
Звіт декана факультету міжнародних відносин 

ВНУ ім. Лесі Українки, доктора політичних наук, 

 професора Шуляк Антоніни 

за період липень 2021р. -червень 2022 р. 

 

1. Безпосереднє керівництво факультетом, організація 

навчальної, наукової, методичної, виховної, профорієнтаційної та 

міжнародної діяльності. 

 

1.1.Проаналізовано перспективи факультету та прийнято до уваги 

інформацію про найбільш перспективні професії на найближчі 10 років. Так 

Forbes відібрав 25 найцікавіших професій майбутнього, базову освіту за якими 

можна отримати вже зараз, визначено професії, елементи яких буде включено в 

навчальні програми: оцінювач інтелектуальної власності – визначає вартість 

нематеріальних активів: ідеї, винаходи, бізнес-моделі; мультивалютний 

перекладач – організовує систему обміну і взаєморозрахунку традиційних і 

альтернативних, наприклад, електронних, валют; цифровий лінгвіст – 

розробляє лінгвістичні системи семантичного перекладу (перекладу з 

урахуванням контексту і змісту), обробки текстової інформації (в тому числі 

семантичний пошук в Інтернеті) і нові інтерфейси спілкування між людиною і 

комп'ютером на природних мовах. 

1.2. Продовжено щорічну опцію «Особиста траєкторія розвитку»: 

самоаналіз кожного працівника за останні 5 років, перспективний план кожного 

працівника на наступні  5 років (Випуск підручника, монографії, фахові статті, 

статті у Web of Science, Scopus, закордонне стажування,  підвищення 

кваліфікації, робота зі студентами), тематична спрямованість кафедри, 

викладача, досліджень, враховуючи специфіку регіону, університету, 

факультету (Напрям дослідження кафедри – дисципліни – публікації- 

навчально-методичні видання – студентські проблемні групи), місію кожного 

на кафедрі та факультеті (Наука, Комунікація та PR, Абітурієнти та іноземні 

студенти, Практики, Патріотичне виховання та молодіжна політика) 

1.3. Проаналізовані навчальні плани ОНП та ОПП відповідно до 

затверджених стандартів, внесено зміни після публічних обговорень, засідань 

робочих груп, вчених рад. Активне ведеться підготовка до акредитації усіх 

програм другого (бакалаврського) та третього (наукового) рівнів. 

1.4. Для покращення якості навчання використовуємо публічні лекції 

відомих політиків, діячів, запрошені закордонні лектори й ін. Так за навчальний 

рік 2020-2021 виступали:  



 Цикл лекцій Юрія Карпука – консул, радник відділу захисту прав 

громадян та юридичних осіб України Департаменту консульської служби МЗС 

України 

 Олександр Моцик – український дипломат. Надзвичайний і Повноважний 

Посол України у Сполучених Штатах Америки та Республіці Польща 

 Анджей Вавринюк, доктор габілітований суспільних наук у галузі історії, 

професор Вищої професійної школи м. Хелм (Республіка Польща). 

 Валентин Балюк – директор Центру Східної Європи, доктор політичних 

наук, професор Люблінського університету імені Марії Кюрі-

Склодовської(Республіка Польща). 

 Саїд Юдже – керівник Стамбульського фонду науки та культури 

(Туреччина)  

 Славомір Місяк – Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку  

 Людмила Коваленко – радниця МЗС України 

 Сергій Ємець – фінансовий менеджер  

 Ігор Кизим – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці 

Білорусь  

1.5. Продовжено викладання курсів англійською мовою та забезпечення 

повного циклу навчання англійською мовою для спеціальностей 291 та 

292.Активно застосовуємо практику змішаних форм навчання, практичні кейси, 

ділові ігри, моделювання і т.д., для цього використовуємо:дебати, Мовний 

центр "СВІТ" , Центр дослідження стратегічних комунікацій, Інститут Польщі, 

Інформаційно-консультаційний центр  факультету міжнародних відносин 

"КОНСУЛ" , Науково-популярний журнал студентів ФМВ "КОМА"" , 

Лабораторію проєктів та ініціатив. 

1.6. Розпочали і продовжуватимемо елементи дуальної освіта, угоди та  

співпрацю з  стейкхолдерами. Створена Рада роботодавців та стейкхолдерів 

складається з таких представників:Волчок Богдан - генеральний директор 

ПрАТ "СКФ Україна", Гаврилевич Валерія - директор турфірми "Валерія", 

Михалюк Назар – приватна школа ThinkGloba, Ярошук Микола - директор 

ТзОВ "Ірбіс-Волинь“, Киричук Віталій – Віце-президент Волинської торгово-

промислової палати, Грачов Дмитро –  заступник директора ТзОВ «Яровиця 

Парк», депутат Луцької міської ради, Коваленко Людмила – Міністерство 

закордонних справ, перший секретар, Моцик Олександр – український 

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполучених Штатах 

Америки та Республіці Польща, Карпук Юрій - Перший секретар з 

консульських питань Посольство України в Королівстві Нідерланди. 

Запропоновано до ради роботодавців ВНУ ім. Лесі Українки від 

факультету міжнародних відносин представників: 
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Дуальні освіта реалізовується  

Спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії” 6 студентів:туристична фірма «Валерія» -1 студ., ТзОВ 

«ІРБІС-ВОЛИНЬ» -2 студ., ТзОВ «Луцький ліцей “Республіка” Волинської 

області» - 3 студ. 

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини”, ОПП 

«Міжнародний бізнес» – 5 студентів:ТзОВ "ТАТРАФАН"-1 студ., ФОП 

Мироненко Людмила Миколаївна – 1 студ., «СКФ Україна» - 3 студ. 

Договір про виконання науково-дослідних робіт між ВНУ імені Лесі 

Українки (виконавець – Патлашинська Ірина) та ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 

536» (кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу), роботу 

завершено у 2022 р. 

1.7. Факультет співпрацює з вишами інших країн: 

 факультетом міжнародних відносин Університету імені Марії 

Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Республіка Польща), 

 Державною вищою професійною школою (м. Хелм, Республіка 

Польща), 

 Університетом Миколая Коперніка (Польща, м.Торунь),угода 

 Інститутом наук про безпеку Педагогічного університету імені 

Національної освітньої комісії (м.Краків, Польща), угода 

 Інститутом соціології Університету в Жешові (м.Жешув, Польща). 

 Університет в Білостоці (Польща, м.Білосток), угода 

 Університетом Яна Кохановского в Кельцах (Польща) 



У сфері міжнародного співробітництва працюємо над подвійними 

дипломи. Вже діє програма у Слупську,  Поморська академія – 10 студентів. 

Плануємо з вересня 2022 р. з  Краковом – Педагогічний університет імені 

Комісії народної освіти (Інститут наук про безпеку). Налагодили співпрацю з 

Школою китайської мови «Hong Long»й ін., підписано угоду про співпрацю. За 

сприяння декана укладено міжнародні угоди з Стамбульським фондом науки та 

освіти, факультетом політології та міжнародних досліджень Варшавського 

Університету (м. Варшава, Польща),Військовою технічною академією ім. 

Ярослава Домбровського (м.Варшава, Польща). 9 студентів в грудня 2021 р. 

пройшли практику в Стамбульському фонді науки та освіти. Семестрове 

навчання у рамках урядової ініціативи NAWA - Польське національне 

агентство з питань академічних обмінів за погодженням з академічною та 

науковою спільнотою Польщі створило програму під гаслом «Солідарні з 

Україною», травень-вересень 2022 р. у Вищій школі економіки та інновацій в 

Любліні – 8 студентів, на факультеті економіки та фінансів Технологічно-

Гуманістичного Університету ім. Казимира Пуласькего в Радомі – 1 студентка. 

1.8. Діють проєкти за Програмами ЄС Еразмус+, Рамковою програмою 

ЄС з фінансування науки та інновацій «Горизонт 2020», програми обміну 

студентами MILETUS. Завершено міжнародний грантовий проект "Студії ЄС у 

ВНУ імені Лесі Українки" в рамках програми ЄС Erasmus+ (Jean Monnet Chair), 

2019-2022 рр. керівник - Бояр А.О. Подано 5  аплікаційних заявок щодо участі у 

міжнародних проєктах. Виграно три нових проєкти: 2022-2025 рр. "Сталий, 

інклюзивний та розумний розвиток в умовах процесу децентралізації: досвід 

ЄС" в рамках програми ЄС Erasmus+ (Jean Monnet Chair), керівник - Павліха 

Н.В.;  "Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» 

програми ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне , керівник - Карпчук Н.П.; 

кандидат політичних наук, доцент Ольга Богородецька реалізовує проєкт 

«Cultural Diplomacy in Action»грант від Фундації «Лідери змін» (Польща). 

Аспірант Шуляк Н.О. взяв участь у молодіжному обміні з медіаграмотності 

«INFOWARS: Young Citizens Strike Back» за програмою Erasmus+ у Литві. 

Реалізований проєкт Ради Європи «Боротьба з чутками» програми 

«Інтеркультурні міста» спільно з Департаментом культури Луцької міської 

ради. Заходи: дружні дебати «Плюси і мінуси роботи за межами країни»; 

інтерактивна бесіда «Запитай у мусульманина» за участі голови правління ГО 

«Кримські татари Волині» Сервера Зейнідінова; міжкультурна гутірка «Одна 

громада» за участі національного координатора української мережі 

інтеркультурних міст Ксенії Хованової-Рубікондо, керівниці проєкту РЄ 

«Захист національних меншин, включаючи ромів та мов меншин в Україні» 

Земфіри Кондур і голови правління ГО «Терне Рома» Тетяни Логвінюк. За 

участі студентів Університету також створено відеоролики про 

багатокультурну громаду Луцька. 



Представники факультету міжнародних відносин – доцент, кандидат 

політичних наук Євгенія Вознюк, кандидат економічних наук Максим Войчук й 

аспірантка Наталія Пальоха – взяли участь у роботі TwinCity-BarCamp, що 

відбувався в м. Тбілісі (Грузія). 

Представники факультету міжнародних відносин взяли участь у проєкті 

Town and Gown 2.0, відбувся воркшоп «Інновації та індустрії для безпеки: 

досвід Вишеградської групи». Проєкт імплементується за фінансування 

Міжнародного Вишеградського фонду та зібрав представників із Національного 

університету «Острозька академія», Національного університету водного 

господарства та природокористування, Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

1.9. Активно підтримується співпраця з подвійного наукового 

керівництва (3 аспіранта+2 докторанта). Це науковці з  Університет Миколая 

Коперника в Торуні, Педагогічний університет імені Комісії національної 

освіти в Кракові, Університет Яна Кохановського в Кельце, Гірничо-

металургійна академія імені Станіслава Сташиця в Кракові. Проводимо спільні 

дослідження викладачів, наукову підготовку дисертацій, редагування видань та 

наукове консультування.  

1.10. Студентки факультету міжнародних відносин Олександра Бекеша, 

Вікторія Таранік і Тетяна Нечипорук взяли участь у конкурсі «Ініціатива 

досконалості – літні студентські програми в Торуні» та вибороли участь у 

дослідницьких проєктах Університету Миколи Коперника в Торуні. Студенток 

запросили вивчати міжнародні відносини за програмою «Літня програма 

гуманітарних та соціальних наук» (THUS) і долучитися до виконання 

дослідницьких проєктів.Упродовж чотирьох тижнів Олександра Бекеша 

виконувала проєкт «Спільна політика безпеки та оборони ЄС – обрані аспекти 

участі держав-учасниць», Вікторія Таранік – «Статус сучасного міста в 

міжнародних відносинах». Восени для виконання дослідницького проєкту 

«План адаптації міського клімату – оцінка кількісних та якісних ресурсів на 

прикладі міста Торунь» (програма «Науки про землю та довкілля» (TSSP 

NatSci)) до Торуня вирушить Тетяна Нечипорук. 

16 студентів факультету міжнародних відносин Волинського 

національного університету імені Лесі Українки спільно зі студентами State 

University of New York (м. Брокпорт, США) розпочали міжнародний проєкт 

віртуального обміну за темою «Україна–США: обговорення перешкод вступу 

до ЄС». 

Починаючи з другого семестру 2021–2022 начального року студенти ФМВ 

на кафедрі міжнародної комунікації та політології Хмельницького 

національного університету вивчали дисципліни «Кроскультурна комунікація 

країн і регіонів» (викладач – кандидат психологічних наук, доцент Олена 

Бондаренко) і «Теорія інформації та інформаційних структур» (викладач – 



кандидат політичних наук, доцент Анна Королевська); на кафедрі 

адміністративного та конституційного права Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова слухали лекції з дисципліни 

«Практикум з загальної теорії політики» і «Політичний менеджмент та 

політичний маркетинг в публічному управлінні» Наталії Ніколаєнко – доктора 

політичних наук, професора, керівниці Навчально-наукового аналітичного 

центру дослідження гібридних загроз національної безпеки на Півдні 

України.Викладання дисциплін «Зв’язки з громадськістю в МВ» й «Масові і 

стратегічні комунікації» забезпечила Наталія Карпчук – доктор політичних 

наук, професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу факультету міжнародних відносин Волинського національного 

університету імені Лесі Українки.У планах на наступний навчальний рік – дует-

курс із кафедрою міжнародних відносин факультету PR, журналістики і 

кібербезпеки Київського національного університетом культури і мистецтв. 

1.11. Продовжено роботу за  основними напрями наукових досліджень 

кафедр: 

 Міжнародних економічних відносин та управління проектами: 

Трансформація зовнішньоекономічної моделі України в умовах 

глобальної дестабілізації регіональних ринків» (0120U104811). 

 Міжнародних відносин і регіональних студій: Україна в системі 

європейських інтеграційних процесів і транскордонної співпраці. 

 Міжнародних комунікацій та політичного аналізу: Інформаційна гігієна 

як напрям національної безпеки (0120U104944). 

 Іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин: Мовні 

універсалії у міжкультурній комунікації 

1.12. Видаються видання: фахове “Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», що відображається в наукометричних та 

реферативних базах:  ERIH PLUS (Норвегія), Index Copernicus International 

(Польща), Україніка наукова (Україна), а також репозитаріях та пошукових 

системах: DOAJ (Швеція), BASE (Німеччина), Google scholar, Наукова 

періодика України (Україна); науково-популярні «Україна-Польща» - Цьолик 

Н.М., Коцан Н.Н., «КоМА»  - Федонюк С.В. 

1.13. Діють студентські проблемні групи. Студенти беруть участь 

урізних формах активностей, а також ефективно функціонує система  визнання 

результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або 

інформальній освіті. 

1.14. Функціонують мовний центр «СВІТ» - Сінченко Є.А., Інститут 

Польщі - Сухарєва С., Коцан Н.Н., Федонюк С.В. Науково-навчальна 

лабораторія укр.пол. перекладу – Цьолик Н.М 



1.15. Активно підтримується афіляція та корпоративна культура: реклама 

та агітація, використання лого факультету, кафедр на всіх заходах та 

конференціях; промопродукція – екоторбинки, ручки, олівці, флешка, значки 

першокурсникам, інформаційні приводи, профілі на веб-ресурсах Google 

Scholar, Orcid, Scopus, Publons; постійний зв'язок абітурієнт – студент – 

випускник – роботодавець,  створено пул з медійних облич.  

1.16. Активно функціонує студентське самоврядування – це активне 

життя студентів та можливості впливу на навчання, науку та виховання на 

факультеті. Реалізовується через: 

 Семінари, тренінги, додаткові заняття 

 Виховання патріотичної та свідомої молоді (волонтерство, заходи з 

активістами та громадськими діячами Волині, шефство над Клеванською 

школою й ін.) 

 Екскурсії Україною та за кордоном з елементами країнознавчої практики 

 Спорт та здоровя (День здоровя, «зелений» день, міські толоки й ін.) 

 Вечірки, тематичні вечори, кіноперегляди фільмів мовою оригіналу, 

доброчинні акції 

 Активна допомога ЗСУ та волонтерство 

Представники університету долучилися до благодійного забігу 

Together united: науковці проти війни 

Студентам університету розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними 

предметами 

У кожного свій фронт 

Разом можемо усе! 

Інформаційна перевага України 

Дякуємо за допомогу з усього світу! 

Студентка університету організувала відеодекламацію 

«Де б ми не були, ми не забуваємо про рідну землю, молимось, любимо та 

підтримуємо!», – студенти ФМВ 

Бізнес-ізоляція росії 

Віримо у нашу перемогу! 

Як студенти-міжнародники допомагають у боротьбі з агресором 

Луцьк – Миколаїв: на зв’язку! 

Іноземні студенти Лесиного університету засуджують війну, розв’язану рф 

Наші колеги, партнери висловлюють підтримку та надають допомогу 

 

1.17. Робота з медіа, організація інтерв’ю та публікацій 

23 травня 2022 р. в ефірі Громадське Інтерактивне Телебачення, Сергій Кулик, 

Тематика: Чи є приклади в історії, коли країну виключали з усіх міжнародних змагань так, 

як рф і білорусь сьогодні? Історичні паралелі. Запровадження санкцій у спорті – рф, 

білорусь і Північна Корея, гітлерівська Німеччина? Що будуть робити спортсмени, які 

потрапили під санкції? 

Współpraca Polski i Ukrainy w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej 

Науковці проти війни: у ВНУ організували міжнародну благодійну конференцію 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/predstavnyky-universytetu-doluchylysya-do-blahodiynoho-zabihu
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/together-united-naukovtsi-proty-viyny
https://vnu.edu.ua/uk/news/studentam-universytetu-rozpovily-pro-pravyla-povodzhennya-z-vybukhonebezpechnymy-predmetamy
https://vnu.edu.ua/uk/news/studentam-universytetu-rozpovily-pro-pravyla-povodzhennya-z-vybukhonebezpechnymy-predmetamy
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/u-kozhnoho-sviy-front
https://vnu.edu.ua/uk/news/razom-mozhemo-use
https://vnu.edu.ua/uk/news/informatsiyna-perevaha-ukrayiny
https://vnu.edu.ua/uk/news/dyakuyemo-za-dopomohu-z-usoho-svitu
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/studentka-universitetu-organizuvala-videodeklamaciyu
https://vnu.edu.ua/uk/news/de-b-mi-ne-buli-mi-ne-zabuvaemo-pro-ridnu-zemlyu-molimos-lyubimo-ta-pidtrimuemo-studenti-fmv
https://vnu.edu.ua/uk/news/de-b-mi-ne-buli-mi-ne-zabuvaemo-pro-ridnu-zemlyu-molimos-lyubimo-ta-pidtrimuemo-studenti-fmv
https://vnu.edu.ua/uk/news/biznes-izolyaciya-rosii
https://vnu.edu.ua/uk/news/virimo-u-nashu-peremogu
https://vnu.edu.ua/uk/news/yak-studenti-mizhnarodniki-dopomagayut-u-borotbi-z-agresorom
https://vnu.edu.ua/uk/news/luck-mikolaiv-na-zvyazku
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/inozemni-studenti-lesinogo-universitetu-zasudzhuyut-viynu-rozvyazanu-rf
https://vnu.edu.ua/uk/news/nashi-kolegi-partneri-vislovlyuyut-pidtrimku-ta-nadayut-dopomogu
https://www.youtube.com/watch?v=0dripvwAYzk
https://www.youtube.com/watch?v=0dripvwAYzk
https://www.youtube.com/watch?v=0dripvwAYzk
https://www.youtube.com/watch?v=0dripvwAYzk
https://www.youtube.com/watch?v=0dripvwAYzk
https://panschelm.edu.pl/wspolpraca-polski-i-ukrainy-w-warunkach-wojny-rosyjsko-ukrainskiej/?fbclid=IwAR0IiBVzA-X40AC159ZCduFeg4F9XPAu85f5b4OUmdSwIgpghLlYj_Ltc4A
https://lutsk.rayon.in.ua/news/514686-naukovtsi-proti-viyni-u-vnu-organizuvali-mizhnarodnu-blagodiynu-konferentsiyu


Наталія Романюк – доцент Кафедра міжнародних відносин і регіональних студій 

Факультет міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки в ефірі ТРК Аверс 28 січня 2022 

р. «Геополітична шахівниця»: як змінюється підтримка України серед західних країн? 

Викладачці ВНУ дали стипендію Верховної Ради України 

Викладачка з Волині отримає Премію Верховної Ради України 

ЦЕЙ ДЕНЬ. КОМЕНТАРІ. 21 грудня. Наталія Романюк, Україна і декарбонізація: 

обіцянки замість досягнень? 

Гість студії - Наталія Романюк, 19 листопада. Генсек НАТО зустрівся з Меркель. 

Президент Болгарії назвав Крим «російським» 

İİKV, Ukrayna Lesia Üniversitesi ile bir işbirliği anlaşmasına imza attı 

"İİKV'nin bu programı olmasa İslam dinini asla bu kadar derinden öğrenemezdik." 

Максим Войчук - кандидат економічних наук, Кафедра міжнародних економічних 

відносин та управління проєктами Волинський національний університет імені Лесі 

Українки в ефірі ТРК "Аверс" про молодіжні проблеми Луцька 

Наталія Романюк - доцент Кафедра міжнародних відносин і регіональних студій 

Факультет міжнародних відносин Волинський національний університет імені Лесі 

Українки про ситуацію на білорусько-польському кордоні в ефірі ГІТ 

Наталія Романюк, кандидат географічних наук, доцент Кафедра міжнародних 

відносин і регіональних студій Факультет міжнародних відносин Волинський національний 

університет імені Лесі Українки. Гість програми "Тема дня" ТРК Аверс. Тема розмови 

"Нелегальні мігранти на кордоні ЄС: чим це загрожує Україні?" 

ЦЕЙ ДЕНЬ, КОМЕНТАРІ. 01.11.2021. «День народження ЄС та кліматичний саміт у 

Глазго». Гість студії - Наталія Романюк, доцент кафедри міжнародних відносин і 

регіональних студій 

Сергій Кулик, 2021, ГІТ, «XVI Паралімпійські Ігри у Токіо із політичної точки зору» 

Сергій Кулик. Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і 

регіональних студій. 

Наталія Коцан. Спогади про батька – ексректора Лесиного вишу Нестора Бурчака 

Сергій Кулик. 2021 ГІТ, «Олімпіада і Євро-2020 із політичної точки зору» 

У Волинському виші святкували новосілля. ФОТО 

1.18. Активне ведеться робота з абітурієнтами: 

День відкритих дверей на факультеті міжнародних відносин і зустріч із 

абітурієнтами 

Міжнародники розпочали серію інформативно-дискусійних зустрічей зі школярами 

Луцька та області 

В університеті стартували підготовчі курси до національного мультипредметного 

тесту 

На факультеті міжнародних відносин розпочали безкоштовні курси з підготовки до 

ЗНО та ЄВІ 

Знайомтеся з нашими унікальними першокурсниками! 

 

2. На виконання обов’язків по сумісництву посади професора 

кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу  

 

1. Робота над науковими  темами: 

https://www.youtube.com/watch?v=6LxGDHnqdqg
https://www.youtube.com/watch?v=6LxGDHnqdqg
https://www.youtube.com/watch?v=6LxGDHnqdqg
https://12kanal.com/vykladachtsi-vnu-daly-stypendiyu-verhovnoyi-rady-ukrayiny/
http://www.volynpost.com/news/195749-vykladachka-z-volyni-otrymaie-premiyu-verhovnoi-rady-ukrainy
https://www.youtube.com/watch?v=XEl0MJe5fkk
https://www.youtube.com/watch?v=XEl0MJe5fkk
https://www.youtube.com/watch?v=7rcy-xRsw7o
https://www.youtube.com/watch?v=7rcy-xRsw7o
https://www.iikv.org/i/3834-iikv-ukrayna-lesia-universitesi-ile-bir-isbirligi-anlasmasina-imza-atti?fbclid=IwAR3C-jfBY0DppC8zsX-e_p3avMxsJQQ7fLmajhh7-5ukpv6obiQvEYUgRqU
https://www.iikv.org/i/3837-iikvnin-bu-programi-olmasa-islam-dinini-asla-bu-kadar-derinden-ogrenemezdik?fbclid=IwAR29dLrMbkBT2RJ55ec2Uk7WiSXlbXuvO3KR-_QRrxATu59DCJeShX2Nru4
https://www.facebook.com/mediaavers/videos/701862607454761/
https://www.facebook.com/mediaavers/videos/701862607454761/
https://www.facebook.com/mediaavers/videos/701862607454761/
https://www.youtube.com/watch?v=FgoRyRxW0v8
https://www.youtube.com/watch?v=FgoRyRxW0v8
https://www.youtube.com/watch?v=FgoRyRxW0v8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PAH6_HlSwpM&feature=share&fbclid=IwAR1waM1rpY9HkYS7ijP2i3F9ntj1UUGCO31i4T6cIoee-DdRhnbqcogqAtw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PAH6_HlSwpM&feature=share&fbclid=IwAR1waM1rpY9HkYS7ijP2i3F9ntj1UUGCO31i4T6cIoee-DdRhnbqcogqAtw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PAH6_HlSwpM&feature=share&fbclid=IwAR1waM1rpY9HkYS7ijP2i3F9ntj1UUGCO31i4T6cIoee-DdRhnbqcogqAtw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PAH6_HlSwpM&feature=share&fbclid=IwAR1waM1rpY9HkYS7ijP2i3F9ntj1UUGCO31i4T6cIoee-DdRhnbqcogqAtw
https://fb.watch/98Js8JJEUY/
https://fb.watch/98Js8JJEUY/
https://fb.watch/98Js8JJEUY/
https://uagit.tv/2021/9/17/10564-serhiy-kulyk-xvi-paralimpiyski-ihry-u-tokio-sport-i-polityka?fbclid=IwAR12VEEZOYk9WEHt1G0liERR1Xn8FTnRxt4BZBKhDJjwzNhFlwV-S50IyLg
https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chomu-yevro-2020-vazhlyve?fbclid=IwAR1rXPGZLudi-WKwbCEr9W7hMcODdBFQsdGnnvkeHfQnpim_okkKangG0KU
https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chomu-yevro-2020-vazhlyve?fbclid=IwAR1rXPGZLudi-WKwbCEr9W7hMcODdBFQsdGnnvkeHfQnpim_okkKangG0KU
https://www.youtube.com/watch?v=lYcu_LIvJwg
https://www.youtube.com/watch?v=9mbTe4vu2sg
https://volyn.tabloyid.com/zhittia/u-volinskomu-vishi-sviatkuvali-novosillia-foto
https://vnu.edu.ua/uk/news/den-vidkrytykh-dverey-na-fakulteti-mizhnarodnykh-vidnosyn-i-zustrich-iz-abituriyentamy
https://vnu.edu.ua/uk/news/den-vidkrytykh-dverey-na-fakulteti-mizhnarodnykh-vidnosyn-i-zustrich-iz-abituriyentamy
https://vnu.edu.ua/uk/news/mizhnarodnyky-rozpochaly-seriyu-informatyvno-dyskusiynykh-zustrichey-zi-shkolyaramy-lutska-ta
https://vnu.edu.ua/uk/news/mizhnarodnyky-rozpochaly-seriyu-informatyvno-dyskusiynykh-zustrichey-zi-shkolyaramy-lutska-ta
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/v-universyteti-startuvaly-pidhotovchi-kursy-do-natsionalnoho-multypredmetnoho-testu
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/v-universyteti-startuvaly-pidhotovchi-kursy-do-natsionalnoho-multypredmetnoho-testu
https://vnu.edu.ua/uk/news/vstup-2022/na-fakulteti-mizhnarodnikh-vidnosin-rozpochali-bezkoshtovni-kursi-z-pidgotovki-do
https://vnu.edu.ua/uk/news/vstup-2022/na-fakulteti-mizhnarodnikh-vidnosin-rozpochali-bezkoshtovni-kursi-z-pidgotovki-do
https://www.facebook.com/vnu.edu.ua/videos/287061146699298/


 кафедральна НДР «Інформаційна гігієна як напрям національної 

безпеки» (реєстраційний номер 0120U104944 від 18.11.2020 р.), 

  2022-2025 рр. - міжнародний грантовий проект "Стратегічні комунікації 

ЄС: протидія деструктивним впливам» програми ERASMUS+ напряму Модуль 

Жана Моне, виконавець;  

2. Публікації, здійснені протягом року. 

Основні наукові положення, теоретичні та практичні висновки висвітлено 

в таких публікаціях: 

 

Фахові видання України 

1.  

Тенденції 

міграційних 

процесів   

як чинника 

підвищення 

конфліктогенності 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. Луцьк:  Вежа-Друк, 2021.  

№1(9). С. 333-344 DOI 10.29038/2524-2679-2021-

01-333-344 

Фахове видання України 

Індексується в Index Copernicus, ERIH PLUS, 

DOAJ, BASE 

12 

- 

Іноземні видання індексовані в базах 

2.  

Institutional support 

for ukrainian-polish 

cross-border 

cooperation within 

the framework of 

euro-regions 

"Carpathian" and 

"Bug" 

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne [Central 

European political studies].  Wydawnictwo 

Naukowe WNPiD UAM, Poznań, #2, 2021, р.79-98 

CEEOL; DOAJ;  Index Copernicus; CEJSH 

DOI: 10.14746/ssp.2021.2.5 

ФаховевиданняПольща 

 

20 

N. Shuliak 

Scopus та Web of Science 

3.  

Use of "the other / 

alien" image 

in the strategic 

communications of 

the Russian 

Federation 

during the russian-

ukrainian 

confrontation (2014-

2021) 

Przegląd Strategiczny. Wydawnictwo Naukowe 

WNPiD UAM, Poznań, 2021. Issue 14. P. 195-210. 
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