pl/redak
cja/ );
- член редколегії 
«Зовнішні справи» 
(м.Київ)
- член редколегії 
«Грані» (м.Дніпро)
П.9:
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
П.10:
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)



2) 2018-2019 рр. 
українсько-польський 
проект - НДР 
«Інформаційна війна 
як новий вимір 
геополітичної 
ривалізації» (номер 
держреєстрації 
0119U001621),
3) 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
4) 2022-2025 рр. - 
виконавець 
міжнародного 
грантового проекту 
"Стратегічні 
комунікації ЄС: 
протидія 
деструктивним 
впливам» програми 
ERASMUS+  напряму 
Модуль Жана Моне.
П.:12
Науково-популярні та  
консультаційних 
публікації:
1. Нові тенденції у 
підготовці науковців у 
галузі міжнародних 
відносин 
https://vnu.edu.ua/uk/
news/nauka/novi-
tendencii-u-pidgotovci-
naukovciv-u-galuzi-
mizhnarodnikh-
vidnosin 
2. Антоніна Шуляк 
про скандал на 
Закарпатті і 
"дистанційку" ВНУ 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=YZjEqSWp82U 
3. #Лесині_люди 
робитимуть SWOT-
аналіз для відомої 
будівельної компанії 
https://volyninfa.com.u
a/news/2021/03/16/10
7648/ 
4. Університет 
співпрацюватиме із 
СКФ-Україна 
https://vnu.edu.ua/uk/
news/suspilstvo/univers
itet-spivpracyuvatime-
iz-skf-ukraina 
5. Університет 
співпрацюватиме з 
Волинською торгово-
промисловою палатою 
https://vnu.edu.ua/uk/
news/suspilstvo/univers
itet-spivpracyuvatime-
z-volinskoyu-torgovo-
promislovoyu-palatoyu 
6. Заходи з 
академічної 
доброчесності на ФМВ 
https://vnu.edu.ua/uk/
news/suspilstvo/zakhod
i-z-akademichnoi-
dobrochesnosti-na-fmv   
7. Підвищення 



кваліфікації на ФМВ: 
навчаємо та 
навчаємося 
https://vnu.edu.ua/uk/
news/suspilstvo/pidvisc
hennya-kvalifikacii-na-
fmv-navchaemo-ta-
navchaemosya    
8. Місяць 
інформування 
студентів на ФМВ 
https://vnu.edu.ua/uk/
news/suspilstvo/misyac
-informuvannya-
studentiv-na-fmv 
9. На факультеті 
міжнародних відносин 
відбулися перші 
заняття з підготовки 
до ЄВІ–2021 
https://vnu.edu.ua/uk/
news/vstup-2021/na-
fakulteti-
mizhnarodnikh-
vidnosin-vidbulisya-
pershi-zanyattya-z-
pidgotovki-do-evi 
10. До питання 
міжнародних 
традицій назв 
університетів. - 
https://eenu.edu.ua/uk
/articles/do-pitannya-
mizhnarodnih-tradiciy-
nazv-universitetiv
11. Кафедра 
міжнародних 
комунікацій та 
політичного аналізу 
завершила роботу над 
НДР «Інформаційна 
війна як новий вимір 
геополітичної 
ривалізації» 
https://eenu.edu.ua/uk
/articles/kafedra-
mizhnarodnih-
komunikaciy-ta-
politichnogo-analizu-
zavershila-robotu-nad-
ndr 
12. У СНУ відбулася 
українсько-польська 
конференція з 
проблем 
геополітичної 
ривалізації 
https://eenu.edu.ua/uk
/articles/u-snu-
vidbulasya-ukrayinsko-
polska-konferenciya-z-
problem-
geopolitichnoyi-
rivalizaciyi 
13. Факультет 
міжнародних відносин 
запрошує на навчання 
за новою 
спеціальністю 
https://eenu.edu.ua/uk
/articles/fakultet-
mizhnarodnih-
vidnosin-zaproshuie-
na-navchannya-za-
novoyu-specialnistyu 
14. Кафедра 
міжнародних 
комунікацій та 
політичного аналізу 
пишається своїми 
випускниками 



https://eenu.edu.ua/uk
/articles/kafedra-
mizhnarodnih-
komunikaciy-ta-
politichnogo-analizu-
pishaietsya-svoyimi-
vipusknikami 
15. Аналітик, фахівець 
з міжнародного PR та 
комунікацій, 
політичний аналітик, 
перекладач з 
іноземної мови – усе 
це випускники 
кафедри міжнародних 
комунікацій та 
політичного аналізу - 
https://eenu.edu.ua/uk
/articles/analitik-
fahivec-z-
mizhnarodnogo-pr-ta-
komunikaciy-
politichniy-analitik-
perekladach-z 
Апробаційні 
публікації:
1. Шуляк А.М, Панас 
В.В. Забезпечення 
інформаційної 
безпеки Республіки 
Польща як країни-
члена ЄС. Україна та 
Польща: минуле, 
сьогодення, 
перспективи. Т. 9. 
2019. С.93-96. 
2. 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
3. «Розумна сила» у 
вирішенні сучасних 
конфліктів Мат. Міжн. 
наук.-практ. конф. 
«Збройне насилля: 
сучасні процеси 
світової глобалізації та 
їхній вплив на 
Україну». 
Старобільськ : Вид-во 
ДЗ «ЛНУ імені Тараса 
Шевченка», 2021. с.91-
94
4. Інформаційна 
гігієна  як фактор 
безпеки сталого 
розвитку під час 
COVID-19. Мат. І 
Міжнар. наук. он-лайн 
конф. «Інформаційна 
гігієна як напрям 
національної 
безпеки», 11 травня 
2021 р., м.Луцьк. 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021. С.9-12.
5. Інформаційна 
гігієна та безпека як 
науковий напрям 
досліджень на 



факультеті 
міжнародних відносин 
ВНУ ім. Лесі 
Українки. Мат. Міжн. 
наук. конф. «Безпека у 
сфері охорони 
здоров'я на території 
Програми 
транскордонного 
співробітництва 
Польща-Білорусь-
Україна», 19-21 травня 
2021 року, Луцьк
6. Прагматичні 
наслідки Брекзиту для 
політики та економіки 
України. Мат. Міжн. 
наук.-практ.конф. 
«Принциповий 
прагматизм» ЄС - 
наслідки для Східної 
та Південно-Східної 
Європи» (21-22 травня 
2021 р.). Центр 
досконалості Жана 
Моне Інституту 
міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
2021. Київ, 2021. С.31-
33
7. Шуляк А.М., 
Вознюк Є.В., 
Інформаційна 
сингулярність 
російсько-української 
війни 2022 р. Мат. 
Інтернет-конф. 
«Стратегічні 
комунікації в 
контексті безпекової 
політики: 
європейський і 
глобальний рівні»  / 
за заг. ред. Н. 
Карпчук. Луцьк: ВНУ 
імені Лесі Українки, 
2022. С 67-72. 
8. Шуляк А.М., 
Коцюба В. Бренд 
«Ukraine now» як 
інструмент 
стратегічних 
комунікацій. Мат. 
Інтернет-конф. 
«Стратегічні 
комунікації в 
контексті безпекової 
політики: 
європейський і 
глобальний рівні» / за 
заг. ред. Н. Карпчук. 
Луцьк: ВНУ імені Лесі 
Українки, 2022. С.20-
25.
9. Шуляк А.М., 
Пальоха Н. 
Культурний фронт 
україни та світу проти 
росії. Мат. Інтернет-
конф. «Стратегічні 
комунікації в 
контексті безпекової 
політики: 
європейський і 
глобальний рівні» / за 
заг. ред. Н. Карпчук. 
Луцьк: ВНУ імені Лесі 
Українки, 2022. С.25-



33.
10. Шуляк А.М., 
Пальоха Н. Знищення 
та руйнування 
культурної спадщини 
під час російської 
агресії проти України 
у 2022 році. Мат. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Україна і світ: 
теоретичні та 
практичні аспекти 
діяльності у сфері 
міжнародних 
відносин», м. Київ, 6–
7 квіт. 2022 р.  Київ: 
Вид. центр КНУКіМ, 
2022. с.146-150.  
11. Шуляк А.М., 
Вознюк Є.В. Початок 
активного російсько-
українського 
протистояння в 
кіберпросторі. Мат. 
міжнар. круглого 
столу 
«Мультидисциплінар
ні підходи до аналізу 
суспільно-політичних 
проблем в умовах 
російсько-української 
гібридної війни», 28 
квітня 2022 р. Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022. 
С.18-21. 
12. Shuliak A., Pavlikha 
N., Skorokhod I., 
Tsymbaliuk I. 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. 
П.14:
Керівництво постійно 
діючою проблемною 
групою 
«Інформаційна гігієна 
та використання 
стратегічних 
комунікацій як 
напряму  
національної 
безпеки» (8 студ.)
П.:20
2003-2007 рр. – 
журналіст, коректор 
газети «Слово і діло» 
Української народної 
партії; 2007-2010 рр. 
редактор, заступник, 
керівник 
інформаційного 
центру ВНУ ім. Лесі 
Українки, головний 
редактор 
студентського 



журналу «Наш 
університет»

157610 Федонюк 
Сергій 
Валентинови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 

291 
Міжнародні 
відносини, 
суспільні 

комунікації та 
регіональні 

студії, Диплом 
кандидата наук 

KH 015493, 
виданий 

19.09.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007389, 
виданий 

17.04.2003

25 Сучасні 
інформаційні 
технології в 
міжнародних 
відносинах

Луцький державний 
педагогічний інститут 
імені Лесі Українки, 
1993 р., Географія і 
біологія, вчитель 
географії і біології (КБ 
№902305)
Виконуються пп. 1, 3, 
4, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 20 
пункту 38 Ліцензійних 
умов
Стажування:
1) Семінар 
«Дистанційне 
навчання засобами 
Microsoft Office 365» 
(обсягом 108 годин) 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 24.03.2018 
р. – 15.11.2018 р. 
сертифікат б/н, 
виданий 20.12.2018 р.
2) Семінар 
«Використання 
можливостей Office 
365 у роботі 
викладача й 
дистанційному 
навчанні» (обсягом 54 
години) 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 26.11.2018 р. 
– 15.05.2019 р., 
сертифікат б/н, 
виданий 20.06.2019 р.
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), 8 жовтня 
2018 р.- 6 червня 2019 
р., диплом № 
4315/VI/2019 р.
4) Семінар 
«Електронне 
навчання й 
менеджмент в 
університеті: Office 
365» 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 06.03.2020 
р. –08.05.2020 р., 
сертифікат №609/20.
5) Семінар 
“Компетентнісне 
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 р. 
 6) Семінар 
“Електронне 
навчання: організація 
навчального процесу” 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 09.02.2022 
р. - 23.02.2022 р.  (30 
год.) Сертифікат б/н, 
виданий 18.05.2022 р. 
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Федонюк С. В. 
Технології 
менеджменту знань і 
відкрите 
співробітництво: навч. 
Посіб. (2-е видання, 
перероблене та 
доповнене). Луцьк: 
Вежа-друк, 2022. 154  
с
2. Федонюк С. 
Комунікація 
відкритого 
співробітництва для 
університету. 
Інноваційний 
університет і 
лідерство: проекти і 
мікропроекти - IV. 
Варшава: Fundacja 
“Instytut Artes 
Liberales”, 2020. С. 
177-188.
3. Федонюк С. В. 
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.
4. Федонюк С. В. 
Масове 
співробітництво в 
хмарних проєктах 
електронного 
навчання. 
Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
бізнесі: матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / М-во 
освіти і науки 
України; Київ. нац. ун-
т культури і мистецтв. 
Київ : Видавничий 
центр КНУКіМ, 2021. 
С. 291–293
П.1:
1. Федонюк С. 
Комунікаційні 



фактори білоруських 
протестів. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, № 
2 (8), 2020, с. 83-99.
2. Федонюк С. В. 
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.
3. Федонюк С., Ткачук 
А. Комунікативний 
складник сучасних 
протестів. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, № 1 
(9), 2021, С. 174-188.
4. Федонюк С. 
Політика ЄС в аспекті 
основних глобальних 
концепцій 
інформаційної (кібер) 
безпеки. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, № 
3 (11) 2021, С. 144-168
5. Федонюк С., 
Магдисюк С. 
Протистояння між 
США й Китаєм у сфері 
кібербезпеки.:  
Історико-політичні  
проблеми  сучасного  
світу: збірник  
наукових  статей. 
Чернівці: 
Чернівецький 
національний 
університет, 
2022.Т.45, с. 113–127.
6. Федонюк С., Карпук 
І. Концепції 
інформаційної 
безпеки в аспекті 
інтересів основних 
міжнародних акторів. 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, № 
2 (13). 2022, С.44-65.
П.3:
1. Федонюк С. 
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)
2. Федонюк С. В. 
Технології 
менеджменту знань і 
відкрите 
співробітництво: навч. 
посіб. (2-е видання, 
перероблене та 
доповнене). Луцьк: 
Вежа-друк, 2022. 154  
с.
3. Федонюк С. 
Міжнародні аспекти 
безпеки 
кіберпростору: 
монографія. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2022. 1 
електрон. опт. диск 
(CD-ROM). Об’єм 
даних 4,72 Мб. ISBN 
978-966-940-406-0
4. Fedoniuk S. 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.
П.4:
1. Федонюк С. В. 
Транспортна політика 
Європейського Союзу 
: електронний 
конспект лекцій. 42 с.;  
2. Федонюк С. В. 
Енергетична політика 
Європейського Союзу 
: електронний 
конспект лекцій. 39 с.;
3. Федонюк С. В. 
Охорона 
навколишнього 
середовища в ЄС : 
електронний конспект 
лекцій. 39 с.
4. Федонюк С. В. 
Політика зайнятості в 
Європейському Союзі 
: електронний 
конспект лекцій. 36 с.;
5. Федонюк С. В. 
Адміністративна 
співпраця в ЄС : 
електронний конспект 
лекцій. 39 с.;
6. Федонюк С. В. 
Польський досвід 
вступу до 
Європейського Союзу 
: електронний 
конспект лекцій. 50 с. 
П.8:
Член редакційної 
колегії іноземного 
наукового видання 
Language – Culture – 
Politics: International 
Journal (Польща, 
Index Copernicus).
П.9:
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 
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
П.10:
1. Експерт Проєкту 
Кафедра Жана Моне 
«Студії ЄС у СНУ 
(ВНУ) імені Лесі 
Українки» Програми 
ЄС «Еразмус +» (2019-
2022 рр.)
2. Учасник проєкту 
ERASMUS+ JEAN 
MONNET MODULE  
«Стратегічні 
комунікації ЄС: 
протидія 
деструктивним 
впливам» № 
101047033 – EUSCCDI 
– ERASMUS-JMO-
2021-HEI-TCH-RSCH 
(2022-2025 рр.)
П.12:
1. Федонюк С. В. 
Масове 
співробітництво в 
хмарних проєктах 
електронного 
навчання. 
Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
бізнесі: матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. / М-во 
освіти і науки 
України; Київ. нац. ун-
т культури і мистецтв. 
Київ : Видавничий 
центр КНУКіМ, 2021. 
С. 291–293.
2. Федонюк С. В. І ще 
раз про причини 
корупції. КОМА: 
кореспонденція 
міжнародної 
аналітики. 12.11.2018, 
https://bit.ly/3mv52mL

3. Федонюк С. В. І тут 
стирили. КОМА: 
кореспонденція 
міжнародної 



аналітики, 23.03.2018, 
https://bit.ly/2TA4X4J
4. Федонюк С. В. Про 
лідерів і лідерастів. 
КОМА: 
кореспонденція 
міжнародної 
аналітики, 02.02.2018, 
https://bit.ly/34zTJn5
5. 3% і “Телеграм” 
(2020) The Center for 
Strategic 
Communications 
Research, 
https://bit.ly/2G5pJ9g
6. Федонюк С. В. 
Масове 
співробітництво в 
хмарних проєктах 
електронного 
навчання. 
Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
бізнесі: матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. / М-во 
освіти і науки 
України; Київ. нац. ун-
т культури і 
мистецтв.– Київ : 
Видавничий центр 
КНУКіМ, 2021. С. 291–
293. 
7. Федонюк С., Ткачук 
А. Фонд  “рускій  мір”  
і просування ідеології 
кремля. Стратегічні  
комунікації  в  
контексті  безпекової  
політики:  
європейський  і 
глобальний рівні: 
матеріли Інтернет – 
конференції / за заг. 
ред. Н. Карпчук. 
Луцьк: ВНУ імені Лесі 
Українки, 2022, с. 60-
66.
8. Федонюк С.В., 
Оліферук В.В. 
Концепції 
інформаційної 
безпеки провідних 
міжнародних акторів. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції 
«Актуальні проблеми 
міжнародних відносин 
і регіональних 
досліджень». Луцьк, 
2021. 
П.14:
Керівництво  
періодичним 
виданням «КОМА: 
кореспонденція 
міжнародної 
аналітики» (журнал 
студентів факультету 
міжнародних 
відносин) - 5 
студентів.
https://komaprint.wor
dpress.com/
Керівництво 
проблемною групою 



“Дослідження 
стратегічних 
комунікацій” - Центр 
дослідження 
стратегічних 
комунікацій - 8 
студентів.
https://www.facebook.c
om/cscr.eenu
П.19:
Голова правління 
українсько-польської 
громадської спілки 
“ІНТЕГРА” (з 2014 р. – 
дотепер)
П.20:
Головний редактор 
науково-популярного 
журналу КОМА, 
кореспонденція 
міжнародної 
аналітики (з 2013 р. – 
дотепер)

126304 Тихомирова 
Євгенія 
Борисівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 004777, 

виданий 
19.01.2006, 

Диплом 
кандидата наук 

ФC 004637, 
виданий 

03.11.1982, 
Атестат 

доцента ДЦ 
013512, 

виданий 
22.06.1989, 

Атестат 
професора 

12ПP 004768, 
виданий 

19.04.2007

39 Сучасні 
проблеми 
міжнародних 
відносин та 
глобального 
розвитку

Московський 
державний 
університет імені  М. 
В. Ломоносова, 1978 
р., Науковий 
комунізм, викладач 
наукового комунізму 
(Г-1 № 342834)
Свідоцтво про 
розлучення IV-МЮ № 
250613 від 14.10.1980 
р.
Виконуються пп. 1, 3, 
7, 8, 10, 14 пункту 38 
Ліцензійних умов
Стажування:
Семінар «Електронне 
навчання й 
менеджмент в 
університеті: Office 
365» 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 06.03.2020 
р. – 08.05.2020 р., 
сертифікат № 608/20.
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Тихомирова Є.Б. 
Стратегічне 
партнерство ЄС і країн 
ЛАК: інформаційно-
комунікаційний 
ракурс. Стратегічне 
партнерство в 
міжнародних 
відносинах: 
монографія. К.: 
Вадекс, 2018. С. 301-
343.
2. Тихомирова Є.Б. 
Пріоритети 
стратегічних 
комунікацій у сфері 
зовнішньої і 
безпекової політики 
ЄС. Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах: 
монографія. К.: 
Вадекс, 2019. С.181-
218.
3. Тихомирова Є.Б. 
Модернізація у сфері 



кліматичних змін і 
кліматичної  
дипломатії. Глобальні 
тренди міжнародних 
відносин: монографія. 
К.: Вадекс, 2020, С. 
320-353.
4. Тихомирова Є.Б. 
Особливості 
формування іміджу 
РФ у пост біполярний 
період розвитку 
міжнародних 
відносин. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, № 1 
(9), 2021,  С.125-138.
5. Тихомирова Є.Б. 
ЄС: проекти з протидії  
сфабрикованим 
новинам. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
Луцьк, 2019, № 1 (5), 
С. 53-63.
П.1:
1. Тихомирова Є.Б.До 
питання про 
кліматичну 
дипломатію. Вісник 
НУ "Юридична 
академія України 
імені Ярослава 
Мудрого". Серія: 
філософія, філософія 
права, політологія, 
соціологія, 2018, Т. 2, 
№ 37, С. 127-139. 
2. Тихомирова Є.Б. 
Інфомаційно-
комунікаційний 
супровід кліматичної 
дипломатії. Медіа-
форум: аналітика, 
прогнози, 
інформаційний 
менеджмент: зб. наук. 
праць. Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-
т, 2018, Вип. 6, С. 11-
21.
3. Тихомирова Є.Б. 
Зміна клімату як 
складова 
міжнародних програм 
безпеки. Вісник 
Львівського 
університету. Серія: 
Міжнародні 
відносини. Львів, 
2018, № 44. С. 22–31.
4. Тихомирова Є.Б. 
Особливості сучасної 
кліматичної 
дипломатії. 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
2018, №3 (3), С. 18-23.
5. Тихомирова Є.Б. 
ЄС: проекти з протидії  
сфабрикованим 
новинам. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
Луцьк, 2019.№ 1 (5), С. 
53-63.



6. Тихомирова Є.Б. 
Російська фабрика 
тролів проти України. 
Журнал 
європейського і 
порівняльного права, 
Вип. 12 (1-2), 2020, С. 
49-52. 
7. Тихомирова Є.Б. 
Російська 
інформаційна війна: 
теоретичні та 
практично прикладні 
аспекти. Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету ім. Лесі 
Українки, Луцьк, 
2020, № 2(406), С. 98-
105.
8. Тихомирова Є.Б. 
Особливості 
формування іміджу 
РФ у пост біполярний 
період розвитку 
міжнародних 
відносин. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, № 1 
(9), 2021. 125-138 с.
П.3:
1. Тихомирова 
Є.Б.Пріоритети 
стратегічних 
комунікацій у сфері 
зовнішньої і 
безпекової політики 
ЄС.  Стратегічні 
комунікації: 
підручник.  К.: Вадекс, 
2019.  С.181-218.
2. Тихомирова Є.Б. 
Кліматична політика. 
Європейський Союз: 
навч. посіб. / А. О. 
Бояр (кер. авт. кол.), 
Н. П. Карпчук, Н. І. 
Романюк та ін.; за ред. 
А. О. Бояра, С. В. 
Федонюка. Київ: ФОП 
Маслаков, 2020, С. 
323-337.
3. Тихомирова Є.Б. 
Стратегічне 
партнерство ЄС і країн 
ЛАК: інформаційно-
комунікаційний 
ракурс.  Стратегічне 
партнерство в 
міжнародних 
відносинах: 
монографія. К.: 
Вадекс, 2018. С.301-
343.
4. Tykhomyrova 
Ye.Information and 
Communication Factor 
of Climate Diplomacy 
as a Component 
International Security 
Programs. International 
and National Security: 
Politics, Information, 
Ecology, Economy: 
collective monograph / 
ed. A. Mytko. Kyiv: 
MPBP «Hordon», 2018. 
P. 181-205.
5. Тихомирова Є.Б. 



Пріоритети 
стратегічних 
комунікацій у сфері 
зовнішньої і 
безпекової політики 
ЄС. Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах: 
монографія. К.: 
Вадекс, 2019. С.181-
218.
6. Тихомирова Є.Б. 
Модернізація у сфері 
кліматичних змін і 
кліматичної  
дипломатії. Глобальні 
тренди міжнародних 
відносин: монографія. 
К.: Вадекс, 2020, С. 
320-353.
7. Тихомирова Є.Б. 
Концепт кліматичної 
справедливості. 
Wissenschaft für den 
modernen menschen 
wirtschafts, 
management, 
marketing, tourismus, 
rechts und 
politikwissenschaften: 
monographic, series 
«European Science» 
Book 4. Part 6, 2021, 
PP.123-136.
П.7:
До 2021р. член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 76.051.03 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича, 
23.00.02 – Політичні 
інститути та процеси., 
23.00.04 – Політичні 
проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку
П.8:
2010-2020 рр. - 
головний редактор 
Наукового вісника 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки, – 
Луцьк, СНУ імені Лесі 
Українки серія 
«Міжнародні 
відносини»
П.10:
Участь у спільному 
українсько-
польському науково-
дослідному проєкті 
«Інформаційна війна 
як новий вимір 
геополітичної 
ривалізації» (2018-
2019 рр.).
П.14:
Галузева конкурсна 
комісія ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«міжнародні 
відносини, суспільні 



комунікації та 
регіональні студії» у 
2019/2020 
начальному році.

358161 Крисанова 
Тетяна 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Іноземної 
філології

Диплом 
доктора наук 
ДД 010536, 

виданий 
26.11.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005392, 
виданий 

12.01.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012633, 
виданий 

15.06.2006

23 Іноземна мова 
для 
академічних 
цілей

Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки, 1994 р., 
Англійська та 
німецька мови, 
вчитель англійської 
мови та німецької 
мови середньої школи 
(ЛК № 001233)
Виконуються пп. 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19 
пункту 38 Ліцензійних 
умов
Науково-педагогічне 
стажування для 
викладачів вищої 
освіти «Teaching and 
research in a 
contemporary 
university: challenges, 
solutions, and 
perspectives» в обсязі 6 
кредитів ECTS (180 
год.), Білостоцький 
державний 
університет (Польща), 
05.04 – 14.05.2021 р., 
сертифікат № 29 від 
14.05.2021 р.
Навчання в 
докторантурі, 
Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, кафедра 
ділової іноземної 
мови та перекладу, 
01.09.2018 р. – 
31.08.2020 р., наказ 
№ 0302-3/455 від 
02.07.2018 р. Наукове 
стажування в рамках 
Першого 
Всеукраїнського 
дигітального освітньо-
наукового проєкту.
Декада запрошених 
лекторів 
«Лінгвістичні 
дослідження під 
мікроскопом 
сучасного науковця: 
виклики, дискусії, 
перспективи» в обсязі 
0,5 кредитів (15 год.), 
Херсонський 
державний 
університет, 30.11 -
04.12.2020 р., 
сертифікат від 
04.12.2020 р.
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Krysanova T. & 
Shevchenko I. 
Conceptual Blending in 
Multimodal 
Construction of 
Negative Emotions in 
Film. Text-Image-
Music: Crossing the 
Borders. Intermedial 
Conversations on the 
Poetics of Verbal, Visual 
and Musical Texts. In 



Honour of Prof. 
Elzbieta Chrzanowska-
Kluczewska. Series: 
Text – Meaning – 
Context: Cracow 
Studies in English 
Language, Literature 
and Culture. Andrzej 
Pawelec, Aeddan Shaw 
and Grzegorz Szpila 
(Eds.). Vol. 19. Peter 
Lang, 2021. Р. 357–371. 
DOI:https://doi.org/10.
3726/b18012 (Scopus)
2. Крисанова Т. А., 
Шевченко І. С. 
Інтерсеміозис 
негативних емоцій у 
кінодискурсі: 
психолінгвістичний 
ракурс.  
Psycholinguistics. 
Психолінгвістика. 
Психолингвистика: 
зб. наук. праць. Серія: 
Філологія. Переяслав-
Хмельницький, 2019. 
Вип. 25 (2). C. 117–137.  
(Web of Science)
П.1:
1. Крисанова Т., 
Шевченко І. 
Інтерсеміозис 
негативних емоцій у 
кінодискурсі: 
психолінгвістичний 
ракурс.  
Psycholinguistics. 
Психолінгвістика. 
Психолингвистика: 
зб. наук. праць. Серія: 
Філологія. Переяслав-
Хмельницький, 2019.  
Вип. 25 (2). C. 117–137.  
(Web of Science)
2. Крисанова Т. А. 
Мультимодальна 
актуалізація 
негативних емоцій в 
англомовному 
кінодискурсі. Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія 
Іноземна філологія. 
Методика викладання 
іноземних мов. 2020. 
№ 92. С. 16–22.
3. Krysanova T. & 
Shevchenko I. 
Conceptual Blending in 
Multimodal 
Construction of 
Negative Emotions in 
Film. Text-Image-
Music: Crossing the 
Borders. Intermedial 
Conversations on the 
Poetics of Verbal, Visual 
and Musical Texts. In 
Honour of Prof. 
Elzbieta Chrzanowska-
Kluczewska. Series: 
Text –Meaning – 
Context: Cracow 
Studies in English 
Language, Literature 
and Culture. Andrzej 
Pawelec, Aeddan Shaw 
and Grzegorz Szpila 



(Eds.). Vol. 19. Peter 
Lang, 2021. Р. 357–371. 
(Scopus)
4. Krysanova T. 
Constructing negative 
emotions in cinematic 
discourse: a cognitive-
pragmatic perspective. 
Cognition. 
Communication. 
Discourse. 2019. № 19. 
С. 55–77.
5. Verbytska A., 
Krysanova T. 
DISTRESS in English 
media: integrating 
cognitive-discursive 
and computational 
approaches. Cognition. 
Communication. 
Discourse. Series 
Philology. 2020. № 21. 
С. 73–93.
П. 3:
1. Krysanova T. A. 
Multimodal Character 
of Cinematic Emotions. 
Ukraine – Canada: 
Modern Scientific 
Studies: Сollective 
Monograph (in three 
books). Book 3. Lutsk : 
Vezha-Druk, 2018. Р. 
77–85 (ISBN 978-966-
940-167-0)
2. Krysanova T. & 
Shevchenko I. 
Conceptual Blending in 
Multimodal 
Construction of 
Negative Emotions in 
Film. Text-Image-
Music: Crossing the 
Borders. Intermedial 
Conversations on the 
Poetics of Verbal, Visual 
and Musical Texts. In 
Honour of Prof. 
Elzbieta Chrzanowska-
Kluczewska. Series: 
Text – Meaning – 
Context: Cracow 
Studies in English 
Language, Literature 
and Culture. Andrzej 
Pawelec, Aeddan Shaw 
and Grzegorz Szpila 
(Eds.). Vol. 19. Peter 
Lang, 2021. Р.357–371. 
П.4:
1. Крисанова Т. А. 
Хрестоматія з 
теоретичної фонетики 
англійської мови: 
навч.-метод. 
матеріали. Луцьк, 
2018. 80 с.
2. Вербицька А. Е., 
Гончарук С. В., 
Крисанова Т. А. 
Лексичний мінімум з 
англійської мови : 
навч.-метод. 
матеріали. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. 56 с.
3. Одарчук Н. А., 
Крисанова Т. А. 
Комунікативна 
лінгвістика: навч.-
метод. комплекс. 
Луцьк : Вежа-Друк, 



2021. 64 с.
П. 5:
Aктуалізація 
негативних емоцій в 
англомовному 
кінодискурсі: 
когнітивно-
комунікативний і 
семіотичний аспекти. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 
– германські мови. 
Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, спецрада Д 
064.051.27, 26.09.2020 
р.
П.6:
Вербицька А. Е. 
Концепт 
DISTRESS/ДИСТРЕС в 
англомовному медіа-
дискурсі: когнітивно-
комунікативний 
аспект. Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 
– германські мови.  
Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, спецрада Д 
064.051.27, 2018 р.
П.7:
Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій у 
класичних спецрадах:
Годісь Ю. Я. 
Комунікативно-
когнітивні засади 
мотиваційного жанру 
«мистецтво успіху» 
(на матеріалі 
англомовних текстів). 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 
– германські мови. 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019 р.
П.8:
Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України – Вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
Германістика та 
міжкультурна 
комунікація 
[головний редактор О. 
В. Ребрій]. З 2019 р. – 
дотепер.
П.10:
Участь у 
міжнародному 
науковому та 



освітньому проєкті 
International Academic 
and Teaching Exchange 
Project (Otto von 
Guericke Universitat 
Magdeburg), 01.11 – 
05.11.2021 р.
П.12:
Krysanova T. Meaning-
Making In US Political 
Campaign Advertising: 
Multimodal 
Perspective. 
International 
conference at the 
University of Lorraine 
(Nancy) «Political 
Discourse: New 
Approaches to New 
Challenges?» (7-th and 
8-th March, 2022, 
France): book of 
abstracts. University of 
Lorraine, 2022. P. 22.
2. Krysanova T. 
Multisemiotic patterns 
of constructing FEAR in 
horror films. 
International 
Conference 
«Theoretical and 
Analytical 
Multimodality Studies» 
(December 9−10, 2021, 
Poland): book of 
abstracts. University of 
Wrocław, 2021. P. 17.
3. Крисанова Т. А., 
Шевченко І. С. Емоція 
в кінодискурсі: 
інтерфейс «слово – 
зображення – звук». 
Інтермедіальність на 
перетині наукових 
парадигм : 
ретроспектива і 
сучасність : Матеріали 
ІІІ Міжнародної 
наукової конференції 
УАКЛіП / КНЛУ, Київ, 
20−21 травня 2021 р. 
Київ : Видавничий 
центр КНЛУ, 2021. С. 
45.
4. Крисанова Т. А. 
Концептуалізація 
емоції суму в 
мультимодальному 
дискурсі (на матеріалі 
англомовного 
кінодискурсу). 
Виклики та парадокси 
соціальної взаємодії в 
постмодерному світі: 
лінгвістичний та 
психологічний 
аспекти: матеріали ІІ 
Міжнар.наук.-
практ.конф. (15-16 
квітня 2021 р.). Луцьк, 
2021. С. 58–62.
5. Шевченко І. С., 
Крисанова Т. А. 
Смислотворення в 
мультимодальному 
дискурсі: методологія 
аналізу. Тези 
доповідей IX 
Міжнародного 
заочного наукового 
форуму «Сучасна 



германістика: мова і 
світ людини». Харків : 
ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, 2020. С. 
127–129.
6. Krysanova T. A. 
Principles of Emotive 
Meaning-Making in 
Cinematic Discourse. 
Homo Universitatis: 
Тези доповідей ХX 
ювілейної наукової 
конференції з 
міжнародною участю 
«Каразінські читання: 
Людина. Мова. 
Комунікація». Харків : 
ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, 2021. C. 24–
26.
П.19:
Член Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українська асоціація 
когнітивної 
лінгвістики і поетики» 
(УАКЛіП) з 2017 р. – 
дотепер.
Член Міжнародної 
асоціації літературної 
семантики 
(International 
Association of Literary 
Semantics) з 2018 р. – 
дотепер.
Член громадської 
організації  
«Асоціація викладачів 
англійської мови 
«ТІСОЛ – Україна» 
(TESOL – Ukraine), 
міжнародної філії 
TESOL, Inc. (свідоцтво 
№ 1016 від 24.01.2022 
р. (№221017г).

166402 Бояр Андрій 
Олексійович

Завідувач 
кафедри - 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

070502 
Економічна і 

соціальна 
географія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 004695, 

виданий 
15.12.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018991, 
виданий 

21.05.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023015, 
виданий 

17.06.2010, 

16 Академічна 
доброчесність 
та наукова 
етика

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 7, 8, 10, 13, 14, 19 
пункту 38 Ліцензійних 
умов
Стажування: 1) 
Дистанційне навчання 
«Основи 
інтелектуальної 
власності», Академія 
Всесвітньої організації 
інтелектуальної 
власності (WIPO), м. 
Женева (Швейцарія), 
2018 р.
2) Семінар 
«Електронне 
навчання й 
менеджмент в 
університеті: OFFICE 
365», СНУ імені Лесі 
Українки, 2020 р.
3) Серія вебінарів 
«Академічна 
доброчесність у 
системі внутрішнього 
забезпечення якості 
освіти», Американські 
ради в Україні, 
Національне 



Атестат 
професора AП 

001149, 
виданий 

15.10.2019

агентство із 
забезпечення якості 
освіти України, 2020 
р.
4) Серія вебінарів 
«Робота з даними та 
напрацювання 
стратегій для 
посилення 
академічної 
доброчесності та 
якості», Американські 
ради в Україні, 
Національне 
агентство із 
забезпечення якості 
освіти України, 2021 р.
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Boiar A. O., 
Shmatkovska T. O., 
Stashchuk O. V. 
Towards the Theory of 
Supranational Finance. 
Cogent Business & 
Management. – 2018. 
№ 5(1).  
https://doi.org/10.1080
/23311975.2018.148259
4 (Web of Science, 
Scopus)
2. Бояр А. О. 
Таксономія 
бюджетних відносин. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія Економіка. 
2018. № 11(39). С. 4-8. 
DOI: 10.25264/2311-
5149-2018-11(39)-4-8 
(Index Copernicus, 
EBSCO, ULRICHS, 
Research Bible, 
CiteFactor, РИНЦ)
3. Boiar A. O. 
Optimizing the 
Structure of the 
European Union 
Budget Expenditure. 
Prague Economic 
Papers. 2019. № 28(3). 
P. 348–362. 
https://doi.org/10.1826
7/j.pep.698 (Scopus, 
Web of Science) 
4. Boiar A. O. 
Differences in 
Integration Utility of 
the EU Member States. 
Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, 
право. 2020. № 2 
(109). C. 56–66. 
https://doi.org/10.3161
7/zt.knute.2020(109)04
(Index Copernicus, 
Україніка наукова, 
Google Scholar)
5. Stashchuk O., Boiar 
A., Shmatkovska T., 
Dziamulych M., Skoruk 
O., Tesliuk S., Zintso Y. 
Analysis of Fiscal 
Efficiency of Taxation 
in the System of Filling 
Budget Funds in 
Ukraine. AD ALTRA: 
Journal of 



Interdisciplinary 
Research. № 11 (1). 
Special issue XVII. 
2021. P. 47–51. (Web of 
Science)
6. Бояр А. О. Новітні 
імперативи 
трансформації 
бюджетної системи 
ЄС. Зовнішня 
торгівля: економіка, 
фінанси, право. Серія 
Економічні науки. 
2022. № 2.  С. 107–123. 
https://doi.org/10.3161
7/3.2022(121)09
П.1:
1. Boiar A. O., 
Shmatkovska T. O., 
Stashchuk O. V. 
Towards the Theory of 
Supranational Finance. 
Cogent Business & 
Management. 2018. № 
5(1). 
https://doi.org/10.1080
/23311975.2018.148254 
(Web of Science, 
Scopus)
2. Бояр А. О. 
Таксономія 
бюджетних відносин. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія Економіка. 
2018. № 11(39). С. 4-8. 
DOI: 10.25264/2311-
5149-2018-11(39)-4-8 
(IndexCopernicus, 
EBSCO, ULRICHS, 
Research Bible, 
CiteFactor)
3. Boiar A. O. 
Optimizing the 
Structure of the 
European Unio Budget 
Expenditure. Prague 
Economic Papers. 2019. 
№ 28(3). P. 348–362. 
https://doi.org/10.1826
7/j.pep.698 (Scopus, 
Web of Science)
4. Stashchuk O., Boiar 
A., Shmatkovska T., 
Dziamulych M., Skoruk 
O., Tesliuk S., Zintso Y. 
Analysis of Fiscal 
Efficiency of Taxation 
in the System of Filling 
Budget Funds in 
Ukraine. AD ALTRA: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research. № 11 (1). 
Special issue XVII. 
2021. P. 47–51. (Web of 
Science)
5. Бояр А. О., Щербата 
Н. З. Метаморфоза 
системи охорони прав 
інтелектуальної 
власності у 
Європейському Союзі. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2021. 
№ 4(28). С. 16–24. 



DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2786-4618-2021-04-
16-24
6. Бояр А. Новітні 
імперативи 
трансформації 
бюджетної системи 
ЄС. Зовнішня 
торгівля: економіка, 
фінанси, право. 2022. 
№ 2. C. 107-123. Серія. 
Економічні науки. 
DOI: 
https://doi.org/10.3161
7/3.2022(121)09 (Index 
Copernicus, Research 
Bible).
П.3:
1. Boiar A. O. Budgetary 
Security of the 
European Union: the 
Structure of 
Expenditures. 
International and 
National Security: 
Politics, Information, 
Ecology, Economy: 
monograph / ed. by A. 
Mytko. Kyiv : MPBP 
«Hordon», 2018. P. 
260–280.
2. Бояр А. О. 
Інституції 
Європейського Союзу. 
Європейський Союз: 
навч. посіб. / [А. О. 
Бояр (кер. авт. кол.), 
Н. П. Карпчук, Н. І. 
Романюк та ін.]; за 
ред. А. О. Бояра, С. В. 
Федонюка. Київ : ФОП 
Маслаков, 2020. С. 
39–63.
П.4: 
Робочі навчальні 
програми курсів 1. 
Методологія 
міжнародних 
економічних 
досліджень 
(https://evnuir.vnu.edu
.ua/handle/123456789/
16481) 
2. Міжнародна 
економічна інтеграція 
(https://evnuir.vnu.edu
.ua/handle/123456789/
16479). 
3. Організація бізнесу 
і конкурентна 
розвідка(https://evnui
r.vnu.edu.ua/handle/12
3456789/15413). 
4. Вступ до фаху 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» 
(https://evnuir.vnu.edu
.ua/handle/123456789/
16491). 
5. Актуальні проблеми 
сучасної економічної 
аналітики 
(https://evnuir.vnu.edu
.ua/handle/123456789/
15411). 
П.7: 
Член спеціалізованої 
вченої ради K 
32.051.06 з правом 



прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна економіка 
та 08.00.08 – гроші, 
фінанси та кредит.
П.8: 
1. Член редколегії 
журналу 
«Економічний 
часопис СНУ імені 
Лесі Українки» 
(https://echas.vnu.edu.
ua/index.php/echas/ab
out/editorialTeam) 
2016 р. – дотепер.
2. Член редколегії 
журналу «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 
(https://relint.vnu.edu.
ua/index.php/relint/ab
out/editorialTeam) 
2017 р. – дотепер.
П.10: 
1) Проєкт «Кафедра 
Жана Моне «Студії ЄС 
у ВНУ імені Лесі 
Українки» програми 
ЄС «Еразмус+», 
координатор проєкту, 
2019–2022 рр. 
(https://eenujeanmonn
et.wordpress.com/). 
2) Проєкт «Ініціатива 
Академічної 
доброчесності та 
якості освіти –
Academic IQ», 
Американські ради з 
міжнародної освіти в 
Україні за сприяння 
Посольства США в 
Україні, Міністерства 
освіти і науки України 
та Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти України, 
учасник проєктної 
команди від ВНУ імені 
Лесі Українки, з 2020 
р. 
(https://ra.vnu.edu.ua/
akademichna_dobroche
snist/academic-iq/).
П.13: 
ОК Міжнародна 
економічна інтеграція 
(2-й курс ОПП 
Міжнародні 
економічні відносини, 
факультет 
міжнародних відносин 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2019/2020, 
2020/2021 та 
2021/2022 н. р. (64 
аудиторні години)); 
ОК Вступ до фаху 
(ОПП Міжнародні 
економічні відносини, 
факультет 



міжнародних відносин 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2019/2020, 
2020/2021 та 
2021/2022 н. р. (64 
аудиторні години)).
П.14: 
Керівництво постійно 
діючою студентською 
проблемною групою 
«Сучасні моделі 
міжнародної 
економічної 
інтеграції» (8 
студентів).
П.19: 
Член Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українська асоціація 
європейських студій» 
(УАЄС)» (з 2019 р.).

349369 Макарук 
Лариса 
Леонідівна

Доцент (0.5 
ст.), 
Суміщення

Іноземної 
філології

Диплом 
магістра, 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

030505 
Прикладна 
лінгвістика, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009208, 

виданий 
26.02.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014305, 
виданий 

31.05.2013, 
Атестат 

доцента AД 
000971, 
виданий 

05.07.2018

14 Іноземна мова 
для 
академічних 
цілей

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19 
пункту 38 Ліцензійних 
умов
Стажування у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки в рамках 
роботи лінгвістичного 
семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського 
мовознавства» (54 
год.), сертифікат, 
серія н/к № 537/21; 
виданий у червні 2021 
р.
Стажування у 
Куявінському 
університеті м. 
Вроцлава «Philological 
Sciences and 
Translation Studies: 
European Potential» 
(15 год.), сертифікат 
№ FC-910051 – KSW; 
виданий у липні 2021 
р.
Стажування в 
Collegium Civitas, 
Варшава, Республіка 
Польща 
«Іnternationalization of 
Higher Education. 
Organization of the 
International Process 
and Innovative 
Teaching Methods in 
Higher Education 
Institutions in Poland», 
23.06.2020 р.– 
15.07.2020 р. (120 
год.), сертифікат № 
52/2020; виданий 
15.07.2020 р.
Стажування у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки в рамках
роботи лінгвістичного 
семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського 
мовознавства» (54 
год.), сертифікат, 



серія н/к № 212/18; 
виданий у вересні 
2020 р.
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1.Макарук Л. Л. 
Паралінгвальні засоби 
як механізми впливу 
та маніпуляції в 
сучасному 
англомовному 
мультимодальному 
рекламному дискурсі. 
Psycholinguistics. 
Психолингвистика: 
зб. наук праць. Серія 
«Філологія». 
Переяслав-
Хмельницький : ФОП 
Домбровська Я. М., 
2018.  Вип. 23 (2). С. 
148– 164 (Web of 
Science).
2.Makaruk L. L. Font 
and Colour Attributes 
as Manipulated in Mass 
Media Texts: 
Psycholinguistic 
Implications. East 
European Journal of 
Psycholinguistics. Lutsk 
: Lesya Ukrainka 
Eastern European 
National University, 
2020. Vol. 7. No. 2. P. 
201–213 (Scopus).
П.1:
1. Макарук Л. Л. 
Конструювання 
англомовних 
мультимодальних 
текстів: 
експериментальні 
тенденції чи нове 
бачення писемної 
інтеракції. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
Лінгвістика: зб. наук. 
пр. / Херс. держ. ун-т. 
Херсон : ХДУ, 2018. 
Вип. 34. С. 116–121.
2. Макарук Л. Л. 
Мультимодальні 
засоби репрезентації 
заборони в 
англомовних 
інфографічних 
текстах у період 
пандемії COVID-19. 
Проблеми 
гуманітарних наук:  
зб. наук. пр. Серія: 
Філологія. Дрогобич : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 
Вип. 47. С. 112–117. 
URL: 
https://doi.org/10.2491
9/2522-4565. – 25929 
3. Макарук Л. Л. 
Кореляція вербальних 
та невербальних 
компонентів у корпусі 
англомовних 
масмедійних 
мультимодальних 
текстів. Актуальні 
питання іноземної 



філології: наук. журн. 
/ редкол.: І. П. Біскуб 
(гол. ред.) та ін. Луцьк 
: Східноєвроп. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, 
2019. № 10. С. 210–
219.
4. Макарук Л. Л. 
Візуальні засоби 
репрезентації 
проксемічних 
обмежень в 
англомовних 
інфографічних 
текстах, присвячених 
Сovid-19. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія: Філологія. 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2021. Вип. 10 
(78). С. 121–126.
5. Макарук Л. Л. Типи 
англомовних 
мультимодальних 
інфографічних текстів 
на тематику COVID-
19. Science and 
Education. A New 
Dimension. Philology. 
Budapest, 2021. IX 
(76). Issue: 260. Nov. 
2021. P. 41–46.
П.3: 
1. Макарук Л. Л. 
Мультимодальна 
лінгвістика: 
комунікативно-
прагматичний вимір. 
Філософія, 
суспільство, мова: 
монографія / Л. Л. 
Макарук, І. П. Біскуб, 
А. Л. Данильчук. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. 224 с.
2. Макарук Л. Л. 
Мультимодальність 
сучасної англомовної 
масмедійної писемної 
комунікації: 
монографія. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2018. 424 
с.
3. Макарук Л. Л. 
Мультимодальна 
лінгвістика та її 
метамова. Philological 
Science and Eduction: 
Transformation and 
Development Vectors: 
Collective Monograph. 
Vol.1. Riga, Latvia : 
Baltija Publishing, 
2021. P. 304–339.
П.4:
 1. Макарук Л. Л. 
Applied and corpus 
linguistics: методичні 
рекомендації з курсу 
для студентів-
магістрів факультету 
іноземної філології. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. 60 с.
2.  Макарук Л. Л. 
Методичні 
рекомендації з курсу 
«Communicative 



Linguistics». Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. 50 с.
3. Макарук Л. Л. 
Методичні 
рекомендації з курсу 
«Visual 
Communication». 
Луцьк : Вежа-Друк,  
2021. 40 с.
П.5: 
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 
– германські мови 
(04.11.2019 р., ДД № 
009208 від 26.02.2020 
р.)
П.6: 
Світліковська Олена 
Андріївна, 10.02.04 – 
германські мови (ДК 
№ 060375), наказ 
МОН України № 735 
від 29.06.2021 р.
Заблоцький Юрій 
Валерійович, 10.02.04 
– германські мови (ДК 
№ 063272), наказ 
МОН України № 1290 
від 30.11.2021 р.
П.7:
Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій у 
класичних спецрадах:
1. Максименко О. В. 
Актуалізація жестово-
вербальних 
висловлень в 
американському 
розважальному 
телеінтерв’ю. 10.02.04 
– германські мови 
(Чернівецький 
національний 
уніеврситет імені 
Юрія Федьковича, 17 
жовтня 2019 р.) 
2. Боднар І. М. 
Концептосфера 
ОСВІТА в англійській 
мові (національно-
маркований та 
індивідуально-
авторський аспекти). 
10.02.04 – германські 
мови (Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 26 
листопада 2019 р.) 
3. Чайковська О. Ю. 
Лінгвостилістичні 
характеристики 
теленовин у 
комунікативно-
прагматичному 
аспекті (на матеріалі 
німецької мови). 
10.02.04 – германські 
мови (Запорізький 
національний 
уніеврситет, 12 лютого 
2020 р.)
4. Ущаповська І. В. 
Структурно-
семантичні, 
соціолінгвальні та 
прагматичні 



параметри мови 
бренду: 
мультимодальний 
підхід (на матеріалі 
англомовних брендів 
кави). 10.02.04 – 
германські мови 
(Запорізький 
національний 
університет, 30 
вересня 2020 р.)
Робота в разових 
спеціалізованих радах 
із захисту дисертацій 
на здобуття ступеня 
доктора філософії:
1. Лозицька М. П. 
Лінгвокультурний та 
прагматичний 
аспекти гендерно 
маркованих 
фразеологізмів 
сучасної німецької 
мови. Голова разової 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 32.051.007 у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки із захисту 
дисертації на здобуття 
ступеня доктора 
філософії з галузі 
знань 03 Гуманітарні 
науки за 
спеціальністю 035 
Філологія, 29 квітня 
2021 р.
2. Черемисіна Г. О. 
Об’єктивація 
лінгвокультурного 
концепту WEALTH 
інноваційними 
одиницями в 
американській мовній 
картині світу. Опонент 
у разовій 
спеціалізованій вченій 
раді ДФ 17.051.029 у 
Запорізькому 
національному 
університеті із захисту 
дисертації на здобуття 
ступеня доктора 
філософії з галузі 
знань 03 Гуманітарні 
науки за 
спеціальністю 035 
Філологія, 24 червня 
2021 р.
3. Цилюрик Т. В. 
Креолізація та 
персуазивність 
соціальної реклами 
Великої Британії та 
Німеччини (на 
матеріалі англійської 
та німецької мов). 
Опонент у разовій 
спеціалізованій вченій 
раді ДФ 26.001.181 у 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка із 
захисту дисертації на 
здобуття ступеня 
доктора філософії з 
галузі знань 03 
Гуманітарні науки за 
спеціальністю 035 



Філологія, 23 липня 
2021 р. 
4. Широкова І. І. 
Специфіка та 
мультимодальні 
засоби актуалізації 
індивідуально-
авторської картини 
світу В. Блейка. 
Опонент у  разовій 
спеціалізованій вченій 
раді ДФ 17.051.046 у 
Запорізькому 
національному 
університеті із захисту 
дисертації на здобуття 
ступеня доктора 
філософії з галузі 
знань 03 Гуманітарні 
науки за 
спеціальністю 035 
Філологія, 10 грудня 
2021 р.
5. Мелещенко О. О. 
Дискурсивні стратегії 
англомовного 
політичного твітінгу 
Дональда Трампа: 
когнітивний 
мультимодальний 
аналіз. Опонент у  
разовій 
спеціалізованій вченій 
раді ДФ 64.051.045 у 
Харківському 
національному 
університеті імені В. 
Н. Каразіна із захисту 
дисертації на здобуття 
ступеня доктора 
філософії з галузі 
знань 03 Гуманітарні 
науки за 
спеціальністю 035 
Філологія, 30 грудня 
2021 р.
 Опонування 
докторських 
дисертацій:
1. Семеніст І. В. Мовна 
комунікація в 
цифровому 
середовищі: моделі, 
засоби, механізми (на 
матеріалі інновацій 
європейських та 
азійських варіантів 
англійської мови). 
10.02.04 – германські 
мови (Запорізький 
національний 
університет, 17 грудня 
2021 р.)
2. Гордієнко О. В. 
Термінологічна 
лексикографія у 
формуванні 
глобального 
наукового простору 
галузі медицини (на 
матеріалі 
англомовних 
медичних словників). 
10.02.04 – германські 
мови (Запорізький 
національний 
університет, 18 грудня 
2021 р.)
П.8: Упродовж 2016–
2020 рр. – член 
редколегії фахового 



наукового журналу 
«Актуальні питання 
іноземної філології» 
(наказ МОН України 
№ 515 від 16 травня 
2016 року).
З листопада 2021 р. – 
головний редактор 
фахового наукового 
журналу «Актуальні 
питання іноземної 
філології», категорія 
«Б» (наказ МОН 
України № 1290 від 
30.11.2021 р.). 
П.9: Голова секції 
«Україна у мінливому 
світі: інклюзивне, 
інноваційне, мисляче 
суспільство» 
експертної ради МОН 
України для 
проведення 
експертизи проєктів 
молодих вчених.
Член Ради молодих 
учених при МОН 
України (наказ № 
1130 від 25.10.2021 р.)
П.14: 
1. Керівництво 
постійно діючою 
проблемною групою 
«Мультимодальна 
лінгвістика» (8 
студентів) (із 2013 р. і 
дотепер).
2. Приймачок О., 
переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт з германських 
мов і літератур 
(диплом І ступеня 
2020 р.).
П.15: 
1. Голова журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України». Секція 
«Мовознавство», 2021 
р., 2022 р.
П.19: Член 
міжнародної 
лінгвістичної асоціації 
«Societas Linguistica 
Europaea» з 2018 р. і 
дотепер.

67686 Карпчук 
Наталія 
Петрівна

Професор-
завідувач, 
Основне 
місце 
роботи

Міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 006116, 

виданий 
13.12.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029473, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018980, 

25 Стратегічні 
комунікації ЄС

Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки, 1995 р., 
Англійська та 
німецька мови, 
вчитель англійської та 
німецької мов (ЛП № 
000573)
Виконуються пп. 1, 3, 
4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 
пункту 38 Ліцензійних 
умов



виданий 
18.04.2008, 

Атестат 
професора AП 

003359, 
виданий 

30.11.2021

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 б/н, 
виданий 31 травня, 
2018 р. 
2.Сертифікований 
семінар «Дистанційне 
навчання засобами 
Microsoft Office 365»  
СНУ імені Лесі 
Українки, факультет 
міжнародних 
відносин, 24.03.2018 
р. – 15.11.2018 р. (108 
години) Сертифікат 
б/н, виданий 
20.12.2018 р.
3.Онлайн-навчання з 
медіаграмотності для 
викладачів ЗВО та 
ІППО: проєкт 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» IREX, 
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 
(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.
5.Он-лайн курс з 
базової інформаційної 
гігієни Ініціатива «Як 
не стати овочем» 
24.05 – 02.06 2021 р. 
(10 год.) Сертифікат 
б/н
 6.Тренінг «Україна – 
кандидат до вступу в 
ЄС: нові виклики та 
можливості» Інститут 
міжнародних відносин 
(Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка), 
Цент досконалості 
Жана Моне, 25 – 30 
липня 2022 р. (60 
год.) Сертифікат б/н
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Стратегічні 



комунікації ЄС як 
засіб боротьби з 
дезінформацією. 
Політичне життя, 
2019,  № 1, c. 52-58.
2. 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.
3. 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.
4. Yuskiv B., Karpchuk 
N. Dominating 
Concepts of Russian 
Federation Propaganda 
Against Ukraine 
(Content and 
Collocation Analyses of 
Russia Today). 
Politologija   (Scopus), 
2021, № 102, Issue 2, р. 
116-152.
П.1:
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. Карпчук Н. 
Культура миру в 
контексті 
глобалізаційних 
процесів. Науковий 
вісник СНУ ім. Лесі 
Українки. Серія 
«Міжнародні 
відносини», № 1, 
2018, С. 158-163.
5. Karpchuk N. 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, С. 9-17.
6. Карпчук Н. Медіа 
як невоєнний метод 
упливу в гібридній 
війні. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
2018, # 2 (4), С. 41 -49. 
7. Карпчук Н. 
Інформаційна 
культура спічрайтера. 
Політичне життя, 
2018,  № 1, С. 97-102. 
8. Карпчук Н. 
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, 
2019,  № 1, С. 52-58.
10. Карпчук Н. 
Консцієнтальна війна 
Російської Федерації в 
Україні та світі. Вісник 
СНУ, Серія 
«Міжнародні 
відносини», № 8 
(392), 2019, С. 41-47.
11. Карпчук Н. 
Медіальні донесення з 
війни як інструмент 
боротьби у медіа-
війні. Історико-
політичні проблеми 
сучасного світу. 
Чернівці, 2019, T. 40, 
С. 93-101. 
12. Карпчук Н. 
Ініціативи 
Європейського Союзу 
в боротьбі з 
пропагандою 
тероризму. 
Гуманітарні візії, 
Львів, 2020, С. 15–20. 
13. Карпчук Н., Юськів 
Б. Вплив російської 
пропаганди на 
формування іміджу 
української влади. 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
2020, С. 73–82. 
14. Карпчук Н., 
Моренчук А., 
Моренчук А. Загрози 



регіональної безпеки 
Японії. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
2021, № 1 (9).
15. Karpchuk N. 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. Карпчук Н. 
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. Карпчук Н., Юськів 
Б. Аналіз прихованих 
тем пропаганди 
Кремля в Україні. 
Політичне життя, № 
1, 2022, с. 160-171.
20. Карпчук Н., 
Юськів Б.  
Інформаційні 
приводи й 
інформаційний 
супровід гібридної 
війни РФ проти 
України. Історико-
політичні проблеми 
сучасного світу, № 45, 
2022, С. 71-85.
П.3:
1. Karpchuk N. 
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)
2. Natalia Karpchuk. 
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)
3. Карпчук 
Н.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.).
4. Європейський 
Союз: навч. посіб / [А. 
О. Бояр (кер. ред.. 
Кол.), Н. П. Карпчук, 
Н. І. Романюк та ред.] ; 
за ред.. 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.).
П.4:
1. Карпчук Н. Вступ до 
фаху: конспект лекцій. 
Луцьк, 2019, 162 с. (9,8 
друк. аркуша). 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
факультету 
міжнародних відносин 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 
(протокол № 10 від 
07.07.2019 р.).
2. Карпчук Н. Вступ до 
фаху «Міжнародна 
інформація та 
суспільні 
комунікації»: 
конспект лекцій. – 
Луцьк, 2020, 204 с. (12 
друк. аркуша). 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
факультету 
міжнародних відносин 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 
(протокол № 1 від 
08.09.2020 р.).
3. Глосарій. 
Навчальний 
енциклопедичний 
словник-довідник із 
питань інформаційної 
безпеки. За заг. ред. д. 
політ. н., проф. Шуляк 
А. М. Київ: МПБП 
«Гордон», 2019, 580 с. 
(с. 5-8; 8-12; 12-15; 18-
20; 31-33; 37-40; 45-
47; 56-59; 74-77; 113-



115; 127-130; 148-151; 
151-153; 170-172; 172-
175; 185-185; 188-190; 
207-209; 209-212; 214-
218; 233-237; 248-250; 
262-265; 265-268; 268-
270; 271-274; 286-289; 
329-331; 338-340; 340-
343; 363-366; 440-443; 
483-484; 485-488; 
523-525; 543-546; 546-
549. (6,2 друк. аркуша) 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 
(протокол № 12 від 
31.10.2019 р.).
4. Karpczuk N. CERT,  
Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji, 
EUvsDisinfo. 
Vademecum 
Bezpieczeństwa 
Informacyjnego, Tom 1. 
A–M. Redakcja 
Naukowa Olga Wasiuta, 
Rafał Klepka. Kraków 
2019: Wydawnictwo 
LIBRON – Filip 
Lohner. C. 170-173, 
358-362, 362-365. 
5. Карпчук Н. Словник 
понять та термінів 
(англійською мовою) 
нормативної 
навчальноі 
дисципліни 
«міжнародна 
інформація та 
суспільні 
комунікації»: для 
студентів галузі знань 
29 «міжнародні 
відносини», 
спеціальностей 291 
«міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» й 
292 «міжнародні 
економічні 
відносини», Луцьк, 
2021,  30 с.
П.7:
Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій у 
класичних спецрадах:
1.Демиденко О. І. 
«Інтелектуальна 
міграція громадян 
України в умовах 
глобалізації» 
Спеціалізована вчена 
рада Д 76.051.03 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича, 21- 
22 листопада 2019 р. 
2.Єрьомін М. Б. 
«Універсальний код 
кінематографу у 
міжнародній 
політичній 
комунікації» 
Спеціалізована вчена 



рада Д 76.051.03 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича, 21- 
22 листопада 2019 р.
3.Терещук В.І 
«Розвиток глобальної 
медійної світ-системи 
в умовах 
постбіполярності» 
Спеціалізована вчена 
рада Д 76.051.03 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича, 24 
вересня 2020 р. 
П.8:
1.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.
2.Експерт Проєкту 
Кафедра Жана Моне 
«Студії ЄС у СНУ імені 
Лесі Українки» 
Програми ЄС 
«Еразмус +», 2019 -
2022 н.р. 
 3.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.
П.9:
Експерт Конкурсу 
НФДУ “Підтримка 
досліджень провідних 
та молодих учених”, 
2020 р.
П.10:
Участь у спільному 
українсько-
польському науково-
дослідному проєкті 
«Інформаційна війна 
як новий вимір 
геополітичної 
ривалізації» (2018-
2019 рр.).
П.12:
1. Карпчук Н. 
Демократія в 
інформаційному 
просторі 



Європейського Союзу. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серії «Міжнародні 
відносини», Вип. 2,  
2018, с. 23-38.
2. Карпчук Н. 
Інформаційна 
діяльність з 
підтримки 
європейської 
інтеграції України. 
Україна та Польща: 
минуле, сьогодення, 
перспективи, 2019, Т. 
9, с . 75-80.
3.  Юськів Б., Карпчук 
Н. Роль 
лінгвістичного 
ландшафту у 
зміцненні 
монолітності ЄС. 16-та 
Вiдкрита наукова 
конференцiя 
Iнституту прикладної 
математики та 
фундаментальних 
наук (ІМФН): збірник 
матеріалів 
конференції, м. Львів, 
6-7 лютого 2020, с. 20-
21.
4. Карпчук Н., Юськів 
Б. Комунікаційна 
діяльність суспільства 
vs комунікаційна 
діяльність влади . 
Public  communication  
in  science:  
philosophical,  cultural, 
political, economic and 
IT context. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 15 
травня  2020, м. 
Х’юстон, США. 
Збірник наукових 
праць «ΛΌГOΣ»,  Том 
3, с. 108-111.
5. Карпчук Н. Проксі-
війна як війна 
четвертого покоління. 
Інформаційна війна 
як новий вимір 
геополітичної 
ривалізації (Луцьк, 3-
4 червня 2019 р.): 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Луцьк, 2019, с.  12-15.
6. Карпчук Н. 
Цифрова Женевська 
конвенція. 
Міжнародна 
інформація: історія, 
сучасність і 
перспективи (Київ, 6 
грудня 2019 р.): 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Київ, 2019, # 21. 
7.  Карпчук Н. 
Глобальні проблеми 
кібербезпеки: 
співпраця 
Європейського Союзу 
та Японії. 
«Принциповий 



прагматизм» ЄС – 
наслідки для Східної 
та Південно-Східної 
Європи: політичні, 
економічні, правові та 
комунікаційні аспекти 
(Київ 21-22 травня 
2021 р.): матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., Київ, 2021. 
8. Карпчук Н. 
«Інформаційна 
гігієна» у контексті 
інформаційної 
безпеки особи. 
Інформаційна гігієна 
як напрям 
національної безпеки 
(1 травня 2021 р., 
Луцьк): Матеріали І 
Міжнародної наукової 
он-лайн конференції, 
Луцьк, 2021.
9. Глобальні проблеми 
кібербезпеки: 
співпраця ЄС та 
Японії. Принциповий 
прагматизм ЄС – 
наслідки для Східної 
та Південно-Східної 
Європи: політичні, 
економічні, правові та 
комунікаційні 
аспекти: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  (21-22 
травня, 2021 р., Київ), 
c. 89-92.
10. Права й обов’язки 
журналістів у період 
конфлікту. Актуальні 
проблеми зовнішньої 
політики України: 
Матеріали XV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених (17 
грудня, 2021 р., 
Чернівці).
11.  EUvsDisinfo як 
інструмент 
стратегічних 
комунікацій ЄС у 
країнах Східного 
Сусідства й державах-
членах. Україна в 
координатах Східного 
партнерства: пошук 
геополітичних 
пріоритетів крізь 
призму національної 
безпеки: матеріали 
інтернет-конференції. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022, 
с.31-34.
П.13:
«Міжнародна 
інформація та 
суспільні комунікації» 
- 24 год. лекцій.,
 «Міжнародні системи 
та глобальний 
розвиток» - 40 год. 
лекцій, 30 год. 
семінарів, 
«Інформаційні війни в 
геополітиці» - 20 год. 



лекцій, 16 год. 
семінарів.
П.14:
Керівництво постійно 
діючою проблемною 
групою «Європейські 
комунікації» (6 
студентів)

67686 Карпчук 
Наталія 
Петрівна

Професор-
завідувач, 
Основне 
місце 
роботи

Міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 006116, 

виданий 
13.12.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029473, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018980, 
виданий 

18.04.2008, 
Атестат 

професора AП 
003359, 
виданий 

30.11.2021

25 Міжнародний 
вимір 
стратегічних 
комунікацій

Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки, 1995 р., 
Англійська та 
німецька мови, 
вчитель англійської та 
німецької мов (ЛП № 
000573)
Виконуються пп. 1, 3, 
4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 
пункту 38 Ліцензійних 
умов
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 б/н, 
виданий 31 травня, 
2018 р. 
2.Сертифікований 
семінар «Дистанційне 
навчання засобами 
Microsoft Office 365»  
СНУ імені Лесі 
Українки, факультет 
міжнародних 
відносин, 24.03.2018 
р. – 15.11.2018 р. (108 
години) Сертифікат 
б/н, виданий 
20.12.2018 р.
3.Онлайн-навчання з 
медіаграмотності для 
викладачів ЗВО та 
ІППО: проєкт 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» IREX, 
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 
(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.
5.Он-лайн курс з 
базової інформаційної 
гігієни Ініціатива «Як 



не стати овочем» 
24.05 – 02.06 2021 р. 
(10 год.) Сертифікат 
б/н
 6.Тренінг «Україна – 
кандидат до вступу в 
ЄС: нові виклики та 
можливості» Інститут 
міжнародних відносин 
(Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка), 
Цент досконалості 
Жана Моне, 25 – 30 
липня 2022 р. (60 
год.) Сертифікат б/н.
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Стратегічні 
комунікації ЄС як 
засіб боротьби з 
дезінформацією. 
Політичне життя, 
2019,  № 1, c. 52-58.
2. 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.
3. 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.
4. Yuskiv B., Karpchuk 
N. Dominating 
Concepts of Russian 
Federation Propaganda 
Against Ukraine 
(Content and 
Collocation Analyses of 
Russia Today). 
Politologija   (Scopus), 
2021, № 102, Issue 2, р. 
116-152.
П.1:
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. Карпчук Н. 
Культура миру в 
контексті 
глобалізаційних 
процесів. Науковий 
вісник СНУ ім. Лесі 
Українки. Серія 
«Міжнародні 
відносини», № 1, 
2018, С. 158-163.
5. Karpchuk N. 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, С. 9-17.
6. Карпчук Н. Медіа 
як невоєнний метод 
упливу в гібридній 
війні. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
2018, # 2 (4), С. 41 -49. 
7. Карпчук Н. 
Інформаційна 
культура спічрайтера. 
Політичне життя, 
2018,  № 1, С. 97-102. 
8. Карпчук Н. 
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, 
2019,  № 1, С. 52-58.
10. Карпчук Н. 
Консцієнтальна війна 
Російської Федерації в 
Україні та світі. Вісник 
СНУ, Серія 
«Міжнародні 
відносини», № 8 
(392), 2019, С. 41-47.
11. Карпчук Н. 
Медіальні донесення з 
війни як інструмент 
боротьби у медіа-
війні. Історико-
політичні проблеми 
сучасного світу. 
Чернівці, 2019, T. 40, 
С. 93-101. 



12. Карпчук Н. 
Ініціативи 
Європейського Союзу 
в боротьбі з 
пропагандою 
тероризму. 
Гуманітарні візії, 
Львів, 2020, С. 15–20. 
13. Карпчук Н., Юськів 
Б. Вплив російської 
пропаганди на 
формування іміджу 
української влади. 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
2020, С. 73–82. 
14. Карпчук Н., 
Моренчук А., 
Моренчук А. Загрози 
регіональної безпеки 
Японії. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
2021, № 1 (9).
15. Karpchuk N. 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. Карпчук Н. 
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. Карпчук Н., Юськів 
Б. Аналіз прихованих 
тем пропаганди 
Кремля в Україні. 
Політичне життя, № 
1, 2022, с. 160-171.
20. Карпчук Н., 
Юськів Б.  
Інформаційні 
приводи й 
інформаційний 
супровід гібридної 
війни РФ проти 
України. Історико-
політичні проблеми 
сучасного світу, № 45, 
2022, С. 71-85.
П.3:
1. Karpchuk N. 



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)
2. Natalia Karpchuk. 
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)
3. Карпчук 
Н.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.).
4. Європейський 
Союз: навч. посіб / [А. 
О. Бояр (кер. ред.. 
Кол.), Н. П. Карпчук, 
Н. І. Романюк та ред.] ; 
за ред.. 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.).
П.4:
1. Карпчук Н. Вступ до 
фаху: конспект лекцій. 
Луцьк, 2019, 162 с. (9,8 
друк. аркуша). 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
факультету 
міжнародних відносин 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 
(протокол № 10 від 
07.07.2019 р.).
2. Карпчук Н. Вступ до 
фаху «Міжнародна 
інформація та 
суспільні 
комунікації»: 
конспект лекцій. – 
Луцьк, 2020, 204 с. (12 
друк. аркуша). 
(Рекомендовано до 



друку вченою радою 
факультету 
міжнародних відносин 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 
(протокол № 1 від 
08.09.2020 р.).
3. Глосарій. 
Навчальний 
енциклопедичний 
словник-довідник із 
питань інформаційної 
безпеки. За заг. ред. д. 
політ. н., проф. Шуляк 
А. М. Київ: МПБП 
«Гордон», 2019, 580 с. 
(с. 5-8; 8-12; 12-15; 18-
20; 31-33; 37-40; 45-
47; 56-59; 74-77; 113-
115; 127-130; 148-151; 
151-153; 170-172; 172-
175; 185-185; 188-190; 
207-209; 209-212; 214-
218; 233-237; 248-250; 
262-265; 265-268; 268-
270; 271-274; 286-289; 
329-331; 338-340; 340-
343; 363-366; 440-443; 
483-484; 485-488; 
523-525; 543-546; 546-
549. (6,2 друк. аркуша) 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 
(протокол № 12 від 
31.10.2019 р.).
4. Karpczuk N. CERT,  
Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji, 
EUvsDisinfo. 
Vademecum 
Bezpieczeństwa 
Informacyjnego, Tom 1. 
A–M. Redakcja 
Naukowa Olga Wasiuta, 
Rafał Klepka. Kraków 
2019: Wydawnictwo 
LIBRON – Filip 
Lohner. C. 170-173, 
358-362, 362-365. 
5. Карпчук Н. Словник 
понять та термінів 
(англійською мовою) 
нормативної 
навчальноі 
дисципліни 
«міжнародна 
інформація та 
суспільні 
комунікації»: для 
студентів галузі знань 
29 «міжнародні 
відносини», 
спеціальностей 291 
«міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» й 
292 «міжнародні 
економічні 
відносини», Луцьк, 
2021,  30 с.
П.7:
Офіційний опонент 
кандидатських 



дисертацій у 
класичних спецрадах:
1.Демиденко О. І. 
«Інтелектуальна 
міграція громадян 
України в умовах 
глобалізації» 
Спеціалізована вчена 
рада Д 76.051.03 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича, 21- 
22 листопада 2019 р. 
2.Єрьомін М. Б. 
«Універсальний код 
кінематографу у 
міжнародній 
політичній 
комунікації» 
Спеціалізована вчена 
рада Д 76.051.03 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича, 21- 
22 листопада 2019 р.
3.Терещук В.І 
«Розвиток глобальної 
медійної світ-системи 
в умовах 
постбіполярності» 
Спеціалізована вчена 
рада Д 76.051.03 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича, 24 
вересня 2020 р. 
П.8: 
1.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.
2.Експерт Проєкту 
Кафедра Жана Моне 
«Студії ЄС у СНУ імені 
Лесі Українки» 
Програми ЄС 
«Еразмус +», 2019 -
2022 н.р. 
 3.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.



П.9:
Експерт Конкурсу 
НФДУ “Підтримка 
досліджень провідних 
та молодих учених”, 
2020 р.
П.10:
Участь у спільному 
українсько-
польському науково-
дослідному проєкті 
«Інформаційна війна 
як новий вимір 
геополітичної 
ривалізації» (2018-
2019 рр.).
П.12:
1. Карпчук Н. 
Демократія в 
інформаційному 
просторі 
Європейського Союзу. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серії «Міжнародні 
відносини», Вип. 2,  
2018, с. 23-38.
2. Карпчук Н. 
Інформаційна 
діяльність з 
підтримки 
європейської 
інтеграції України. 
Україна та Польща: 
минуле, сьогодення, 
перспективи, 2019, Т. 
9, с . 75-80.
3.  Юськів Б., Карпчук 
Н. Роль 
лінгвістичного 
ландшафту у 
зміцненні 
монолітності ЄС. 16-та 
Вiдкрита наукова 
конференцiя 
Iнституту прикладної 
математики та 
фундаментальних 
наук (ІМФН): збірник 
матеріалів 
конференції, м. Львів, 
6-7 лютого 2020, с. 20-
21.
4. Карпчук Н., Юськів 
Б. Комунікаційна 
діяльність суспільства 
vs комунікаційна 
діяльність влади . 
Public  communication  
in  science:  
philosophical,  cultural, 
political, economic and 
IT context. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 15 
травня  2020, м. 
Х’юстон, США. 
Збірник наукових 
праць «ΛΌГOΣ»,  Том 
3, с. 108-111.
5. Карпчук Н. Проксі-
війна як війна 
четвертого покоління. 
Інформаційна війна 
як новий вимір 
геополітичної 
ривалізації (Луцьк, 3-
4 червня 2019 р.): 



матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Луцьк, 2019, с.  12-15.
6. Карпчук Н. 
Цифрова Женевська 
конвенція. 
Міжнародна 
інформація: історія, 
сучасність і 
перспективи (Київ, 6 
грудня 2019 р.): 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Київ, 2019, # 21. 
7.  Карпчук Н. 
Глобальні проблеми 
кібербезпеки: 
співпраця 
Європейського Союзу 
та Японії. 
«Принциповий 
прагматизм» ЄС – 
наслідки для Східної 
та Південно-Східної 
Європи: політичні, 
економічні, правові та 
комунікаційні аспекти 
(Київ 21-22 травня 
2021 р.): матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., Київ, 2021. 
8. Карпчук Н. 
«Інформаційна 
гігієна» у контексті 
інформаційної 
безпеки особи. 
Інформаційна гігієна 
як напрям 
національної безпеки 
(1 травня 2021 р., 
Луцьк): Матеріали І 
Міжнародної наукової 
он-лайн конференції, 
Луцьк, 2021.
9. Глобальні проблеми 
кібербезпеки: 
співпраця ЄС та 
Японії. Принциповий 
прагматизм ЄС – 
наслідки для Східної 
та Південно-Східної 
Європи: політичні, 
економічні, правові та 
комунікаційні 
аспекти: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  (21-22 
травня, 2021 р., Київ), 
c. 89-92.
10. Права й обов’язки 
журналістів у період 
конфлікту. Актуальні 
проблеми зовнішньої 
політики України: 
Матеріали XV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених (17 
грудня, 2021 р., 
Чернівці).
11.  EUvsDisinfo як 
інструмент 
стратегічних 
комунікацій ЄС у 
країнах Східного 
Сусідства й державах-
членах. Україна в 
координатах Східного 
партнерства: пошук 



геополітичних 
пріоритетів крізь 
призму національної 
безпеки: матеріали 
інтернет-конференції. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022, 
с.31-34.
П.13:
«Міжнародна 
інформація та 
суспільні комунікації» 
- 24 год. лекцій.,
 «Міжнародні системи 
та глобальний 
розвиток» - 40 год. 
лекцій, 30 год. 
семінарів, 
«Інформаційні війни в 
геополітиці» - 20 год. 
лекцій, 16 год. 
семінарів.
П.14:
Керівництво постійно 
діючою проблемною 
групою «Європейські 
комунікації» (6 
студентів)

107929 Коляда 
Еліна 
Калениківна

Завідувач 
кафедри-
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Іноземної 
філології

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001942, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000205, 
виданий 

24.12.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 011310, 

виданий 
25.02.2016

26 Іноземна мова 
для 
академічних 
цілей

Луцький державний 
педагогічний інститут 
імені Лесі Українки, 
1991 р., Англійська і 
німецька мови, 
вчитель англійської і 
німецької мов 
середньої школи (ТВ 
№ 979925)
Виконуються пп. 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 
19 пункту 38 
Ліцензійних умов
Стажування у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки в рамках 
роботи лінгвістичного 
семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського 
мовознавства» (54 
год.), сертифікат, 
серія н/к № 530/21, 
виданий у червні 2021 
р.
Стажування у 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки в рамках 
роботи лінгвістичного 
семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського мовознав
ства» (54 год.), 
сертифікат, серія н/к 
№ 0184/20, виданий у 
вересні 2020 р.
Стажування у 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки в рамках 
роботи лінгвістичного 
семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 



романського мовознав
ства» (54 год.), 
сертифікат, серія н/к 
№ 335/19, виданий у 
червні 2019 р.
Стажування у 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки в рамках 
роботи лінгвістичного 
семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського мовознав
ства» (54 год.), 
сертифікат, серія н/к 
№ 204/18, виданий у 
червні 2018 р.
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Stezhko Y., 
Drabovska V., Gusak L., 
Koliadа E., Derik I., & 
Hrushko S. A Linguistic 
and Philosophical 
Analysis of 
Anthropological 
Paradigms. Postmodern 
Openings. 2021. 12 
(1Sup1). Р. 287–301. 
https://doi.org/10.1866
2/po/12.1Sup1/285 
(Web of Science),
2. Yatsyshyn N., Koliada 
E., Melnyk O., Peredon 
N., Kalynovska I., 
Hordun S., Lesyk I. 
Foreign Language in 
the Process of the 
Intercultural 
Communication 
Formation. Ad Alta: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research. Volume 12, 
Issue 1(XXV). 2022. P. 
105–109. (Web of 
Science)
П.1:
1. Коляда Е. К. 
Семантичні 
особливості 
лексичних одиниць на 
позначення 
розчарування в 
сучасній англійській 
мові. Актуальні 
питання іноземної 
філології : наук. журн. 
/ редкол. : І. П. Біскуб 
(гол. ред.) та ін. Луцьк 
: Східноєвроп. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, 
Луцьк, 2018. № 9. С. 
95–100.
2. Калиновська І. М., 
Коляда Е. К.,  Одарчук 
Н. А. Українсько-
канадські освітні 
зв’язки (на прикладі 
дослідницького 
проєкту). Науковий 
вісник СНУ імені Лесі 
Українки. Філологічні 
науки. 2019. Вип. 10. 
С. 61–65.
3. Коляда Е., Мельник 
О. Маскування емоцій 
у процесі 



міжособистісної 
комунікації. Актуальні 
питання іноземної 
філології : наук. журн. 
/ редкол. : І. П. Біскуб 
(гол. ред.) та ін. Луцьк 
: Східноєвроп. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, 
2019. № 11. С. 67–72.
4. Коляда Е., Лісінська 
Т. Базові поняття 
сенсорної лінгвістики. 
Актуальні питання 
іноземної філології : 
наук. журн. / редкол. : 
І. П. Біскуб (гол. ред.) 
та ін. Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2020.  № 12. С. 125–
132.
5. Плєшкова О., 
Калиновська І., 
Коляда Е. Історія 
рідного краю крізь 
призму життєвого і 
творчого шляху 
українсько-канадської 
письменниці Любові 
Василів-Базюк. 
Актуальні питання 
іноземної філології : 
наук. журн. / редкол. : 
І. П. Біскуб (гол. ред.) 
та ін. Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2020. № 12. С. 173–
179.
6. Коляда Е., Шнайдер 
А. Реалізація 
комунікативних 
стратегій негативної 
ввічливості в 
британському й 
американському 
політичному дискурсі. 
Актуальні питання 
іноземної філології : 
наук. журн. / редкол. : 
І. П. Біскуб (гол. ред.) 
та ін. Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки,  
Луцьк, 2020.  № 13. С. 
63–68.
7. Stezhko Y., 
Drabovska V., Gusak L., 
Koliada E., Derik I., & 
Hrushko S. A Linguistic 
and Philosophical 
Analysis of 
Anthropological 
Paradigms. Postmodern 
Openings. 2021. 
12(1Sup1). Р. 287–301. 
https://doi.org/10.1866
2/po/12.1Sup1/285 
(Web of Science).
8. Yatsyshyn N., 
Koliada E., Melnyk O., 
Peredon N., Kalynovska 
I., Hordun S., Lesyk I. 
Foreign Language in 
the Process of the 
Intercultural 
Communication 
Formation. Ad Alta: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research. Volume 12, 



Issue 1(XXV). 2022. P. 
105–109. (Web of 
Science).
П.3:
English for 
Theologians: English 
textbook / Yuliia 
Hordiyenko et al.; ed. 
by Nataliia Odarchuk. 
New York : Endeavor 
printing, 2020. 374 p. 
Гриф СНУ імені Лесі 
Українки (протокол 
№ 1 від 30.01 2020).
П.4:
1. Коляда Е. К., 
Шелудченко С. Б., 
Гончар К. Л. 
Психолінгвістика : 
лекційні матеріали 
теоретичного курсу. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. 120 с.
2. Коляда Е. К., 
Шелудченко С. Б., 
Василенко О. В. 
Психолінгвістика: 
термінологічний 
словник із 
дисципліни. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. 48 с.
3. Коляда Е. К., 
Шелудченко С. Б. 
Психолінгвістика : 
матеріали для 
семінарських занять 
теоретичного курсу. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2020. 220 с.
4. Калиновська І., 
Коляда Е. English-
Speaking Countries: 
Multiple-Choice Tests 
in History of Culture = 
Тести з історії 
культури англомовних 
країн: навч.-метод. 
матеріали. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. 52 с.
П.6:
1. Вецкур Тетяна 
Анатоліївна, 10.02.04 
– германські мови (ДК 
№ 048836), наказ 
МОН України № 1146 
від 23.10.2018 р.
2. Бойчук Валентина 
Михайлівна, 10.02.04 
– германські мови (ДК 
№ 052015), наказ 
МОН України № 544 
від 23.04.2019 р.
3. Карпіна Олена 
Олександрівна, 
10.02.04 – германські 
мови (ДК № 056267), 
наказ МОН України 
№ 289 від 26.02.2020 
р.
4. Кондрук Аліна 
Юріївна, 10.02.04 – 
германські мови (ДК 
№ 060370), наказ 
МОН України № 735 
від 29.06.2021 р.
5. Мусійчук Тетяна 
Ігорівна, 10.02.04 – 
германські мови (ДК 
№ 063273), наказ 
МОН України № 1290 
від 30.11.2021 р.



П.7:
Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій у 
класичних спецрадах:
1. Головащенко Ю. С. 
Семантичний простір 
романів Джона 
Максвелла Кутзее. 
10.02.04 – германські 
мови (Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 19 
жовтня 2018 р.).
2. Прокойченко А. В. 
Мовна репрезентація 
емотивності у текстах 
новел Д. Г. Лоуренса. 
10.02.04 – германські 
мови (Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 28 
грудня 2018 р.).
3. Тодорова Н. Ю. 
Фразеологічні 
одиниці просторової 
семантики в 
українській та 
англійській мовах. 
10.02.17 – 
порівняльно-
історичне і 
типологічне 
мовознавство 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 31 січня 
2019 р.).
4. Чорній А. Л. 
Медіативні стратегії 
посередника у 
конфліктному 
дискурсі (на матеріалі 
англомовних художніх 
творів ХХ–ХХІ 
століть). 10.02.04 – 
германські мови 
(Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 20 
квітня 2019 р.).
5. Билиця У. Я. 
Концепт HUMAN 
BEING в англомовній 
компаративній 
фразеології. 10.02.04 
– германські мови 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 11 
жовтня 2019 р.).
6. Степаненко О. О. 
Лінгвальна 
організація та 
функціональна роль 
інтеррогативних 
конструкцій у 
персонажному діалозі 
сучасного 
англомовного 
детективного роману. 
10.02.04 – германські 
мови (Одеський 
національний 
університет імені І. І. 
Мечникова, 17 липня, 



2020 р.).
7. Басалкевич О. Є. 
Моделювання 
тезауруса якісних 
прикметників у 
давньошотландській 
мові. 10.02.04 – 
германські мови 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 22 
квітня 2021 р.).
П.8: 
З вересня 2021 р.– 
член редколегії 
фахового наукового 
журналу «Академічні 
студії. Серія 
Гуманітарні науки, 
категорія «Б» (наказ 
МОН України № 1017 
від 27.09.2021 р.).
З листопада 2021 р. – 
член редколегії 
фахового наукового 
журналу «Актуальні 
питання іноземної 
філології», категорія Б 
(наказ МОН України 
№ 1290 від 30.11.2021 
р.).
П.10:
Українсько-
канадський науковий 
проєкт з гуманітарних 
наук від Канадського 
інституту українських 
студій Альбертського 
університету 
«Життєвий і творчий 
шлях Л. Василів-
Базюк як символ 
незламності 
українського духу» 
(2019–2020 рр.), 
учасниця проєктної 
команди.
П.12:
1. Botvinko-Botiuk O., 
Koliada E. Socio-
Pragmatic Peculiarities 
of Apology Utterances 
in Modern English. 
Research Trends in 
Modern Linguistics and 
Literature. 2018. Vol. 1. 
P. 81–93.
2. Ботвінко-Ботюк О. 
М., Коляда Е. К. 
Вербалізація 
емоційного стану 
відрази в 
англомовному 
художньому тексті. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія Філологія. 
Острог, 2018. Вип. 3 
(71). С. 59–62. (Index 
Copernicus)
3. Одарчук Н. А., 
Коляда Е. К., 
Калиновська І. М. 
Образ українського 
православного 
священника в творах 
Любові Василів-
Базюк. Вісник 



Маріупольського 
державного 
університету. 
Маріуполь, 2019. Вип. 
21. С. 67–74. (Index 
Copernicus).
4. Koliada E., 
Kalynovska I. Cross-
Cultural Differences 
between Americans and 
Ukrainians. Research 
Trends in Modern 
Linguistics and 
Literature. 2020. Vol. 3. 
P. 28-39.
5. Коляда Е. К., 
Лехкобит В. В. 
Комунікативно-
прагматичний аспект 
висловлень 
застереження. 
Актуальні проблеми 
іншомовної 
комунікації: 
лінгвістичні, 
методичні та 
соціально-
психологічні аспекти: 
зб. матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
Інтернет-конференції, 
14 квітня 2021 року. 
Луцьк : Відділ іміджу 
та промоції Луцького 
НТУ, 2021. С. 179–181.
6. Kalynovska I. M., 
Koliada E. K. Peer 
Assessment as an 
Instructional Method in 
Academic Writing. 
International scientific 
and practical 
conference 
«Philological sciences, 
intercultural 
communication and 
translation studies: an 
experience and 
challenges» : 
conference proceedings, 
April 23–24, 2021. Vol. 
2. Czestochowa : Baltija 
Publishing, 2021. P. 
247–250. DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-073-5-
2-67
7. Ботвінко-Ботюк О., 
Коляда Е. 
Репрезентація 
поняття «помста» в 
сучасній англійській 
мові. Пріоритети 
романської та 
германської філології 
: зб. матеріалів XV 
Міжнародної наукової 
онлайн-конференції, 
18–20 червня 2021 
року. Луцьк : 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021. С. 12–
14.
П.14:
1. Робота у складі журі 
ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 



олімпіади зі 
спеціальності 
«Англійська мова та 
література» (2018–
2019 рр.).
2. Робота у складі 
галузевої конкурсної 
комісії 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 035.04 
«Германські мови 
(англійська, 
німецька)» (2021 р.).
П.15:
1. Яновець Д., 
переможець III етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (І 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2018 р.
2. Купрійчук С., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (І 
місце, секція 
«Німецька мова»), 
2018 р.
3. Лугвіщук А., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІ 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2019 р.
4. Тусь І., переможець 
II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІ 
місце, секція 
«Німецька мова»), 
2019 р.
5. Мірчук Д., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІІ 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2020 р.
6. Мірчук Д., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІІ 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2021 р.
7. Лехкобит В., 
переможець III етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-



дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІ 
місце, секція 
«Німецька мова»), 
2021 р.
8. Бруча А., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІІ 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2022 р.
9. Філон А., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (І 
місце, секція 
«Німецька мова»), 
2022 р.
П.19:
Член громадської 
організації «Асоціація 
викладачів 
англійської мови 
«ТІСОЛ-Україна» 
(TESOL-Ukraine), 
міжнародної філії 
TESOL, Inc. з 2020 р. і 
дотепер.

96036 Костусяк 
Наталія 
Миколаївна

Професор, 
завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Філології та 
журналістики

Диплом 
доктора наук 
ДД 002103, 

виданий 
13.05.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001770, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003572, 
виданий 

21.12.2001, 
Атестат 

професора 
12ПP 009978, 

виданий 
22.12.2014

26 Академічна 
риторика та 
письмо

Луцький державний 
педагогічний інститут 
імені Лесі Українки, 
1991 р.; Українська 
мова і література; 
вчитель української 
мови і літератури 
середньої школи (ТВ 
№ 979941)
Виконуються пп. 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19 
пункту 38 Ліцензійних 
умов
1. Підвищення 
кваліфікації в межах 
ІІІ Міжнародного 
науково-практичного 
семінару «Новітні 
методи навчання 
української мови в 
сучасній вищій та 
середній школі», 108 
годин (2 кредити). 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
української мови, 
14.03.2019 р.–
24.03.2019 р. 
Сертифікат. 
2. Підвищення 
кваліфікації в межах 
ІV Міжнародного 
науково-практичного 
семінару «Новітні 
методи навчання 
української мови в 
сучасній вищій та 
середній школі», 108 
годин (2 кредити). 
Волинський 



національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
української мови, 
01.10.2020 р.–
22.10.2020 р. 
Сертифікат. 
3. Підвищення 
кваліфікації під час 
Всеукраїнського 
науково-практичного 
семінару «Пріоритетні 
напрями сучасної 
лінгводидактики», 12 
годин. Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
української мови, 
25.03.2021 р.–
26.03.2021 р.  
Сертифікат 69/21 – н. 
п.  4. Підвищення 
кваліфікації в межах 
науково-методичного 
семінару (з 
міжнародною участю) 
«Освітній простір: із 
сучасного – у 
майбутнє», 8 годин. 
ДВНЗ «Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет», 
Українсько-польський 
міжнародний центр 
освіти і науки ДДПУ 
19.03.2021 р. 
Сертифікат. 
5. Підвищення 
кваліфікації в межах 
ІV Всеукраїнської 
науково-методичної 
інтернет-конференції 
«Актуальні проблеми 
іншомовної 
комунікації: 
лінгвістичні, 
методичні та 
соціально-
психологічні аспекти, 
8 годин. Луцький 
національний 
технічний університет, 
кафедра іноземної та 
української філології, 
Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет, кафедра 
практики англійської 
мови, 14.04.2021 р. 
Сертифікат. 
6. Підвищення 
кваліфікації в межах 
онлайн-семінару 
«Transforming the 
nation through 
responsible, inspiring 
leadership fighting 
corruption» 
(«Трансформація 
українського 
суспільства шляхом 
відповідаль-ного 
етичного лідерства та 
боротьби з 
корупцією»), 12 годин. 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 



Товариство «Знання» 
України, 
INTERNATIONAL 
PUBLIC 
ORGANIZATION 
«INTERNATIONAL 
PROJECTS» 
POINTMAN 
LEADERSHIP 
INSTITUTE 
Switzerland, за 
підтримки Луцької 
міської ради 
22.05.2021 р.–
12.06.2021 р.  
Сертифікат, 
12.06.2021 р.
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) (180 
годин). Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет, кафедра 
української мови імені 
проф. К. Ф. 
Шульжука. 01.10.2021 
р. –31.12.2021 р.  
Сертифікат № 
25736989/000660-21, 
виданий 31.12.2021 р.
8. Підвищення 
кваліфікації в межах 
вербінару «Навчання 
української мови в 
контексті 
пріоритетних 
компетентностей 
НУШ», 3 години, 
Сумський державний 
педагогічний 
університет імені А. С. 
Макаренка, 14.02.2022 
р., сертифікат, серія 
ДО № 1102-22
Керівництво 
дисертаціями:
Поляк Ірина 
Павлівна, кандидат 
філологічних наук, 
10.02.01 – українська 
мова, «Функційно-
семантична категорія 
неозначеності в 
сучасній українській 
літературній мові», 
2019 р., ДК № 054330, 
15.10.2019 р., МОН 
України.
Олійников Валерій 
Андрійович, кандидат 
філологічних наук, 
10.02.01 – українська 
мова, «Структура та 
функції категорії 
звертання в сучасній 
українській 
літературній мові (на 
матеріалі текстів 
акафістів)», 2020 р.
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Костусяк Н. М., 
Межов О. Г. 
Префіксальні 
інновації як засіб 
психологічного 
впливу на свідомість 
реципієнтів. 
Психолінгвістика. 



Психолингвистика. 
Psycholinguistics. 2018. 
Вип. 24 (2). С. 97–113. 
(Web of Science).
2. Mezhov O., Navalna 
M., Kostusiak N. 
Invective Vocabulary in 
Media Discourse at the 
Beginning of the 21st 
Century: A 
Psycholinguistic Aspect. 
East European 
Journalof 
Psycholinguistics. 
Східноєвропейський 
журнал 
психолінгвістики. 
Lutsk : Lesya  Ukrainka 
Eastern European 
National University, 
2020. Vol. 7, No. 1. Р. 
97–110. (Scopus).
3. Kostusiak N., 
Navalna M., Mezhov O. 
The Functional-
Cognitive Category of 
Femininity in Modern 
Ukrainian. Cognitive 
Studies / Études 
cognitives. 2020 (20). 
Р. 1 – 12. https 
://doi.org/10.11649/cs.2
310  (Scopus).
4. Kostusiak N., 
Navalna M., Levchenko 
T., Grozian N., 
Pryimachok O., 
Prudnykova T. 
Functional-semantic 
and derivative signs of 
nominations of covid 
and its synonymic 
correspondents in the 
latest media discourse. 
AD ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2021. Vol. 11, 
Issue 2, Spec. Issue 
XХI. Р. 191–196. (Web 
of Science).
5. Межов О. Г., 
Костусяк Н. М. 
Формування 
лексичної і 
граматичної 
компетентностей 
майбутніх філологів в 
умовах дистанційного 
навчання. 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. 2021. Том 
84. № 4. С. 104–125 
https://doi.org/10.3340
7/itlt.v84i4.3956 (Web 
of Science).
6. Navalna M., 
Kostusiak N., Mezhov 
O. Functional-Cognitive 
Characteristics of 
Interrogative 
Utterances in Modern 
Ukrainian. Cognitive 
Studies / Études 
cognitives. 2021 (21). Р. 
1–14. URL: https 
://doi.org/10.11649/cs.2
484  (Scopus).
7. Kostusiak N., Mezhov 
O., Pryimachok O., 
Holoiukh L., 



Zdikhovska T., Tykha L. 
Concept of Crisis in the 
Latest Media 
Information Field. AD 
ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2022. Vol. 12, 
Issue 1, Spec. Issue 
XХV. P. 287–292. URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/120125
/papers/A_51.pdf. 
(Web of Science).
8. Navalna M., 
Kostusiak N., 
Levchenko T., 
Oleksenko V., Shyts A., 
Popkova O. Extra-
Linguistic Factors and 
Tendencies of 
Activation of Military 
Vocabulary in 
Ukrainian Mass Media. 
AD ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2022. Vol. 12, 
Issue 1, Spec. Issue 
XХV. P. 184 – 189. 
URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/120125
/papers/A_33.pdf 
(Web of Science).
9. Kostusiak N., 
Navalna M., 
Pryimachok O., 
Pozharska N., Yushak 
V., Sheremet A. 
Utterances of Debitive 
Modality in Associative-
Psychological 
Dimension. AD ALTA: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2022. Vol. 12, 
Issue 1, Spec. Issue 
XХVІІ. P. 35–40. URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/120127
/papers/A_08.pdf. 
(Web of Science).
10. Kostusiak N., 
Pryimachok O., 
Zdikhovska T., 
Shkamarda O., 
Svitlikovska O., Poliak 
I. Communicative-
pragmatic Potential and 
Semantic-grammatical 
Manifestations of 
Uncertainty in Modern 
Ukrainian Masmedia. 
AD ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2022. Vol. 12, 
Issue 1, Spec. Issue 
XХVІІ. P. 41–46. URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/120127
/papers/A_09.pdf. 
(Web of Science).
11. Костусяк Н. М. 
Синтаксична 
відприслівникова 
ад’єктивація: 
семантико-
синтаксичний і 
формально-
синтаксичний 
аспекти. Мова: 
класичне – модерне – 



постмодерне. Київ : 
НаУКМА, 2019. Вип. 5. 
С. 114–125.
12. Костусяк Н. М., 
Межов О. Г. 
Системно-структурна 
організація 
морфологічного рівня 
сучасної української 
літературної мови: 
функційно-
категорійний вимір. 
Рецензія на наукове 
видання: Граматика 
сучасної української 
літературної мови. 
Морфологія [автори: 
І. Р. Вихованець, К. Г. 
Городенська, А. П. 
Загнітко, С. О. 
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записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. 
Серія: Філологія 
(мовознавство). 2022. 
Вип. 34. С. 34–43. 
URL: 
https://drive.google.co
m/file/d/1JAwdx 
LR7A7pLdzOsoRJ5Nz-
6D80xLl6I/view.
П.3:
1. Костусяк Н. М. 
Морфеміка, словотвір, 
морфологія 
української мови : 
навч. посібник. Луцьк 
: Вежа-Друк, 2019. 164 
с.
2. Костусяк Н. М. 
Академічна риторика : 
навчальний посібник. 
Луцьк : Надстир’я, 
2021. 128 с. (Гриф ВНУ 
«рекомендовано до 



друку», протокол № 
14 від 26.11.2020 р.)).
3. Лінгвістична 
історіографія кафедри 
української мови: до 
50-ліття від часу 
заснування : 
колективна 
монографія / упоряд. 
Т. Є. Масицька, Н. М. 
Костусяк, О. Г. Межов, 
І. А. Мельник. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. 320 
с. (у співавторстві). 
(власн. част. – 2,33 
авт. арк.).
П.4:
1. Костусяк Н. М. 
Морфеміка, словотвір, 
морфологія 
української мови : 
електронний курс 
дистанційного 
навчання в програмі 
«Moodle» для 
студентів напряму 
підготовки бакалавра, 
галузі знань 01 
«Освіта/ Педагогіка», 
спеціальності 014 
«Середня освіта 
(Українська мова і 
література)», за 
освітньо-професійною 
програмою «Середня 
освіта. Українська 
мова та література. 
Світова література» 
(рекомендовано до 
використання в 
навчальному процесі 
науково-методичною 
радою ВНУ імені Лесі 
Українки (протокол 
№ 10 від 16.06.2021 
р.)).
2. Костусяк Н. М. 
Морфеміка, словотвір, 
морфологія 
української мови : 
електронний курс 
дистанційного 
навчання в програмі 
«Moodle» для 
студентів напряму 
підготовки бакалавра, 
галузі знань 03 
Гуманітарні науки, 
спеціальності 035 
Філологія (Українська 
мова і література), за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Українська мова та 
література. Світова 
література»).
3. Костусяк Н. М. 
Поетапність та 
ефективні шляхи 
засвоєння 
граматичних 
особливостей 
прикметників і їхніх 
функційних 
еквівалентів. 
Актуальні проблеми 
іншомовної 
комунікації: 
лінгвістичні, 
методичні та 
соціально-



психологічні аспекти: 
зб. матеріалів ІV 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
Інтернет-конференції, 
14 квітня 2021 року, 
Луцький 
національний 
технічний університет. 
Луцьк : Відділ іміджу 
та промоції Луцького 
НТУ, 2021. С. 131–135.
4. Костусяк Н. М. 
Формування мовно-
естетичної 
компетентності 
майбутнього вчителя-
філолога на 
практичних заняттях 
із морфології 
української мови. 
Формування мовного 
естетичного ідеалу 
засобами навчальних 
дисциплін : зб. наук. 
праць [ред. кол. : С. В. 
П’ятаченко (голова), І. 
Б. Іванова, З. В. 
Савченко, Т. В. Доган 
(відповідальний 
секретар)]. Суми : 
Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2022. 
С. 51–58.
5. Костусяк Н. М. 
Категорія особи в 
сучасній українській 
мові: 
лінгвометодичний 
вимір. Актуальні 
проблеми 
міжкультурної 
комунікації: зб. 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 06 квітня 
2022 року, Луцький 
національний 
технічний університет. 
Луцьк : IВВ Луцького 
НТУ, 2022. С. 264–
267.
П.6:
1. Поляк Ірина 
Павлівна, захист 
дисертації 
«Функційно-
семантична категорія 
неозначеності в 
сучасній українській 
літературній мові» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 
– українська мова 
(2019 р.).
2. Олійников Валерій 
Андрійович, захист 
дисертації «Структура 
та функції категорії 
звертання в сучасній 
українській 
літературній мові (на 
матеріалі текстів 
акафістів)» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 



– українська мова 
(2020 р.).
П.7:
1. Голова спецради Д 
32.051.02 зі 
спеціальності 10.02.01 
– українська мова (до 
2021 р.).
2. Офіційний опонент 
та член разової ради 
ДФ 58.053.004 зі 
спеціальності 035 
Філологія галузі знань 
03 Гуманітарні науки 
(Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2021 р.). 
3. Офіційний опонент 
та член разової ради 
ДФ 58.053.006 зі 
спеціальності 035 
Філологія галузі знань 
03 Гуманітарні науки 
(Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2021 р.).
4. Голова разової ради 
ДФ 32.051.014 зі 
спеціальності 035 
Філологія галузі знань  
03 Гуманітарні науки 
(Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021 р.).
5. Офіційний опонент 
та член разової ради 
ДФ 58.053.016 зі 
спеціальності 035 
Філологія галузі знань 
03 Гуманітарні науки 
(Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2021 р.).
6. Член постійної 
спеціалізованої ради 
зі спеціальності 
10.02.01 ¬– українська 
мова Д 36.053.02 у 
Дрогобицькому 
державному 
педагогічному 
університеті імені 
Івана Франка (із 2022 
р.).
П.8:
1. Член редколегії 
журналу 
«Лінгвостилістичні 
студії» (із 2014 р., м. 
Луцьк, Волинський 
(Східноєвропейський) 
національний 
університет імені Лесі 
Українки).
2. Член редколегії 
журналу «Мова: 
класичне – модерне – 
постмодерне» (2018–
2020 рр., м. Київ, 
Національний 
університет «Києво-



Могилянська 
академія»).
3. Рецензент 
наукового видання 
«Studia Ucrainica 
Varsoviensia» (із 2012 
р., м. Варшава, 
Варшавський 
університет).
П.12:
1. Костусяк Н. М. 
Актуалізовані форми 
іменників і нові 
лексеми в сучасній 
українській мові: 
аспекти дослідження 
та проблеми 
внормування. 
Граматичний простір 
сучасної 
лінгвоукраїністики. 
Катерині Григорівні 
Городенській / Ін-т 
укр. мови НАН 
України; упоряд. : Н. 
Г. Горголюк, Л. М. 
Колібаба, В. М. Фурса. 
Київ : Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2019. 
С. 112–121.
2. Межов О. Г., 
Костусяк Н. М. 
Комунікативно-
прагматичні 
парадигми речень у 
сучасній українській 
мові. Соціум. 
Документ. 
Комунікація. Серія : 
Філологічні науки : зб. 
наук. праць. 
Переяслав-
Хмельницький : ФОП 
Домбровська Я. М., 
2019. Вип. 7. С. 11–32.
3. Костусяк Н. М. 
Лінгвістична 
парадигма в освітньо-
науковій траєкторії 
Олександра Межова. 
Лінгвістична 
історіографія кафедри 
української мови: до 
50-ліття від часу 
заснування : 
колективна 
монографія / упоряд. 
Т. Є. Масицька, Н. М. 
Костусяк, О. Г. Межов, 
І. А. Мельник. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. С. 
231–248.
4. Костусяк Н. М. 
Луцька граматична 
школа: функційно-
категорійний 
алгоритм досліджень. 
Лінгвістична 
історіографія кафедри 
української мови: до 
50-ліття від часу 
заснування : 
колективна 
монографія / упоряд. 
Т. Є. Масицька, Н. М. 
Костусяк, О. Г. Межов, 
І. А. Мельник. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. С. 
181–186.
5. Костусяк Н. М. 
Формування мовно-



естетичної 
компетентності 
майбутнього вчителя-
філолога на 
практичних заняттях 
із морфології 
української мови. 
Формування мовного 
естетичного ідеалу 
засобами навчальних 
дисциплін : зб. наук. 
праць [ред. кол. : С. В. 
П’ятаченко (голова), І. 
Б. Іванова, З. В. 
Савченко, Т. В. Доган 
(відповідальний 
секретар)]. Суми : 
Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2022. 
С. 51–58.
6. Костусяк Н. М. 
Категорія особи в 
сучасній українській 
мові: 
лінгвометодичний 
вимір. Актуальні 
проблеми 
міжкультурної 
комунікації: зб. 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
06.04.2022 року, 
Луцький 
національний 
технічний університет. 
Луцьк : IВВ Луцького 
НТУ, 2022. С. 264–
267.
7. Костусяк Н. М. 
Орфографічні 
варіанти запозичених 
слів в українській 
мові: сучасна мовна 
практика. Сучасні 
тенденції розвитку 
науки в умовах 
євроінтеграції: Тези 
доповідей та статей 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Вінниця, 29–30 
березня 2022 р./ ред 
.кол.: Драбовський А. 
Г., Дибчук Л. В. та ін. 
Вінниця : Вінницький 
кооперативний 
інститут, 2022. С. 186–
189.
П.14:
1. Керівник двох 
переможців І і ІІ 
етапів ХХ 
Міжнародного 
конкурсу з української 
мови імені Петра 
Яцика (2019 р.):
- Діани Кичан  
(магістр 1 курсу, 
перше місце на ІІ 
етапі), 
- Дарії Масюк 
(бакалавр 2 курсу, м/с, 
друге місце на ІІ 
етапі).
2. Керівник 
проблемної групи 
«Актуальні проблеми 



теорії та методики 
викладання 
української мови» (8 
студентів).
3. Голова журі другого 
(регіонального) туру 
всеукраїнського 
конкурсу «Учитель 
року – 2021» у 
номінації «Українська 
мова та література» 
(Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
01.02–05.02.2021 р.).
4. Робота в складі 
зимової школи 
«Ukraina w centrum 
badań: nowe trendy i 
wyzwania» 
(Варшавський 
університет, 01.03–
08.03.2021 р.). 
Сертифікат.
П.15:
1. Голова журі ІІІ 
етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
української мови та 
літератури (2017–
2020 рр., 2022 р.).
П.19:
Член громадської 
організації 
«Всеукраїнське 
об’єднання 
граматистів» (із 2014 
р.).

88922 Пріма Раїса 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри-
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Педагогічної 
освіти та 

соціальної 
роботи

Диплом 
доктора наук 
ДД 009036, 

виданий 
26.01.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 012469, 
виданий 

13.06.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000455, 
виданий 

27.04.2000, 
Атестат 

професора 
12ПP 008103, 

виданий 
26.10.2012

34 Педагогічні 
основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Запорізьке 
педагогічне училище, 
1978 р., Викладання в 
початкових класах 
загально-освітньої 
школи, вчитель 
початкових класів (АТ 
№ 579241)
Київський ордена 
Леніна державний 
університет ім. Т. Г. 
Шевченка, 1983 р., 
Російська мова і 
література, викладач 
російської мови та 
літератури (ЗВ № 
807799)
Виконання пп. 1, 3, 6, 
7, 8, 9, 10, 14, 19, 20 
пункту 38 Ліцензійних 
умов.
Підвищення 
кваліфікації:
1. International skills 
development (the 
webinar),  Lublin, 
republic of Poland. 
31.08.2020 р.– 
07.09.2020 р. 
Сертифікат ES № 
0879/ 2020 від 
07.09.2020 р.
2. 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, підвищення 
кваліфікації за 
програмою V 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
європейський і 
національний вимір» 
(12-15.10.2020 р.). 
Сертифікат № 135 від 
15.10.2020 р.
3. Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
соціальної роботи та 
педагогіки вищої 
школи, підвищення 
кваліфікації на 
науково-методичному 
семінарі 
«Реформування вищої 
освіти: європейські 
орієнтири та 
вітчизняні реалії» 
(17.05-28.05.2021 р.). 
Сертифікат № 105 
серія н/с від 
28.05.2021 р.
4. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
наукових, науково-
педагогічних 
працівників ЗВО та 
працівників закладів 
середньої освіти 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (phd) в 
країнах 
Європейського союзу 
та Україні» (м. 
Люблін, Республіка 
Польща), (14.02-
21.02.2022 р.). 
Сертифікат ES № 
95741 від 21.02.2022 р.
Науково-методичні 
публікації за 
тематикою курсу:
1. Пріма Р. М., Пріма 
Д. А. Реформування 
вищої освіти в Україні: 
тенденції та 
перспективи. Наукові 
записки. Серія: 
Педагогічні науки. 
Кропивницький : РДВ  
ЦДПУ ім. В. 
В.Винниченка. 
Вип.190. 2020. С.34-38 
Index Copernicus
2. Пріма Р. М., Козак 
А. В. Зміст 
формування 
готовності до 
міжкультурної 
комунікації майбутніх 
фахівців із 
міжнародних 
відносин. Innovative 
pathway for the 
development of modern 
philological sciences in 
Ukraine and EU 
countries : Collective 
monograph. Vol. 2. 
Riga, Latvia : Baltija 
Publishing, 2021. С. 211 
– 231. DOI 



https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-031-5-
35
3. Пріма Р. М., Пріма 
Д. А., Десятник К. В. 
До питання 
формування 
професійно-
комунікативної 
компетентності 
майбутнього педагога. 
Педагогічні науки: 
теорія. Історія, 
інноваційні 
технології. 2022. № 3 
(117). С. 96-100. Index 
Copernicus
П. 1: 
1. Prima Raisa. 
Formation of Media 
Educationak Skills of a 
Future Teacher in the 
Professional Training / 
O. Semenog, O. 
Semenikhina, P. 
Oleshko, O. Varava, R. 
Pykaliuk. Revista 
Românească pentru 
Educaţie 
Multidimensională. 
2020. Volume 12. Issue 
3. P. 219-245. (WOS)
2. Potapchuk Tetiana, 
Prima Dmutro, Prima 
Raisa, Kozak Alla, 
Pukas Ivanna, Tushko 
Klavdiia. Motivation of 
students’ professional 
self-determination in 
the process of 
professional 
preparation in higher 
education institutions 
of ukraine: empirical 
experience. Laplage em 
Revista (International). 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 4. Висувати 
пропозиції та 
обґрунтування 
рішень щодо 
розв’язання 
проблемних питань 
глобального 
розвитку, 
міжнародних 
відносин, 
міжнародної та 
національної 
безпеки (зокрема, 
міжнародних та 
внутрішньодержав
них конфліктів). 

Філософія та 
методологія науки

Лекції та практичні заняття 
(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). 
Самостійна робота та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання; підсумковий 
контроль: залік, іспит.

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Лекції і семінарські заняття. 
Виконання  індивідуальних 
та командно-групових 
практичних завдань.   
Самостійна робота студентів 
та консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
залік.

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

Лекції з елементами 
дискусії, семінарські 
заняття. Бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.



підготовка рефератів і 
презентацій.

Педагогічна практика Консультації, практичні 
заняття на базі практики, 
дослідницькі методи, збір 
даних для написання звіту, 
оформлення документації.

Захист результатів 
практики. Залік.

ПРН 11. 
Здійснювати 
публічну апробацію 
результатів 
досліджень, 
сприяти їх 
поширенню в 
науковій та 
практичній сферах 
як українською, 
так і іноземними 
мовами.

Іноземна мова для 
академічних цілей

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
презентації, бесіди, робота в 
групах, робота з 
електронними освітніми 
ресурсами, опрацювання 
наукової літератури 
іноземною мовою, 
підготовка публікацій у 
закордонних виданнях.

Поточний контроль: усне 
опитування, перевірка 
письмових завдань, 
тестування, метод 
самоконтролю. Підсумковий 
контроль: 2 заліки, 2 іспити.

Академічна 
доброчесність та 
наукова етика

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
залік.

Академічна риторика 
та письмо

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, дискусії для 
обговорення, контрольні 
роботи; підсумковий 
контроль: залік.

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

Лекції з елементами 
дискусії, семінарські 
заняття. Бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Педагогічна практика Консультації, практичні 
заняття на базі практики, 
дослідницькі методи, збір 
даних для написання звіту, 
оформлення документації.

Захист результатів 
практики. Залік.

ПРН1. 
Використовувати 
знання сучасних 
теоретичних 
напрямів, 
концепцій та 
методів 
проведення 
досліджень в галузі 
міжнародних 
відносин для 
формулювання 

Філософія та 
методологія науки

Лекції та практичні заняття 
(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, 

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання; підсумковий 
контроль: залік, іспит.



наукової проблеми, 
обґрунтування 
новизни 
результатів 
наукового 
дослідження такої 
проблеми, його 
теоретичного та 
практичного 
значення. 

дослідження кейсів). 
Самостійна робота та 
консультації.

Сучасні інформаційні 
технології в 
міжнародних 
відносинах

Лекції і семінарські заняття. 
Робота з інформаційними 
інструментами, ресурсами та 
спеціалізованим 
програмним забезпеченням 
. Самостійна робота 
студентів та консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

ПРН 2. 
Здійснювати 
пошук, аналіз та 
критичне 
осмислення 
інформації з різних 
джерел, 
продукувати нові 
ідеї. 

Філософія та 
методологія науки

Лекції з елементами 
дискусії, семінарські 
заняття. Бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, перевірка 
письмових завдань, бліц 
опитування, тестування, 
метод самоконтролю. 
Підсумковий контроль: 
залік, іспит.

Іноземна мова для 
академічних цілей

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
презентації, бесіди, робота в 
групах, робота з 
електронними освітніми 
ресурсами, опрацювання 
наукової літератури 
іноземною мовою, 
підготовка публікацій у 
закордонних виданнях

Поточний контроль: усне 
опитування, перевірка 
письмових завдань, 
тестування, метод 
самоконтролю. Підсумковий 
контроль: 2 заліки, 2 іспити.

Академічна 
доброчесність та 
наукова етика

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
залік.

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Лекції і семінарські заняття. 
Виконання  індивідуальних 
та командно-групових 
практичних завдань.
  Самостійна робота 
студентів та консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
залік.

Академічна риторика 
та письмо

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, дискусії для 
обговорення, контрольні 
роботи; підсумковий 
контроль: залік.

Сучасні інформаційні 
технології в 
міжнародних 
відносинах

Лекції і семінарські заняття. 
Робота з інформаційними 
інструментами, ресурсами та 
спеціалізованим 
програмним забезпеченням 
. Самостійна робота 
студентів та консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.



Міжнародний вимір 
стратегічних 
комунікацій

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди. Робота з 
інформаційно-
комунікативними 
ресурсами. Самостійна 
робота.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Стратегічні 
комунікації ЄС

Лекції і семінарські заняття. 
Наукові повідомлення, 
презентації, розповідь, 
пояснення, дискусія. 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Самостійна 
робота студентів та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

Лекції з елементами 
дискусії, семінарські 
заняття. Бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Педагогічна практика Консультації, практичні 
заняття на базі практики, 
дослідницькі методи, збір 
даних для написання звіту, 
оформлення документації.

Захист результатів 
практики. Залік.

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. 

Філософія та 
методологія науки

Лекції та практичні заняття 
(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). 
Самостійна робота та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання; підсумковий 
контроль: залік, іспит.

Академічна 
доброчесність та 
наукова етика

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
залік.

Академічна риторика 
та письмо

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 

Поточний контроль: усне 
опитування, дискусії для 
обговорення, контрольні 
роботи; підсумковий 
контроль: залік.



презентацій.

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

Лекції з елементами 
дискусії, семінарські 
заняття. Бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Іноземна мова для 
академічних цілей

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
презентації, бесіди, робота в 
групах, робота з 
електронними освітніми 
ресурсами, опрацювання 
наукової літератури 
іноземною мовою, 
підготовка публікацій у 
закордонних виданнях.

Поточний контроль: усне 
опитування, перевірка 
письмових завдань, 
тестування, метод 
самоконтролю. Підсумковий 
контроль: 2 заліки, 2 іспити.

 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. 

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Лекції і семінарські заняття. 
Виконання  індивідуальних 
та командно-групових 
практичних завдань.   
Самостійна робота студентів 
та консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
залік.

Сучасні інформаційні 
технології в 
міжнародних 
відносинах

Лекції і семінарські заняття. 
Робота з інформаційними 
інструментами, ресурсами та 
спеціалізованим 
програмним забезпеченням 
. Самостійна робота 
студентів та консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Міжнародний вимір 
стратегічних 
комунікацій

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди. Робота з 
інформаційно-
комунікативними 
ресурсами. Самостійна 
робота.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Стратегічні 
комунікації ЄС

Лекції і семінарські заняття. 
Наукові повідомлення, 
презентації, розповідь, 
пояснення, дискусія. 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Самостійна 
робота студентів та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Педагогічна практика Консультації, практичні 
заняття на базі практики, 
дослідницькі методи, збір 
даних для написання звіту, 
оформлення документації.

Захист результатів 
практики. Залік.

ПРН 5. Давати 
оцінку процесам 
глобалізації та 
здійснювати 
ретроспективний 
аналіз 
мегатенденцій та 
мегатрендів 
глобального 
розвитку. 

Міжнародний вимір 
стратегічних 
комунікацій

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди. Робота з 
інформаційно-
комунікативними 
ресурсами. Самостійна 
робота.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Педагогічна практика Консультації, практичні 
заняття на базі практики, 
дослідницькі методи, збір 
даних для написання звіту, 
оформлення документації.

Захист результатів 
практики. Залік.

Філософія та 
методологія науки

Лекції та практичні заняття 
(загальнонаукові та 

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 



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). 
Самостійна робота та 
консультації.

завдання; підсумковий 
контроль: залік, іспит.

Сучасні інформаційні 
технології в 
міжнародних 
відносинах

Лекції і семінарські заняття. 
Робота з інформаційними 
інструментами, ресурсами та 
спеціалізованим 
програмним забезпеченням 
. Самостійна робота 
студентів та консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Стратегічні 
комунікації ЄС

Лекції і семінарські заняття. 
Наукові повідомлення, 
презентації, розповідь, 
пояснення, дискусія. 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Самостійна 
робота студентів та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

Пояснювально- 
ілюстративний; частково- 
пошуковий; проблемно- 
пошуковий метод; активний 
та інтерактивний методи; 
комунікативний метод; 
репродуктивний; метод 
контролю та самоконтролю.

Поточний контроль: бесіда, 
діалог, дискусія, написання 
творів, есе, робота в групах, 
контрольні роботи; 
підсумковий контроль: 
іспит.

ПРН 6. Поєднувати 
теоретичні та 
практичні підходи 
для встановлення 
факторів 
формування та 
особливостей 
зовнішньої 
політики та 
стратегії України 
та інших держав. 

Педагогічна практика Консультації, практичні 
заняття на базі практики, 
дослідницькі методи, збір 
даних для написання звіту, 
оформлення документації.

Захист результатів 
практики. Залік.

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

Лекції з елементами 
дискусії, семінарські 
заняття. Бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Стратегічні 
комунікації ЄС

Лекції і семінарські заняття. 
Наукові повідомлення, 
презентації, розповідь, 
пояснення, дискусія. 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Самостійна 
робота студентів та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Міжнародний вимір 
стратегічних 
комунікацій

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди. Робота з 
інформаційно-
комунікативними 
ресурсами. Самостійна 
робота.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Філософія та 
методологія науки

Лекції та практичні заняття 
(загальнонаукові та 

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 



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). 
Самостійна робота та 
консультації.

завдання; підсумковий 
контроль: залік, іспит.

ПРН 7. Оперувати 
ключовими 
теоріями, 
концепціями і 
методами 
дослідження 
міжнародних 
безпекових 
проблем, 
управління та 
врегулювання 
міжнародних 
конфліктів в 
сучасному світі. 

Педагогічна практика Консультації, практичні 
заняття на базі практики, 
дослідницькі методи, збір 
даних для написання звіту, 
оформлення документації.

Захист результатів 
практики. Залік.

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

Лекції з елементами 
дискусії, семінарські 
заняття. Бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Стратегічні 
комунікації ЄС

Лекції і семінарські заняття. 
Наукові повідомлення, 
презентації, розповідь, 
пояснення, дискусія. 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Самостійна 
робота студентів та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Іноземна мова для 
академічних цілей

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
презентації, бесіди, робота в 
групах, робота з 
електронними освітніми 
ресурсами, опрацювання 
наукової літератури 
іноземною мовою, 
підготовка публікацій у 
закордонних виданнях.

Поточний контроль: усне 
опитування, перевірка 
письмових завдань, 
тестування, метод 
самоконтролю. Підсумковий 
контроль: 2 заліки, 2 іспити.

Філософія та 
методологія науки

Лекції та практичні заняття 
(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). 
Самостійна робота та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання; підсумковий 
контроль: залік, іспит.

Міжнародний вимір 
стратегічних 
комунікацій

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди. Робота з 
інформаційно-
комунікативними 
ресурсами. Самостійна 
робота.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

ПРН 8. Провадити 
міждисциплінарні 

Академічна риторика 
та письмо

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди, 

Поточний контроль: усне 
опитування, дискусії для 



наукові 
дослідження 
міжнародно-
політичних 
процесів, володіючи 
належним рівнем 
загальнонаукових 
компетентностей, 
які сприяють 
формуванню 
цілісного наукового 
підходу, 
професійної етики 
та загального 
культурного 
кругозору. 

демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

обговорення, контрольні 
роботи; підсумковий 
контроль: залік.

Філософія та 
методологія науки

Лекції та практичні заняття 
(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). 
Самостійна робота та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання; підсумковий 
контроль: залік, іспит.

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

Лекції з елементами 
дискусії, семінарські 
заняття. Бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

ПРН 9. 
Демонструвати 
лідерські якості, 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, вміння 
працювати в 
команді 
дослідників, 
ефективно 
спілкуватися на 
професійному рівні 
українською та 
іноземними 
мовами, 
дотримуючись 
принципів наукової 
етики.

Філософія та 
методологія науки

Лекції та практичні заняття 
(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). 
Самостійна робота та 
консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання; підсумковий 
контроль: залік, іспит.

Педагогічна практика Консультації, практичні 
заняття на базі практики, 
дослідницькі методи, збір 
даних для написання звіту, 
оформлення документації.

Захист результатів 
практики. Залік.

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Лекції і семінарські заняття. 
Виконання  індивідуальних 
та командно-групових 
практичних завдань.   
Самостійна робота студентів 
та консультації.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
залік.

Академічна риторика 
та письмо

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 

Поточний контроль: усне 
опитування, дискусії для 
обговорення, контрольні 
роботи; підсумковий 
контроль: залік.



Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Сучасні проблеми 
міжнародних відносин 
та глобального 
розвитку

Лекції з елементами 
дискусії, семінарські 
заняття. Бесіди, 
демонстрація 
відеоматеріалів та їх 
обговорення. Виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань. 
Самостійна робота з 
підготовки усних виступів з 
теоретичних питань, 
підготовка рефератів і 
презентацій.

Поточний контроль: усне 
опитування, індивідуальне 
завдання, презентація, 
тестові завдання; 
підсумковий контроль: 
іспит.

Іноземна мова для 
академічних цілей

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
презентації, бесіди, робота в 
групах, робота з 
електронними освітніми 
ресурсами, опрацювання 
наукової літератури 
іноземною мовою, 
підготовка публікацій у 
закордонних виданнях.

Поточний контроль: усне 
опитування, перевірка 
письмових завдань, 
тестування, метод 
самоконтролю. Підсумковий 
контроль: 2 заліки, 2 іспити.

 


