
ЗВІТ 

про виконання науково-дослідної, навчальної,  

педагогічної роботи  за 2021-22 н.р.   

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

 

1. Виконавець – Карпчук Наталія Петрівна, завідувач кафедри – професор, термін 

дії контракту: 01.12.2020 – 30.11.2025. 
2. Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

3. Назва наукової теми кафедральна НДР «Інформаційна гігієна як напрям 

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

4. Публікації: 

Фахові видання України 

1.  

Чинники мультилінгвізму 

держав-членів 

Європейського Союзу  

Історико-політичні проблеми сучасного 

світу. Чернівці, 2021, T. 43, с. 136-145. 

 

Юськів Б. 

2.  

Загрози регіональній 

безпеці Японії  
Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії, 2021, 

№ 1 (9), с. 207-220. 

 Моренчук 

А., 

Моренчук 

А. (мол.) 

3.  

Ініціативи Європейського 

Союзу в боротьбі з 

пропагандою тероризму  

Гуманітарні візії, Том 6, число 2, 2020, с. 

15-20. 

 

 

4.  

Вплив російської пропаганди 

на формування іміджу 

української  

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії, 2020, № 

2 (8), с. 73-82. 

 

Юськів Б. 

Упродовж 2021-2022 н.р. 

5.  
Аналіз прихованих тем 

пропаганди Кремля в Україні 
Політичне життя, № 1, 2022, с. 160-171 

 
Юськів Б. 

6.  

Контент- й колокаційний 

аналіз аналітичних 

повідомлень RT про Україну  

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії, № 4 

(12), 2022 

 

Юськів Б. 

7.  

Інформаційні приводи й 

інформаційний супровід 

гібридної війни РФ проти 

України  

Історико-політичні проблеми сучасного 

світу. Чернівці, № 45, 2022,  

 

 

Юськів Б. 

8.  

Культурна дипломатія Японії  Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії, № 3 

(11), 2021 

 

 

9.  

Лінгвістичний ландшафт 

держав-членів ЄС як ознака 

монолітного неконфліктного 

суспільства  

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії, № 3 

(11), 2021 

 

 

Юськів Б. 

В іноземні виданнях, індексованих в базах 

10.  
The Russian Federation 

Propaganda Narratives  

Torun International Studies, Vol.1, № 14, 

2021, р. 19-30 

 
 

Scopus та Web of Science 

11. 
Linguistic Landscape and the 

Monolithic Nature of the EU  

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi – 

Ankara Review of European Studies (WoS), 

2020, Vol. 19, # 2, pp. 641-676. 
 Юськів Б. 

12. 

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. 
 

Юськів 

Б., Хомич 

С. 



Упродовж 2021-2022 н.р. 

13  

Dominating Concepts of 

Russian Federation Propaganda 

Against Ukraine (Content and 

Collocation Analyses of Russia 

Today). 

Politologija   (Scopus), 2021, № 102, Issue 

2, р. 116-152. 

 

Yuskiv B. 

Монографії, розділи у монографіях 

14 

European Union Cyber 

Security Instruments and 

their Impact on Ukraine  

Security in Transborder Regional 

Cooperation: Ukraine vs Poland. Lublin: 

SAPWP KUL, 2020. P.70-81.  

 
Кол. 

авторів 

Інші видання та тези 

15 

«Інформаційна гігієна» у 

контексті інформаційної 

безпеки особи  

Інформаційна гігієна як напрям 

національної безпеки: мат. І Міжнар. 

наукової он-лайн конф., 1 травня 2021 

р., Луцьк, с. 7-9. 

  

16 

Глобальні проблеми 

кібербезпеки: співпраця ЄС 

та Японії  

Принциповий прагматизм ЄС – наслідки 

для Східної та Південно-Східної Європи: 

політичні, економічні, правові та 

комунікаційні аспекти: мат. Міжнар. 

наук.-практ. конф., 21-22 травня, 2021 р., 

Київ, c. 89-92. 

  

Упродовж 2021-2022 н.р. 

16 

Права й обов’язки 

журналістів у період 

конфлікту  

Матеріали XV Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та 

молодих вчених «Актуальні проблеми 

зовнішньої політики України», ЧНУ 

імені Юрія Федьковича, 17 грудня, 2021 

р. 

 

 

17 

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-

конференціїЮ Львів, 24 березня 2022. - 

Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2022. – 106 с. (с.31-34). 

 

 

18 

Стратегічні комунікації ЄС в 

контексті безпекової 

політики  

Стратегічні комунікації в контексті без 

пекової політики: європейський та 

глобальний рівні: матеріали Інтернет-

конфренції, Луцьк, 19 травня, 2022, 101 с. 

(с. 5-10).   

 

 

     

Методичні видання 

19 

Аудіовізуальна й медіа 

політика, Освіта, навчання й 

молодь, Гуманітарна 

допомога та цивільний 

захист, Мультилінгвізм, 

Інформаційна безпека  

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

443-477) 

 

 

20 

Словник понять та термінів 

(англійською мовою) 

нормативної навчальноі 

дисципліни «міжнародна 

інформація та суспільні 

для студентів галузі знань 29 

«міжнародні відносини», спеціальностей 

291 «міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» й 292 

«міжнародні економічні відносини». – 

 

 



комунікації»:  

 

Луцьк, 2021. – 30 с. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/

19509 

21 

Методичні рекомендації 

вибіркової навчальної 

дисципліни «Пропаганда в 

системі стратегічних 

комунікацій»:  

для студентів галузі знань 29 

«міжнародні відносини», спеціальності 

291 «міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». – 

Луцьк, 2021. – 10 с. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/

19536 

 

 

Авторські свідоцтва 

22 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108851:  

Колективна монографія «International and national security: politics, 

information, ecology, economy»; дата реєстрації: 23 жовтня 2021 р. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на складений твір № 

110164: «Глосарій:  навчальний енциклопедичний словник-довідник із 

питань інформаційної безпеки»; дата реєстрації: 8 грудня 2021 р. 

 

 

Подані до друку 

23 

Олімпійські Ігри-2022 в 

контексті «м’якої сили» 

Китаю: глобальний вимір  

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

 

 

24 

Political actionism on the 

football fields of the world as a 

form of a political protest  

Codrul Cosminului. Scopus    Кулик С., 

Шуляк 

А., Єлова 

Т.   

 

9. Участь у конференціях, семінарах: 1) Інформаційна гігієна як напрям національної 

безпеки, 1 травня 2021 р., Луцьк; 2) Принциповий прагматизм ЄС – наслідки для Східної та 

Південно-Східної Європи: політичні, економічні, правові та комунікаційні аспекти, 21-22 

травня, 2021 р., Київ;  

упродовж 2021 – 2022 н.р.:  1) Актуальні проблеми зовнішньої політики України», ЧНУ 

імені Юрія Федьковича, 17 грудня, 2021 р. 2) Україна в координатах Східного партнерства: 

пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки: матеріали інтернет-

конференції, березень 2022, Львів. 3) Стратегічні комунікації в контексті без пекової 

політики: європейський та глобальний рівні: матеріали Інтернет-конфренції, Луцьк, 19 

травня, 2022. 4) Науковий марафон «Стійкість в умовах війни: політологічний, юридичний, 

медичний, психологічний, економічний та філологічний аспекти». Доповідь «Інформаційна й 

кібернетична безпека під час війни», 18 травня, 2022 р. 

10. Участь у міжнародних освітніх організаціях, редколегіях, фондах: член 

редколегії журналу «Історико-політичні проблеми сучасного світу», Чернівці (з червня 2022 

р.). 

11. Керівництво студентською науковою роботою: Проблемна група «Європейські 

комунікації»   

12. Внутрішня мобільність: дует-курси з дисциплін «Масові та стратегічні 

комунікації» й «Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносин» для студентів 

Хмельницького національного університету й Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова (м. Миколаїв). 

13.  Гарант ОНП ОПП «Міжнародна інформація та суспільні комунікації», магістр 

14. Керівництво виконанням дисертаційних робіт: «Стратегічні комунікації 

Японської Держави: європейський вимір» - А. Моренчук, «Стратегічні комунікації Великої 

Британії та України: європейський та локальний рівні» - Єлов В.  

15. Опонування 

16. Робота у спецрадах 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19509
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19509
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19536
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19536


17. Участь у виконанні проектів: 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.  

18. Місце в рейтингу – 21 (176 балів).  

19. Виконання ліцензійних умов – 10 пунктів. 

20. Обов’язки завідувача кафедри за Контрактом: 

 

3.2.1 – виконано. 

3.2.2 – виконано. 

3.2.3 –  1)  Проєкт «Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» 

програми ERASMUS+  напряму Модуль Жана Моне (№ 101047033 – EUSCCDI – ERASMUS-

JMO-2021-HEI-TCH-RSCH)», 2022 – 2025 рр.; проект «Cultural Diplomacy in Action» – грант 

від Фундації «Лідери змін» (Польща); 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»; 

2) Госпдоговірна тема кафедри: «SWOT-аналіз інформаційних кампаній будівельної 

галузі України» для Приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж № 536» 

(11.03.2021 – 11.03.2022);  

3) статті викладачів кафедри в наукометричних базах: Патлашинська І.В. (1), Шуляк 

Н.О. (1), Михалюк Н.Ю. (1), Шуляк А.М. (4), Карпчук Н.П. (3);  

4) наукові конференції, в яких брали участь виклдачі: 12;  

5) два права інтелектуальної власності на колективні праці (2021 р.);  

6) 7 студентських проблемних груп; 

7) у 2021 р. – участь 1 студентки у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт,  у 2022 р. – участі не брали; 

8) 8 студентських публікацій, 2 з них – у фаховому видання з науковим керівником; 

3.2.4 –  
1) Патлашинська І.В. – атестат доцента кафедри міжнародних комунікацій та 

політичного аналізу (квітень 2021 р.),  

2) Федонюк С.В. – диплом магстра за іншою спеціальність – 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (січень 2022 р.), 

3) Єлова Т.А. – диплом кандидата наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку (жовтень 2021 р.),   

4) Карпчук Н.П. – атестат професора кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу (грудень 2021 р.); 

5) Михалюк Н.Ю. – подав документи на отримання атестата доцента кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу; 

6) Шуляк А.М. й Карпчук Н.П. – керівництво науковими роботами аспірантів. 

 

 

 

Виконавець    _______________  Наталія КАРПЧУК 

 

 


