
Інформація про пропозиції щодо змін в рамках ОНП, отриманих від внутрішній та зовнішніх стейкхолдерів  

в рамках громадського обговорення проєкту ОНП та у ході реалізації ОНП 

 

пропозиція автор пропозиції де і коли 

обговорювалося 

чи прийнято пропозицію 

Збільшення вибіркових 

дисциплін 

Здобувачі, анонімне 

опитування через гугл-

форму 

робоча група, 

квітень 2022 р. 

ОНП 2022 р. – збільшено до 3 дисциплін в кожному 

семестрі 1-2 курсу навчання. Загалом 12 дисциплін. 

Використати 

геополітичне 

розташування регіону 

та можливості ТКС 

України та сусідів, 

результати виконаних 

держбюджетних тем 

Карпук Ю. – консул, 

Перший секретар з 

консульських питань 

Посольства України в 

Королівстві Нідерланди,  

МЗС України 

Засідання 

деканату, 

березень 2020 

р. 

При формуванні ОНП 2020 р. були введені нові ОК: 

Україна в геополітиці, Регіональний розвиток і ТКС, 

Інформаційна політика та національна безпека ЄС, 

Міжнародна безпека, Міжнародний вимір 

стратегічних комунікацій. 

Акцент на 

регіональному аспекті  

Констанкевич І. М. – 

народний депутат 

України, перша 

заступниця голови 

Комітету ВРУ з питань 

гуманітарної та 

інформаційної політики, 

Коваленко Л. – МЗС 

України, Департамент 

безпекової та санкційної 

політики. 

Широке 

громадське 

обговорення, 

травень 2022 р. 

ОНП 2022 р. введено ОК Стратегічні комунікації 

ЄС, Сучасні проблеми міжнародних відносин та 

глобального розвитку з акцентом на дослідженні 

можливостей регіональної безпеки з використанням 

стратегічних комунікацій України та ЄС. 



Звернути увагу на 

особливостях 

використання ІКТ в 

міжнародних процесах 

та дотримання 

академічних традицій 

письма 

Сидорук Т.В., д.політ.н., 

проф. НУ «Острозька 

академія» 

Зустрічі-

консультації зі 

здобувачами 

під час 

звітування за 

період, 

вересень 2021 

р. 

Введено дисципліну, яка забезпечує вивчення 

новітніх інформаційних технологій (ОК Сучасні 

інформаційні технології в міжнародних відносинах) 

та академічне письмо (ОК Академічна риторика та 

письмо) 

Збільшення година 

педагогічну практику 

роботодавці та інші 

стейкхолдери 

Широке 

громадське 

обговорення, 

травень 2022 р. 

За результатами обговорення ОНП та висловлених 

роботодавцями та іншими стейкхолдерами 

пропозицій у 2022 році обсяг годин педагогічної 

практики було збільшено з 2 до 6 кредитів. 

Використовувати 

більше практичних 

завдань та кейсів 

Здобувачі під час 

зустрічей-консультацій 

Протягом 

усього періоду 

Посилено практичну орієнтацію практичних занять 

(розв’язання завдань, кейс-аналіз), що відображено 

в силабасах. 

Залучення  фахівці-

практиків до 

проведення занять 

Здобувачі під час 

зустрічей-консультацій  

Протягом 

усього періоду 

Проведено зустрічі, про які повідомлено через 

університетський сайт: 
 

Консул Юрій Карпук поспілкувався зі студентам про 

підтримку України Нідерландами  

https://vnu.edu.ua/uk/news/konsul-yuriy-karpuk-pospilkuvavsya-

zi-studentam-pro-pidtrymku-ukrayiny-niderlandamy  

Лекція консула Юрія Карпука для студентства факультету 

міжнародних відносин 

https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/lektsiya-konsula-yuriya-

karpuka-dlya-studentstva-fakultetu-mizhnarodnykh-vidnosyn  

Студенти-міжнародники поспілкувалися з професором 

Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської  

https://vnu.edu.ua/uk/news/studenti-mizhnarodniki-

pospilkuvalisya-z-profesorom-lyublinskogo-universitetu-imeni-

marii  
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Міграція українців – тема лекції на факультеті міжнародних 

відносин https://vnu.edu.ua/uk/news/migraciya-ukrainciv-tema-

lekcii-na-fakulteti-mizhnarodnikh-

vidnosin?fbclid=iwar29dlrmbkbt2rj55ec2uk7wisxlbxuvo3kr-

_qrrxatu59dcjeshx2nru4  

Студенти ФМВ подискутували із Надзвичайним і 

Повноважним Послом України Олександром Моциком 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/studenti-fmv-

podiskutuvali-iz-nadzvichaynim-i-povnovazhnim-poslom-

ukraini?fbclid=IwAR2MXiRWA_yBEVgkyiEubyGMsJPnDs04j-

iYYPM6yWq5daMrLWvUVb35QTA 

Публічні лекції на факультеті міжнародних відносин 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/publichni-lekcii-na-

fakulteti-mizhnarodnikh-vidnosin 

Віктор Левандовський розповів студентам-міжнародникам 

як побудувати успішну кар’єру в ІТ-галузі 

https://vnu.edu.ua/uk/news/viktor-levandovskiy-rozpoviv-

studentam-mizhnarodnikam-yak-pobuduvati-uspishnu-kareru-v-it 

Залучаємо практиків і публічних лекторів до навчання 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/zaluchaemo-praktikiv-i-

publichnikh-lektoriv-do-navchannya 
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