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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 професію 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. Започаткована щорічна опція «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 та ОПП відповідно до 

затверджених стандартів, внесено зміни після публічних обговорень.  

1.4. Для покращення якості навчання використовуємо публічні лекції 

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

рік 2020-2021 виступали:  

 Олександр Моцик – український дипломат. Надзвичайний і Повноважний 

Посол України у Сполучених Штатах Америки та Республіці Польща 

 Віктор Левандовський – засновник ІТ-компанії «Інтернетдевелс» 

 Олександр Кузьмич – засновник маркетингової агенції «Moloko Agency» 



 Володимир Глащенков – голова наглядової ради ПрАТ «Тернопільський 

молокозавод» 

 Оксана Сащук – експертка у сфері просування бізнесів й особистих 

брендів у соцмережах Instagram і Facebook 

 Анджей Вавринюк – доктор габілітований, професор Державної вищої 

професійної школи в Холмі (Республіка Польща) 

 Тетяна Яцечко-Блаженко – історик, викладач, генеалог-аматор, 

співзасновник проекту Lodomeria 

 Руслан Теліпський – громадський діяч, волонтер, співзасновник 

волонтерського руху «Меценати для солдата» та благодійного проекту «Діти 

Небесного Легіону» 

 Остап Сливинський – український поет, перекладач й літературознавець 

 Саїд Юдже – керівник Стамбульського фонду науки та культури 

(Туреччина)  

1.5. Продовжено викладання курсів англійською мовою. 

1.6. Активно застосовуємо практику змішаних форм навчання, 

практичні кейси, ділові ігри, моделювання і т.д., для цього використовуємо: 

 дебати  

 VNU Startup Club YEP – представництво родини академічних бізнес-

ікубаторів YEP 

 проєкт «Підприємницький університет» 

 Школа інновацій та соціального підприємництва 

 Лабораторія відкритого співробітництва  

 Мовний центр "СВІТ"  

 Центр дослідження стратегічних комунікацій 

 Інститут Польщі  

 Інформаційно-консультаційний центр  факультету міжнародних відносин 

"КОНСУЛ"  

 Науково-популярний журнал студентів ФМВ "КОМА""  

 Театр-студія "MODERN GLOBE"  

 Лабораторію проєктів та ініціатив 

1.7. Розпочали і продовжуватимемо елементи дуальної освіта, угоди та  

співпрацю з  стейкхолдерами. Дуальні освіта реалізовується разом з  

 туристична фірма «Валерія» -1 студ 

 КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Волинської обласної ради - 1 студ 

 Приватна школа «ThinkGlobal» (мережа інноваційних шкіл) - 6 студ 

 ТзОВ «ІРБІС-ВОЛИНЬ» -2 студ. 

1.8. За сприяння факультеті підписані угоди між університетом та  



 ПрАТ «СКФ Україна» 

 Волинська торгово-промислова палата 

  Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму 

і курортів Волинської обласної державної адміністрації 

1.9. У сфері міжнародного співробітництва працюємо над подвійними 

дипломи. Вже дію програма у Слупську,  Поморська академія , плануємо з  

Краковом – Педагогічний університет імені Комісії народної освіти (Інститут 

наук про безпеку), Торунем – Університет Ніколая  Коперніка (факультет 

політичних наук та міжнародних відносин). Налагоджуємо співпрацю з 

Стамбульським фондом науки та освіти, Школою китайської мови й ін. 

Важливим пунктом є також закордонна практика в Іспанії, Польщі.  

1.10. За сприяння декана укладено дві міжнародні угоди з Університетом  

Ніколая Коперніка в Торуні (факультет політики та наук про безпеку), 2021 та 

Педагогічним університетом імені Комісії національної освіти в Кракові 

(Інститут наук про безпеку), 2021. 

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

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

студентами MILETUS. 

1.12.  Впровадили подвійне наукове керівництво (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, 

редагування видань та наукове консультування.  

1.13. За результатами конкурсу «Ініціатива досконалості – літні 

студентські програми в Торуні» Університету Ніколая Коперника в Торуні 3-оє 

студенток будуть виконувати дослідженні спільно зі студентами усього світу. 

1.14. Визначено основні напрями наукових досліджень кафедр: 

 Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами - 

Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах реалізації 

європейського вибору.  

 Кафедра міжнародних відносин і регіональних студій - Україна в системі 

європейської інтеграції і транскордонного співробітництва. 

 Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу - Інформаційна 

гігієна як напрям національної безпеки. 

 Кафедра іноземних мов та перекладу - Використання новітніх технологій 

при підготовці перекладачів у галузі міжнародних відносин.  

1.15. На факультеті виконується проєкт Еразмус+: Бояр А.О., діє 

спеціалізована рада – Павліха Н.В., виконується ДБтема – Павліха Н.В., 

засновано Центр стратегічних комунікацій – Федонюк С.В. 



1.16. Виконується госпдоговірна тема «SWOT-аналіз інформаційних 

кампаній будівельної галузі України» для Приватного акціонерного товариства 

«Луцьксантехмонтаж № 536» 

1.17. 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 НВ. Серія Міжнародні 

відносини – студентський вісник, НВ. Серія Географічні науки – Патійчук В.О., 

Україна-Польща  - Цьолик Н.М., «КоМА»  - Федонюк С.В. 

1.18. Діють студентські проблемні групи  

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

Польщі - Сухарєва С., Науково-навчальна лабораторія укр.пол. перекладу – 

Цьолик Н.М 

1.20. 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.  

1.21. 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 

1.22. 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.) 

 Студентська англомовна Театр-студія "MODERN GLOBE"  

 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 

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

 Співпраця з Університетом у Білостоці триває 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/spivpracya-z-universitetom-u-bilostoci-

trivae 

 Підписано меморандум про співробітництво з Університетом Миколая 

Коперника в Торуні https://vnu.edu.ua/uk/news/pidpisano-memorandum-

pro-spivrobitnictvo-z-universitetom-mikolaya-kopernika-v-toruni 

 В Університеті реалізовуватимуть проєкт за підтримки Британської ради 

https://vnu.edu.ua/uk/news/mizhnarodni-zvyazki/v-universiteti-

realizovuvatimut-proekt-za-pidtrimki-britanskoi-radi 

 Викладач факультету міжнародних відносин виграв грант «House of 

Europe»  https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/vikladach-fakultetu-

mizhnarodnikh-vidnosin-vigrav-grant-house-europe 

 Зустріч зі «Chinglish school» на факультеті міжнародних відносин 

https://vnu.edu.ua/uk/news/zustrich-zi-chinglish-school-na-fakulteti-

mizhnarodnikh-vidnosin 

 Співпраця з Стамбульським фондом науки та культури 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/spivpracya-z-stambulskim-fondom-

nauki-ta-kulturi 

 В Університеті презентували унікальний посібник про Європейський 

Союз https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/v-universiteti-prezentuvali-

unikalniy-posibnik-pro-evropeyskiy-soyuz 

 Студентки факультету міжнародних відносин успішно працювали в 

посольстві України в Королівстві Іспанія 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/studentki-fakultetu-mizhnarodnih-vidnosin-

uspishno-pracyuvali-v-posolstvi-ukrayini-v 

 В університеті вперше відзначили всесвітній день культурного 

різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/v-universiteti-vpershe-vidznachili-

vsesvitniy-den-kulturnogo-riznomanittya-v-

imya?fbclid=IwAR0jErlf73OvvzWeGlOO9jP9iTxdaJQWyMgKZnDHl4duc

V5qm6KljooU-Bk 
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 Представники факультету міжнародних відносин – у Молодіжній раді 

Луцька! https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/predstavniki-fakultetu-

mizhnarodnikh-vidnosin-u-molodizhniy-radi-

lucka?fbclid=IwAR0o7u94dZYB-

fO1DjDP9OQgDQ9XUTJGtYW7qVoccbNxQwX3QA-w2OkxrAs 

 Студенти факультету міжнародних відносин не байдужі 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/studenti-fakultetu-mizhnarodnih-vidnosin-ne-

bayduzhi 

 Студентам Лесиного Університету розповіли про їхні права та 

можливості https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/studentam-lesinogo-

universitetu-rozpovili-pro-ikhni-prava-ta-mozhlivosti 

 Інформаційна кампанія протидії тероризму в світі й Україні на ФМВ 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/informaciyna-kampaniya-protidii-

terorizmu-v-sviti-y-ukraini-na-fmv 

 Студенти СНУ імені Лесі Українки – стипендіати «Завтра.ua» 

https://vnu.edu.ua/uk/articles/studenti-snu-imeni-lesi-ukrayinki-stipendiati-

zavtraua 

 Патріотичний тиждень факультету міжнародних відносин 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/patriotichniy-tizhden-fakultetu-

mizhnarodnikh-vidnosin 

 Уміємо і навчатися, і відпочивати! https://vnu.edu.ua/uk/articles/umiiemo-

i-navchatisya-i-vidpochivati 

 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 

 У ВНУ абітурієнтів безкоштовно готують до вступного іспиту з 

іноземної мови http://www.volynpost.com/news/182139-u-vnu-abituriientiv-

bezkoshtovno-gotuyut-do-vstupnogo-ispytu-z-inozemnoi-movy 

 Популяризація ФМВ ВНУ ім.Лесі Українки 

https://www.youtube.com/watch?v=-S4Mk3eUPIg 

 «Студії ЄС у ВНУ імені Лесі Українки»: слухачі тренінгів отримали 

сертифікати https://vnu.edu.ua/uk/news/mizhnarodni-zvyazki/studii-es-u-

vnu-imeni-lesi-ukrainki-slukhachi-treningiv-

otrimali?fbclid=IwAR22RR6_wOligMaf7HEaWZmFm8iDki0vnB5qaK9fohs

6LUUWKDg7XdcSgXs 

 Заходи з академічної доброчесності на ФМВ 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/zakhodi-z-akademichnoi-

dobrochesnosti-na-fmv 
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 Підвищення кваліфікації на ФМВ: навчаємо та навчаємося 

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

navchaemo-ta-navchaemosya 

 Місяць інформування студентів на ФМВ 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/misyac-informuvannya-studentiv-na-

fmv 

 Підписано угоду про співпрацю щодо підготовки фахівців із 

міжнародних відносин https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/pidpisano-

ugodu-pro-spivpracyu-schodo-pidgotovki-fakhivciv-iz-mizhnarodnikh 

 Запитай у мусульманина: третій день студентської ювеналії на 

факультеті міжнародних відносин 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/zapitay-u-musulmanina-tretiy-den-

studentskoi-yuvenalii-na-fakulteti-mizhnarodnikh 

 На факультеті міжнародних відносин – ДЕНЬ «DREAM IT, WISH IT, DO 

IT!» https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/na-fakulteti-mizhnarodnikh-

vidnosin-den-dream-it-wish-it-do-it?fbclid=IwAR0CAkQpCfaZhX-

PlRR_bUSeu5pWIBQ_7FHyogh-fsWTBuKtYkGK4x2LK5M 

 Публічна лекція ПРАТ «Uniqa страхування» для економістів-

міжнародників https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/publichna-lekciya-prat-

uniqa-strakhuvannya-dlya-ekonomistiv-mizhnarodnikiv 

 Публічна лекція для економістів-міжнародників від представників 

компанії «Молокія» https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/publichna-

lekciya-dlya-ekonomistiv-mizhnarodnikiv-vid-predstavnikiv-kompanii 

 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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 #Лесині_люди робитимуть SWOT-аналіз для відомої будівельної 

компанії https://volyninfa.com.ua/news/2021/03/16/107648/ 

 Університет співпрацюватиме із СКФ-Україна 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/universitet-spivpracyuvatime-iz-skf-

ukraina 

 Університет співпрацюватиме з Волинською торгово-промисловою 

палатою https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/universitet-spivpracyuvatime-

z-volinskoyu-torgovo-promislovoyu-palatoyu 

 Четверо студентів-міжнародників поєднуватимуть навчання та роботу 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/chetvero-studentiv-mizhnarodnikiv-

poednuvatimut-navchannya-ta-robotu 

 Факультет міжнародних відносин продовжує впроваджувати елементи 

дуальної форми здобуття освіти у навчальний процес 

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

vprovadzhuvati-elementi-dualnoi-formi-zdobuttya 

 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 

 В Університеті відбулися наукові дискусії про економіку сталого 

розвитку й інклюзивне зростання громад 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/v-universiteti-vidbulisya-naukovi-

diskusii-pro-ekonomiku-stalogo-rozvitku-y 

 Захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

«економіка» у ВНУ імені Лесі Українки 

https://vnu.edu.ua/uk/news/zakhist-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-

doktora-filosofii-zi-specialnosti-ekonomika-u-vnu 

 Перший захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії у ВНУ 

імені Лесі Українки https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pershiy-zakhist-

na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-filosofii-u-vnu-imeni-lesi 

 Волинська ОДА продовжує співпрацювати із ВНУ імені Лесі Українки 

https://voladm.gov.ua/new/volinska-oda-prodovzhuye-spivpracyuvati-iz-vnu-

imeni-lesi-ukrayinki/?fbclid=IwAR0IYAiime-

RxoyEajh8pIP_YphiSDkA_KVcHCL9sIN7xvx7fooYrdD9Wwg 

 День Європи в Україні | Ранок LIVE • 13 трав. 2021 р.  

https://www.youtube.com/watch?v=q7hBUyjjc8w 

 Лесин університет відвідав Голова Верховної Ради України 

https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/lesin-universitet-vidvidav-golova-

verkhovnoi-radi-ukraini 

 Інтерв’ю з професором Наталією Коцан про ректора Нестора Бурчака на 

12 Каналі https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/intervyu-z-profesorom-
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https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pershiy-zakhist-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-filosofii-u-vnu-imeni-lesi
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pershiy-zakhist-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-filosofii-u-vnu-imeni-lesi
https://voladm.gov.ua/new/volinska-oda-prodovzhuye-spivpracyuvati-iz-vnu-imeni-lesi-ukrayinki/?fbclid=IwAR0IYAiime-RxoyEajh8pIP_YphiSDkA_KVcHCL9sIN7xvx7fooYrdD9Wwg
https://voladm.gov.ua/new/volinska-oda-prodovzhuye-spivpracyuvati-iz-vnu-imeni-lesi-ukrayinki/?fbclid=IwAR0IYAiime-RxoyEajh8pIP_YphiSDkA_KVcHCL9sIN7xvx7fooYrdD9Wwg
https://voladm.gov.ua/new/volinska-oda-prodovzhuye-spivpracyuvati-iz-vnu-imeni-lesi-ukrayinki/?fbclid=IwAR0IYAiime-RxoyEajh8pIP_YphiSDkA_KVcHCL9sIN7xvx7fooYrdD9Wwg
https://www.youtube.com/watch?v=q7hBUyjjc8w
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/lesin-universitet-vidvidav-golova-verkhovnoi-radi-ukraini
https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/lesin-universitet-vidvidav-golova-verkhovnoi-radi-ukraini


natalieyu-kocan-pro-rektora-nestora-burchaka-na-12-kanali 

https://www.youtube.com/watch?v=-8i_YIR5aMk 

 Луцьк–Торунь: університети підписали меморандум про співпрацю 

https://www.monitor-press.com/ua/extensions/s5-tab-show/9229-27835.html   

 Антоніна Шуляк про скандал на Закарпатті і "дистанційку" ВНУ 

https://www.youtube.com/watch?v=YZjEqSWp82U 

 Домовилися про співробітництво http://volga.lutsk.ua/view/41299/ 

 Тиждень іноземних мов на факультеті міжнародних відносин 

https://vnu.edu.ua/uk/news/tizhden-inozemnikh-mov-na-fakulteti-

mizhnarodnikh-vidnosin 

 У ВНУ безкоштовно готуватимуть до іспиту з англійської 

https://12kanal.com/u-vnu-bezkoshtovno-gotuvatymut-do-ispytu-z-

anglijskoyi/ 

 Не зрікаючись європейського вектора, обрали волинську приналежність 

у назві Лесиного вишу (Відео) https://www.volyn.com.ua/news/146937-ne-

zrikaiuchys-ievropeiskoho-vektora-obraly-volynsku-prynalezhnist-u-nazvi-

lesynoho-vyshu-video     

 

 

2. На виконання обов’язків по сумісництву посади професора 

кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу  

2.1. Публікації: 

У Фахових виданнях України: 

1. Медіатехнології під час моделювання образу «іншого» в ідеології 

«руского міра». Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. № 2 (406). С.105-

114. (Серія «Міжнародні відносини»). 

2. Налагодження культурних мостів Британською Радою в Україні в 

рамках політики ЄС «Східне партнерство». Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. №2 (8). С. Index 

Copernicus, ERIH PLUS, DOAJ, BASE 

3. Детермінанти виходу Британія з ЄС. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк:  

Вежа-Друк, 2020.  № 2 (406). С.217-222. (Серія «Міжнародні відносини»).  

4. Тенденції міграційних процесів як чинника підвищення 

конфліктогенності. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії. Луцьк:  Вежа-Друк, 2021.  №1(9). Index Copernicus, ERIH PLUS, DOAJ, 

BASE 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз 

https://www.youtube.com/watch?v=-8i_YIR5aMk
https://www.youtube.com/watch?v=YZjEqSWp82U
http://volga.lutsk.ua/view/41299/
https://vnu.edu.ua/uk/news/tizhden-inozemnikh-mov-na-fakulteti-mizhnarodnikh-vidnosin
https://vnu.edu.ua/uk/news/tizhden-inozemnikh-mov-na-fakulteti-mizhnarodnikh-vidnosin
https://12kanal.com/u-vnu-bezkoshtovno-gotuvatymut-do-ispytu-z-anglijskoyi/
https://12kanal.com/u-vnu-bezkoshtovno-gotuvatymut-do-ispytu-z-anglijskoyi/
https://www.volyn.com.ua/news/146937-ne-zrikaiuchys-ievropeiskoho-vektora-obraly-volynsku-prynalezhnist-u-nazvi-lesynoho-vyshu-video
https://www.volyn.com.ua/news/146937-ne-zrikaiuchys-ievropeiskoho-vektora-obraly-volynsku-prynalezhnist-u-nazvi-lesynoho-vyshu-video
https://www.volyn.com.ua/news/146937-ne-zrikaiuchys-ievropeiskoho-vektora-obraly-volynsku-prynalezhnist-u-nazvi-lesynoho-vyshu-video


5. Info-analytic support for ukrainian-polish cross-border cooperation: a 

case study of euro-regions / Shuliak А., Vozniuk Eu.V., Patlashinska I. V., Shuliak 

N. Codrul Cosminului. Issue 2, (Vol. 26). 2020, P. 431-454, DOI: 

https://doi.org/10.4316/CC.2020.02.007. Scopus, ERIH PLUS, EBSCO, Directory of 

Open ,Access Journals, Index Copernicus International 

Публікації в іноземних та міжнародних наукових виданнях 

6. Using public diplomacy for creating international peace and security on the 

example of Poland and Sweden / Shuliak А., Zajęcki R., Fesyk O. Torun 

International Studies. Vol 1, No 13, 2020, р.165-175, DOI: 10.12775/TIS.2020.012 

Inde xCopernicus, CEJSH, BazHum, SHERPA/RoMEO, ERIH PLUS, DOAJ, 

BAZEKON, CEEOL, Electronic Journals Library, CiteFactor, MIAR 

7. Praktyki wdrażania i wsparcia polityki bezpieczeństwa informacyjnego / 

Shuliak А., Shuliak N. Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII, z. 2 (15), Siedlce, 2020. pp. 

151-164; DOI 10.32017/ip2020.2.12 Index Copernicus 

Навчальні та навчально-методичні видання 

8.Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-

довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене 

і доповнене укладач В. М. Піча, наук. редакція Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, 

Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ –2000, 2020. 516 с. 

9. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші 

новотвори) / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за заг. ред. Н. М. 

Хоми. Львів: «Новий Світ–2000», 2020. С. 56-57, 138, 157, 186, 215-216, 236, 

365-366 

Монографії 

10. Польсько-українське прикордоння: співробітництво, інститути,  

проекти, програми. Кейс для  єврорегіонів «Карпати» та «Буг». Становлення та 

розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи: колективна 

монографія / за ред. І. І. Іваненка. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021.. 

C.186-219 

Тези  

11. «Розумна сила» у вирішенні сучасних конфліктів. Мат. Міжн. наук.-

практ. конф. «Збройне насилля: сучасні процеси світової глобалізації та їхній 

вплив на Україну», (8 квітня 2021 р. Старобільськ). Старобільськ : Вид-во ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. с.91-94 

12. 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). Луцьк, 2021. С.9-

12. 

13. 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. 

 

Подано до друку: 

1. 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, 2021. CEEOL, CEJSH, EBSCO, Index Copernicus 

2. Use of "the other / alien" image  in the strategic communications of the 

Russian Federation  during the russian-ukrainian confrontation (2013-2021).Przegląd 

Strategiczny. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2021. Scopus 

3. Security of Sustainable Development in the Post-Pandemic Crisis on the 

Basis of an Inclusive Circular Econom VIII International Scientific 

Conferenceon Determinants of Regional Development, Pila, 21-22 October 2021. 

Web of Science 

 

2.2. Підвищення кваліфікації 

 жовтень-грудень 2020 р. - онлайн-навчання з медіаграмотності для 

викладачів ЗВО та ІППО проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність», виконує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів 

(IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії у партнерстві з 

Міністерством освіти і науки України й Академією української преси. 

 травень 2021 р. - онлайн-курс “Як захистити себе та ближніх від 

інфовірусів” 

 

2.3. Участь у конференціях 

 6 листопада 2020 р., онлайн – конференція НСЖУ та 

Укртелерадіопресінституту   "Цифрові медіаінструменти" ,   

 17 листопада 2020 р., онлайн - вебінар «Інтеграція інфомедійної 

грамотності у навчальні матеріали (9 шляхів)» 

 11 stycznia 2021 r. w Chełmie, Poland - Międzynarodowego Internetowego 

Sympozjum Naukowym „Przeciw człowiekowi. Dyktatury w Afryce w 

XX-XXI wieku” 

 13 lutego 2021 r., Toronto, Canada – debacie naukowej poświęconej 

Tadeuszowi Kościuszce w 275 rocznicę Jego urodzin 

 8 квітня 2021 р. Старобільськ, онлайн - Міжнародна науково-

практична конференція «Збройне насилля: сучасні процеси світової 

глобалізації та їхній вплив на Україну», ДЗ «Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» 



 11 травня 2021 р., м.Луцьк - І Міжнар. наук. он-лайн конф. 

«Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки» 

 19-20 травня 2021 р., Луцьк- Міжнародна наукова конференція 

«Безпека у сфері охорони здоров'я на території Програми 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна» 

 21-22 травня 2021 р. - Міжн. наук.-практ.конф. «Принциповий 

прагматизм» ЄС - наслідки для Східної та Південно-Східної Європи», 

Центр досконалості Жана Моне Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 11 червня 2021 р., м. Луцьк - Міжнародній науковій конференції 

«Становлення та розвиток співробітництва України з країнами 

Вишеградської групи» 

2.4. Студентська проблемна група «Інформаційна гігієна та 

використання стратегічних комунікацій як напряму  національної 

безпеки» 

2.5. Керівництво аспірантами / докторантами 

 Вознюк Євгенії (здобувачка) за темою докторської дисертації 

«Інформаційний тероризм як чинник впливу на міжнародну та 

національну безпеку», за спеціальністю 23.00.04 – Політичні 

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.  

 Богородецької Ольги (здобувачка) за темою докторської дисертації 

«Промоція вищої освіти України у контексті європейської 

інтеграції», за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. 

 Фесик Олесі (здобувачка) «Використання м’якої та твердої сили у 

розв’язанні міжнародних конфліктів» спеціальність 23.00.04 – 

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

 Лапіна Олега «Брекзит як наслідок екроскептицизму та чинник 

впливу на політичну стабільність ЄС» за спеціальністю 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.  

 Коцюба Владислава «Медіа дипломатія в зовнішньополітичних 

стратегіях держави» за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії. 

 

2.6. Опонування на захистах 

 

1.  Близняк Ольга 

Анатоліївна, 

старший 

лаборант 

кафедри 

Роль держав 

Вишеградської 

групи у 

формуванні 

Східної політики 

Науковий 

керівник: 

СИДОРУК 

Тетяна 

Віталіївна, 

25 березня 2021 

на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 76.051.03 

Чернівецького 

національного 



фінансів, 

обліку і аудиту, 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія».  

Європейського 

Союзу 

 

Спеціальність 

23.00.04 – 

політичні 

проблеми 

міжнародних 

систем та 

глобального 

розвитку 

доктор 

політичних 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

міжнародних 

відносин 

Національного 

університету 

«Острозька 

академія». 

університету імені Юрія 

Федьковича 

2.  Блажевська 

Євгенія 

Валеріївна, 

заступник 

начальника 

управління 

молоді та 

спорту 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації 

Політика Великої 

Британії у 

врегулюванні 

проблеми 

біженства в 

контексті  

спільної 

імміграційної 

політики ЄС 

 

Спеціальність 

23.00.04 – 

політичні 

проблеми 

міжнародних 

систем та 

глобального 

розвитку 

Науковий 

керівник: 

ЛУПУЛ Тарас 

Ярославович, 

доктор 

політичних 

наук, доцент, 

доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича. 

13 травня 2021  

на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 76.051.03 

Чернівецького 

національного 

університету імені Юрія 

Федьковича 

 

2.7. Робота в спеціалізованих радах по захисту 

 

1.  ТЯПКІНА 

Юлія Олегівна  

Армія та 

суспільство: 

політико-

інституційний 

вимір 

 

Галузь «соціальні 

та поведінкові 

науки», спец. 

«Політологія» 

Науковий 

керівник: 

Денисенко 

Ірина 

Дмитрівна, 

доктор 

філософських 

наук, 

професор 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені С.Г. 

Сковороди  

 

14.05.2021 р. 12.00  год. 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені С.Г. Сковороди  

 

Разова спеціалізована 

рада  

ДФ 64.053.022 

наказ МОН України № 

342 від 19.03.2021 - 

опонент 

2.  Андрієвський 

Тимур 

Григорович 

Гібридна війна у 

політичному 

процесі: 

особливості 

Науковий 

керівник: 

Безрук 

Олександр 

14.05.2021 р. 10.00  год. 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені С.Г. Сковороди  



проявів та засоби 

протидії 

 

дисертації на 

здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософії 

галузь 05 

Соціальні та 

поведінкові науки 

за спеціальністю 

052 Політологія 

Олександрович, 

кандидат 

політичних 

наук, доцент 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені С.Г. 

Сковороди  

 

 

Разова спеціалізована 

рада  

ДФ 64.053.020 

наказ МОН України № 

342 від 19.03.2021 - 

опонент 

3.  Стрелков 

Владислав 

Володимирович 

 

Технології 

легітимації й 

делегітимації 

президентської 

влади в 

політичному 

процесі України 

 

дисертації на 

здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософії 

галузь 05 

Соціальні та 

поведінкові науки 

за спеціальністю 

052 Політологія 

Науковий 

керівник: 

Байрак Сергій 

Олександрович, 

кандидат 

політичних 

наук, доцент 

Волинського 
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2.8. Редколегії 

 тематичний редактор часопису Університету Миколая Коперніка 

(Польща, м.Торунь) "Історія та політика" ("HistoryandPolitics : 

[Półrocznikpoświęconymyślipolitycznej i stosunkommiędzynarodowym]. 

Режим доступу до часопису – 

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/HiP/index. 

 головний редактор видання  «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» (СНУ імені Лесі Українки, 

політичні науки), Режим доступу до часопису – 

https://relint.eenu.edu.ua/index.php/relint. 

 членнауковоїрадичасопису „Annales Universitatis Pedagogice 

Cracoviensis. Studia de Securitate”  (Польща, м.Краків). 

Режимдоступудочасопису –

https://studiadesecuritate.up.krakow.pl/redakcja/ 

2.8. квітень 2021 р.  - присвоєно вчене звання професора кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу ВНУ ім. Лесі 

Українки 
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