
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Освітня програма 24004 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії

Рівень вищої освіти Бакалавр

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 7

Повна назва ЗВО Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ідентифікаційний код ЗВО 00493706

ПІБ керівника ЗВО Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.nubip.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/7

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 24004

Назва ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

Гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра міжнародних відносин і 
суспільних наук

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

Гуманітарно-педагогічний факультет (англійської філології, 
журналістики та мовної комунікації, іноземної філології і перекладу, 
культурології, психології, романо-германських мов і перекладу, 
соціальної роботи та реабілітації, англійської мови для технічних та 
агробіологічних спеціальностей, фізичного виховання, філософії та 
міжнародної комунікації) Факультет захисту рослин, біотехнологій та 
екології (кафедра загальної екології, радіобіології та безпеки 
життєдіяльності). Факультет аграрного менеджменту (кафедра 
виробничого та інвестиційного менеджменту). Механіко-технологічний 
факультет (кафедра охорони праці та інженерії середовища) Факультет 
землевпорядкування (кафедра геодезії та картографії)

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 90523

ПІБ гаранта ОП Білан Сергій Олексійович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

bilanso@nubip.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-282-41-19

Додатковий телефон гаранта ОП +38(095)-125-57-19
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 9 міс.

очна денна 3 р. 9 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Початок XXI ст. ознаменувався динамічними перетвореннями у світі, що вимагає знань сутності глобальних 
проблем сучасності, закономірностей, напрямів та перспектив розвитку системи міжнародних відносин, а також 
місця та особливостей участі в цих процесах України.
Україна, на відміну від інших потужних аграрних країн світу, не має в системі закордонних дипломатичних 
представництв кваліфікованих фахівців, підготовка яких би відповідала національним інтересам і світовим 
тенденціям розвитку, та які, добре знаючи аграрний сектор і володіючи системними знаннями у галузі міжнародних 
відносин, здатні були б супроводжувати українську продукцію на світовому ринку. 
Враховуючи вище зазначене, НУБіП України в травні 2016 р. звернувся до МОН України з проханням дозволити 
підготовку фахівців зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
https://nubip.edu.ua/node/85704
Актуальність запропонованої освітньо-професійної програми полягає насамперед, у доцільності підготовки фахівців 
у сфері міжнародних аграрних відносин задля гарантування продовольчої безпеки та сталого розвитку суспільства, 
розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text), 
постанови КМ України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» із змінами, 
внесеними постановами КМ України №509 від 12.06.2019, № 519 від 25.06.2020 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п#Text), постанови КМ України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п#Text) з урахуванням Положення «Про освітні програми у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України», затвердженого протоколом вченої ради 
НУБІП України №7 від 28.02.2018 (https://nubip.edu.ua/node/12654 № 22).
Оскільки основою місії НУБіП України є створення, систематизація, збереження і поширення сучасних наукових 
знань для покращення якості життя людей; підготовка фахівців світового рівня інтелектуального та особистісного 
розвитку (https://nubip.edu.ua), особливостю підготовки фахівців зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» в НУБіП України стала саме їхня професійна орієнтація на роботу в 
структурах міжнародного торгівельно-економічного співробітництва аграрного спрямування.
Релізація ОПП здійснюється в рамках основних міжнародних проєктів (програм) НУБіП України. Тільки за останній 
рік за такими програмами 464 студенти універстету, в тому числі – 26 зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії», пройшли навчальну та виробничу практику за кордоном.
Враховуючи виклики сучасних міжнародних відносин та світового бізнесу, а також пропозиції і зауваження 
роботодавців, ОПП щорічно оновлюється та вдосконалюється (https://nubip.edu.ua/node/85704)
 
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 З ОД З

1 курс 2020 - 2021 74 71 3 0 0

2 курс 2019 - 2020 93 88 4 0 0

3 курс 2018 - 2019 76 69 7 0 0

4 курс 2017 - 2018 26 26 0 0 0

5 курс 2016 - 2017 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
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 24004 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії
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другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 182023 107186

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

181728 106890

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

296 296

Приміщення, здані в оренду 458 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 291 МВ ОПП бакалаври 2020.pdf 4bSJaDWJeE/dkV+0fzEViYFOjaTIeZpEgg2g/atnLmc=

Навчальний план за ОП 291 МВ План 2020.pdf pxtK6PHOqEO/I8jRf5blCb7nEFKtOfVZBYKZZ3vwnCc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії.pdf H5nUqj7GfhLm95zQWP4tITjHfTbq4Q0SLpElM3f4UuA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Ключовою метою ОПП є забезпечення системної підготовки високоерудованих мобільних фахівців у сфері 
міжнародних відносин, різного напряму комунікацій, зокрема соціально-економічного, культурного та політичного 
ґатунку, які вільно володіють кількома іноземними мовами та мають високу професійну обізнаність, насампред 
щодо питань, пов’язаних із підтриманням продовольчої безпеки людства та відновлення навколишнього 
середовища, забезпечення сталих позицій держави на міжнародній арені у сфері збереження якості харчової 
продукції, в світлі освітніх процесів, що їх забезпечують ЗВО аграрного спрямування (університети наук про життя – 
Life and Environmental Sciences).
Особливість ОПП закладена в поєднанні міждисциплінарного підходу до підготовки майбутніх бакалаврів з 
міжнародних відносин, зокрема, адаптації їхньої майбутньої професійної діяльності до реалій та умов внутрішнього 
і зовнішнього ринків праці.
Вищенаведене визначає наступну специфіку ОПП – підготовка майбутнього фахівця з міжнародних відносин як 
професіонала конкретної сфери з одночасною високою його індентифікацією як освіченої особистості, що може 
продемонструвати свої вміння в інших сферах діяльності, ефективно та конкуренто виступати на ринку праці, в тому 
числі – міжнародному. Навчання за ОПП дозволяє сформувати всебічно розвинену особистість, здатну здійснювати 
професійну діяльність в дипломатичній царині, практичній роботі перекладача, фахівця з міжнародних відносин у 
аграрній сфері

 

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

Місією університету є створення, систематизація, збереження і поширення сучасних наукових знань для 
покращення якості життя людей; підготовка фахівців світового рівня (https://nubip.edu.ua)
Ключові цілі ОПП як орієнтири освітньо-виховної діяльності співголосні засадам діяльності Університету та 
відповідають його місії і стратегії поступу, відображених у положеннях Програми розвитку НУБіП України на 2015-
2020 рр. «Голосіївська ініціатива–2020» (https://nubip.edu.ua/node/10330) та її логічного продовження 
«Голосіївська ініціатива–2025» (https://nubip.edu.ua/node/3980). Відповідно до згаданих Програм, ОПП 
сформована таким чином, аби сприяти зміцненню статусу НУБіП України як дослідницького університету, 
посідання ним чільного місця серед провідних університетів світу, зокрема тих, чия спеціалізація спрямована на 
розвиток сільського господарства та галузей, що так чи інакше сполученні із гарантуванням продовольчої безпеки і 
відновлення навколишнього середовища, а також цілковитої інтеграції у європейський освітній простір.
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Відтак, ОПП відповідає всім основним критеріям освітньої діяльності НУБіП України, зокрема:
• підготовка професійних фахівців галузі;
• участь у міжнародній співпраці та інтеграції в світовий освітній простір шляхом організації навчання за програмою 
«подвійного диплому»;
• активна науково-дослідницька діяльність НПП та здобувачів вищої освіти, створення необхідної та якісної наукової 
та навчально-методичної бази освітньої діяльності

 

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

Освітня гнучкість та мобільність ОПП, НП та робочих програм ОК, окрім іншого, забезпечується на основі 
врахування пріоритетів, що їх надають студенти тим чи іншим компетентностям, зокрема з огляду на освітні 
предмети зі списку запропонованих для вибору та обраних студентами. Відповідно в ході формування змістовного 
наповнення ОПП належним чином були враховані побажання здобувачів вищої освіти за спеціальністю, що 
знайшло своє відображення у переліку вибіркових освітніх компонентів  https://nubip.edu.ua/node/85704 
Членами проєктної групи на основі результатів, отриманих в ході низки анкетних опитувань, а також узагальнення 
пропозицій, висловлюваних здобувачами вищої освіти в ході неодноразових зустрічей, було враховано думку 
студентів щодо реалізації права на вибір освітньої траєкторії. Як наслідок, було посилено навчальні плани такими 
компонентами для вільного вибору студентів, як «Глобальні та регіональні проблеми сучасності», «Етнокультурні 
особливості дипломатичного і ділового спілкування», «Практична психологія в дипломатії», «Сільськогосподарська 
географія світу», «Зовнішня політика країн Азії», «ООН в сучасному світі» тощо (https://nubip.edu.ua/node/85704)

- роботодавці

коротке поле Дотримуючись принципу наповнення освітнього процесу відповідно до запитів ринку праці в розрізі 
сьогодення та найближчої і середньострокової перспектив, безумовно, зміст ОПП скорегований таким чином, аби 
максимально врахувати побажання і зауваження роботодавців (https://nubip.edu.ua/node/85704), зокрема щодо 
визначеності пріоритетних компетентностей, механізмів синхронізації теорії та практики тощо. Комплексне 
бачення роботодавцями особливостей освітнього процесу майбутніх міжнародників та поради щодо змістовного 
наповнення ОПП неодноразово висвітлювалося в ході круглих столів та зустрічей з представниками відповідних 
установ і організацій (https://nubip.edu.ua/node/43522, https://nubip.edu.ua/node/37701, 
https://nubip.edu.ua/node/37393, https://nubip.edu.ua/node/37532, https://nubip.edu.ua/node/66588, 
https://nubip.edu.ua/node/64340, https://nubip.edu.ua/node/62592). Загалом системну взаємодію кафедри 
міжнародних відносин та суспільних наук у складі гуманітарно-педагогічного факультету з роботодавцями 
висвітлено у звітах діяльності Ради роботодавців факультету (https://nubip.edu.ua/node/63101) 
Враховуючи низку побажань, висловлених стейкхолдерами у рецензіях на ОПП щодо удосконалення теоретико-
практичної складової навчання, в навчальних планах було розширено програму практичної підготовки студентів. 
(https://nubip.edu.ua/node/85704, https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u96/recenziyi_0.pdf)

- академічна спільнота

Кафедра має різноманітні зв’язки з передставниками наукової спільноти. Науковці постійно залучаються до 
обговорення навчальний планів, освітніх програм, нагальних проблем підвищення якості навчання та наукового 
рівня, як НПП, так і здобувачів вищої освіти. Професійні зв’язки у кафедри склались, зокрема, з Інститутом історії 
України НАНУ, Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАНУ», Інститутом зовнішньополітичних 
досліджень, Дипломатична академія України імені Генадія Удовенка при МЗС України, Історичним факультетом 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова тощо. 
Виходячи з вище згаданого та на основі рецензій і договорів про співпрацю професійних/фахових порад та думок 
провідних представників академічної спільноти було відповідним чином скориговано цілі та програмні результати 
ОПП

- інші стейкхолдери

Думки інших стейкхолдерів (абітурієнтів, батьків абітурієнтів, вчителів) була врахована при розширенні сегменту 
мовної підготовки та поглибленні практичної складової ОПП.

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

Результати проведеного аналізу ринку праці і вивчення досвіду підготовки фахівців, та заходів, що відбувалися на 
базі ГПФ (https://nubip.edu.ua/node/2065/9, https://nubip.edu.ua/node/2065/19) свідчать, що цілі ОПП та ПРН 
знаходяться у відповідності до тенденцій розвитку спеціальності. Так, у процесі підготовки ОПП враховано такі 
світові тенденції, як збагачення змісту освіти компонентами, що сприяють формуванню патріотичності, 
моральності, демократичності; насичення культурологічними, історичними, екологічними детермінантами тощо.
Аналіз тенденцій розвитку ринку праці здійснюється шляхом моніторингу прогнозів ринку праці на найближчі 
роки, зокрема вакансій на сайті МЗС України (https://mfa.gov.ua/vacancies), а також запитів на міжнародників у 
різних сферах суспільно-політичного життя.
Останнім часом відзначається збільшення попиту на фахівців-міжнародників у сільськогосподарській та суміжних 
галузях виробництва, що спричинено соціально-економічними змінами в українському суспільстві та розширенням 
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її міжнародних зв’язків

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

У ході останнього корегування ОПП були враховані особливості стану українського ринку праці в контексті 
поточного стану освітньої системи України, відображені, наприклад, в Аналітичній записці Національного інституту 
стратегічних досліджень «Проблеми неузгодженості вищої освіти та ринку праці в Україні 
(https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-02/analit-yatsenko-social-policy-14-2020.pdf). Зокрема значну увагу 
приділено пошуку дієвих шляхів формування очікуваних найзатребуваніших навичок в процесі опанування 
студентами ОПП, що знайшли своє відображення у «ТОП-10 найбільш затребуваних навичок на ринку праці 
України» – порівняння 2016 та 2030 рр. Разом з тим формування ОПП відбулося на основі «Методичних 
рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf), а остання модернізація ОПП врахувала усі нормативні 
документи, відображені в стандарті вищої освіти України для спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 04.08.2020 р. № 1002 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf)

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

Ґрунтовною методичною базою формування якісного змістовного наповнення ОПП слугує участь Університету в 
реалізації заходів проекту «Еразмус+» (https://nubip.edu.ua/node/13). На основі аналізу запитів і пропозицій, а 
також різноманітним освітянським практикам, що реалізуються, зокрема, проєкт Жан Моне 
(https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html) зводилася первинна матриця ОПП. Корисним став досвід 
вітчизняних і зарубіжних ЗВО в межах згаданого вище проєкту (https://nubip.edu.ua/node/27856); 
(https://nubip.edu.ua/node/30312).
Укладачами ОПП було ретельно вивчено уже наявні доробки відповідного штибу провідних вітчизняних та 
зарубіжних навчальних закладів, що знайшли своє відображення як в навчальних програмах, так і численних 
аналітичних доповідях: (https://academic.oup.com/isr/article-abstract/1/1/33/1792386); 
(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-23773-9_9); (https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10108099/) 
Заключено договори та угоди про співпрацю з вітчизняними (Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова (https://npu.edu.ua/), Інститут зовнішньополітичних досліджень (http://www.fpri.kiev.ua/), 
Український Інститут політики (https://uiamp.org.ua/uk) та зарубіжними ЗВО (Поморська академія в Слупську 
(https://www.apsl.edu.pl/, https://nubip.edu.ua/node/23043; https://nubip.edu.ua/node/28952; 
https://nubip.edu.ua/en/node/40052)

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

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»» 
на момент формування ОПП ще не існувало.
Аналіз змісту стандарту вищої освіти за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» (затверджений 4.08.2020, №1002; https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf) показав, що ОПП відповідає визначеним в ній 
ПРН та узгоджується із визначеними в стандарті РН

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?

ОПП відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій (НРК) до сьомого кваліфікаційного рівня згідно Закону 
України «Про вищу освіту» (ст. 5), що передбачає: здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і 
навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
Це відображено у формулюванні мети програми (забезпечення системної підготовки високоерудованих мобільних 
фахівців у сфері міжнародних відносин, різного напряму комунікацій, зокрема соціально-економічного, 
культурного та політичного ґатунку, які вільно володіють кількома іноземними мовами та мають високу професійну 
обізнаність, насампред щодо питань, пов’язаних із підтриманням продовольчої безпеки людства та відновлення 
навколишнього середовища, забезпечення сталих позицій держави на міжнародній арені у сфері збереження якості 
харчової продукції, в світлі освітніх процесів, що їх забезпечують ЗВО аграрного спрямування (університети про 
життя – Life and Environmental Sciences) та визначенні інтегральної компетентності (Здатність розв’язувати системні 
та нетипові складні завдання на основі оперування концептуальними науковими та практичними знаннями, 
уміннями та навичками, а також критично осмисленими теоріями, принципами, методами і поняттями у сфері 
міжнародних відносин, різного напряму комунікацій, зокрема соціально-економічного, культурного та політичного 
ґатунку, а також інформаційно-аналітичної діяльності). Формулювання програмних компетентностей і результатів 
ґрунтується на вимогах до сьомого рівня НРК (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.#Text) щодо 
знань, умінь і навичок (поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, 
необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності 
або навчання), комунікації (донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду 
та аргументації; збір, інтерпретація та застосування даних спілкування з професійних питань, у тому числі 
іноземною мовою, усно та письмово), відповідальності і автономії (управління складною технічною або 
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професійною діяльністю чи проектами; спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у 
непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; формування суджень, що враховують соціальні, наукові та 
етичні аспекти, організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп; здатність продовжувати навчання із 
значним ступенем автономії). До ОПП включено матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам 
ОПП та матрицю забезпечення ПРН відповідними компонентами ОПП, що унаочнює співвідношення між 
результатами і дескрипторами. Відповідно до визначених у ОПП програмних компетентностей і результатів 
навчання у робочих навчальних програмах навчальних дисциплін у п. 2 «Мета і завдання навчальної дисципліни» 
результати вивчення кожної дисципліни конкретизовано відповідно до ОПП (https://nubip.edu.ua/node/2065/4)

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)?

180

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

60

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

Зміст ОП цілком відповідає об’єкту вивчення та діяльності за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії», а також був підготовлений з урахуванням змісту проєкту стандарту вищої освіти 
за вказаною спеціальністю. Теоретична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється в рамках наступних ОК: 
«Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини», «Основи світової політики», «Основи геополітики та 
геостратегії», «Історія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», «Сучасні тенденції 
міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин, цивілізацій та міжнародні конфлікти», «Країнознавство», 
«Міжнародні організації», «Дипломатичний протокол і етикет», «Дипломатична та консульська служба», 
«Міжнародна інформація та сучасні політичні інформаційні системи і технології». Важливі дефініції та концепції 
аналізуються на конкретних прикладах у дисциплінах «Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та 
Латинській Америці», «Зовнішня політика країн Азії», «Європейський Союз в міжнародних відносинах», 
«Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки», «Зовнішня політика країн пострадянського 
простору». Завдяки дисципліні «Зовнішня політика і дипломатія України» стає можливим дослідження концепцій 
та інструментарію, який використовується в дипломатичній практиці нашої держави. 
Необхідні методи, методики вивчаються в дисципліні «Основи наукових досліджень». Студенти формують 
необхідний для успішної роботи за спеціальністю рівень знань мов («Українська мова за професійним 
спрямуванням», «Іноземна мова», «Іноземна мова друга (латинська, польська)», «Практичний курс галузевого 
перекладу»).
Студенти отримують важливі повсякденні навички, що впливають на успішність їхньої подальшої професійної 
діяльності, в рамках дисциплін «Фізичне виховання» та «Безпека життєдіяльності». 
Завдяки багатьом дисциплінам розвиваються міждисциплінарні зв’язки з іншими науками, зокрема економікою 
(«Світова економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України», «Міжнародні економічні відносини»), правом 
(«Міжнародне приватне право», «Порівняльне конституційне та міжнародне публічне право», «Теорія та історія 
держави, права і політичних вчень»), історією («Історія української державності»), інших соціальних наук 
(«Політологія і соціологія», «Філософія», «Логіка», «Етнокультурологія»).
РП дисциплін розміщені за посиланням (https://nubip.edu.ua/node/2065/4)

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ОПП відбувається відповідно до наступних документів 
НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654): Положення про підготовку фахівців за дуальною формою 
здобуття вищої освіти у НУБіП України (№8), за яким вони мають можливість обрати форму навчання; Положення 
про організацію освітнього процесу в НУБіП України (№43), яким регулюється навчання за індивідуальним 
графіком; Порядком формування та вибору студентами вибіркових дисциплін ОП у НУБіП України (№9), за яким 
студент має право обирати вибіркові ОК. Студенти вносять пропозиції щодо удосконалення ОПП методом 
анкетування, під час засідань старостату, ВР ГПФ, ВР університету тощо. Обирають тему бакалаврської роботи згідно 
наукових інтересів та керівника роботи (Положення про випускну бакалаврську роботу в НУБіП України (№33). 
Студенти обираюь бази практичного навчання (Положення про практичну підготовку студентів НУБіП України 
(№37), мають право навчатися за програмою «подвійних дипломів» у рамках академічної мобільності (Положення 
про академічну мобільність студентів НУБіП України (№46); здобувати неформальну освіту (Положення про 
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визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти в НУБіП України (№10). 
Результати анкетування (https://nubip.edu.ua/node/85704) свідчать, що студентів здебільшого задовільняє 
формування індивідуальної освітньої траєкторії

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

За Положенням про організацію освітнього процесу у НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654, 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_organizaciyu_osvitnogo_procesu_2020_dlya_saytu_z_pravka
mi3_lyutogo2020.pdf) дисципліни за вибором студента становлять 25 % загального обсягу навчального 
навантаження. Їх перелік, форми вивчення та атестації визначаються робочими групами, сформованими за наказом 
ректора Університету, рекомендуються вченими радами факультетів (ННІ), ухвалюються навчально-методичною 
радою Університету, затверджуються Вченою радою Університету. 
ОП передбачає можливість вибору частини навчальних дисциплін як за спеціальністю, так і за особистими 
інтересами студента, що складає чверть навчального навантаження. Вибіркові дисципліни зазначаються в 
індивідуальних навчальних планах студентів і вивчаються протягом ІІІ-ІV років навчання. Вибіркові дисципліни 
дозволяють отримати додаткові знання за професійними вподобаннями та потребами студентів, розширити їхній 
світогляд, встановити важливі міждисциплінарні зв’язки.
Вибір дисциплін регламентується Порядком формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх 
програм у НУБІП України від 27.12.2019 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/poriadok_vidboru_vybirkovyh_dysciplin_2020_0.pdf). Відповідно до 
нього, перелік дисциплін вільного вибору за спеціальністю 291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» формується кафедрою міжнародних відносин і суспільних наук, де розміщено перелік 
вибіркових дисциплін за спеціальністю, порядок проведення їх вибору, затверджений гарантом чи деканом 
(https://nubip.edu.ua/node/85704).
Студенти можуть ознайомитися з переліком дисциплін вільного вибору на сайті гуманітарно-педагогічного 
факультету (https://nubip.edu.ua/node/1621/11) та на навчально-інформаційному порталі НУБІП України 
(https://elearn.nubip.edu.ua/), на сторінках відповідних факультетів. Студенти обирають дисципліни на наступний 
рік на попередньому курсі навчання до 1 грудня.

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

Практична підготовка проводиться згідно Положення про практичну підготовку (https://nubip.edu.ua/node/12654, 
№37 та Тимчасового порядку проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 
2019-2020 н.р. в умовах карантину https://nubip.edu.ua/node/12654, №6. Робочі програми всіх практик, розміщені 
на сайті кафедри (https://nubip.edu.ua/node/2065/4). ОП та навчальний план передбачають проведення навчальної 
практики (зокрема краєзнавчої, перекладацької та практики з ІКТ) загальним обсягом 7 кредитів та виробничої 
практики обсягом 3 кредити. Здійснюється практична підготовка на базі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, Міністерства закордонних справ України, дипломатичних та інших представництв в Україні, Рахункової 
Палати України, Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України, Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державної установи 
«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», «Парку Київська Русь» 
(https://parkkyivrus.com/ua/), Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» 
(https://holodomormuseum.org.ua/). 
Практична підготовка дозволяє здобути низку важливих компетентностей, а саме:
ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, 3K13, СК2, СК4, СК5, СК6, СК10, CK12. 
Переважна більшість студентів задоволені набутими компетентностями, здобутими під час практичної підготовки, 
що демонструють результати опитування (https://nubip.edu.ua/node/85704)

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

Значна кількість освітніх компонентів ОП сприяє набуттю студентами соціальних навичок (soft skills). Уміння 
успішно комунікувати з представниками різних соціальних груп, релігій, етнічних груп, політичних уподобань 
набуваються завдяки дисциплінам, зокрема «Конфліктологія та теорія переговорів», «Етнокультурологія», 
«Дипломатичний протокол і етикет», «Країнознавство», «Етнокультурні особливості дипломатичного і ділового 
спілкування», «Глобальні та регіональні проблеми сучасності», «Практична психологія в дипломатії», «Логіка» 
(https://nubip.edu.ua/node/2065/4)
Перевага надається саме соціальним навичкам, оскільки випускник-міжнародник працюватиме у 
мультикультурному середовищі. Серед найбільш успішних методів формування таких навичок можна виділити 
лекції, семінари, круглі столи, конференції, тренінги, олімпіади, ділові ігри, дебати, моделі міжнародних заходів та 
переговорів.
Завдяки вищенаведеним методам навчальної діяльності формуються наступні компетентності: ЗК5, ЗК7, ЗК9, ЗК10, 
ЗК11, 3K13, СК6, CK12

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП розроблявся відповідно до професійного стандарту вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», що був затверджений наказом МОН України від 04.08.2020 
№ 1002. (ОП враховує його вимоги, зокрема щодо предметної області, обсягу кредитів, набутих компетентностей, 
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результатів навчання, форм атестації тощо), а також Національної рамки кваліфікацій – 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text), Національного класифікатора України: 
«Класифікатор професій» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text)

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654 №43) 
починаючи з 2015-2016 н. р. аудиторне тижневе навантаження студента за денною формою навчання становить при 
підготовці бакалаврів: 1 курс − 30 год; 2 курс – 28 год; 3 курс – 26 год; 4 курс – 24 год. Навчальний час СР студента, 
регламентується робочим НП і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу 
студента, відведеного для вивчення дисципліни.
Відповідно до навчального плану загальний обсяг СР складає 3535 год – 49% від навчального навантаження. 
Лекційні заняття – 905 год, семінарські – 2340 год, що складає співвідношення близько 1:2,5 і відповідає 
особливостям підготовки студентів-міжнародників.
Навчання під час карантину, спричиненого пандемією коронавірусу, у 2019-2020 та 2020-2021 н.р., зумовило 
зростання обсягу самостійної роботи здобувачів вищої освіти, розширення консультативних функцій НПП та 
використання дистанційних технологій в освітньому процесі, що було відображено в низці Положень НУБіП 
України (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_pro_litnyu_sesiyu.pdf 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_pro_praktichne_navchannya.pdf 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya.pdf).
Проведені опитування студентів показало, що студенти вважають цілком прийнятним той обсяг фактичного 
навантаження, яке вони виконують, зокрема і самостійної роботи (https://nubip.edu.ua/node/85704)

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

Відповідно до ОП підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою не здійснюється

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

https://nubip.edu.ua/node/30
https://nubip.edu.ua/entrant
https://nubip.edu.ua/node/29207

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом на навчання за ОПП відбувається згідно «Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України» (https://nubip.edu.ua/node/30), які щороку оновлюються і 
корегуються відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО України, законів України та інструктивних листів 
Міністерства освіти і науки України на поточний рік. 
Вступ осіб на основі ПЗСО на перший курс для здобуття ступеня бакалавра здійснюється на конкурсній основі за 
результатами ЗНО. При вступі у 2020 р. враховувалися предмети ЗНО, встановлені МОН України для даної 
спеціальності за державним замовленням (українська мова та література (обов’язково), іноземна мова (обов’язково), 
історія України або математика (за вибором); на контрактну форму навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб 
(українська мова та література (обов’язково), іноземна мова (обов’язково), біологія або географія (за вибором). У 
2020 р. мінімальний конкурсний бал для освітніх програм галузі знань «Міжнародні відносини» становив 140 балів. 
Для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули ПЗСО у закладах освіти, що знаходяться в сільській місцевості, у рік 
вступу, остаточний конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (СК), який дорівнює 1,02.
Існуючі вимоги до вступників є досить дієвим засобом для формування контингенту студентів, які вмотивовані до 
навчання за освітньо-професійною програмою та мають високу підготовку для навчання у ЗВО

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

В НУБіП України створені умови для академічної мобільності. Визнання результатів навчання учасників освітнього 
процесу, отриманих в інших ЗВО та під час міжнародної академічної мобільності, регулюється «Положенням про 
визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України» від 27.12.2019 р. (https://nubip.edu.ua/node/12654, №46).
На сайті університету представлено інформацію щодо можливостей участі у програмах академічної мобільності: 
Erasmus+ (https://nubip.edu.ua/node/29954) та Tempus (https://nubip.edu.ua/node/3467), а також проходження 
виробничих практик за кордоном (https://nubip.edu.ua/node/1411) та відрядження за кордон 
(https://nubip.edu.ua/node/31612).
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Поінформованість здобувачів про визнання та перезарахування результатів навчання у інших ЗВО та під час 
міжнародної академічної мобільності забезпечується розміщенням нормативних документів на сайті: університету 
(https://nubip.edu.ua/node/12654), «Правилами прийому на навчання до НУБіП України» 
(https://nubip.edu.ua/node/30); факультету («Гуманітарно-педагогічний факультет надає можливість навчання за 
програмою «подвійних дипломів» та стажування у закордонних університетах», https://nubip.edu.ua/node/23284)

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

У 2018-2020 н.р. здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
міжнародні студії», долучилися до програми «подвійних дипломів», яка діє в НУБіП України та проходили 
навчання у Поморській академії (м. Слупськ, Польща) (Василенко Владислав, Іващук Максим, Овадчук Андрій, 
Огньова Анжеліка, Руденко Володимир, Архипенко Костянтин, Майстренко Ірина, Ластовенко Аліна, Цибуля Софія, 
Зальвовська Вікторія, Попівська Ірина, Москаленко Олександра, Осипчук Юлія, Гнатенко Антон, Маргітич Тетяна).
Після повернення з-за кордону згідно індивідуального навчального плану студенти складали іспити та заліки з 
навчальних дисциплін НП. Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснювалося на підставі поданого 
здобувачем вищої освіти документу з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю 
кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних результатів здобувачів вищої освіти, завіреного в 
установленому порядку у ЗВО-партнері.
У 2020 р. на 4 курс навчання за ОПП, було поновлено студента Островського В’ячеслава, який закінчив 3 курс 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії». Студенту були зараховані результати навчання в іншому ЗВО.
За посиланням (https://nubip.edu.ua/node/85704) розміщені опитування здобувачів вищої освіти, які долучилися до 
програми «подвійних дипломів»

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Положенням про 
визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти НУБіП України» та «Положенням про екзамени та 
заліки у НУБіП України» (https://nubip.edu.ua/node/12654, №10, №11 відповідно розділ 2 та 3), якими передбачено 
механізм зарахування кредитів відповідно до набутих компетентностей. Рівень знань студентів, здобутих у 
неформальній освіті (стаття 8 п. 3 Закону України «Про освіту»), має бути підтверджений документами (наприклад, 
з англійської мови – сертифікатами рівня В1 і вище; навчання на курсах Business Automation Software – сертифікат 
САБ (спілки автоматизаторів бізнесу); навчання на курсах Мережевої академії Cisco  ̶ галузевим сертифікатом Cisco 
тощо. Наявність підтверджуючих документів є підставою для зарахування окремої лабораторної роботи, теми 
лекційного, практичного заняття, змістового модуля чи всього навчального матеріалу дисципліни. Рішення про 
зарахування знань, здобутих за програмами неформальної освіти, приймає лектор дисципліни спільно із 
завідувачем кафедри. Зарахування всього навчального матеріалу дисципліни не звільняє здобувача вищої освіти від 
складання екзамену з цієї дисципліни.
Поінформованість про це здобувачів освіти забезпечується оприлюдненням вказаних положень на сайті НУБіП 
України, висвітленням інформації в розділі «Вступнику» в «Правилах прийому на навчання до НУБіП України» 
(https://nubip.edu.ua/node/30)

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

Кафедрою практикується активне залучення здобувачі вищої освіти ОП до отримання знань і навичок у 
неформальний спосіб навчання, зокрема:
студентка 3 курсу Солодка Катерина отримала сертифікати: Europeans for Peace youth conference «The Good Human 
or the Human Good» - footprints of modern slavery від фонду EVZ - Берлін, листопад 2019; 8-й молодіжний Київський 
Безпековий Форум від OpenUkraine - Київ, лютий 2020; Лідерська програма для молоді «SDG-Ambassadors» від 
Центру КСВ - червень-серпень 2020; зимової школи Центру досконалості Жана Моне «ЄС в міжнародних 
економічних інтеграційних і дезінтеграційних процесах» від КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, січень 2021, які були їй 
зараховані під час роботи на семінарах, підсумковій атестації з таких ОК: «Культурні та духовно-релігійні традиції 
країн світу», «Європейський союз у міжнародних відносинах», «Зовнішня політика та дипломатія України», 
«Країнознавство», мовних дисциплін, а також при складанні індивідуального рейтингу здобувача вищої освіти;
Стажування у туристичній компанії Туреччини TUI студентки 2 курсу Савицької Аліни додало їй додаткових балів і 
враховано як роботу на семінарах з дисциплін: «Країнознавство», «Дипломатичний протокол і етикет», а також при 
оцінюванні знань з іноземної мови.
Існує практика, що студентам, які навчаються на курсах іноземних мов для отримання сертифікатів рівня А і B, таке 
паралельне навчання зараховується як завдань із самостійної роботи і відповідно оцінюється

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
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Перелік форм і методів навчання, наведений в Положенні про організацію освітнього процесу в НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/node/12654, №43). Згідно зі змістом документу, навчання в Університеті здійснюється за 
такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. Основнии 
видами навчальних занять є: лекції; лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття; групові та 
індивідуальні консультації. Основою навчального процесу є вербальні (розповідь, пояснення, лекційний), практичні 
(вправа, практична/лабораторна робота, дослідницько-пошуковий), наочні (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження) методи навчання. Формами контролю є захист курсової роботи, залік, екзамен, звіт.
У таблиці 3 додатку наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання.
В умовах дистанційного навчання під час карантину протягом 2020 р. активно використовуються дистанційні 
форми організації освітнього процесу: НПП широко задіяні електронні платформи конференцій у сервісах Zoom, 
Webex, Google Meet, де проводяться лекції та практичні заняття, чат-сервіси Viber, Telegram, що забезпечують 
оперативний зв’язок НПП та студентів. 
Що в свою чергу призвело до дистанційного проведення сесій, весняної та осінньої  
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_pro_litnyu_sesiyu.pdf, 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya.pdf

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?

В освітньому процесі студентоцентрований підхід втілюється через: організацію навчальної, дослідницької та 
виховної роботи із здобувачами вищої освіти з метою врахування освітніх цінностей та потреб студентів, орієнтацію 
на інтереси та здібності конкретних особистостей при їх узагальненні та узгодженні із метою ОПП; організацію 
навчальної діяльності на засадах індивідуально орієнтованого навчання; активне використання інтерактивних 
методів навчання; дорадчу підтримку та консультування студентів з боку НПП та наукових працівників НУБіП 
України і галузевих НДІ, як в питаннях набуття відповідних професійних компетентностей, так й в аспектах 
морально-ціннісного пошуку; інформаційну підтримку їх участі в конкурсах на отримання іменних стипендій, 
премій, грантів (зокрема і міжнародних); сприяння участі у студентських наукових олімпіадах, конкурсах, що 
організовуються МОН України тощо.
Як наслідок, відбувається посилення ролі здобувача вищої освіти як учасника навчального процесу – від слухача, до 
активного учасника, який може частково впливати на процес набуття знань, компетентностей і навичок.
Анкетування (https://nubip.edu.ua/node/85704) підтверджує високу оцінку обраних методів навчання, врахування 
ними принципів академічної свободи і студентоцентрованого підходу в освітньому процесі

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

В НУБіП України затверджені та втілюються на практиці всі принципи академічної свободи – передусім, 
самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової та/або інноваційної діяльності. Данні анкетування НПП підтверджують ефективність такої практики 
(https://nubip.edu.ua/node/85704). 
Згідно до Закону України «Про вищу освіту» методи навчання і викладання, що застосовуються на ОПП, базуються 
на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 
використання їх результатів. Здобувачі освіти вільно обирають теми курсових робіт та науково-дослідних проєктів 
посилання на такі переліки, розміщені на сайті кафедри (https://nubip.edu.ua/node/85704). Під час підготовки 
наукової роботи, для прийняття участі у конкурсі, здобувач обирає тему дослідження, готує тези доповіді на 
конференції (https://nubip.edu.ua/node/69036; https://nubip.edu.ua/node/65734). У разі отримання таких результатів 
дослідження, які сприяють поглибленому вивченню ОК, вони впроваджуються в освітній процес. 
Як показало опитування (https://nubip.edu.ua/node/85704), здобувачі вищої освіти є задоволеними методами 
викладання НПП, позитивно оцінюють конкретні форми і прийоми викладання й навчання, педагогічну 
майстерність НПП та вважають їх відповідними принципам академічної свободи

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

Викладачі мають можливість: усно повідомити про цілі, зміст та очікувані результати навчання на кожному ОК (на 
початку вивчення кожного ОК, перед виконанням конкретних видів робіт, під час консультацій перед проведенням 
підсумкових форм контролю), зробити це в друкованому вигляді (у силабусах ОК, в навчальних посібниках, 
методичних рекомендаціях до проведення семінарських і практичних занять, виконання самостійної роботи, 
комплектах документів для проведення заліків, іспитів), в електронному вигляді (на сайті кафедри міжнародних 
відносин і суспільних наук в розділі навчальна робота: робочі програми, E-learn, НМК дисциплін 
(https://nubip.edu.ua/node/2065/5).
Конкретну інформацію щодо результатів вивчення ОК в цілому та окремих тем ОК у розрізі здобувачі вищої освіти 
можуть отримати через силабуси ОК, що розроблені НПП кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, 
впроваджені в освітній процес та доступні за посиланням на сайті кафедри (https://nubip.edu.ua/node/2065/4) 
Підсумкові форми контролю – іспити, заліки – знаходять своє відображення в графіку організації освітнього 
процесу, розкладі заліково-екзаменаційних сесій. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього 
процесу в друкованому та електронному вигляді на сайті університету (https://nubip.edu.ua/node/23920). 
Інформація про організацію та впровадження дистанційної освіти доступна за посиланнями 

Сторінка 12



(https://nubip.edu.ua/node/992, https://elearn.nubip.edu.ua/mod/folder/view.php?id=23004)

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

Поєднання навчання і наукових досліджень з основних освітніх курсів передбачено через написання та захист 
курсових робіт (https://nubip.edu.ua/node/2065/4), які вимагають від здобувача вищої освіти застосування навичок 
дослідницької роботи.
Також здобувачі вищої освіти з ОПП беруть участь у створенні та виконанні студентських наукових робіт в рамках 
проведення профільних та загальноосвітніх олімпіад і конкурсів з історії України, політології, міжнародних 
відносин. Завдяки виконанню перелічених вище робіт здобувачі вищої освіти набувають вміння та навички 
дослідницької діяльності, а саме: вміння формувати науковий апарат дослідження, дослідити стан наукової 
розробленості проблеми, її актуальність, вміння здійснювати теоретичний аналіз проблеми, що вивчається, вміння 
підбору фактичного матеріалу, вміння моделювати рішення, для вирішення проблем дослідження та перевіряти їх 
емпіричним шляхом. Дослідження виконуються здобувачами вищої освіти самостійно під керівництвом провідних 
НПП. Результати досліджень оформлюються відповідним чином та знаходять своє відображення у спільних (з 
керівником дослідження) та самостійних публікаціях (статті у наукових фахових виданнях, тези доповідей у 
збірниках всеукраїнського та міжнародного рівнів (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/zbirka_tez_ukrayina-
polshcha.pdf, https://nubip.edu.ua/node/40181, https://nubip.edu.ua/node/30719, https://nubip.edu.ua/node/56771, 
https://nubip.edu.ua/node/61379). 
Кафедрою міжнародних відносин і суспільних наук організовані відповідні дослідницькі наукові гуртки 
«Дипломатія та геополітика: співвідношення і взаємовплив» (https://nubip.edu.ua/node/2065/13) та «Інформація і 
політика» (https://nubip.edu.ua/node/2065/14), що виступають осередками науково-дослідницької роботи здобувачів 
вищої освіти. 
Результати досліджень здобувачів вищої освіти у вигляді наукових робіт, відправляються на ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу, здобувачі вищої освіти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях (публікація тез 
доповідей) (https://nubip.edu.ua/node/76316). 
Одним з результатів участі в конкурсах наукових проєктів стала перемога студентів-міжнародників на ІV 
Всеукраїнському конкурсі студентських наково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми» 
(https://nubip.edu.ua/node/85904). 
Кафедрою проведено 11 студентських науково-практичних конференцій на широку міжнародну проблематику 
(https://nubip.edu.ua/node/85906, https://nubip.edu.ua/node/85896, https://nubip.edu.ua/node/59960, 
https://nubip.edu.ua/node/69036)
При випусковій кафедрі міжнародних відносин і суспільних наук функціонує «Соціологічна навчально-науково-
виробнича лабораторія», а також навчально-наукова лабораторія «Україна в сучасній системі міжнародних 
відносин». При лабораторіях проводяться курси поглибленого вивчення профільних дисциплін, зокрема, за 
спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

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

Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654 №43) 
встановлює термін оновлення ОП, НП та навчальних програм ОК. НП розробляється на весь нормативний термін 
навчання робочими групами, до складу яких входять декан факультету або його заступник, завідувачі та провідні 
фахівці випускових кафедр. Розроблений НП розглядається на засіданні кафедри міжнародних відносин і 
суспільних наук, Вченої ради факультету і затверджується ректором НУБіП України. 
На підставі навчальної програми дисципліни та за навчальним планом на кожний навчальний рік складається 
робоча програма ОК, яка містить виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її 
вивчення та їх обсяг, визначає форми і засоби поточного і підсумкового контролю. Робочі навчальні програми ОК 
розробляються провідними НПП (професорами, доцентами) кафедри до початку навчального року і розглядаються 
на засіданні кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, схвалюються Вченою радою факультету, 
затверджуються деканом факультету. Робочі навчальні програми ОК оновлюються щорічно за формою 
встановленого зразка і оприлюднюються за посиланням (https://nubip.edu.ua/node/2065/4) та ЕНК на платформі 
Elearn (https://nubip.edu.ua/node/2065/5).
Навчання за ОПП по спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» проводиться 
вперше. Викладачі оновлюють зміст ОК на основі наукових досягнень і сучасних практик систематично. З цією 
метою відбувається постійне консультування з профільними роботодавцями, експертним середовищем, членами 
гуртків «Дипломатія та геополітика: співвідношення і взаємовплив» та «Інформація і політика» 
(https://nubip.edu.ua/node/2065/13; https://nubip.edu.ua/node/2065/14). 
Протягом 2018-2020 рр. на кафедрі міжнародних відносин і суспільних наук працювала внутрішня комісія, утворена 
з числа НПП, що мала на меті редагування робочих навчальних програм ОК, підвищення оригінальності їх змісту та 
уникнення дублювання при викладанні навчального матеріалу. 
У зв’язку із редагуванням 2018-2020 рр. були внесені наступні зміни до навчальних планів спеціальності 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: були об’єднані ОК «Теорія держави і права» та 
«Історія політичних вчень», «Порівняльне конституційне право» та «Міжнародне публічне право», «Міжнародна 
інформація» та «Сучасні політичні системи та технології», ОК «Теорія цивілізацій» доповнений модулем 
«Міжнародні конфлікти», до НП введений ОК «Міжнародні економічні відносини»

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

Інтернаціоналізація освітньої та наукової діяльності здійснюється на основі двосторонніх договорів між НУБіП 
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України та ЗВО інших країн. 
Діють програми подвійних дипломів, що передбачають одночасне навчання студентів в одному із ЗВО країн ЄС. 
Здобувачі вищої освіти непарний семестр навчаються в Україні, а парний – за кордоном. Відбувається 
перезарахування складених заліків й іспитів відповідно до національної шкали оцінювання міжнародною системою 
ECTS.
Майбутні спеціалісти-міжнародники (15 осіб) починаючи з 2018/2019 н.р. долучились до міжнародної програми 
«подвійних дипломів» за спеціальністю «Політологія» та «Національна безпека» у Поморській академії (м. Слупськ, 
Польща) (https://nubip.edu.ua/node/57470). Студенти Анастасія Заблоцька та Аліна Холод у 2018-2019 н.р., Наталія 
Мотенко, Ірина Пархоменко, Анжеліка Сітко у 2019-2020 н.р. пройшли семестрове стажування зі спеціальності 
«Національна безпека» у Поморській академії в Слупську (Республіка Польща) в рамках програми академічної 
мобільності. 
З 1 січня 2017 р. у НУБіП України відкрито доступ до наукометричної бази даних Web of Science. З листопада 2017 р. 
в НУБіП України відкрито доступ до наукометричної бази даних SCOPUS (https://nubip.edu.ua/node/39060). Доступ 
здійснюється з локальної мережі університету за посиланням https://www.scopus.com. 
Про можливість доступу до міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних засвідчують результати опитування 
здобувачів вищої освіти (https://nubip.edu.ua/node/85704)

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?

При здійсненні контрольних заходів щодо досягнення програмних результатів навчання послуговуємося такими 
чинними документами: Положенням про організацію освітнього процесу в НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/node/12654 №43) та Положенням про екзамени та заліки у НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/node/12654 №11). З інформацією про форми контролю та критерії оцінювання здобувачів 
вищої освіти можна ознайомитися у ОПП, НП, робочих програмах дисциплін та ЕНК. 
Зі змістом контрольних заходів здобувачів вищої освіти знайомить адміністрація університету, викладачі на початку 
вивчення навчальної дисципліни. Видами контролю знань здобувачів вищої освіти є поточний контроль, проміжна 
та підсумкова атестації. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та 
семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів вищої освіти до виконання конкретної 
роботи, практичного застосування програмних результатів навчання (ПРН). Проміжна атестація проводиться після 
вивчення програмного матеріалу кожного змістового модуля. Форми та методи проведення проміжної атестації 
розробляються лектором дисципліни і затверджується відповідною кафедрою у вигляді тестування, письмової 
контрольної роботи, колоквіуму, тощо. Підсумкова атестація включає семестрову та державну атестацію здобувачів 
вищої освіти.
Здобувач вищої освіти допускається до складання екзамену чи заліку з дисципліни, якщо з цієї дисципліни ним 
повністю виконані всі види робіт, передбачені навчальним планом, робочою програмою, а його рейтинг з 
навчальної роботи становить не менше 42 балів (60 балів � 0,7 = 42 бали). 
Екзамени для здобувачів вищої освіти проводяться у письмовій (електронній в умовах пандемії) формі за 
екзаменаційними білетами. У екзаменаційному білеті передбачається комбінація із розгорнутих запитань і тестових 
завдань різних типів (відкритих, закритих, вибіркових, на відповідність). За результатами відповідей на 
екзаменаційний білет проводиться співбесіда двома НПП. Рейтинг з атестації (R АТ) становить не більше 30 балів. 
В умовах дистанційного навчання під час карантину екзамени та заліки проводяться у дистанційній формі на 
платформі Elearn та керуються відповідними тимчасовими Порядками НУБіП України про організацію зимової та 
літньої екзаменаційних сесій (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_pro_litnyu_sesiyu.pdf; 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya.pdf)  
Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів), одержаний рейтинг 
з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу з навчальної роботи RНР (до 70 балів): RДИС =RНР +RАТ

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

Чіткість та зрозумілість форм контролю та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
визначається Положенням про організацію освітнього процесу в НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654, 
№43), Положенням про екзамени та заліки у НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654 №11), навчально-
методичним забезпеченням ОК за ОПП – робочими програмами та силабусами ОК 
(https://nubip.edu.ua/node/2065/4), електронними навчальними курсами ОК (https://nubip.edu.ua/node/2065/5), 
поясненнями НПП на установчих лекційних заняттях. 
За ОПП для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» поточний контроль здійснюється шляхом 
усного (опитування за результатами опанованого матеріалу) та письмового (підсумкові роботи по завершенню 
вивчення модуля) вимірів. Підсумковий контроль знань у формі екзамену/заліку проводиться у письмовій формі з 
подальшою усною співбесідою. Опанування програмного матеріалу у межах навчальних дисциплін ОП вважається 
успішним, якщо його рейтингова оцінка складає не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою. 
Рейтингове оцінювання знань студентів із навчальних дисциплін, захисту курсових робіт (проектів), звітів за всі 
види практик (навчальної та виробничої), складання державних екзаменів, дипломне проектування (захист 
випускних бакалаврських дипломних робіт) здійснюється за 100-бальною шкалою
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Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти на 
початку навчального семестру. Вони прописані у робочих навчальних програмах, силабусах ОК, у рамках загальної 
інформації в ЕНК (https://nubip.edu.ua/node/2065/4; https://nubip.edu.ua/node/2065/5), ОПП, у Положенні про 
організацію освітнього процесу в НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654 №43), Положенні про екзамени 
та заліки в НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654 №11). Тимчасовими порядками організації 
екзаменаційних сесій (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_pro_litnyu_sesiyu.pdf; 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya.pdf). 
Для ефективного вирішення робочих моментів, повязаних із проведенням контрольних заходів, НПП та здобувачі 
вищої освіти діють злагоджено. Розклад екзаменів складається деканатом Гуманітарно-педагогічного факультету та 
затверджується проректором з навчальної і виховної роботи (начальником навчального відділу) не пізніше, як за 
місяць до початку екзаменаційної сесії та доводиться до відома НПП і здобувачів вищої освіти. Інформація про дату, 
час і місце проведення заліків та екзаменів розміщується на офіційному сайті Університету та надсилається 
електронною поштою або у вайбер-групу чи інші ресурси комунікації здобувачів вищої освіти. Труднощів та 
проблем з інформуванням здобувачів щодо форм і строків різних видів контролю не виникало 
(https://nubip.edu.ua/node/85704)

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

Відповідність форм атестації здобувачів вищої освіти ОПП вимогам стандарту вищої освіти спеціальності 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» забезпечує наявність таких видів контролю: 
поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. Різноманіття форм атестації дозволяє в повній 
мірі виявити якісний показник засвоєння рівня знань здобувачами вищої освіти.
Рейтингове оцінювання знань студентів не скасовує затверджену систему оцінювання, а існує поряд із нею. Воно 
робить систему оцінювання більш гнучкою, об’єктивною і сприяє систематичній та активній самостійній роботі 
студентів протягом усього періоду навчання, забезпечує здорову конкуренцію між студентами у навчанні, сприяє 
виявленню і розвитку творчих здібностей студентів 

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

Процедура проведення контрольних заходів в університеті регулюється за допомогою таких документів ЗВО:
1. Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_organizaciyu_osvitnogo_procesu_2020_dlya_saytu_z_pravk
ami3_lyutogo2020.pdf).
2. Положення про екзаменаційні комісії у НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/nakaz_no_1080_vid_24.12.2020_polozhennya_pro_ek_nove_z_2_sichnn
ya_2021_r.pdf).
3. Положення про екзамени та заліки у НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozh_ekzameni_zaliki_2020_dlya_saytu.pdf)
4. Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року в НУБіП України в 
умовах адаптивного карантину (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya.pdf) 
Зазначені нормативні документи оприлюднені на офіційному сайті університету (https://nubip.edu.ua/node/12654) й 
перебувають у вільному доступі для усіх учасників освітнього процесу. До того ж, відповідна інформація доводиться 
до відома здобувачів освіти як представниками адміністрації університету під час систематичних зустрічей, так і 
безпосередньо НПП шляхом консультування здобувачів під час навчального процесу (з моменту його початку й до 
моменту завершення)

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

Відповідно до чинних нормативних документів (https://nubip.edu.ua/node/12654 №1, №4, №11, №43) в університеті 
екзамен у здобувачів вищої освіти приймають два НПП (один – лектор потоку, другого визначає завідувач кафедри) 
відповідно до розкладу екзаменів, з метою об’єктивного оцінювання результатів засвоєння навчального матеріалу. 
Заліки у здобувачів вищої освіти приймають два НПП, які проводили лекційні, лабораторні, практичні (семінарські) 
заняття. Якщо окремі розділи (змістові модулі) дисципліни, з якої встановлено один екзамен (залік), 
організовувались і забезпечувались НПП різних кафедр, екзамен (залік) проводиться ними спільно, але при цьому 
виставляється одна оцінка. Курсові роботи оцінюються за результатами їх захисту перед комісією, до складу якої 
входять не більше трьох НПП, у т.ч. керівник роботи.
Потреби у врегулюванні конфліктних ситуацій при здійсненні ОПП не виникало. При виникненні спірної ситуації 
щодо оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти застосовується співбесіда між екзаменаторами і 
студентами, у процесі якої приймається конструктивне рішення. Здобувачі вищої освіти, які не погоджуються з 
оцінкою їх знань, що отримана за результатами проведення екзамену (заліку), мають право звернутися до 
апеляційної комісії гуманітарно-педагогічного факультету на предмет розгляду спірних питань

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Чинні нормативні документи в університеті (https://nubip.edu.ua/node/12654 №1, №4, №11, №43) зазначають, що 
студент може складати екзамен/залік не більше 2-х разів при умові відсутності на відповідній формі атестації з 
поважних причин (підтверджених документально). Утретє він складає екзамен (залік) комісії у складі 3-х НПП 
(лектор потоку, завідувач кафедри), що формується за розпорядженням декана факультету. 
Студенти, які за результатами поточної екзаменаційної сесії мають не більше 3-х академічних заборгованостей, за 
розпорядженням декана факультету можуть отримати право на їх ліквідацію. Графік ліквідації академічної 
заборгованості складається деканом факультету за погодженням із завідувачами кафедр і доводиться до 
екзаменаторів та здобувачів вищої освіти, не пізніше одного тижня після закінчення терміну екзаменаційної сесії. 
Остаточний термін ліквідації академічної заборгованості для здобувачів вищої освіти за результатами зимової 
екзаменаційної сесії до закінчення наступної літньої екзаменаційної сесії. Для здобувачів вищої освіти заочної 
форми навчання остаточний термін ліквідації академічної заборгованості встановлюється до початку наступної 
екзаменаційної сесії та не пізніше 5 днів до дати підписання перевідного наказу

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

Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_organizaciyu_osvitnogo_procesu_2020_dlya_saytu_z_pravk
ami3_lyutogo2020.pdf) передбачає створення на кожному факультеті (ННІ) постійно діючої апеляційної комісії для 
розгляду суперечливих ситуацій. Повноваження, структура та персональний склад такої комісії визначаються 
наказом ректора Університету. Положення про екзамени та заліки у НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/node/12654 №11, 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozh_ekzameni_zaliki_2020_dlya_saytu.pdf) визначає напрямки дії 
апеляційних комісій.
Здобувачі вищої освіти за ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» не стикалися із 
процедурою оскарження результатів проведених контрольних заходів. Зазвичай суперечливі ситуації, що можуть 
виникнути при здійсненні контрольних заходів, врегульовуються у ході проведення усної співбесіди НПП із 
студентами. 
Здобувачі вищої освіти університету дають схвальний відгук про умови, створені в університеті для можливого 
оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів. (опитування 
https://nubip.edu.ua/node/85704) 

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

Нормативні документи ЗВО, що розкривають політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності:
Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_organizaciyu_osvitnogo_procesu_2020_dlya_saytu_z_pravk
ami3_lyutogo2020.pdf).
Положення про академічну доброчесність у НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_akademichna_dobrochesnist_03.03.2018.docx).
Також періодично проводяться організаційні заходи за участю здобувачів вищої освіти, НПП та представників 
відповідних структурних оганів НУБіП України (Відділ внутрішнього аудиту, уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції у НУБіП та ін.) з розгляду актуальних питань етики та академічної доброчесності

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

Положення про академічну доброчесність у НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_akademichna_dobrochesnist_03.03.2018.docx) передбачає 
використання таких заходів щодо запобігання порушенням академічної доброчесності: розміщення навчально-
методичних, наукових робіт НПП, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти у репозиторії Університету; 
перевірка на плагіат, формування, видання і розповсюдження методичних рекомендацій щодо належного 
оформлення посилань на використані джерела у навчально-методичних та наукових роботах НПП, докторантів, 
аспірантів, здобувачів вищої освіти; запровадження на факультетах (ННІ) спеціальних занять (семінарів) з основ 
наукових досліджень, де акцентується увага на коректному використанні в навчально-методичних та наукових 
роботах НПП, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти інформації з інших джерел, правилах 
бібліографічного опису джерел та цитувань; розміщення цього Положення, інших документів щодо запобігання 
порушень академічної доброчесності на офіційному сайті Університету

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

Серед заходів з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ЗВО сприяє роз’яснювальна 
робота НПП та школа кураторства: наставники академічних груп на виховних годинах систематично ведуть 
роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості некоректних дій у навчальній та дослідницький діяльності студентів, 
в особистісних стосунках тощо.
У Положенні про академічну доброчесність у НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_akademichna_dobrochesnist_03.03.2018.docx) 
передбачено, що дотримання академічної доброчесності студентами передбачає: самостійне виконання навчальних 
завдань, завдань поточного і підсумкового контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі 
використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 
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права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 
використані методики досліджень і джерела інформації

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

Положення про академічну доброчесність у НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654, №43) зазначає, що за 
порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо) (рішення ВР 
факультету); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (рішення ВР 
факультету); відрахування з Університету (рішення ВР університету); позбавлення академічної стипендії (рішення 
ВР університету); позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання (рішення ВР університету).
НПП, що є авторами підручників та навчальних посібників, надають електронні варіанти їх рукописів до Наукової 
бібліотеки НУБіП України для перевірки на плагіат спеціальним ліцензованим програмними забезпеченням, ця 
процедура керується окремим Положенням про оформлення навчальних видань НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/node/12654, №13). 
Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за 
конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми 
положеннями Університету, що мають бути затверджені ВР Університету та погоджені з відповідними органами 
самоврядування здобувачів вищої освіти (студентською організацією, профкомом студентів і аспірантів) та 
профкомом співробітників.
Випадків порушення академічної доброчесності під час здійснення ОПП не зафіксовано

6. Людські ресурси

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

Порядок проведення конкурсу на заміщення посад НПП НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/poryadok_konkurs_n.pdf) регламентує порядок проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладення з ними трудових договорів. Участь у Конкурсі мають 
право приймати особи з повною вищою освітою, за своїми професійно-кваліфікаційними якостями вони 
відповідають вимогам до НПП, визначених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Порядком і 
умовами оголошеного конкурсу. У Порядку прописані вимоги до НПП, що претендують на посади. Обговорення 
кандидатур претендентів на заміщення посад проводиться трудовим колективом відповідної кафедри за їхньої 
присутності (за відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди).
Якщо особа, яка подала заяву на заміщення вакантної посади, не відповідає вимогам оголошеного конкурсу, вона не 
допускається до участі в ньому, про що отримує письмову відмову, підтверджену рішенням кадрової комісії.
З метою оцінювання рівня професійної кваліфікації кандидата на посади асистента, старшого викладача, доцента, 
професора кафедри він обов’язково має прочитати відкриту лекцію, або провести семінарське чи практичне заняття.
Конкурсний відбір у НУБіП враховує професіоналізм викладачів, зокрема особи, які претендують на участь у 
Конкурсі, повинні мати індивідуальний коефіцієнт рейтингу (за останні 5 р.) у межах, визначених ВР Університету 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/pologennya_0.pdf)

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

До організації та реалізації освітнього процесу за ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» активно залучаються роботодавці (https://nubip.edu.ua/node/85704). Зокрема при кафедрі міжнародних 
відносин і суспільних наук діє рада роботодавців, що опікується питаннями новітніх тенденцій міжнародних 
відносин, агробізнесу, проблеми аграрного сектору економіки. 
Члени ради роботодавців активно долучаються до аналізу ОПП та надають кваліфіковані побажання, щодо її 
вдосконалення (https://nubip.edu.ua/node/85704).
Члени ради постійно зустрічаються із здобувачами вищої освіти (https://nubip.edu.ua/node/66588, 
https://nubip.edu.ua/node/43522, https://nubip.edu.ua/node/37393). На таких зустрічах роботодавці розповідають 
про працевлаштування випускників університету, особливосі професії міжнародника, діляться досвідом свого 
професійного успіху і росту, читають лекції (https://nubip.edu.ua/node/50989, https://nubip.edu.ua/node/64340)

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

На кафедрі міжнародних відносин і суспільних наук, яка є випусковою за ОПП «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії», працюють (працювали) за сумісництвом НПП, зокрема експерт групи «Реформа 
публічної адміністрації» Коаліції «Реанімаційний пакет реформ», радник Міністра Кабінету Міністрів України та 
позаштатний Консультант з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування ВР України з питань державного управління, експерт з державного управління, управління 
змінами та міжнародних відносин, адвокат, сертифікований проектний менеджер, бізнес-консультант, кандидат 
юридичних наук К.О. Клименко, голова Громадського руху «Рідна країна», доктор політичних наук, професор КНУ 
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імені Т. Г. Шевченка, відомий громадсько-політичний діяч М.В. Томенко, в.о. декана факультету архітектури, 
будівництва і дизайну Національного авіаційного університету, доктор історичних наук, професор В. В. Карпов. 
Проводяться зустрічі з відомими громадськими діячами, політологами, дипломатами, представниками іноземних 
посольств і консульств, аташе (https://nubip.edu.ua/node/43522, https://nubip.edu.ua/node/37532, 
https://nubip.edu.ua/node/37393, https://nubip.edu.ua/node/42628, https://nubip.edu.ua/node/50989, 
https://nubip.edu.ua/node/81355, https://nubip.edu.ua/node/61379, https://nubip.edu.ua/node/67493). Ці 
професіонали-практики читають лекції здобувачам вищої освіти та консультують з питань працевлаштування

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

Професійний розвиток викладачів за ОПП регламентується Положенням про підвищення кваліфікації НПП НУБіП 
України у провідних підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах України 
(https://nubip.edu.ua/node/12654, №32). Кафедрою розроблено графік підвищення кваліфікації НПП. 
ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України пропонує програми підвищення кваліфікації 
(https://nubip.edu.ua/node/69741). Періодичність підвищення кваліфікації один раз на 5 років, не менше 180 год.
На ГПФ НПП підвищують свою кваліфікацію за короткостроковими програмами (науково-практичні конференції, 
семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, круглі столи тощо), 
інформація про роботу яких постійно оприлюднюється на сторінці ГПФ (https://nubip.edu.ua/node/1621)
НПП постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування, як у іноземних ЗВО: доц. Лановюк Л.П. 
Collegium Civitas (м. Варшава, Республіка Польща), Білан С.О., Карпов В.В., Сєкунова Ю.В., Хвіст В.О. Вища школа 
туризму і екології, м. Суха-Бескидська, Польща та вітчизняних наукових установах: ДУ «Інститут всесвітньої історії 
НАН України» Калуга В.Ф., Асатуров С.К., Варгатюк С.В., Кравченко Н.Б., Кропивко О.М., Севастьянов О.В., 
Грушецький Б.П., Оснач О.М., Клименко К.О., Харчук О.О., Шинкарук О.В. (https://nubip.edu.ua/node/85882)
Підвищенню професіоналізму викладачів сприяє методика визначення рейтингу НПП 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/pologennya_0.pdf)

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Керівництво НУБіП України матеріально стимулює викладацьку майстерність. З цією метою розроблено 
Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам НУБіП України за сумлінну 
працю, зразкове виконання посадових обов’язків 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u18/pologennya_vinagoroda.pdf). 
За результатами опитування здобувачів вищої освіти щорічно на початку навчального року на вченій раді 
університету оприлюднюють прізвища кращих викладачів. На вченій раді гуманітарно-педагогічного факультету 
НПП за різними номінаціями НПП нагороджуються грамотами, подяками тощо.
Викладачі кожного року проводять відкриті заняття, результати яких обговорюються на засіданнях кафедри, 
робляться висновки та надаються рекомендації. Кожного семестру завідувачами та викладачами кафедри 
проводяться взаємовідвідування занять, результати яких, також обговорюються на засіданні кафедри. Викладачі 
кафедри читають публічні лекції (https://nubip.edu.ua/node/58830, https://nubip.edu.ua/node/56747, 
https://nubip.edu.ua/node/54263, https://nubip.edu.ua/node/53593, https://nubip.edu.ua/node/57241)
Потужною процедурою моніторингу професіоналізму викладачів у НУБіП є розроблена методика визначення 
рейтингу суб'єктів освітньої діяльності (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/pologennya_0.pdf)

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?

Інформація про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 
контакти розміщена на офіційному веб-сайті https://nubip.edu.ua. 
Фінансові ресурси та навчальна база структурних підрозділів гуманітарно-педагогічного факультету дозволяє 
організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на належному рівні. При проведенні аудиторних 
занять використовуються мультимедійні засоби, для занять з іноземної мови використовуються обладнані 
лінгафонні кабінети.
Визначальними для ОПП структурними підрозділами із відповідними матеріально-технічними ресурсами є: 
Навчально-науковий центр міжнародної діяльності (https://nubip.edu.ua/node/4940); Центр вивчення іноземних 
мов (https://nubip.edu.ua/node/63182); Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку 
(https://nubip.edu.ua/node/47818); Центр соціально-психологічної служби (https://nubip.edu.ua/node/63099); Відділ 
з соціальної роботи (https://nubip.edu.ua/node/12433); Оздоровчий Центр НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/node/37001; https://nubip.edu.ua/node/56499); Навчально-виробничий центр закладів 
харчування університету (https://nubip.edu.ua/node/7617); Наукова бібліотека НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/structure/library); Спортивний комплекс при кафедрі фізичного виховання: 8 спортзалів, 1 
стадіон, 6 кортів, 1 спортивний комплекс (https://nubip.edu.ua/structure/fizuchnogo_vuxovannya); Інформаційно-
обчислювальний центр (https://nubip.edu.ua/node/8715)

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

Доступ НПП і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, 
викладацької і наукової діяльності в межах ОПП є безкоштовним.
У викладачів та студентів НУБіП України є безкоштовний доступ до електронних ресурсів, який здійснюється, як у 
комп'ютерних класах з вільним доступом, так і через підключення до локальної комп'ютерної мережі Internet за 
технологією Wi-Fi. Точки доступу є у всіх корпусах на всіх поверхах. Підключення не потребує пароля і є 
безкоштовним. Наукова бібліотека забезпечує підвищення якості інформаційного забезпечення освітньої і наукової 
діяльності університету на основі якісного й оперативного задоволення інформаційних потреб студентів, 
професорсько-викладацького складу, аспірантів, науковців та співробітників університету, подальше впровадження 
в роботу автоматизованих технологій. Тому першочерговим у діяльності бібліотеки є забезпечення необмеженого, 
вільного і безкоштовного доступу до бібліотечних, національних і світових інформаційних наукових ресурсів. 
Адміністрація відповідає за впровадження продуктивного навчання; розробляє шляхи використання можливостей 
інформаційних ресурсів у процесі викладання дисциплін.
Існуючий ресурс дистанційного навчання ((https://elearn.nubip.edu.ua) дозволяє оперативно реагувати на тенденції, 
які відбуваються у навчальному житті університету

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

Санітарно-технічний стан усіх приміщень, навчально-лабораторних аудиторій відповідає вимогам чинних норм і 
правил експлуатації. Останніми роками університет активно утеплював приміщення, проводив заміну старих вікон 
на склопакети. У приміщеннях забезпечується необхідний тепловий, санітарний, протипожежний режим. Випадків 
порушень і травмувань не зафіксовано. Всі будівлі й споруди відповідають даним технічних паспортів і санітарно-
технічним вимогам. Інженерною службою постійно контролюється технічний стан будівель і споруд.
Соціальним відділом університету (https://nubip.edu.ua/node/12433), кафедрою психології 
(https://nubip.edu.ua/node/1104), оздоровчим центром НУБіП (https://nubip.edu.ua/node/31559) здійснюється 
комплексна робота щодо забезпечення рівня здоров’я. Проводяться первинні інструктажі з безпеки 
життєдіяльності. 
Здійснюється профілактична, роз’яснювальна робота щодо поведінки у разі виникнення ситуацій, що загрожують 
безпеці і здоров’ю студентів, працівникам університету. 
Медичне обслуговування студентів проводиться студентською поліклінікою. Здійснюється систематичний контроль 
за санітарним станом гуртожитків, їдальні, буфетів. 
На гуманітарно-педагогічному факультеті діє Центр соціально-психологічної служби, метою якого є забезпечення 
психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного і інтелектуального потенціалу студентів; 
психологічне забезпечення ефективності педагогічного процесу у НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/63099)

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?

Рушійним механізмом освітнього процесу в університеті є дотримання основних педагогічних законів, 
закономірностей, а також відповідність НП освітнім стандартам. Важливим є дотримання принципу єдності теорії і 
практики. Упроваджена система рейтингу студентської діяльності дозволяє об’єктивно оцінити їхню активність 
упродовж навчання, а система оцінювання навчальних досягнень (підсумковий, поточний, ректорський контроль) 
дають змогу упроваджувати більш прогресивні форми і методи освітньої діяльності.
Процес формування професіоналізму здобувачів відбувається за таких педагогічних умов: застосування особистісно-
орієнтованого підходу в навчанні; моделювання реальних професійних умов спілкування; підбір навчальних 
завдань і вправ, спрямованих на підвищення комунікативної активності студентів; зняття напруги та створення 
умов відкритості, доброзичливості, комунікабельності у процесі спілкування зі студентами. Головним напрямом 
роботи деканату ГПФ є сприяння у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які повинні 
знати обрану спеціальність, мати фундаментальну і професійну підготовку, бути орієнтовані на досягнення високих 
особистісних результатів, вихованими в дусі кращих досягнень і надбань світової науки, культури. Деканат виконує 
функції, які на нього покладено, в повному обсязі. Студенти задоволені освітньою, організаційною, інформаційною, 
консультативною та соціальною підтримкою, про що свідчать їхнє опитування (https://nubip.edu.ua/node/85704).
Адміністрація розробляє і затверджує інформаційний пакет із соціальної адаптації студентів; комплекс заходів 
адаптації і організовує моніторинг її результативності на підставі визначених нею критеріїв; забезпечує реалізацію 
заходів щодо соціальної адаптації, готує і надає додаткову інформацію, що конкретизує умови перебування в 
університеті; бере участь у моніторингу результатів соціальної адаптації студентів.
Інформаційний механізм в університеті забезпечується на рівні деканату, також функціонує інститут кураторів, 
який сприяє постійному обміну інформацією між студентськими групами і кураторами за допомогою вайбер груп.
Куратори академічних груп і вихователь гуртожитку забезпечують реалізацію заходів із соціальної адаптації. Органи 
студентського самоврядування допомагають у адаптації студентів. Функціонує «Школа першокурсника», яка 
спрямована на соціалізацію першокурсників (https://nubip.edu.ua/node/80602). Існує така форма студентської 
самоорганізації «Старостат» (https://nubip.edu.ua/node/13826).
Офіційний сайт НУБІП України (https://nubip.edu.ua) надає здобувачам ОПП інформацію про структуру ЗВО.
Освітній процес керується деканатом, який регламентує навчальне навантаження та диспетчерською, що 
упорядковує аудиторний фонд відповідно до потреб освітнього процесу.
Умови проведення навчання в режимі карантину протягом 2020 р. значно підвищили значення наявності чат-груп у 
Viber та Telegram для оперативного керування освітнім процесом, можливості он-лайн консультування студентів
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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)

Територія НУБіП України переважно пристосована до вимог студентів з особливими освітніми потребами: у 
корпусах присутні пандуси, які відповідають вимогам державних будівельних норм України; проводиться навчання 
НПП; є відповідні заняття на кафедрі фізичної підготовки; діє центр соціально-психологічної служби при кафедрі 
психології (https://nubip.edu.ua/node/4653, https://nubip.edu.ua/node/63099), де студенти мають змогу працювати з 
психологом або відпочити; діє система використання дистанційних технологій, створені дистанційні курси, в яких 
здобувачі вищої освіти отримують інформаційні матеріали, методичні вказівки до практичних/лабораторних 
занять, завдання на самостійну роботу тощо. Доступ до дистанційних курсів безкоштовний, авторизований, ім'я й 
пароль отримують всі здобувачі вищої освіти (https://elearn.nubip.edu.ua).
Створення умов для здобуття якісної освіти особи з особливими освітніми потребами, дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування передбачено також регулюється Положенням про порядок матеріального 
забезпечення студентів, які віднесені до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u18/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf)

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?

Практика врегулювання конфліктних ситуацій в НУБіП України представлена системою: 1.Зниження суб'єктивних 
причин конфліктів (заздалегідь ознайомити здобувачів вищої освіти про вид контролю і про критерії, згідно з якими 
буде визначатися рівень знань; використовувати об'єктивні способи оцінки знань (наприклад, комп'ютерне 
тестування). 2.Конструктивне врегулювання конфліктів. НПП проходять курси підвищення кваліфікації, існують 
соціально-психологічні тренінги для викладачів і студентів. До вирішення всіх конфліктних ситуацій долучаються 
НПП, органи студентського врядування, адміністрація. Кафедрою психології проводиться системна робота над 
психологічним здоров’ям здобувачів вищої освіти.
НУБіП засуджує гендерне насильство, зокрема і сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі і 
сприяє протидії цьому явищу. З метою протидії сексуальних домагань у НУБіП України заборонені: 
дискримінаційні висловлювання; утиски; мова ненависті; дії сексуального характеру, виражені словесно чи фізично. 
Адміністрація та Керівництво структурних підрозділів Університету постійно проводять внутрішні інформаційні і 
просвітницькі кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності трудового колективу і студентства щодо 
попередження сексуальних домагань і дискримінації 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u279/polozhennya_pro_poperedzhennya_ta_protidiyu_seksualnim_domaganny
am_i_diskriminaciyi_v_nubip_ukrayini.pdf). Законодавство України згідно зі ст. 2 Закону України «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації» ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від 
певних ознак: забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед законом осіб 
та/або груп осіб; повагу до гідності кожної людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб. У НУБіП 
постійно зростає роль профілактичної роботи виховного і організаційно-правового характеру, а також інших 
способів впливу на учасників освітнього процесу, робота факультетів з метою недопущення вчинення ними 
корупційних дій.
В Університеті діє «Антикорупційний уповноважений», який виконує «Антикорупційну програму НУБіП України» 
(https://nubip.edu.ua/node/18211).
З метою запобіганню корупції в Університеті на засіданнях ректорату, вченої ради університету та факультетів 
систематично розглядалися питання з виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012р. № 152 «Щодо 
відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції». Вживаються заходи з 
забезпечення розширення знань у сфері антикорупційного законодавства, формування громадської думки серед 
студентів, співробітників щодо неприйнятності та осуду корупційних діянь. 
Випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, нестатутними відносинами в межах ОПП не 
виявлено (https://nubip.edu.ua/node/85704)

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

Положення про освітні програми у НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/9254_polozhennya_formuvannya_osvitno_profesiynih_program_nubipu_0
.pdf, https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_osvitno_profesiyna_programa_03_03_2018.doc)

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

Положення про ОП у НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654, №25, № 22) встановлює, що ОП може 
оновлюватися в частині всіх компонентів щорічно, а НП підлягають періодичному перегляду (не рідше одного разу 
за повний курс навчання за ОП). 
Перегляд ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» передбачає виважене ставлення 
до переліку дисциплін (ОК) та їх організації і змісту; узгодження ПРН з наявними навчальними ресурсами; 
процедури затвердження ОП органом, який не здійснює викладання за цією програмою; моніторинг успішності і 
досягнень студентів з наступним їх аналізом на засіданнях кафедри міжнародних відносин і суспільних наук (№6 вiд 
14.02.2018р., №11 вiд 16.06.2018р., №7 вiд 18.01.2019р., №15 вiд 28.05.2019р., №8 вiд 13.02.2020р., №15 вiд 
11.06.2020р., №5 вiд 26.12.2020р.) та ВР ГПФ (№6 від 28.02.2018р.; №8 від 14.06.2018р., №4 від 19.02.2019р., №7 від 
19.06.2019р., №5 від 30.01.2020р.), Ректорату Університету (https://nubip.edu.ua/node/67923).
Участь у перегляді ОП безпосередньо беруть роботодавці, шляхом проведення відповідних зустрічей із студентами 
під час яких відбувається обговорення актуальних питань як міжнародних відносин, так і навчання 
(https://nubip.edu.ua/node/37393, https://nubip.edu.ua/node/37701, https://nubip.edu.ua/node/43522, 
https://nubip.edu.ua/node/66588).
Стейкхолдерами вносяться пропозиції щодо удосконалення якості ОПП, які розглядаються на засіданнях кафедри і 
враховуються під час перегляду ОП (№10 вiд 24.03.2017р., №8 вiд 01.02.2019р., №5 вiд 26.11.2019р.).
У процедурі оновлення ОП беруть участь студенти. Таке оновлення відбувається внаслідок проведення студентських 
опитувань, результати яких в подальшому розглядаються  і обговорюються на засіданнях кафедри (№2 вiд 
26.09.2017р., №3 вiд 12.10.2018р., №3 вiд 08.10.2019р., №2 вiд 23.09.2020р., №6 вiд 14.01.2021р.).
Систематично здійснюється перегляд та затвердження НП за ОПП (ВЧ ГПФ №7 від 17.05.2018р., №6 від 
23.05.2019р., №7 від 16.04.2020р., № 1 від 27.08.2020р.); робочих програм (протоколи кафедри №10 від 
08.05.2018р., №13 від 08.05.2019р., №11 від 14.04.2020р., №1 від 21.08.2020р.); взаємовідвідування НПП 
навчальних занять із наступним їх обговоренням (протоколи кафедри №5 вiд 20.12.2018р., №15 вiд 28.05.2019р., 
№6 вiд 10.12.2019р., №15 вiд 11.06.2020р., №5 вiд 26.12.2020р.) (https://nubip.edu.ua/node/80926).
Формування і удосконалення НП здійснюється Навчально-методичною радою Університету 
(https://nubip.edu.ua/node/65847).
До ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» результатами останнього перегляду 
були внесені наступні зміни (https://nubip.edu.ua/node/76225) щодо переліку ЗК та СК, ПРН, у зв’язку із 
затвердженням ДС «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (за спеціалізаціями) 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf) (протокол №1 від 21.08.2020р.)

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

Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду ОП. Зазначене досягається завдяки 
проведенню опитувань студентів, які впливають на якість навчання та викладання. Результати проведених 
анкетувань (https://nubip.edu.ua/node/85704) засвідчили потребу корегувань змісту освітнього процесу із 
безпосереднім залученням здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості навчання. Щодо 
удосконалення організації освітнього процесу висловились 17% опитаних, позитивно оцінюють процес навчання 
80% респондентів.
Проведені опитування дозволили виявити потребу здобувачів вищої освіти у залученні професіоналів-практиків, 
експертів та представників роботодавців до викладання та організації освітнього процесу більшість респондентів 
відмітило необхідність такої співпраці. Анкета визначала відповідність дисциплін ОПП інтересам здобувачів. 
Опитування надало студентам можливість проаналізувати механізми попередження порушень академічної 
доброчесності, які практикують у закладі освіти; механізми і заходи соціальної адаптації студентів 
(https://nubip.edu.ua/node/85704)

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

Здобувачі вищої освіти є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості ОПП спеціальністю 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в НУБіП України. 
Анонімне анкетування дозволяє вивчити ставлення здобувачів вищої освіти до якості організації освітньої 
діяльності та врахувати пропозиції за ОПП. Анкети складаються робочою групою викладачів за дорученням 
кафедри. Здобувачі вищої освіти отримують можливість висловити пропозиції щодо організації освітнього процесу, 
поліпшення його якості. У подальшому питання внутрішнього забезпечення якості ОПП періодично розглядаються 
представниками студентської організації ГПФ на засіданнях вченої ради.
Відділом навчальної роботи регулярно проводиться опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання ОК 
та визначення рейтингу НПП ГПФ. Результати опитування оприлюднюються на зборах трудового колективу ГПФ та 
університету.
Ректор НУБіП України особисто зустрічається з представниками студентського самоврядування та старостами 
академічних груп (https://nubip.edu.ua/node/65591, https://nubip.edu.ua/node/81424), запрошує їх на засідання 
ректорату з метою діалогу щодо якості освітнього процесу (https://nubip.edu.ua/node/65406; 
https://nubip.edu.ua/node/63423). Проводяться семінари-наради з керівниками студентських рад 
(https://nubip.edu.ua/node/64231, https://nubip.edu.ua/node/63962)

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 

Сторінка 21



свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

При кафедрі існує Рада роботодавців (https://nubip.edu.ua/node/85704). Для врахування думки стейкхолдерів 
передбачено проведення обговорення умов і завдань практики, що дає їм змогу впливати на якість ОПП і мати 
об’єктивне уявлення про проблеми і перспективи надання освітніх послуг (№10 вiд 24.03.2017р., №8 вiд 
01.02.2019р., №5 вiд 26.11.2019р.) (https://nubip.edu.ua/node/85704). Проводиться опитування роботодавців 
(https://nubip.edu.ua/node/85704), вносяться пропозиції щодо удосконалення якості ОПП, які розглядаються на 
засіданнях кафедри і враховуються під час перегляду ОПП (№10 вiд 24.03.2017р., №8 вiд 01.02.2019р., №5 вiд 
26.11.2019р.). Стейкхолдери запрошуються на конференції, круглі столи (https://nubip.edu.ua/node/30719, 
https://nubip.edu.ua/node/56771, https://nubip.edu.ua/node/76850), де розглядаються аспекти якості освіти, що 
відображено в матеріалах заходів. 
З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців в Університеті створена Рада роботодавців 
(https://nubip.edu.ua/node/21573), що опікується забезпеченням комплексного співробітництва Університету із 
зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями.
Завданнями Ради є: спільна реалізація і ресурсна підтримка ОП, виробничих практик. Вона взаємодіє з 
адміністрацією факультету з усіх питань підготовки випускників, забезпеченні їх працевлаштування, проведенні 
постійного моніторингу якості підготовки.

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

Безпосередній зв'язок і взаємодію щодо формування подальшого кар’єрного шляху випускників здійснюють 
завідувач кафедри, гарант ОПП, група забезпечення, НПП шляхом проведення ділових зустрічей. Так, знання з 
навчальної дисципліни «Бізнес-планування», яка викладається кафедрою виробничого та інвестиційного 
менеджменту, дозволили студентам третього курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» запропонувати на конкурс свій проект (https://nubip.edu.ua/node/76316), який став переможцем 
Всеукраїнський конкурс студентських проектів «Від ідеї до успіху», як перша сходинка на шляху кар’єрного 
зростання. 
У рубриці «Працевлаштування, Вакансії Ради роботодавців» (https://nubip.edu.ua/node/25584) випускників 
запрошують такі установи, як ПАТ «Миронівський хлібопродукт», Компанії «Інволд» та «Кернел». Радою 
роботодавців НУБіП постійно організовується Ярмарок вакансій (https://nubip.edu.ua/node/47429). Мотивацією є 
Положення про призначення стипендії роботодавців НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654 №30)

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?

Спеціальність акредитується вперше. Забезпечення якості ОПП в університеті регулюється Положенням про 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654 № 
34). 
З метою встановлення комплексу правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у 
діяльності НУБіП України на сайті університету було розміщено проєкт антикорупційної програми НУБіП яка 
згодом була затверджена (https://nubip.edu.ua/node/64174).
Університет врахував зауваження і пропозиції, висловлені під час попередніх акредитацій, зокрема внесено зміни до 
Положення про екзамени і заліки в НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/12654 №11) та Положення про 
визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (https://nubip.edu.ua/node/12654 №10) щодо правил визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті. З метою кращої зрозумілості процедури вибору студентами вибіркових 
дисциплін, поновлено Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін ОП 
(https://nubip.edu.ua/node/12654 №9). Також у ОПП у ПРН враховано природнича та аграрна спрямованість ЗВО 
(https://nubip.edu.ua/node/64166). Розроблено «Положення про попередження та протидію сексуальним 
домаганням і дискримінації у НУБіП України» 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u279/polozhennya_pro_poperedzhennya_ta_protidiyu_seksualnim_domaganny
am_i_diskriminaciyi_v_nubip_ukrayini.pdf)

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?

ОПП акредитується вперше.

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

Кафедра має різноманітні зв’язки з передставниками наукової спільноти. Науковці постійно залучаються до 
обговорення навчальний планів, освітніх програм, нагальних проблем підвищення якості навчання та наукового 
рівня, як НПП, так і здобувачів вищої освіти. Професійні зв’язки у кафедри склались, зокрема, з Інститутом історії 
України НАНУ, Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАНУ», Інститутом зовнішньополітичних 
досліджень тощо. 
Провідні науковці цих та інших установ, долучаються до обговорення науково-теоретичних та методологічних 
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проблем покращення якості викладання. 
Представлена ОПП враховує результати наукової та практичної співпраці кафедри з провідними фахівцями 
академічних та інших наукових установ. 
Члени академічної спільноти регулярно беруть участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, що 
проводфться кафедрою, факультетом, університетом (https://nubip.edu.ua/node/22789, 
https://nubip.edu.ua/node/30719, https://nubip.edu.ua/node/56771, https://nubip.edu.ua/node/76850)

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

Відповідно до Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НУБіП України 
(https://nubip.edu.ua/node/12654 №34) відбувається моніторинг ОП гарантом програми, випусковою кафедрою у 
взаємодії з:
відділом кадрів – кадровим забезпеченням освітньої діяльності;
навчально-методичним віддом університету – навчально-методичним забезпеченням;
планово-фінансовим відділом – матеріально-технічним забезпеченням;
деканатом, навчальним відділом, навчально-методичним відділом, відділом якості освіти, маркетингу та 
профорієнтаційної роботи – якістю проведення навчальних занять;
деканатом, навчальним відділом – якістю знань студентів;
деканатом – забезпечення мобільності студентів;
інформаційно-обчислювальним центром – забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;
роботодавцями, студентами, вченою радою університету – здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП;
деканатом, приймальною комісією, навчальним відділом – забезпечення публічності інформації про ОП, ступені 
вищої освіти та кваліфікації.
Результати опитування здобувачів вищої освіти за ОПП щодо забезпечення якості освіти за ОПП обговорюються на 
засідання кафедри (протоколи №2 вiд 26.09.2017р., №3 вiд 12.10.2018р., №3 вiд 08.10.2019р., №2 вiд 23.09.2020р., 
№6 вiд 14.01.2021р.)

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?

Головними документами, які визначають обов’язки, а також права учасників освітнього процесу, є: на 
загальнодержавному рівні – Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про освіту», Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., а також ряд підзаконних актів; на рівні Університету – це передусім 
«Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України» (https://nubip.edu.ua/node/12654, №43). 
Офіційний веб-сайт https://nubip.edu.ua містить інформацію про ОПП, навчальну, наукову і виховну діяльність, 
структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі зареєстровані в університеті користувачі мають необмежений 
доступ до мережі Інтернет.
Доступність вищевказаної, а також додаткової інформації для будь-яких учасників освітнього процесу в НУБіП 
України досягається передусім шляхом її розміщення на офіційному сайті Університету у Всесвітній мережі згідно із 
сучасними світовими тенденціями стрімкої цифровізації.

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

http://nubip.edu.ua/node/85866

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

https://nubip.edu.ua/node/76225 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/291_mv_opp_bakalavri_2020.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильною стороною ОПП, ми вважаємо, є формування збалансованого освітнього процесу, що дозволяє набути 
професійних компетентностей під час теоретичної та практичної підготовки студентів. ОПП надає можливості 
всебічного професійного розвитку, постійного самоаналізу та вдосконалення здобувачів вищої освіти, а також 
відкриває, формує та реалізує практику дослідницької діяльності. Профільна освіта за ОПП передбачає підготовку 
фахівців, здатних здійснювати міжнародну діяльність на всіх рівнях – від посад в міжнародних відділах 
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комерційних установ, що впроваджують діяльність в різних галузях економічного, гуманітарного, культурного, 
туристичного співробітництва до професійної діяльності на державній службі на відповідальних посадах в апаратах 
ВР, КМУ, ОП, РНБО, МЗС, МО, СБ України, в інших органах виконавчої влади, дипломатичних та торгівельних 
представництвах України в інших країнах, міжнародних організаціях та установах, членом яких є Україна як 
держава, або – відповідні окремі державні установи, або – неурядові та громадські організації та установи.
Кафедра тісно співпрацює, зокрема, з КМУ, МЗС України, Українською Асоціацією зовнішньої політики, ДУ 
«Інститут всесвітньої історії НАН України», Інситутом зовнішньополітичних досліджень, Українським інститутом 
політики, Державним культурним ззаповідником «Парк «Київська Русь»», що створює умови для навчання на 
основі безпосередньої практики, набуття досвіду професійних кадрів. Разом із тим, здобувачі вищої освіти мають 
можливість формування власного професійного ставлення до тих чи інших явищ та тенденцій, вироблення 
самостійної та кваліфікованої професійної позиції, заснованої на отриманих теоретичних та практичних навичках. 
У змісті підготовки за ОПП зроблено акцент на виховання міжнародників сучасного типу – відкритих світу 
професіоналів, що позбулися ідеологізованих міфологем, що налаштовані на співпрацю із усіма демократичними, 
вільними країнами та єдність у відстоюванні цінностей свободи, справедливості та миру при пильному відстояні 
національних інтересів та принципів. У підготовці здобувачів вищої освіти реалізуються інноваційні методики і 
технології навчання.
Ще однією сильною стороною ОПП є її академічна мобільність, завдяки угоді між НУБіПУ та Поморською 
академією в Слупську (м. Слупськ, Польща) здобувачі мають можливість отримати подвійний диплом.
До певної міри, слабкою стороною освітньої програми є відсутність магістратури, відкриття якої планується у 
перспективі

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

Посилення практичного модуля освітньої підготовки бакалаврів, створення об’єднання здобувачів вищої освіти за 
професійним спрямуванням для розвитку дослідницької діяльності, зокрема, у питаннях академічної мобільності та 
обміну досвідом із представниками інших ЗВО, в тому числі – закордонними.
Запровадження елементів нової, більш гнучкої форми організації навчання. Зокрема, посилити практичну 
компоненту – саме на практиці здобувачі вищої освіти мають можливість закріпити набуті знання, безпосередньо 
відчути тонкощі обраної справи, напрацювати власний стиль у ключових професійних елементах, моделювання 
ними пропозицій та рішень у конкретних професійних ситуаціях.
Залучення до навчання на ОП іноземних студентів, а також сприяння мобільності вітчизняних здобувачів вищої 
освіти.
Продовження практики проведення лекцій провідними міжнародниками, дипломатами та державними діячами 
України та зарубіжжя.
Розширення можливостей закордонного стажування здобувачів вищої освіти та міжнародного обміну НПП кафедри

 

 
          
  

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.
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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

Міжнародні відносини 
та світова політика 

навчальна 
дисципліна

МВ і сітова 
політик.pdf

lGFhcITeOcy5I1KV7
GviREy2oBEUfTxnR

aIusoT1v1E=

Логіка навчальна 
дисципліна

логіка_Міжнародні 
відносини.pdf

exYxu4wtlC+BgAjQr
hst1HbYWxnPg1G9G

I6rawtSqN4=

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

навчальна 
дисципліна

сучасні тендненції 
МВ.pdf

hV7D9/wSJg1FZZkY
a3qjtwTrvo0zDaHVg

E6/ehZs/Sk=

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

навчальна 
дисципліна

теорія МВ.pdf /EAjChVrmpapAMp
DIKokL1qqCrFxCUW

iBCDIDgTj0qk=

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Основи наукових 
досліджень.pdf

p8J779DY4A5l5UOm
yNEexJXPUmk6HvT

XSMiOFjvwKoU=

Історія міжнародних 
відносин

навчальна 
дисципліна

Iсторiя_МВ.pdf 4IEBBGukBaE3OWT
6eIlHHI/LkW/IDg2

G9sfUfwtLmMs=

Політична географія 
країн світу

навчальна 
дисципліна

політ.географ. 
світу .pdf

W68VjzH8lA800eB
NHYQgsj86DJgT+ml

fxoxQWU0RZs8=

Основи соціального 
проектування

навчальна 
дисципліна

Основи_Соцiал_ног
о_проектування.pd

f

pLN/0+sqCYJVe5t4x
Y6FK1PuNUur8hZeX

UIC7y8sEWA=

Безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

(Безпека праці та 
жттєдіяльності).p

df

SnTG439hVbRCE2Y
RF1yosDXrPC5WchR

ZPJE4+gR4Pn0=

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

навчальна 
дисципліна

світова економіка 
та ЗЕЗ України.pdf

ePTBz+YyFNI42Fr5
OqqK05Rqxt6SwHF0

JPc7+4eMTss=

Культурні та духовно-
релігійні традиції 
країн світу

навчальна 
дисципліна

Культур.традиції 
світу.pdf

cTVL4ndzpf/D1PiOJ
8MQiv8D2z7C0o78

WB0p80rOx2U=

Іноземна мова друга 
(латинська)

навчальна 
дисципліна

Лат._мова.pdf GlYMIk99AsQNsSN/
9n4X1pDug2LoAun8

EaZFxYoGr1E=

Іноземна мова друга 
(польська)

навчальна 
дисципліна

пол_с_ка_мова.pdf kvP1O+I/10mgks2tw
uIkiFlZBLeZfL9Dwlv

mFrs4/XQ=

Основи світової 
політики

навчальна 
дисципліна

Основи світ. 
політики.pdf

3aKExO5gz9s8ATLY
hOB6FCdFLkys+KD

G0JURtSn9QEI=

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Syllabus_term_1.pdf PFaf9qqxfwqL4gV2E
4IOEBaxzJgmIpvX5

RvwRxm4KMo=

Практичний курс 
галузевого перекладу

навчальна 
дисципліна

практ. курс галуз. 
перек..pdf

7cKE1NKehBg2TSms
k7dmWD+pbzOOiYr

wAhQaFnrucAc=

Міжнародне приватне 
право

навчальна 
дисципліна

Міжнародне 
приватне право.pdf

bNezr9vRg6d8DGAu
L2MMHftRfTOXWE
V26F1sFCVR7Bw=



Порівняльне 
конституційне та 
міжнародне публічне 
право

навчальна 
дисципліна

порівняльне 
право.pdf

E4+jUu4zCjTy+H7yJ
yl9yIItVdqGNqmnU

HVh1VerZ4s=

Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

навчальна 
дисципліна

теорія держави і 
прпава.pdf

51eqlj5Kq9q28VekJ5
NjyxiB639iPy0EUfH

WTSef0Yo=

Історія української 
державності 

навчальна 
дисципліна

iст._укр._держ..pdf JOnNEdipBnLKcAm
D+WqZpftgt627Rjtm

TVofOSsqYIE=

Етнокультурологія навчальна 
дисципліна

етнокультурорлогі
я.pdf

z9EDiOKkM2Y//d0l
xFRp+JUySeC2TdZg

EfaT0cam9xM=

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

укрмова.pdf M9DqpqoIgZBse5hT
zV/cU5b3dRHWuUJ

aQPbAvEwbz9w=

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

фiзвих.pdf ZFkHwKsqAcnxHis+
xMpWZF3EbcyoPY2

WV/Jqubin3TI=

Філософія навчальна 
дисципліна

Фiлософiя.pdf g4f7uTmlh2aZMUy
W9RlHgH8KY6H/rU
58AWMvpE59m08=

Дипломатична та 
консульська служба

навчальна 
дисципліна

дипломатична_слу
жба.pdf

17kK0n2Vajd/4aWw
FvCn5/jrE85RS4fQU

kd5L4sKVo4=

Дипломатичний 
протокол і етикет

навчальна 
дисципліна

Дипломатичний 
протокол.pdf

+oXAY5xxkDqHN/S
O+oDCrlhoOKNCOt
PZfyhhCiMHjWY=

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

навчальна 
дисципліна

EС__у__МВ.pdf Q92vnuuBltpPkaYSg
gVHQANH0NFaux5

6wRlrh2NTwhY=

Зовнішня політика і 
дипломатія України

навчальна 
дисципліна

Зовнiшня_Полiтик
а_Украiни.pdf

FMsqCSecYtBzcWns
SnMFR993NLz6AQP

BHaeVVT1R+PM=

Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

навчальна 
дисципліна

Зовн._Полiтика_З
х._Eвропа.pdf

mBB/IprXTG25MSh
KojnVMVCNNpNQ/
6mkjncuXNzL7+k=

Політологія і 
соціологія

навчальна 
дисципліна

Політологія і 
Соціологія.pdf

GlyTt52r1KRgke1XJ8
hrUuAR9/SnF7zICjIi

mctmaBo=

Вступ до спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

навчальна 
дисципліна

Вступ до спец..pdf bDltmAgFeDF9Vzwu
WEoc6jFJm1qRASFo

MryBW2k19Fc=

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

навчальна 
дисципліна

міжнар. 
інформація.pdf

Ug5AhRPoFq6cyu2Y
wAulXiNRNINIXijM

FjG39/zQJNI=

Країнознавство навчальна 
дисципліна

краiнознавство.pdf ge4w+ejP6zPT37oU2
yU82Gu7v9fRLDUH

dTQrESEo8EQ=
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Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, 
Обґрунтування



ача що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

176620 Асатуров 
Сергій 
Костянтинов
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

1978, 
спеціальність: 

6.030201 
міжнародні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ИT 013579, 
виданий 

25.01.1989, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
002449, 
виданий 

21.10.2004

19 Вступ до 
спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

Кандидат історичних 
наук (Ужгородський 
державний 
університет, диплом 
кандидата наук ИТ № 
013579 від 25 січня 
1989 року).
Науково-педагогічний 
стаж – 19 років.
Автор і співавтор біля 
100, наукових та 
науково-популярних 
праць, в тому числі 
монографій, наукових 
статей, методичних 
рекомендацій, 
посібників, 
навчально-
методичних 
комплексів, робочих 
програм.
Викладає дисципліни 
«Всуп до 
спеціальності 
міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії», 
«Сучасні політичні 
інформаційні системи 
і технології».
Останнє підвищення 
кваліфікації відбулось 
2020 року (Інститут 
зовнішньополітичних 
досліджень, свідоцтво 
№ 17 від 10 листопада 
2020 р.; Інститут 
всесвітньої історії 
Національної академії 
наук України, 
свідоцтво № 310/361, 
від 30.12.2020 р., 
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: член 
Асоціації випускників 
факультету 
міжнародних відносин 
та іноземного 
законодавства 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка.
h-індекс – 1
Завідувач кафедри 
міжнародної 
інформації Київського 
славістичного 
університету (2004-
2015 рр.).
Науковий керівник 
студентських науково-
навчальних гуртків 
«Інформація і 
політика» та 
«Дипломатія і 
геополітика: 
співвідношення і 
взаємовпливи». 
Основні наукові праці:
1. Асатуров С. К. 
Радянський Союз і 
Ялта: від світанку до 
заходу // 



«Універсітет». Наук. 
історико-
філософський журнал, 
№ 1 (53), січень-
лютий 1015, с. 46-53. 
2. Асатуров С. К. 
«Холодна війна»: 
психоісторичний 
контекст // 
«Університет». Наук. 
історико-
філософський журнал, 
№ 1-2 (53), січень-
квітень 2016, с. 55-64. 
3. Асатуров С. К. 
Концептуально-
теоретичні основи 
феномену холодної 
війни // Історичні 
студії: Збірник 
наукових праць 
кафедри історії / 
Київський 
славістичний 
університет. – Вип. І. 
– К.: КСУ, 2016 – 87 с., 
с. 1-10. 
4. Асатуров С. К., 
Мітькіна О. В. 
Міжкультурний діалог 
– основа подолання 
проблем минулого в 
міждержавних 
відносинах // Вісник 
аграрної історії. 
Збірник наукових 
праць, 18, 2016, с. 43-
49.
5. Асатуров С. К. 
Україна – Польща: 
діалог культур і 
проблеми взаємин // 
Zbiorka strszeczen II 
miedzynarodowej 
naukowo-praktycznej 
konferencji “Polacy na 
Ukrainie” historyczna 
pamiec w aspekcie 
filantropii” (25 kwietnia 
1018 r.) / Ministerstwo 
Edukacji a Nauky 
Ukrainy, Ambasada 
Rzeczpospolitej Polskiej 
na Ukrainie, Federacja 
organizaceij Polskich na 
Ukrainie; Uniwersytet 
Narodowy Zasobow 
Naturalnsch Ukrainy, 
Instytut Historii 
Ukrainy NAN Ukrainy. 
- Kyiw – Warzawa: 
Krinica, 2018. – 120 s. 
6. Asaturov S., 
Martynow A. The Case 
of Kosovo Status in the 
Balkan Polici of 
European Union // 
науковий журнал 
eRise”, № 11 (64) 2019. 
7. Asaturov S., 
Martynov A. The 
Problems of Status 
Kosovo in the Policy of 
European Union // 
Вісник аграрної 
історії, 29-30, 2019, с. 
238-242.
8. Asaturov S., 
Martynov A. The 
Resurgence of 
Nationalism: the 



Brekup of Yugoslavia // 
(2020), “EUREKA: 
Social and 
Humanities”, Number 
5. – S. 32 - 35 
9. Asaturov S., 
Martynov A. Analysis of 
Relationship European 
Union and the United 
States in the Period the 
Presidency of Donald 
Trump (2017-2020) // 
(2020), :EUREKA: 
Social and 
Humanities”, Number 
6. – S. 35 - 39.
10. Асатуров С., 
Мартинов А. 
Геостратегічні 
проекти міжмор’я і 
тримор’я у зовнішній 
політиці України (1991 
– 2020) // Україна у 
глобальному світі: 
колективна 
монографія / За заг. 
Ред.. д. і. н. . В. В. 
Карпова. Рига: 
Izdevnieciba “Baltia 
Publishing”, 2020. 200 
с. 
11. Asaturov S., 
Martynov A., Tryma K. 
Faktor of Nationalism 
in the Breup of 
Yugoslavia // Зовнішні 
справи, 2020, 10-11.

131213 Калуга 
Володимир 
Федорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

040301 
Політологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005562, 

виданий 
12.05.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027986, 
виданий 

09.03.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021057, 
виданий 

23.12.2008

17 Міжнародна 
інформація та 
сучасні 
політичні 
інформаційні 
системи і 
технології

Доктор філософських 
наук (Інституті вищої 
освіти Національної 
академії педагогічних 
наук України) диплом 
доктора наук ДД № 
005562 від 12.05.2016 
р.); доцент (атестат 
доцента 12ДЦ 
№021057 від 
23.12.2008 р.).
Науково-педагогічний 
стаж – 17 років.
Автор понад 300 
публіцистичних і 
науково-
публіцистичних 
статей, у т.ч. у 
закордонних ЗМІ, 
понад 100 наукових 
праць: 12 монографій, 
з них 6 одноосібних та 
6 у співавторстві, 1 
підручника у 
співавторстві; 6 
навчальних 
посібників, з них 4 
одноосібних та 2 у 
співавторстві, 1 
навчально-
методичного 
посібника у 
співавторстві, 1 
методичних 
рекомендацій у 
співавторстві, 54 
наукових статей, 23 
тез
Викладає дисципліни:
«Основи світової 
політики», 
«Міжнародна 
інформація, 



інформаційні системи 
та технології», 
«Культура та духовно-
релігійні традиції 
країн світу», 
«Політологія», 
«Соціологія», 
«Політологічні 
аспекти державного 
управління», 
«Соціальна та 
гуманітарна 
політика».
Науково-дослідна 
робота "Соціологічний 
моніторинг процесів 
та тенденцій в 
аграрній сфері степу, 
зони Карпат, 
республіки Крим: 
соціально-духовний, 
еколого-
демографічний 
аспекти" № 
держреєстрації 
0107U004096 2007-
2009 рр. Науковий 
керівник – проф. 
Черній А.М. Калуга 
В.Ф. – молодший 
науковий 
співробітник
h-індекс – 3, h10-
індекс – 0
Опонування: 
Мірошниченко 
Дмитро Сергійович; 
Захарчук Ольга 
Ігнатівна; 
Сулєйманова Лія 
Фаритівна
Інформація про 
державні нагороди: 
Відзнака за заслуги 
перед Національним 
аграрним 
університетом, 
листопад 2008 року
Диплом «Фестиваль 
науки – 2016», 2016 
рік.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Поглиблене 
вивчення англійської 
мови» з 29.10.2018 по 
29.03.2019. Загальна 
кількість годин – 150. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/009162-19
2. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Розширення 
можливостей 
наукового пошуку та 



популяризації 
власних досліджень за 
допомогою 
платформи Web of 
Science» з 19 по 22 
грудня 2017 р.
3. Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
стажування на 
кафедрі міжнародних 
відносин факультету 
історії, політології та 
міжнародних відносин 
з 2 по 23 березня 2015 
року. Довідка 1845/к-
20 від 23.03.2015 р.
Основні наукові праці:
1. Калуга В.Ф. (2020). 
Людина як неосяжна 
загадка у світлі 
перманентного 
дискурсу множини 
розгадок // Україна у 
глобальному світі: 
колективна 
монографія / За заг. 
ред. д.і.н. В.В. 
Карпова. Рига: 
Izdevnieciba “Baltia 
Publishing”. С. 22-49.
2. Калуга В.Ф. (2015). 
Змістовність буття 
людини: 
раціональний та 
ірраціональний 
виміри / В.Ф. Калуга. 
– Ніжин : Видавець 
ПП Лисенко М.М. – 
203 с. ISBN 978-617-
640-227-5
3. Калуга В.Ф. (2014). 
Ідентичність та 
самоідентичність в 
соціальному бутті 
людини: від 
конфлікту до єднання 
/ В.Ф. Калуга. – Ніжин 
: Видавець ПП 
Лисенко М.М. – 412 с. 
ISBN 978-617-640-166-
7
4. Калуга В.Ф. (2013). 
Грані самопізнання та 
ідентифікації людини 
/ В.Ф. Калуга. – К. : 
ЦП «КОМПРИНТ». – 
292 с. ISBN 978-966-
2719-86-4
5. Калуга В.Ф. (2011). 
Приречена 
сексуальністю. 
Проблема 
ідентичності людини з 
огляду на її сексуальну 
природу / В.Ф. Калуга. 
– Ніжин : Видавець 
ПП Лисенко М.М. – 
488 с. ISBN 978-617-
640-012-7
6. Калуга В.Ф. (2020). 
Міжнародна 
інформація у 
професійній 
діяльності : 
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керівництвом було 
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дисертацій 
Інформація про 
державні нагороди: 
А.Є. Конверського 
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Д.І. Чижевського НАН 
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вітчизняної освіти і 
нації//  Філософська 
думка, №4, 2018 р.
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Наталія 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 

О.Горького, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 014359, 
виданий 

25.04.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006096, 
виданий 

23.12.2002

27 Сучасні 
тенденції 
міжнародних 
відносин

Кандидат історичних 
наук (Київський 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
диплом кандидата 
наук КН № 014359 від 
25.04.1997р.), доцент 
(атестат доцента ДЦ 
№ 006096 від 
23.12.2002 р.).
Науково-педагогічний 
стаж – 34 роки.
Автор і співавтор 
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тому числі 
монографій, наукових 
статей, посібників, 
програм, 1 авторське 
свідоцтво. 
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«Історія української 
державності» 
(англійською мовою); 
«Теорія міжнародних 
відносин», «Теорії 
цивілізацій», «Сучасні 



тенденції 
міжнародних 
відносин»; 
«Туристичне 
краєзнавство».
Керівництво науково-
дослідною роботою 
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«Бакалавр» всіх 
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Всеукраїнського 
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науково-
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учнів – членів Малої 
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розвитку України: 
аграрний аспект» 
(відповідальний 
виконавець).
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проблеми історичного 
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у: 1. The First Kyiv State 
Courses of Foreign 
Languages, CEFR – В-
2, Certificate № 61204, 
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2.Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 
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кваліфікації на 
факультеті історичної 
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кафедрі історії 



України, кафедрі 
всесвітньої історії, 
кафедрі міжнародних 
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регіональних студій з 
10 лютого 2018 року 
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року, Сертифікат № 
0012 від 10 квітня 
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національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
стажування на 
кафедрі міжнародних 
відносин факультету 
історії, політології та 
міжнародних відносин 
з 02 березня 2015 року 
по 23 березня 2015 
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1845/к-22 від 
23.03.2015 року.
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Лесі Українки. - №5 
(389). -2019. – С.140-
150. 
URL: 
http://esnuir.eenu.edu.
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Випуск 13-14. – 2015. – 
С.159-171.
URL: 
http://vai.slavicworld.c
om.ua/uk/node/94
10.Кравченко Н.Б. 
Регіональна співпраця 
в Центрально-Східній 
Європі: Вишеградська 
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наук (Інститут 
міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
диплом кандидата 
наук КН № 012602 від 
30 жовтня 1996 року). 
Доцент кафедри 
всесвітньої історії та 
політології 
(Київського 
славістичного 
університету) 02ДЦ 
№ 014407 від 16 
червня 2005 року
Науково-педагогічний 
стаж – 25 років.
Автор і співавтор 
понад 50 праць, в тому 
числі монографій, 
наукових статей, 
програм.
Викладає дисципліни 
«Зовнішня політика 
та дипломатія 
України», 
«Дипломатична та 
консульська служби». 
«Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної 
Америки», 
«Етнодемографічні 
процеси в регіонах 
світу».
Підвищення 
кваліфікації відбулось 
у 2016 році (НАПНУ, 
ДВНЗ 
«УНІВЕРСИТЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
ОСВТИ» 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВТИ свідоцтво № 
СП 35830447/1948 – 
16, «Українсько 
польські відносини 
напередодні Ризької 
конференції», 
21.12.2017 р.)
Основні наукові праці:
Варгатюк С. В. 
Українсько-польські 
відносини 
напередодні Ризької 



конференції 1921 року 
/ Варгатюк С.В.// 
«Молодий вчений», 
2016, № 4. С. 36 – 37.
Варгатюк С. В. 
Українсько-польські 
відносини доби 
Директорії УНР/ 
Варгатюк С.В. // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
№114. – С.43 - 45.
Варгатюк С. В. 
Концептуальні засади 
зовнішньої політики 
Директорії УНР / 
Варгатюк С.В. // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
№115. – С.52 -54..
Варгатюк С. В. 
Необхідність 
дипломатичного 
діалогу Директорії 
КНР з Москвою через 
агресію останньої 
проти України./ 
Варгатюк С.В. // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція « 
Наукові дослідження: 
перспективи 
інноваційного 
розвитку суспільства і 
технологій». 28 – 29 
жовтня 2016 р. м. 
Одеса 
Варгатюк С. 
Протиріччя 
представників 
державного проводу 
Директорії УНР у 
виборі стратегічного 
зовнішньо-
політичного курсу 
України / Варгатюк 
С.В. // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
№116. – С.23 - 26.
Варгатюк С.В 
Діяльність української 
дипломатичної місії 
на Паризькій мирній 
конференції/ 
Варгатюк С.В. // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
№118. – С.53 - 58.
Варгатюк С.В. 
Українно-російські 
відносини в час 
відновлення законів 
УНР після повалення 
гетьманату П. 
Скоропадського . / 
Варгатюк С.В. // 
Гілея: науковий 



вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№120. – С23 -26..
Варгатюк С.В. 
Міжпартійні чвари 
українського 
політікума у царені 
міжнародних 
відносин/ С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№121. – С19 - 20..
Варгатюк С.В. 
Дипломатичні 
контакти Директорії 
УНР з 
представниками 
антантського штабу на 
півдні України / С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№125 (10). – С. 58-59.
Варгатюк С.В. 
Переговори 
дипломатичних 
представників 
Директорії УНР з 
командуванням 
франко-грецького 
десанту на півдні 
України / С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№126 (11). – С. 35-39.
Варгатюк С.В. 
Змінаконцепціїнейтра
льностізакордонноїпо
літикиУкраїниостаннь
оїдобивизвольнихзмаг
ань / С.В. Варгатюк // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№127 (10). – С. 58-59.
Замаскований 
характер другої хвилі 
агресії радянської 
Росії проти України на 
межі 1918-1919 років / 
С.В. Варгатюк // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 
№129 (02). – С. 16-19. 
Варгатюк С.В. 
Боротьба 
дипломатичного 
корпусу директорії 
УНР з окупацією 
Польщею Західної 
України / С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 



Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 
№130 (03). - 
Варгатюк С.В. 
Демлінські переговри 
дипломатичної 
делегації Директорії 
УНР з урядовцями 
Польщі / С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 
№132 (04). - 
Варгатюк С.В. 
Боротьба української 
дипломатії за 
допомогу Антанти 
в оборонній війні 
Директорії УНР проти 
Радянської Росії та 
Польщі / С.В. 
Варгатюк // Україна і 
світ: теоретичні та 
практичні аспекти 
діяльності у сфері 
міжнародних 
відносин: матеріали 
Міжнар. Наук.-практ. 
Конф., м. Київ, 18-19 
квіт. 2018 р. – Київ: 
Вид. центр КНУКіМ, 
2018. – 286 с.

365336 Харченко 
Людмила 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

філософія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002544, 

виданий 
10.10.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026898, 
виданий 

15.12.2004

7 Політологія і 
соціологія

Д. політ наук. 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка,  диплом 
доктора наук ДД № 
002544 від 10 жовтня 
2013 року).
h-індекс - 6, h10-
індекс – 4
Науково-педагогічний 
стаж – 5 років.
Авторка і співавторка 
понад 80 праць, в 
тому числі 
монографій, наукових 
статей, підручників.
Викладає дисципліни 
Політологія, 
соціологія
Опонування 
дисертацій
Рихліка Володимира 
Анатолійовича 
“Особливості 
становлення сучасної 
української політичної 
еліти”, поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
політичних наук зі 
спеціальності 23. 00. 
02 – політичні 
процеси і інститути. – 
К. : 2010
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Написання 
аналітичних записок 
до Секретаріату 



Президента України 
під час роботи в 
Національному 
інституті стратегічних 
досліджень 2005-2008 
рр.

Основні наукові праці:
Монографії і 
підручники:

1. Харченко Л. В. 
Деякі закономірності 
становлення 
політико-
управлінської еліти в 
Україні. – Київ : 
Редакційно-
видавничий центр 
НУБіП України, 2014. 
– 224 с.
2. Харченко Л. В. 
Становлення 
політико-
управлінської еліти в 
Україні (історико-
методологічний 
аспект) / Л. В. 
Харченко – Львів : 
ПАІС, 2011. – 370 с.

У співавторстві: 
1. Фісун О. А., Степико 
М. Т., Харченко Л. В. 
Суспільний діалог і 
зміна правил 
політичної гри – 
якісно нові ознаки 
розвитку політичної 
системи України в 
2005–2009 рр. / О. А. 
Фісун, М. Т. Степико, 
Л. В. Харченко // 
Україна в 2005–2009 
рр. : стратегічні 
оцінки суспільно-
політичного та 
соціально-
економічного 
розвитку : монографія 
/ за заг. ред. Ю. Г. 
Рубана. – К. : НІСД, 
2009. – С. 9–17.
2. Дослідження 
найбільш поширених 
у світі пропорційних 
виборчих систем і 
перспектив їх 
запровадження у 
національне 
державотворення та 
право творення : 
аналітична доповідь / 
О. А. Фісун, О. Л. 
Авксентьєв, Л. В. 
Харченко та ін. ; за 
заг. ред. канд. філос. 
наук О. А. Фісуна. – К. 
: НІСД, 2007. – 120 с.
3. Політологія: 
навчальний 
енциклопедичний 
словник довідник для 
студентів ВЕЗ I-VI 
рівнів акредитації / За 
наук. ред. д-ра політ. 
н. Н. М. Хоми [В.М. 
Денисенко, О.М. 
Сорба, Л.Я. Угрин та 
ін.]. – Львів : “Новий 
Світ - 2000”, 2014. – 



779 с.
4. Сучасна політична 
лексика : енциклопед. 
словник-довідник / 
[І.Я. Вдовчин, Л.Я. 
Угрин, Г.В. Шпигунов 
та ін.]; за наук. ред. 
Хоми Н.М. – Львів : 
“Новий Світ – 2000”, 
2015. – 369 с. 
5. Соціологія. 
Підручник / За заг. 
редакцією В.Ф. 
Ятченка.  – К. : 
Міленіум, 2015. – 392 
с. 
Основні статті у 
фахових виданнях:
1. Харченко Л. В. 
Консолідація 
політичної еліти як 
фактор розвитку 
політичної системи 
України / Л. В. 
Харченко // Вибори та 
демократія : наук.-
правн. журн. – К., 
2010. – № 4 (26). – С. 
82–89.
2. Харченко Л. В. 
Визначення і 
класифікації 
політичної еліти у 
сучасній вітчизняній і 
зарубіжній науковій 
думці / Л. В. Харченко 
// Наук. вісн. 
Ужгород. ун-ту. Сер. : 
Політологія. 
Соціологія. Філософія. 
– Ужгород, 2010. – 
Вип. 15. – С. 61–65.
3. Харченко Л. В. 
Російські чинники 
впливу на 
формування 
політичної еліти 
України (період 
Гетьманщини) / Л. В. 
Харченко // 
Політологічний вісн. : 
зб. наук. пр. – К. : 
ІНТАС, 2011. – Вип. 51. 
– С. 56–64.
4. Харченко Л. В. 
Російські чинники 
впливу на 
формування політико-
управлінської еліти в 
Україні (кінець XVII – 
середина IXX ст.) / Л. 
В. Харченко // Вісн. 
Нац. юрид. акад. 
України ім. Я. 
Мудрого. Сер. : 
Філософія. Філософія 
права. Політологія. 
Соціологія / редкол. : 
А. П. Гетьман та ін. – 
Х. : Право, 2011. – 
Вип. 8. – С. 121–130.
5. Харченко Л. В. 
Cпроба відродження 
національної 
політико-
управлінської еліти в 
Україні на початку ХХ 
століття / Л. В. 
Харченко // Нова 
парадигма : [журн. 
наук. пр.] / голов. ред. 



В. П. Бех ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. 
Драгоманова, 2011. – 
С. 146–156.
6. Харченко Л. В. 
Анархо-махновщина 
як специфічний вияв 
української політико-
управлінської еліти / 
Л. В. Харченко // 
Політол. вісн. : зб. 
наук. пр. – К. : ІНТАС, 
2011. – Вип. 52. – С. 
80–88.
7. Харченко Л. В. 
Трансформація 
світоглядних 
імперативів 
української політико-
управлінської еліти 
під час і після Другої 
світової війни / Л. В. 
Харченко // 
Політолог. вісн. : зб. 
наук. пр. – К. : ІНТАС, 
2011. – Вип. 55. – С. 
59–66.
8. Харченко Л. В. 
Формування 
української політико-
управлінської еліти 
під владою 
Австрійської імперії / 
Л. В. Харченко // 
Гілея : наук. вісн. : зб. 
наук. пр. / голов. ред. 
В. М. Вашкевич. – К. : 
ВІР УАН, 2011. – Вип. 
52 (спецвип.). – С. 
485–491.
9. Харченко Л. В. 
Інститут виборів як 
основа політичної 
культури козацької 
доби / Л. В. Харченко 
// Політолог. вісн. : зб. 
наук. пр. – К. : ІНТАС, 
2012. – Вип. 60. – С. 
325–333.
10.  Харченко Л. В. 
Українська радянська 
бюрократія – 
особливості 
формування, 
становлення і 
занепаду / Л. В. 
Харченко // Вестн. 
СевГТУ. –Севастополь 
: Изд-во СевНТУ, 2011. 
– Вып. 123 : 
Политология. – С. 
136–140.
Статті у співавторстві 
із студентами у 
іноземних виданнях:

1.Савченко О.М., 
Балко Д.О., Харченко 
Л.В. Деякі аспекти 
теорії маси і вождізму 
в контексті сучасних 
політичних подій / 
Савченко О.М., Балко 
Д.О., Харченко Л.В. // 
Сборник  научных 
трудов Sword. – 
Выпуск 3 (36). Том 14. 
– Иваново : МАРКОВА 
АД, 2014 – С. 68-71. 
[Електронний ресурс] 
– режим доступу до 



сторінки - 
http://elibrary.ru/item.
asp?id=22270412

2. Котенко Т.Ю., 
Харченко Л.В. 
Алкоголізм як 
соціальна проблема /  
Котенко Т.Ю., 
Харченко Л.В. // 
Сборник  научных 
трудов Sword. – 
Выпуск 3 (36). Том 14. 
– Иваново : МАРКОВА 
АД, 2014 – С. 15-19 - 
[Електронний ресурс] 
– режим доступу до 
сторінки - 
http://elibrary.ru/item.
asp?id=22270423.

3.Поляк М.Г., 
Харченко Л.В. 
Бідність як соціальне 
явище / Сборник  
научных трудов 
Sword. – Выпуск 3 
(36). Том 14. – 
Иваново : МАРКОВА 
АД, 2014 – С. 49-53. - 
[Електронний ресурс] 
– режим доступу до 
сторінки - 
http://elibrary.ru/item.
asp?id=22270455
 
4.Врублевська  І.С., 
Харченко Л.В. 
Особливості реклами 
як соціального 
інституту в 
українському 
контексті / 
Врублевська  І.С., 
Харченко Л.В. // 
Сборник  научных 
трудов Sword. – 
Выпуск 3 (36). Том 14. 
– Иваново : МАРКОВА 
АД, 2014 – С. 74-78. - 
[Електронний ресурс] 
– режим доступу до 
сторінки - 
http://elibrary.ru/item.
asp?id=22270414

5.Балко Д.О., 
Савченко О.М., 
Харченко Л.В. 
Соціальні аспекти 
перенаселення 
планети / Балко Д.О., 
Савченко О.М., 
Харченко Л.В. // 
Сборник  научных 
трудов Sword. – 
Выпуск 3 (36). Том 14. 
– Иваново : МАРКОВА 
АД, 2014 – С.34-38. - 
[Електронний ресурс] 
– режим доступу до 
сторінки - 
http://elibrary.ru/item.
asp?id=22270404

6. Савченко О.М., 
Балко Д.О., Харченко 
Л.В. Деякі аспекти 
теорії маси і вождізму 
в контексті сучасних 
політичних подій / 



Савченко О.М., Балко 
Д.О., Харченко Л.В. // 
Сборник  научных 
трудов Sword. – 
Выпуск 3 (36). Том 14. 
– Иваново : МАРКОВА 
АД, 2014 – С. 68-71. 
[Електронний ресурс] 
– режим доступу до 
сторінки - 
http://elibrary.ru/item.
asp?id=22270412

25683 Сєкунова 
Юлія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 020230, 
виданий 

08.10.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013884, 
виданий 

22.12.2006

19 Дипломатични
й протокол і 
етикет

Кандидат історичних 
наук (Київський 
національний 
університет культури і 
мистецтв, диплом 
кандидата наук ДК № 
020230 від 08 жовтня 
2003 року).
Науково-педагогічний 
стаж – 21 рік.
Автор і співавтор 
понад 50 праць, в тому 
числі монографій, 
наукових статей, 
підручників, 
посібників, програм.
Викладає дисципліни 
«Політологія і 
соціологія», 
«Дипломатичний 
протокол та етикет», 
«Конфліктологія та 
теорія переговорів».
Підвищення 
кваліфікації відбулось 
у 2017 році 
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, Сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Розширення 
можливостей 
наукового пошуку та 
популяризації 
власних досліджень за 
допомогою 
платформи Web of 
Science» з 19 по 22 
грудня 2017 р., 
Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет, кафедра 
політичних наук, 
сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
№25736989. 2019 р. 
Вища школа туризму і 
екології в Сухій 
Бескидський 
(Польща) з 06.11 по 
06.12.2020 р.
h-індекс - 2, h10-
індекс – 0
Основні наукові праці:
1. Соціологія. 
Підручник [Байрак 
І.Р., Бойко І.І., Бондар 
Г.Г., Волобуєв В.І., 
Олійник О.В. 
Сєкунова Ю.В., 
Харченко Л.В., 
Ятченко В.Ф.] 
(рекомендовано МОН 



України). Київ: 
«Міленіум», 2015. 392 
с.
2. Соціологія: 
навчальний посібник 
[Антоненко М.В., 
Байрак І.Р., Бойко І.І., 
Волобуєв В.І., 
Дмитрушко В.Д., 
Олійник О.В, 
Сєкунова Ю.В., 
Ятченко В.Ф.] 
(рекомендовано МОН 
України). Київ: 
«Міленіум», 2014. 398 
с.
3. Політологія: 
навчальний посібник 
[Черній А.М., 
Сєкунова Ю.В., Калуга 
В.Ф. та ін.] 
(рекомендовано МОН 
України). Київ: 
«Міленіум», 2013. 426 
с.
4. Політологія: 
навчальний посібник 
[Черній А.М., 
Сєкунова Ю.В., Калуга 
В.Ф. та ін.] 
(рекомендовано МОН 
України). Київ: 
«Міленіум», 2012. 422 
с.
5. Політологія: 
навчальний посібник 
[Черній А.М., 
Сєкунова Ю.В., Калуга 
В.Ф. та ін.] 
(рекомендовано МОН 
України). Київ: 
«Міленіум», 2010. 370 
с.
6. Соціологія: 
навчальний посібник 
[Байрак І.Р., Бойко 
І.І., Волобуєв В.І., 
Грабовський О.В., 
Калько П.Г., Сєкунова 
Ю.В., Ятченко В.Ф.] 
(рекомендовано МОН 
України). Київ: 
«Міленіум», 2009. 374 
с
7. Сєкунова Ю.В. 
Історико-
культурологічна 
спадщина Лева 
Биковського: 
монографія. – 2-ге 
вид., переробл. І 
доповн. Київ: ВЦ 
НУБІП, 2011. 242 с.
8. Сєкунова Ю.В. 
Історико-
культурологічна 
спадщина Лева 
Биковського: 
монографія. – 2-ге 
вид., переробл. І 
доповн. Київ: ВЦ 
НУБІП, 2014. 240 с.
9. Глобалізація 
сучасних наукових 
досліджень: 
монографія 
[колективна 
монографія]: 
[Воропаєва Т.С., 
Денисенко Д.Н., 
Сєкунова Ю.В., 



Доманова Є.В., Орлов 
М.М., Прибитько І.А., 
Сокаль В.А., Шубіна 
Л.Ю, Якубовська С.С.]. 
Иваново: «Научний 
мир», 2018. 209 с.
10. Інноваційна наука, 
освіта, виробництво та 
транспорт: економіка, 
менеджмент, 
маркетинг, 
юриспруденція, 
політика, історія. 
Книга 2. Частина 2: 
серія монографій 
[колективна 
монографія]: [Вовк 
Н.С., Орлов М.М., 
Сєкунова Ю.В., 
Фадєєва І.Г.]. Одеса: 
Куприєнко С.В., 2019. 
156 с.
11. Wiss enschaft für 
den modernen 
menschen: wirtschaft, 
management, 
tourismus, bildung, 
philosophie, gesetz: 
Kollektive Monographie 
[Halynska Y., Sekunova 
Y., Lvovich Y.E., 
Pishenina T.I., 
Preobrazhenskiy A.P., 
Shaporenko O.I., 
Stovpets O.V. and etc.]. 
Karlsruhe: 
NetAkhatAV, 2020 – 
181 p.
12. Сєкунова Ю.В., 
Україна та Італія – 
суб’єкти 
міжнародного права: 
характерні 
особливості 
міжнародних відносин 
/ Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Історичні науки» Том 
30 (69) № 4. - 
Таврійський 
національний 
університет ім. В. І. 
Вернадського, 2019. - 
С. 45-57
13. Сєкунова Ю.В. 
Політичне лідерство в 
Україні: жіночій 
аспект / Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Історичні науки» Том 
30 (69) № 4. - 
Таврійський 
національний 
університет ім. В.І. 
Вернадського, 2019. - 
С. 93-103
14. Сєкунова Ю.В. 
Міжнародна політика 
України з Білоруссю: 
історія та тенденції 
розвитку / Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 



Історичні науки» Том 
30 (69) № 4. - 
Таврійський 
національний 
університет ім. В. І. 
Вернадського, 2019. - 
С. 126-136
15. Yuliia Siekunova. 
Ukraine and Poland - 
Subjects of 
International Law: 
Historical aspects and 
realities of the present 
// Вісник аграрної 
історії, 2019. – С. 248-
253
16. Yuliia Siekunova. 
Problem Pages of 
History and 
Development Prospects 
in the International 
Space of Ukraine and 
the Republic of Poland. 
Edukacja - Technika – 
Informatyka, 2019. 
Issue № 4. p. 234-238. 
DOI: 
10.15584/eti.2019.4.31. 
URL: 
https://repozytorium.u
r.edu.pl/bitstream/han
dle/item/5352/31%20si
ekunova-
problem%20pages.pdf?
sequence=1&isAllowed=
y
17. Yuliia Siekunova. 
Good-Neighborhood in 
Interstate Relations and 
Realization of 
Educational Projects of 
Ukraine and Poland. 
Edukacja - Technika – 
Informatyka, 2018. 
Issue № 3. p. 80-83. 
DOI: 
10.15584/eti.2018.3.9.                 
URL: 
http://yadda.icm.edu.pl
/yadda/element/bwmet
a1.element.desklight-
f9f29292-af3b-4a4a-
b7e8-
d15ba241197e/c/014_E
TI_nr_Vol_9_3_Good-
Neighbourhood.pdf
Yuliia Siekunova. 
Negotiations and 
diplomatic protocol as a 
mean of political 
conflicts resolution. 
Edukacja - Technika – 
Informatyka, 2016. 
Issue № 3. p. 280-284. 
DOI: 
10.15584/eti.2016.3.42. 
URL:https://repozytori
um.ur.edu.pl/bitstream
/handle/item/5352/31
%20siekunova-
problem%20pages.pdf?
sequence=1&isAllowed=
y

70850 Ковальчук 
Іван 
Платонович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
землевпорядку

вання

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 

37 Політична 
географія 
країн світу

Доктор географічних 
наук (Інститут 
географії НАН 
України, 1994) диплом 
доктора наук ДН № 
001196 від 15.06.1994 



І. Франка, рік 
закінчення: 

1974, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДH 001196, 

виданий 
15.06.1994, 

Диплом 
кандидата наук 

ГФ 001118, 
виданий 

28.04.1982, 
Атестат 

доцента ДЦ 
071572, 

виданий 
10.05.1984, 

Атестат 
професора 

ПPAP 000288, 
виданий 

27.09.1995

р.), професор (атестат 
професора ПР АР № 
000288 від 27.09.1995 
р.).
Науково-педагогічний 
стаж – 40 років.
Автор 1220 праць, з 
них більше 60 
монографій, 35 
навчальних 
посібників та серії 
методичних 
рекомендацій й 
електронних 
навчальних курсів.
Викладає дисципліни 
«Політична географія 
країн світу», 
«Географія туризму: 
туристичне 
країнознавство», 
«Географія туризму: 
туристичні ресурси 
України», 
«Картографія», 
«Регіональний 
геоекологічний 
моніторинг», 
«Економічна 
географія країн 
Світу», 
«Сільськогосподарськ
а географія Світу».
Науковий керівник 
держбюджетних   тем 
НДР: 1. Наукові засади 
вирішення проблем 
землеустрою 
сільських територій на 
основі 
геоінформаційно-
картографічного 
моделювання 
параметрів 
землекористування. 
Тема 110/57-ф, термін 
виконання 2013-2017 
роки. 2. Концепція 
електронного 
геоекологічного 
атласу річково-
басейнової системи як 
інструменту 
моніторингу та 
управління 
природокористування
м за басейновим 
принципом. Тема 
110/69-ф, термін 
виконання 2015-2017 
роки. 3. Новітня 
концепція створення 
цифрового Атласу 
вартості земель 
України - інструменту 
регулювання 
ринкових земельних 
відносин і 
просторового 
розвитку. Тема 110/1-
ф-2018. Термін 
виконання 2018 - 
2020 роки. 
Експерт національної 
агенції із 
забезпечення якості 
освіти. Член 
експертної ради з 
географічних та 
геологічних наук 
МОН Украни. Член 



спеціалізованої ученої 
ради із захисту 
докторських 
дисертацій (Д 
29.001.07 Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка) за 
спеціальностями 
11.00.02 – економічна 
та соціальна 
географія, 11.00.12 – 
географічна 
картографія; 11.00.11 – 
конструктивна 
географія і 
раціональне 
використання 
природних ресурсів, 
на його праці 
покликаються фахівці 
в галузі географічних 
наук (h-індекс – 13).
Член експертної 
комісії МОН України з 
оцінювання проєктів 
НДР, секція 22 
«Науки про Землю».
Член Вченої ради 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України, м. Київ, вул. 
Героїв оборони, 15; 
Член Координаційної 
ради з питань 
науково-технічної 
діяльності 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України, м. Київ, вул. 
Героїв оборони, 15; 
Член навчально-
методичної ради 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України, м. Київ, вул. 
Героїв оборони, 15. 
Голова 
екзаменаційних 
комісій у КНУ імені 
Тараса Шевченка та 
Луцькому 
національному 
технічному 
університеті.
Член редакційних 
колегій журналів: 
Фізична географія та 
геоморфологія (КНУ 
імені Тараса 
Шевченка, 
географічний 
факультет; Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені В. 
Гнатюка, серія 
Географія; 
Землеустрій, кадастр і 
моніторинг земель 
(НУБіП України, 
факультет 
землевпорядкування).



Підготував 25 
кандидатів 
географічних та 
економічних наук 
К.Лук’янчук, 
О.Патиченко, 
О.Рожко, О.Атаманюк 
та ін.), 4 доктори 
географічних наук 
(В.Вишневський, 
Л.Царик, М.Сивий, 
Є.Іванов). 
Робота з аспірантами: 
К.Лук’янчук, О.Рожко, 
О.Патиченко, 
О.Атаманюк, 
І.Дем’янчук та ін.
Інформація про 
державні нагороди: 
І.П.Ковальчук 
відзначений такими 
нагородами: 
Відмінник освіти 
України; Нагрудний 
знак «Знак пошани» 
Київського міського 
голови (№37 від 
14.02.2011 р.); 
Присвоєння 
почесного звання 
«Заслужений діяч 
науки і техніки 
України» (2012); 
Грамота 
Держгеокадастру «За 
вагомий внесок у 
підготовку 
висококваліфікованих 
фахівців для сфери 
геодезії, землеустрою 
та кадастру» (2016 р); 
Подяка Прем’єр-
міністра України «За 
вагомий особистий 
внесок у забезпечення 
розвитку вітчизняної 
науки та з нагоди Дня 
науки», № 11880, від 
20.04.2010 р.;
Нагрудний знак 
«Василь 
Сухомлинський» 
Міністерства освіти і 
науки України (№ 31 
від 16.08..2016 р.); 
Грамота Верховної 
Ради України (№ 616-
к від 19.09.2017 р.) «За 
заслуги перед 
Українським 
народом»; Серія 
медалей ГО АН ВО 
України (2011-2019 
рр.).
Підвищення 
кваліфікації відбулось 
у 2018 році 
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, свідоцтво № 
СС 00493706/007708-
18, «Науково-
педагогічні 
працівники аграрних 
закладів вищої освіти 
з організації 
самостійної роботи на 
основі технологій Веб 
2.38 за тематикою 



«Створення 
електронного 
навчального курсу з 
дисципліни 
Політична географія 
країн світу», 26.11 - 
07.12.2018 р.
Основні наукові праці:
30.1) 
1. K. A. Lukyanchuk, I. 
P. Kovalchuk and O. M. 
Pidkova. Application of 
A Remote Sensing in 
Monitoring of Erosion 
Processes. Conference 
Proceedings, 
Geoinformatics: 
Theoretical and Applied 
Aspects 2020, May 
2020, Volume 2020, p. 
1 – 5. (Scopus). DOI: 
https://doi.org/10.3997
/2214-
4609.2020geo131 
https://www.earthdoc.o
rg/content/papers/10.3
997/2214-
4609.2020geo131?
crawler=true
2. Ljubomyr P.Tsaryk, 
Ivan P. Kovalchuk, 
Petro L. Tsaryk, Bogdan 
S. Zhdaniuk, Ihor R. 
Kuzyk. Basin systems of 
small rivers of Western 
Podillya: state, change 
tendencies, perspectives 
of nature management 
and nature protection 
optimization // Journ. 
Geol., Geograph. 
Geoecology, 29. (3) 
(2020), 606-620. Doi: 
10.15421/112055 (Web 
of Science)
3. Ковальчук І. П. 
Assessment of open 
source digital elevation 
models (SRTM-30, 
ASTER, ALOS) for 
erosion processes 
modeling / І. П. 
Ковальчук, К. А. 
Лук'янчук, В. А. 
Богданець // Journal 
of Geology, Geography 
and Geoecology 
(Журнал з геології, 
географії та 
геоекології). – 2019. – 
Том 28, №1. – С. 95–
105. DOI 
https://doi.org/10.1542
1/111911 Web of Science
4. Kovalchuk I. P., 
Mkrtchian O. S., 
Kovalchuk A. I. 
Modeling the 
distribution of land 
surface temperature for 
Bystrytsia river basin 
using Landsat 8 data // 
Journal of Geology, 
Geography and 
Geoecology. № 27 (3), 
2018. C. 453-466 (база 
Web of Science). DOI: 
10.15421/111869
5. Gerasimenko N. P., 
Kovalchuk I.P. The Late 
Pleistocene soils as 



indicators of the impact 
of environmental 
changes on 
development of 
pedogenic processes 
(the study case from the 
Kryva Luka site, 
Donetsk area) // 
Journal of Geology, 
Geography and 
Geoecology. № 28 (2), 
2019. P. 262-274. DOI 
https://doi.org/10.1542
1/111927 ( Web of 
Science). 
6. Kovalchuk, I., 
Mykytchyn, O., & 
Kovalchuk, A. (2019). 
Geoinformation 
modeling of 
antropogenic 
transformation of the 
basin geosystems (case 
study of Dnister right 
tributaries). Visnyk of 
V. N. Karazin Kharkiv 
National University, 
Series "Geology. 
Geography. Ecology”, 
(51), 124-139. 
https://doi.org/10.2656
5/2410-7360-2019-51-
09 (Web of Science)
7. M. Fedoniuk, I. 
Kovalchuk, B. 
Zhdaniuk, V. Fedoniuk 
and T. Pavlovska. Use 
of multispectral satellite 
imagery to monitor 
erosion on the Volyn 
Upland. Conference 
Proceedings, XIV 
International Scientific 
Conference “Monitoring 
of Geological Processes 
and Ecological 
Condition of the 
Environment”, Nov 
2020, Volume 2020, p.1 
– 5. Publisher: 
European Association 
of Geoscientists & 
Engineers. DOI: 
https://doi.org/10.3997
/2214-4609.202056062 
(Scopus). 
8. N. Gerasimenko, O. 
Bonchkovskyi, I. 
Kovalchuk. Modelling 
of Late Pleistocene 
climatic Hazards in the 
estimation of risk for 
the future abrupt 
climatic deterioration. 
Conference 
Proceedings: 
Monitoring’2020 EAGE 
(Scopus) 4 p.
https://eage.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
11/Monitoring2020_51.
pdf 
30.2) 
1. Ковальчук І. П. 
Еколого-ландшафтні 
аспекти 
землекористування в 
Горохівському районі 
Волинської області / 
І.П.Ковальчук, Т. С. 
Павловська, Ю. В. 



Білецький, О. В. 
Рудик, В. В. 
Гашинська // 
Землеустрій, кадастр і 
моніторинг земель. 
Науково-виробничий 
журнал. № 2, 2018. – 
C. 66-81.
2. Ковальчук І.П. 
Атласне 
картографування 
вартості земель 
України / І. П. 
Ковальчук, А. І. 
Ковальчук // 
Землеустрій, кадастр і 
моніторинг земель. 
Науково-практичний 
журнал. № 2, 2018. – 
С. 66-81. 
[Електронний ресурс] 
- 
http://journals.nubip.e
du.ua/index.php/Zemle
ustriy/article/download
/11475/10051 
3. Ковальчук І.П., 
Ковальчук А.І. 
Структура Атласу 
вартості земель 
України / 
І.П.Ковальчук, 
А.І.Ковальчук // 
Часопис картографії: 
Збірник наукових 
праць. К. : КНУ ім. 
Тараса Шевченка, 
2019. Вип. 20. С. 5 – 
26. 
http://maptimes.inf.ua
/CH_20/Ch20_Article1
_Structure-of-Ua-land-
digital-atlas.html
4. Ковальчук І. П. 
Кількісна оцінка 
механічної денудації в 
подільській частині 
басейну Дністра (на 
прикладі р. Коропець) 
/ І.П.Ковальчук, О. 
В.Пилипович, Ю. 
М.Андрейчук // 
Проблеми 
геоморфології і 
палеогеографії 
Українських Карпат і 
прилеглих територій: 
Збірник наукових 
праць. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2018. Вип. 1 (08). – С. 
57-68. (фах.)
5. Ковальчук Іван, 
Ковальчук Андрій. 
Геоінформаційно-
картографічне 
забезпечення 
функціонування 
об’єднаних 
територіальних 
громад / Іван 
Ковальчук, Андрій 
Ковальчук // Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: Географія. 
Тернопіль: СМП 



«Тайп». № 2. 2019. С. 
4-12 
DOI:https://doi.org/10.
25128/2519-4577.19.3.1  
6. Mkrtchian 
Alexander. Terrain 
morphology as factor of 
local temperatures 
distribution in 
Ukrainian Carpathians 
/ Alexander Mkrtchian, 
Ivan Kovalchuk // 
Проблеми 
геоморфології і 
палеогеографії 
Українських Карпат і 
прилеглих територій. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 01 (09) 
2019. С. 62-72.   DOI 
10.30970/gpc.2019.1.28
03
7. Ковальчук А.І. 
Параметри стоку води 
в басейновій системі 
річки Бистриця та їх 
відображення в 
геоекологічному 
атласі / А.І.Ковальчук, 
І.П.Ковальчук // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: Географія. – 
Тернопіль: СМП 
«Тайп». – № 2  
(випуск 45). – 2018. – 
С. 42-54. 
8. Kovalchuk I. P. 
Analysis and 
cartographic modeling 
of the structure of the 
land fund in Horokhiv 
district of Volyn region 
/ I. P. Kovalchuk, T. S. 
Pavlovska, Yu. V. 
Biletskyi, О. V. Rudyk, 
V. V. Gashynska // 
Землеустрій, кадастр і 
моніторинг земель. 
Науково-виробничий 
журнал. № 2, 2018. – 
12 с. 
9. Kovalchuk I. 
Population size as a 
factor for formation of 
land value in 
settlements / 
I.Kovalchuk, 
O.Patychenko // 
Землеустрій, кадастр і 
моніторинг земель. 
Науково-виробничий 
журнал. № 4, 2017. – 
С. 52-58. 
10. Ковальчук А.І. 
Відображення 
сільськогосподарськог
о навантаження на 
басейнову систему 
річки Бистриця 
(Івано-Франківська 
область) на 
тематичних картах 
геоекологічного 
атласу / 
А.І.Ковальчук, 
І.П.Ковальчук // 



Часопис соціально-
економічної географії. 
Т.22. Вип. 2. 2017. – С. 
68-74. 
https://doi.org/10.2656
5/2076-1333-2017-23-
11 DOI: 
10.26565/2076-1333-
2017-23-11
11.
30.3 
1. Ковальчук І.П. 
Наукові засади 
вирішення проблем 
землеустрою 
сільських територій на 
основі 
геоінформаційно-
картографічного 
моделювання 
параметрів 
землекористування: 
монографія / 
І.П.Ковальчук, 
Т.О.Євсюков, 
А.Г.Мартин, 
Р.В.Тихенко, 
І.А.Опенько, 
О.П.Атаманюк, 
І.П.Демʼянчук, 
Н.І.Ліщук, 
О.М.Патиченко / За 
наук. ред. проф. 
І.П.Ковальчука. – К.: 
Медінформ. – 2016. – 
294 с. 
2. Сучасні проблеми 
сільських територій 
України та їх 
геоінформаційно-
картографічне 
моделювання: 
монографія / 
І.П.Ковальчук, 
А.Г.Мартин, 
Р.В.Тихенко, 
І.А.Опенько, 
О.В.Шевченко, 
Т.І.Ковальчук, 
І.П.Дем’янчук, 
О.П.Атаманюк / за 
наук. ред. професора 
І.П.Ковальчука. – К.: 
Медінформ. – 2017. – 
400 с. 
3. Ковальчук І.П. 
Великомасштабне 
атласне 
картографування 
земель навчально-
дослідних 
господарств: 
Монографія / 
І.П.Ковальчук, 
В.А.Богданець, Н.С. 
Михальчук / за наук. 
ред. проф. 
І.П.Ковальчука. – 
Київ: «Компринт». – 
2016. – 220 с.
4. Рудько Г.І. 
Гірничопромислові 
геосистеми Західного 
регіону України: 
монографія / 
Г.І.Рудько, Є.А.Іванов, 
І.П.Ковальчук. – Київ-
Чернівці: Букрек, 
2019. Т.1. 464 с. 
5.Рудько Г.І. 
Гірничопромислові 



геосистеми Західного 
регіону України: 
монографія / 
Г.І.Рудько, Є.А.Іванов, 
І.П.Ковальчук. – Київ-
Чернівці: Букрек, 
2019. Т.2. 376 с. 
6. Пилипович О.В. 
Геоекологія річково-
басейнової системи 
верхнього Дністра : 
монографія /О.В. 
Пилипович, І.П. 
Ковальчук ; за 
науковою редакцією 
професора І.П. 
Ковальчука.– Львів–
Київ : ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2017. – 284 
с.
6. Roztocze. Przyroda i 
człowiek. Monografia / 
Redakcja naukowa: 
Tadeusz Grabowski, 
Marian Harasimiuk, 
Bogusław M.Kaszewski, 
Yaroslaw Kravchuk, 
Bogdan Lorens, Zdislaw 
Michalczyk, Oleh 
Shabliy. - Zwierzyniec, 
2016. - 527 s. (Iwan 
Kowalchuk - spólautor) 
(89,2 авт. арк.) (3,4 авт 
арк. І. Ковальчук)
7. Землеустрій. 
Організація 
агроландшафтів та 
проектування 
ґрунтоохоронних 
заходів. Частина 2 : 
навч.посібник / 
І.П.Ковальчук, 
Т.О.Євсюков, А.Г. 
Мартин, Р.В.Тихенко, 
О.В. Шевченко - К.: 
Медінформ, 2017. – 
346 с.
8. Землеустрій. 
Частина 3, книга 1: 
навч. посібник / А.Г. 
Мартин, Л.А. Гунько, 
Т.М. Прядка, 
І.П.Ковальчук, О.М. 
Чумаченко, О.В. 
Кустовська, І.П. 
Гетманьчик, І.Г. 
Колганова - К.: ДП 
"Компринт", 2017. – 
472 с. 
9. Ковальчук А.І. 
Атласне 
картографування 
річково-басейнових 
систем: монографія / 
А.І.Ковальчук, 
І.П.Ковальчук / за 
наук. ред. проф. 
І.П.Ковальчука. – Л.: 
Простір-М, 2018. – 
348 с. 
10. Атласне 
картографування 
вартості земель 
України. Монографія. 
У 2-х част. Частина 1 / 
Ковальчук І.П., 
Мартин А.Г., Тихенко 
Р.В., Шевченко О.В., 
Опенько І.А., Жук 
О.П., Кошель А.О., 
Ковальчук А.І., 



Богданець В.А., 
Палеха Ю.М., 
Патиченко О.М. 
Тихенко О.В., 
Чумаченко О.М. /за 
наук. ред. проф. 
І.П.Ковальчука. – 
Київ: ЦП 
«Компринт», 2018. – 
608 с.
11. Атласне 
картографування 
вартості земель 
України. Монографія. 
Частина 3. Том 1 / 
Ковальчук І.П., 
Ковальчук А.І., 
Тихенко Р.В., 
Шевченко О.В., 
Опенько І.А., 
Андрейчук Ю.М., 
Кравченко Ю.С., 
Палеха Ю.М., 
Патиченко О.М., 
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геоекологічного 
атласу річково-
басейнової системи / 
І. П. Ковальчук, А.І. 
Ковальчук // 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 63575. Дата 
реєстрації 19.01.2016. - 
К., 2016. - 13 с. 
3. Ковальчук І.П., 
Ковальчук А.І. 
Концепція створення 
атласу вартості земель 
України / 
І.П.Ковальчук, 
А.І.Ковальчук // 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 84044. Дата 
реєстрації 02.01.2019. 
– К., 2019. – 15 с. 
4. Опенько І.А. 
Методологічні засади 
розроблення реєстру 
особливо цінних 
земель природно-
заповідного та іншого 
природоохоронного 
призначення / 
І.А.Опенько, 
І.П.Ковальчук, 
Т.О.Євсюков // 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 84043. Дата 
реєстрації 02.01.2019. 
– К., 2019. – 85 с. 
5. Євсюков Т.О., 
Ковальчук І.П., 
Тихенко Р.В., Опенько 
І.А., Шевченко О.В., 



Жук О.П., 
Барвінський А.В., 
Ковальчук Т.І. 
Науковий твір 
«Концепція реєстру 
особливо цінних 
земель як інструмент 
забезпечення їх 
раціонального 
використання» // 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 87317. Дата 
реєстрації 29.03.2019. 
– К., 2019. - 190 с. 
6. Ковальчук І.П., 
Мартин А.Г.Тихенко 
Р.В., Шевченко О.В., 
Опенько І.А., Жук 
О.П., Ковальчук А.І., 
Кошель А.О., 
Богданець В.А., 
Тихенко О.В. 
Науковий твір 
«Теоретико-
методологічне 
обґрунтування моделі 
цифрового атласу 
вартості земель 
України» // Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір № 87318. Дата 
реєстрації 29.03.2019. 
– К., 2019. – 131 с.
7. Ковальчук І.П., 
Ковальчук А.І., 
Тихенко Р.В., Опенько 
І.А., Шевченко О.В., 
Богданець В.А., 
Тихенко О.В. Атлас 
вартості земель 
України. Т.1. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №    . Дата 
реєстрації 2020. К., 
2020. – 418 с. 
8. Ковальчук І.П., 
Ковальчук А.І., 
Тихенко Р.В., Опенько 
І.А., Шевченко О.В., 
Богданець В.А., 
Тихенко О.В. Атлас 
вартості земель 
України. Т.2. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №    . Дата 
реєстрації 2020. К., 
2020. – 430 с. 
30.13) 
1.  Павловська Т. С. 
Географія Волинської 
області [Текст] : навч. 
посіб. / Тетяна 
Сергіївна Павловська ; 
за ред. проф. І. П. 
Ковальчука. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. – 
212 с.
2. Землеустрій. Типові 
рішення при 
проектуванні 
елементів контурно-
меліоративної 
організації 
сільськогосподарських 



угідь: Навчальний 
посібник / А.Г. 
Мартин, І.П. 
Ковальчук, Т.О. 
Євсюков, Р.В. 
Тихенко, О.В. 
Шевченко, Опенько 
І.А./ за наук. ред. 
проф.. І.П.Ковальчука. 
К.: ЦП «Компринт», 
2018. 540 с.
3. Ковальчук І.П. 
Картографія. 
Лабораторний 
практикум : 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів. 
Видання третє / 
І.П.Ковальчук, 
Т.О.Євсюков. - Київ-
Львів: Простір-М, 
2016. - 282 с.( 
посібник з грифом 
МОН).
4. Землеустрій. 
Частина 3, книга 1: 
навч. посібник / А.Г. 
Мартин, Л.А. Гунько, 
Т.М. Прядка, 
І.П.Ковальчук, О.М. 
Чумаченко, О.В. 
Кустовська, І.П. 
Гетманьчик, І.Г. 
Колганова. К.: ДП 
"Компринт", 2017. 472 
с. 
5. Землеустрій. 
Частина 3, книга 2: 
навч. посібник / 
І.П.Ковальчук, А.Г. 
Мартин, Т.М. Прядка, 
О.М. Чумаченко, Л.А. 
Гунько, О.В. 
Кустовська, І.П. 
Гетманьчик, І.Г. 
Колганова. К.: ДП 
"Компринт", 2017. 510 
с.
6. Ковальчук І.П. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання завдань з 
геоінформаційного 
моделювання стану 
земельних ресурсів 
ВП НДГ НУБіП 
України. - К.:НУБіП 
України, 2016. - 32 с.
30.14) 
Ковальчук І.П. 
керував НДР 
студентки Зуб Лілії, 
яка зайняла третє 
місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт (м. 
Львів, 2018 р), 
студентки Перепелиці 
Вікторії, яка зайняла 
третє місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт (м. 
Переяслав-
Хмельницький, 2018 
р), студентки 
Коваленко Віти, яка 
зайняла перше місце у 
Всеукраїнському 



конкурсі студентських 
наукових робіт (м. 
Львів, 2020 р.). 
30.15) 
І.П.Ковальчук має 5 
науково-популярних і 
дискусійних 
публікацій з наукової 
та професійної 
тематики: 1. Стецюк 
В.В. Нове 
монографічне 
видання з 
антропогенної 
геоморфології / 
В.В.Стецюк, 
І.П.Ковальчук // 
Український 
географічний журнал. 
2014. № 1. – С. 61 – 65; 
2. Природничі 
проблеми 
національної безпеки 
України у викликах 
новітньої історії. 
Монографія / Рудько 
Г. І. (керівник 
авторського колективу 
і науковий редактор), 
Стецюк В.В. (керівник 
авторського колективу 
і науковий редактор), 
Біланюк В.І., 
Бондаренко Е.Л., 
Бортник С.Ю., Гавриш 
Н.С., Даценко Л.М., 
Іваник О.М., Іванов 
Є.А., Ковальчук І.П., 
Комлєв О.О., Курило 
В.М., Масляк П.О., 
Олійник Р. В. 
Подобівський В.С., 
Позняк С.П., Сніжко 
С.І., Тиханович Є.Є., 
Шевченко О.Г. 
Чернівці: Видавничий 
дім «Букрек», 2019. 
560 с.; 3. Рудько 
Г.І.Гірничопромислов
і геосистеми Західного 
регіону України: 
монографія / 
Г.І.Рудько, Є.А.Іванов, 
І.П.Ковальчук. – Київ-
Чернівці: Букрек, 
2019. Т.1. 464 с. 4. 
Рудько Г.І. 
Гірничопромислові 
геосистеми Західного 
регіону України: 
монографія / 
Г.І.Рудько, Є.А.Іванов, 
І.П.Ковальчук. – Київ-
Чернівці: Букрек, 
2019. Т.2. 376 с. 5. 
Кліматичні ризики 
функціонування 
галузей економіки 
України в умовах 
зміни клімату: 
монографія /за ред.. 
С.М. Степаненка, А.М. 
Польового; Одеський 
державний 
екологічний 
університет. Одеса: 
ТЕС, 2018. – 548 с.
(І.П.Ковальчук 
співавтор п. 7.11)
30.16) 
І.П. Ковальчук є 



дійсним членом 
(академіком) 
Наукового товариства 
імені Шевченка, 
Почесним членом 
Українського 
Географічного 
товариства, членом 
(академіком) ВГО 
«Національна 
академія наук вищої 
освіти», Української 
екологічної академії 
наук, членом ВГО 
«Спілка 
землевпорядників 
України»
30.17)
Ковальчук І.П. має 6 
років науково-
практичної роботи за 
спеціальністю і 40 
років на викладацьких 
посадах (з 1980 року).
30.18) 
Науковий консультант 
Львівського обласного 
управління водних 
ресурсів, ДУ ДНВП 
«Картографія».306489 Варгатюк 

Сергій 
Вадимович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

KH 012602, 
виданий 

30.10.1996, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014407, 
виданий 

16.06.2005

25 Дипломатична 
та консульська 
служба

Кандидат історичних 
наук (Інститут 
міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
диплом кандидата 
наук КН № 012602 від 
30 жовтня 1996 року). 
Доцент кафедри 
всесвітньої історії та 
політології 
(Київського 
славістичного 
університету) 02ДЦ 
№ 014407 від 16 
червня 2005 року
Науково-педагогічний 
стаж – 25 років.
Автор і співавтор 
понад 50 праць, в тому 
числі монографій, 
наукових статей, 
програм.
Викладає дисципліни 
«Зовнішня політика 
та дипломатія 
України», 
«Дипломатична та 
консульська служби». 
«Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної 
Америки», 
«Етнодемографічні 
процеси в регіонах 
світу».
Підвищення 
кваліфікації відбулось 
у 2016 році (НАПНУ, 
ДВНЗ 
«УНІВЕРСИТЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
ОСВТИ» 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВТИ свідоцтво № 
СП 35830447/1948 - 16 
«Українсько польські 



відносини 
напередодні Ризької 
конференції», 
21.12.2017 р.)
Основні наукові праці:
Варгатюк С. В. 
Українсько-польські 
відносини 
напередодні Ризької 
конференції 1921 року 
/ Варгатюк С.В.// 
«Молодий вчений», 
2016, № 4. С. 36 – 37.
Варгатюк С. В. 
Українсько-польські 
відносини доби 
Директорії УНР/ 
Варгатюк С.В. // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
№114. – С.43 - 45.
Варгатюк С. В. 
Концептуальні засади 
зовнішньої політики 
Директорії УНР / 
Варгатюк С.В. // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
№115. – С.52 -54..
Варгатюк С. В. 
Необхідність 
дипломатичного 
діалогу Директорії 
КНР з Москвою через 
агресію останньої 
проти України./ 
Варгатюк С.В. // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція « 
Наукові дослідження: 
перспективи 
інноваційного 
розвитку суспільства і 
технологій». 28 – 29 
жовтня 2016 р. м. 
Одеса 
Варгатюк С. 
Протиріччя 
представників 
державного проводу 
Директорії УНР у 
виборі стратегічного 
зовнішньо-
політичного курсу 
України / Варгатюк 
С.В. // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
№116. – С.23 - 26.
Варгатюк С.В 
Діяльність української 
дипломатичної місії 
на Паризькій мирній 
конференції/ 
Варгатюк С.В. // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – Вип. 
№118. – С.53 - 58.



Варгатюк С.В. 
Українно-російські 
відносини в час 
відновлення законів 
УНР після повалення 
гетьманату П. 
Скоропадського . / 
Варгатюк С.В. // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№120. – С23 -26..
Варгатюк С.В. 
Міжпартійні чвари 
українського 
політікума у царені 
міжнародних 
відносин/ С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№121. – С19 - 20..
Варгатюк С.В. 
Дипломатичні 
контакти Директорії 
УНР з 
представниками 
антантського штабу на 
півдні України / С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№125 (10). – С. 58-59.
Варгатюк С.В. 
Переговори 
дипломатичних 
представників 
Директорії УНР з 
командуванням 
франко-грецького 
десанту на півдні 
України / С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№126 (11). – С. 35-39.
Варгатюк С.В. 
Змінаконцепціїнейтра
льностізакордонноїпо
літикиУкраїниостаннь
оїдобивизвольнихзмаг
ань / С.В. Варгатюк // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2017. – Вип. 
№127 (10). – С. 58-59.
Замаскований 
характер другої хвилі 
агресії радянської 
Росії проти України на 
межі 1918-1919 років / 
С.В. Варгатюк // 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 
№129 (02). – С. 16-19. 



Варгатюк С.В. 
Боротьба 
дипломатичного 
корпусу директорії 
УНР з окупацією 
Польщею Західної 
України / С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 
№130 (03). - 
Варгатюк С.В. 
Демлінські переговри 
дипломатичної 
делегації Директорії 
УНР з урядовцями 
Польщі / С.В. 
Варгатюк // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 
№132 (04). 

Варгатюк С.В. 
Боротьба української 
дипломатії за 
допомогу Антанти 
в оборонній війні 
Директорії УНР проти 
Радянської Росії та 
Польщі / С.В. 
Варгатюк // Україна і 
світ: теоретичні та 
практичні аспекти 
діяльності у сфері 
міжнародних 
відносин: матеріали 
Міжнар. Наук.-практ. 
Конф., м. Київ, 18-19 
квіт. 2018 р. – Київ: 
Вид. центр КНУКіМ, 
2018. – 286 с.

308636 Дєліні 
Марина 
Миколаївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
аграрного 

менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.03010201 
психологія, 

Диплом 
доктора наук 

ДД 007711, 
виданий 

23.10.2018

12 Основи 
соціального 
проектування

Доктор економічних 
наук (Донбаська 
державна 
машинобудівна 
академія, диплом 
доктора наук ДД № 
007711 від 23.10.2018 
р.). Спеціальність 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством. Тема 
дисертації 
«Трансформація 
інституційних засад 
формування 
механізму соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємництва в 
національній 
економіці». URL : 
https://drive.google.co
m/file/d/1vuXjzwDBU
QIRuOJFySl6ItBqG0uv
uuYB/view?
usp=sharing
Доцент кафедри 
менеджменту 
зовнішньо-
економічної 
діяльності (атестат 



доцента 12 ДЦ 037106 
від 17 січня 2014 р.). 
URL : 
https://drive.google.co
m/file/d/1If8kJnxeKc
WhoUw2qh8IUKo0OK
ugVnH8/view?
usp=sharing 
Автор понад 100 
праць, 3 монографій, 
3 навчальних 
посібників та 10 
методичних 
рекомендацій.
Викладає дисципліни 
«Основи бізнес 
проектування», 
«Бізнес-планування», 
«Управління бізнес-
проектами», 
«Інвестиційний 
менеджмент», 
«Ділова гра 
«Стратегія реалізації 
проекту в АПК», 
«Ділова гра 
«Управління 
капіталом проекту».

30. 1) Наявність за 
останні 5-ть років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз,  
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або WoS
1. Dielini M.M., 
Batchenko L.V. 
International aspects of 
stateregulation of socio-
economic responsibility 
of entrepeneuership: 
experiencefor Ukraine / 
«Baltic Journal of 
Economic Studies». 
Vol. 3 (2017) No. 5 
December. DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2017-3-5-
13-18 
(WEBOFSCIENCES)
2. Александрова O.C., 
Батченко Л.В., Дєліні 
М.М., Лаврик У.В. 
Особливості 
управління 
конкурентоспроможні
стю сучасного 
університету на 
засадах соціальної 
відповідальності / 
Науковий вісник 
національного 
гірничого 
університету. 2018. № 
4. с. 157-164. URL : 
http://nvngu.in.ua/jdo
wnloads/pdf/2018/04/
04_2018_Aleksandrova
.pdf (SCOPUS)
3. Stattev S., Boiarchuk 
А., Portna O., 
Dielini,M., Pylypiak O. 
Formation of a system 
of anticrisis 
entrepreneurship of 
services companies. 
Journal of Entrepren 



eurship Education, 
2019. Volume 22. URL: 
http://nvngu.in.ua/jdo
wnloads/pdf/2018/04/
04_2018_Aleksandrova
.pdf  (SCOPUS)
4. Nesterova M., Dielini 
M., Zamozhskyi A. 
Social cohesionmodelin 
education: cognitiveres 
earchintheuniversity 
community. 
International Journal of 
Cognitive Researchin 
Science, Engineering 
and Education 
(IJCRSEE). Vol. 7. No2. 
2019. URL : 
http://www.ijcrsee.com
/index.php/ijcrsee/artic
le/view/488 (SCOPUS)
5. Nesterova M., 
Shynkaruk L., Dielini 
M., Yatsenko O. Trustas 
a cognitivebase of 
socialcohesion 
intheuniversiry 
communities. 
International Journal of 
Cognitive Researchin 
Science, Engineering 
and Education 
(IJCRSEE). Vol. 8. No 
1. 2020. URL: 
http://www.ijcrsee.com
/index.php/ijcrsee/artic
le/view/823 (SCOPUS).
6. Breus S., Solokha D., 
Bieliakova O., Derii Z. & 
Dielini M. 
Entrepreneurship 
development model 
under conditions of 
business social 
responsibility. Academy 
of Entrepreneurship 
Journal, 2020, 26(3), 
pp. 1-8. URL : 
https://www.abacadem
ies.org/articles/Entrepr
eneurship-
development-model-
under-conditions-of-
business-social-
responsibility-1528-
2686-26-3-364.pdf. 
(SCOPUS)
7. Kwilinski A., Dielini 
M., Mazuryk O., 
Filippov V., Kitseliuk V. 
(2020) System 
constructs for the 
investment security of a 
country. Journal of 
Security and 
Sustainability Issues, 
10(1): 345-358., 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85094574438&origin=r
esultslist (SCOPUS)
30. 2) Наявність не 
менше п’яти  наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Батченко Л.В., 
Дєліні М.М. 



Методологічний базис 
трансформації 
інституційних засад 
формування 
механізму соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємництва в 
національній 
економіці / 
Ефективна економіка. 
2015. № 2. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6274.
2. Дєліні М.М. 
Визначення 
соціального 
інвестування та 
соціально 
відповідального 
інвестування стосовно 
соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємства / 
Інтелект ХХІ. Київ. 
2016. Вип. 6. С. 179-
186. URL :  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/int_XXI_2016_6_
20
3. Дєліні М.М. 
Систематизація 
інструментарію 
соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємств: 
теоретичний аспект / 
Науковий журнал 
«Проблеми 
економіки».  Харків, 
2016.  № 4. С. 120-126. 
URL :  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Pekon_2016_4_17
4. Батченко Л.В., 
Дєліні М.М. 
Інституційний 
механізм 
забезпечення 
соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємництва в 
національній 
економіці / 
Ефективна економіка. 
2016. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6275.
5. Дєліні М.М., 
Юдович А.С. Процес 
сприйняття 
управлінських рішень 
в умовах 
невизначеності на 
прикладі ТОВ 
«Ласуня» / Економіка 
і суспільство. 
Мукачівський 
державний 
унісерситет. Вип. 7, 
2016. С. 542-545. URL : 
http://www.economyan
dsociety.in.ua/journal/
7_ukr/91.pdf
6. Дєліні М.М. 
Соціально-економічна 



складова 
підприємництва / 
Науковий журнал 
“Причорноморські 
економічні студії”. 
Вип. 12, Ч. 1. 2016, 
Одеса С. 117-120. URL : 
http://www.bses.in.ua/j
ournals/2016/12-
1_2016/27.pdf
7. Дєліні М.М. 
Фандрайзинг та 
донорство як 
інструменти реалізації 
соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємництва / 
Науковий журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Вип. 23, 2017. Одеса. 
URL : 
http://www.bses.in.ua/j
ournals/2017/23_2017/
16.pdf
8. Дєліні М.М. Аналіз 
стану інституційного 
забезпечення 
механізму соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємництва в 
національній 
економіці / 
Інфраструктура 
ринку. 2017. Вип. 12. 
URL: http://market-
infr.od.ua/uk/12-2017.
9. Дєліні М.М. 
Соціальний та 
благодійний 
маркетинг в системі 
соціально-
економічної 
відповідальності 
бізнесу / Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
2017. Вип. 27-1. С. 135-
138. URL : 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nvkhdu_en_2017_
27%281%29__34
10. Дєліні М.М. 
Індексний метод в 
оцінці соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємництва: 
міжнародний та 
український досвід / 
Проблеми системного 
підходу в економіці. 
Київ, 2017. Вип. 6 (62). 
С. 63-69. URL : 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/PSPE_print_2017_
6(1)__12
11.Dielini M. 
Development of social 
responsibility of 
business in China: 
Experience for Ukraine. 
Схід. Маріуполь. 2017. 
С. 17-21. URL : 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Skhid_2017_6_4
12. Дєліні М.М. 



Напрями оцінки 
соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємництва / 
Проблеми системного 
підходу в економіці. 
Київ. 2017. Вип. 4 (60). 
С. 131-137. URL  : 
http://psae-
jrnl.nau.in.ua/journal/
4_60_2017_ukr/19.pdf
13. Дєліні М.М. 
Державне 
регулювання 
соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємництва: 
європейський досвід / 
Eкономічний аналіз. 
Тернопіль. 2017. Том 
27, № 4. С. 36-43. URL 
:http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ecan_2017_27(4)_
_6
14. Дєліні М.М. Досвід 
Індії в розвитку 
напрямків соціально-
економічної 
відповідальності 
підприємництва в 
Україні / 
Економічний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії. 
2017. Вип. 6 (12). Част. 
1. С. 38-41. URL : 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/evzdia_2017_6(1)_
_9
15.Шинкарук Л.В., 
Дєліні М.М., 
Геращенко В.О. 
Проблема прийняття 
ефективних 
стратегічних рішень в 
сучасних умовах 
функціонування 
підприємництва. 
Збірник наукових 
праць Донецького 
державного 
університету 
управління. Серія 
«Економіка». Т. ХХ, 
Випуск 314. Маріуполь 
2019. URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/345
240996_PROBLEMA_
PRIJNATTA_EFEKTIV
NIH_STRATEGICNIH
_RISEN_V_SUCASNI
H_UMOVAH_FUNKCI
ONUVANNA_PIDPRIE
MNICTVA
16. Dielini M. Trends in 
the development of 
socially responsible 
investing in the world: 
theoretical and 
practical aspects. 
Eкономічний аналіз. 
Тернопіль. 2020. Том 
30, № 1. P. 74-83. URL 
: 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/s
tattya_dielini_ekonomi
analiz_2020.pdf



17. Шинкарук Л.В., 
Кубіцький С.О., Дєліні 
М.М. Особливості 
управління 
персоналом в 
проєктній діяльності в 
сучасних умовах. 
Менеджер. 3 (88), 
2020. С. 5-15. 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/
menedzher_3882020.p
df.
30.3) Наявність 
виданого підручника 
чи наявність 
посібника або 
монографії
1. Дєліні М.М. 
Соціально-економічна 
відповідальність 
підприємництва: 
теорія, методологія, 
напрями розвитку: 
монографія. 
Краматорськ: ДДМА, 
2017. 451 с. URL : 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/
monografiya_delini.pdf
2. Дєліні М.М. Сучасні 
соціально-
відповідальні 
практики бізнесу в 
Україні. Сталий 
розвиток – ХХІ 
століття: управління, 
технології, моделі. 
Дискусії 2017: 
колективна 
монографія / за наук. 
ред. проф. Хлобистова 
Є.В. Київ, 2017. С. 
394-401. URL : 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/d
ielininedin2017.pdf
3. Dielini M., Kniazieva 
T., Kovalova M. 
Conception of 
socialoreintation of 
marketing onmacro and 
microlevelas a to 
olformanagingthe 
competettiven 
essofobjects. Scientific 
development and 
achievements. London, 
UK, 2018, p. 396-407. 
URL : 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/t
om_1_dielini.pdf
4. Дєліні М. М. 
Соціальна складова 
сталого розвитку. 
Сталий розвиток – 
ХХІ століття: 
управління, 
технології, моделі. 
Дискусії 2015: 
колективна 
монографія / за наук. 
ред. проф. Хлобистова 
Є.В. Черкаси, 2015. С. 
109-115. URL : 
https://drive.google.co
m/file/d/0B2ex2JzUZ8
7pTE9uVVNUamluYUk
/view?
fbclid=IwAR0xgRm2_-



O0AeP2XTrzDSXZsOQ
MxC5zkZMqCHO7IpZQ
W-6w5rH-J5Tx2OM
5. Dielini M. Different 
practices of socio-
economic responsibility 
of business. 
Innovations in the 
development of socio-
economic systems: 
microeconomic, 
macroeconomic and 
mesoeconomic levels: 
Collective monograph. 
Lithuania: 
«Izdevnieciba 
«BaltijaPubishing», 
2016. Vol. 3. P. 164-178. 
URL : 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/d
ielini_lithuania_2016.p
df
6. Дєліні М.М. 
Концепція управління 
грантами: навч.-
метод. посібник. К.: 
НПУ, 2018. 88 с. URL : 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/d
ielini_konc_upravl_gra
ntami.pdf
7. Дєліні М.М., 
Князєва Т.В. 
Міжнародні та 
національні гранти: 
навч.-метод. посібник. 
К.: НПУ, 2018. 92 с.  
URL : 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/d
ielini_mizhn_nac_gran
ti.pdf
30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії: 
1. Наукового журналу 
«Менеджер. Вісник 
Донецького 
державного 
університету 
управління». Серія 
Економіка. URL: 
https://dsum.edu.ua/st
orage/documents/nauk
a/редколегия.pdf
30.13) Наявність 
видатних навчально-
методичних 
посібників 
/посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 



лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Дєліні М.М., 
Аксентюк М.М. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
практичних занять та 
виконання 
самостійної роботи 
для студентів зі  
спеціальності 073 
«менеджмент» з 
дисципліни «Джерела 
фінансування бізнес-
проєктів», Київ: 
НУБіП, 2019, 148 с. 
URL : 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/
mr_dfbp.pdf
2. Дєліні М.М. 
Методичні вказівки 
для підготовки до 
практичних занять та 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
бізнес-проєктування» 
для студентів зі 
спеціальності 
«Міжнародні 
відносини» 291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії». 
Київ : НУБіП, 2020. 
108 с. URL : 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u317/
metodichka_obp.pdf
3. Дєліні М.М., 
Суханова А.В. 
Методичні вказівки 
для підготовки до 
практичних занять та 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Бізнес-
планування» для 
студентів ОС 
«Магістр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітньої програми 
«Управління 
персоналом». Київ, 
НУБіП, 2020. 164 с.
4. Дєліні М.М., 
Суханова А.В. 
Методичні вказівки 
для підготовки до 
практичних занять та 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Управління 
виробничими 
системами та 
процесами» для 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент». Київ, 
НУБіП, 2020. 161 с.
30.14) Керівництво 
студентом, який 



зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету /журі 
Всеукраїнських 
студентських олімпіад 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком
Член журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
іноземною мовою за 
професійним 
спрямуванням з 
гуманітарних наук 
нефілологічного 
профілю, 
Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова, 2019 р. 
30.17)  Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше 5-ти років
Досвід роботи – 12 
років.
30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не мене двох років
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років - 
Рекламна агенція 
«Ефект Маркетингу»;
ГО «Єдність громади 
– заможне село»
Професійний 
розвиток: Стажування 
«Сучасний 
університет – 
проектний підхід до 
організації роботи 
згідно до положень 
європейських 
кваліфікаційних 
рамок», м. Лодзь, 
Польща, 2015 р. URL : 
https://drive.google.co
m/file/d/1VsMSzBpAsZ
rZ4VbNr-
Lly_EIwG7C9HMy/vie
w?usp=sharing
Проведення лекції-
тренінгу «Соціально-
відповідальне 
інвестування: нові 
можливості для 
підприємств» URL : 
https://nubip.edu.ua/n
ode/65232 (жовтень 
2019 р.)
Участь в роботі 
круглого столу на 
тему: «Проєктна 



освітня діяльність як 
засіб швидкого 
реагування на сучасні 
виклики суспільства в 
умовах 
децентралізації 
освіти» в рамках 
Одинадцятої 
міжнародної виставки 
«Інноватика» 
(жовтень 2019 р.)
 URL: 
https://nubip.edu.ua/n
ode/66191.

131213 Калуга 
Володимир 
Федорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

040301 
Політологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005562, 

виданий 
12.05.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027986, 
виданий 

09.03.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021057, 
виданий 

23.12.2008

17 Культурні та 
духовно-
релігійні 
традиції країн 
світу

Доктор філософських 
наук (Інституті вищої 
освіти Національної 
академії педагогічних 
наук України) диплом 
доктора наук ДД № 
005562 від 12.05.2016 
р.); доцент (атестат 
доцента 12ДЦ 
№021057 від 
23.12.2008 р.).
Науково-педагогічний 
стаж – 17 років.
Автор понад 300 
публіцистичних і 
науково-
публіцистичних 
статей, у т.ч. у 
закордонних ЗМІ, 
понад 100 наукових 
праць: 12 монографій, 
з них 6 одноосібних та 
6 у співавторстві, 1 
підручника у 
співавторстві; 6 
навчальних 
посібників, з них 4 
одноосібних та 2 у 
співавторстві, 1 
навчально-
методичного 
посібника у 
співавторстві, 1 
методичних 
рекомендацій у 
співавторстві, 54 
наукових статей, 23 
тез
Викладає дисципліни:
«Основи світової 
політики», 
«Міжнародна 
інформація, політичні 
інформаційні системи 
та технології», 
«Культура та духовно-
релігійні традиції 
країн світу».
Науково-дослідна 
робота "Соціологічний 
моніторинг процесів 
та тенденцій в 
аграрній сфері степу, 
зони Карпат, 
республіки Крим: 
соціально-духовний, 
еколого-
демографічний 
аспекти" № 
держреєстрації 
0107U004096 2007-
2009 рр. Науковий 
керівник – проф. 
Черній А.М. Калуга 
В.Ф. – молодший 
науковий 
співробітник



h-індекс – 3, h10-
індекс – 0
Опонування: 
Мірошниченко 
Дмитро Сергійович; 
Захарчук Ольга 
Ігнатівна; 
Сулєйманова Лія 
Фаритівна
Інформація про 
державні нагороди: 
Відзнака за заслуги 
перед Національним 
аграрним 
університетом, 
листопад 2008 року
Диплом «Фестиваль 
науки – 2016», 2016 
рік.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Поглиблене 
вивчення англійської 
мови» з 29.10.2018 по 
29.03.2019. Загальна 
кількість годин – 150. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/009162-19
2. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Розширення 
можливостей 
наукового пошуку та 
популяризації 
власних досліджень за 
допомогою 
платформи Web of 
Science» з 19 по 22 
грудня 2017 р.
3. Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
стажування на 
кафедрі міжнародних 
відносин факультету 
історії, політології та 
міжнародних відносин 
з 2 по 23 березня 2015 
року. Довідка 1845/к-
20 від 23.03.2015 р.
Основні наукові праці:
1. Калуга В.Ф. (2020). 
Людина як неосяжна 
загадка у світлі 
перманентного 
дискурсу множини 
розгадок // Україна у 
глобальному світі: 
колективна 
монографія / За заг. 
ред. д.і.н. В.В. 
Карпова. Рига: 
Izdevnieciba “Baltia 
Publishing”. С. 22-49.



2. Калуга В.Ф. (2015). 
Змістовність буття 
людини: 
раціональний та 
ірраціональний 
виміри / В.Ф. Калуга. 
– Ніжин : Видавець 
ПП Лисенко М.М. – 
203 с. ISBN 978-617-
640-227-5
3. Калуга В.Ф. (2014). 
Ідентичність та 
самоідентичність в 
соціальному бутті 
людини: від 
конфлікту до єднання 
/ В.Ф. Калуга. – Ніжин 
: Видавець ПП 
Лисенко М.М. – 412 с. 
ISBN 978-617-640-166-
7
4. Калуга В.Ф. (2013). 
Грані самопізнання та 
ідентифікації людини 
/ В.Ф. Калуга. – К. : 
ЦП «КОМПРИНТ». – 
292 с. ISBN 978-966-
2719-86-4
5. Калуга В.Ф. (2011). 
Приречена 
сексуальністю. 
Проблема 
ідентичності людини з 
огляду на її сексуальну 
природу / В.Ф. Калуга. 
– Ніжин : Видавець 
ПП Лисенко М.М. – 
488 с. ISBN 978-617-
640-012-7
6. Калуга В.Ф. (2020). 
Міжнародна 
інформація у 
професійній 
діяльності : 
навчальний посібник 
/ В.Ф. Калуга – Київ : 
НУБіП України. – 188 
с. ISBN 978-617-7878-
21-5 (18,4 ум. др.а.)
7. Калуга В.Ф. (2018). 
Основи світової 
політики: навчальний 
посібник / В.Ф. 
Калуга. – К. : 
Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України. – 132 
с.
8. Калуга В.Ф. (2015). 
Політологія: 
навчальний посібник 
для студентів 
нефахових 
спеціальностей / В.Ф. 
Калуга. – К. : ПП 
«Директ Лайн». – 182 
с.
9. Калуга В.Ф. (2010). 
Екологія свідомості / 
В.Ф. Калуга – К. : 
Міленіум. – 154 с. 
ISBN 978-966-8063-
87-15
10. Kaluha V.F. (2020). 
Chornobyl 
Phenomenon: 
Catastrophe, 
Experimental Area vs 
Curiousity Object / V.F. 
Kaluha, S.I. 
Uliganets,O.U. 



Dmytruk, L.V. Melnyk, 
T.G. Kupach // Вісник 
Дніпропетровського 
університету. Journal 
of Geology, Geography 
and Geoecology. – 
Дніпро, – 29 (4). 
[Електронний ресурс] 
– Режим доступу : 
http://www.dnu.dp.ua/
visnik/fgg/25
Індексується: Web of 
Science з тому 25, No 2 
(2017)
11. Калуга Володимир. 
(2019). Функціональне 
навантаження 
культури та мистецтва 
у бутті людини з 
огляду на 
екзистенціальний 
прагматизм. 
Філософія освіти. 
Philosophy of 
Education. – Том 24, 
№ 1. – 142-153 с. 
[Електронний ресурс] 
/ В.Ф. Калуга – Режим 
доступу : 
https://philosopheduca
tion.com/index.php/ph
iled/article/view/573/5
23
DOI: 
https://doi.org/10.3187
4/2309-1606-2019-24-
1-142-153
12. Калуга В.Ф. (2018). 
«Конструкція» 
людини з точки зору 
функціонального 
підходу до 
розрізнення її 
колективного та 
індивідуального начал 
/ Філософія 
публічного 
управління. Науково-
практичний журнал. – 
№ 2, 2018. – с.13-19. 
[Електронний ресурс] 
/ В.Ф. Калуга – Режим 
доступу : https://ipk-
education.com/wp-
content/uploads/2019/
06/zhurnal-2-2018-
1.pdf
13. Калуга Володимир. 
(2018). Сексуальність 
як феномен 
(соціального) буття 
людини і предмет 
освітньо-виховного 
дискурсу. Філософія 
освіти. Philosophy of 
Education. Том 23, № 
2, – 163-175 с. 
[Електронний ресурс] 
/ В.Ф. Калуга – Режим 
доступу : 
https://philosopheduca
tion.com/index.php/ph
iled
DOI 
https://doi.org/10.3187
4/2309-1606-2018-23-
2-163-175
14. Kaluha V.F. (2018). 
Features and prospects 
of event tourism in 
Ukraine on the example 



of Transcarpathian 
region. Science and 
Education a New 
Dimension / V.F. 
Kaluha, S.I. Uliganets, 
L.V. Melnyk // 
Humanities and Social 
Sciences. – VI(29), I.: 
178, 2018 Sept. – р. 89-
92. [Електронний 
ресурс] – Режим 
доступу : 
http://seanewdim.com/
uploads/3/4/5/1/34511
564/hum_vi_178_29.p
df
15. Калуга В.Ф. (2018). 
Суть феномену 
«людський фактор» і 
що за ним може 
критися / В.Ф. Калуга 
// Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і природо-
користування 
України. Серія 
«Гуманітарні студії». 
– № 280, – с. 101-106.
16. Калуга В.Ф. (2017). 
Світова політика: від 
сукупності чинників 
до цілісного феномену 
/ В.Ф. Калуга // 
Вісник аграрної 
історії. – К. : ТОВ Тім-
Сервіс. – Випуск 21-22. 
– 243-248 с. 
17. Калуга В.Ф. (2016). 
Явний та прихований 
дуалізм ідентичності 
людини в контексті 
субстанціонального 
підходу / В.Ф. Калуга 
// Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України. / Серія 
«Гуманітарні студії» / 
Редокл.: С.Н. 
Ніколаєнко (відп.ред.) 
та ін. – К. – Вип. 246. 
– С. 13-23. (0,7 ум. 
др.а.)
18. Калуга В.Ф. (2016). 
Самоідентичність як 
атрибут змістовності 
автентичного буття / 
В.Ф. Калуга // Наук. 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія: Філософія / 
ред. колегія : І.Д. 
Пасічник, М.О. 
Зайцев та ін. – Острог 
: Видавництво 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
– Вип. 18. – С. 41-46.

188421 Шинкарук 
Василь 
Дмитрович

Професор, 
Суміщення

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
бакалавра, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

41 Іноземна мова 
друга 
(латинська)

Доктор філологічних 
наук (Інститут 
української мови НАН 
України, диплом 
доктора наук ДД № 



заклад 
"Львівський 
університет 
бізнесу та 
права", рік 

закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
0601 Право, 

Диплом 
спеціаліста, 

Чернівецький 
державний 
університет 

імені Ю. 
Федьковича, 

рік закінчення: 
1984, 

спеціальність:  
, Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Львівський 
університет 
бізнесу та 
права", рік 

закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 010986, 

виданий 
21.05.1996, 

Атестат 
доцента AE 

001000, 
виданий 

24.12.1998, 
Атестат 

професора 
02ПP 003626, 

виданий 
16.06.2005

003454 від 10.03.2004 
року).
Науково-педагогічний 
стаж – 39 років.
Автор і співавтор 
понад 200 праць, в 
тому числі 
монографій, наукових 
статей, підручників, 
посібників, програм.
Викладає дисципліну 
«Латинська мова».
Участь у розробці 
ініціативної теми НДР
- по темі № 110/551- 
Створення реєстру 
цінних рослин парків і 
скверів м. Києва на 
основі 
термінологічних 
стандартів (2017-1019 
р.р.
Участь у роботі 
спецради 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України 
Участь у міжнародних 
наукових проектах:
Міжнародний 
науковий проект 
«Оцінка системи 
моніторингу якості 
освіти в Україні«
Аналітична доповідь 
про стан моніторингу 
якості освіти в Україні 
/ В.Д. Шинкарук, І. І. 
Бабин, Л. М. 
Гриневич, І. Л. 
Лікарчук та ін. – К.: 
МБО «Центр тестових 
технологій і 
моніторингу якості 
освіти», 2011. – 88 с.
Участь в експертних 
радах
Член експертної ради 
з  питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН з  
мовознавства (2008-
2011 р.р.),;
Голова Науково-
методичної 
ради/науково-
методичної комісії 
(філогія, 
мовознавство) з вищої 
освіти МОН (2006-
2009 р.р.),
Заступник голови 
Державної 
Акредитаційної 
комісії (2006-2009 
р.р.),
Член експертної ради 
з  мовознавства МОН 
України (2019-2021 
р.р.)
Захищені дисертації: 
Личук М.І.- -
присуджено науковий 
ступінь кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 
– українська мова
Шутак Л.Б. - 
присуджено науковий 



ступінь кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 
– українська мова
Навчук Г.В. - 
присуджено науковий 
ступінь кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності -
10.02.01 – українська 
мова
Попович Н.М. -- 
присуджено науковий 
ступінь кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 
– українська мова
Ткач А.В. -- 
присуджено науковий 
ступінь кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 
– українська мова
Телеки М.М. -- 
присуджено науковий 
ступінь кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 
– українська мова
Бернацька С.М. -- 
присуджено науковий 
ступінь кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 
– українська мова
Опонування 
дисертацій – понад 
тридцять дисертацій
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії
Науковий керівник  
теми і № 110/551- 
Створення реєстру 
цінних рослин парків і 
скверів м. Києва на 
основі 
термінологічних 
стандартів (2017-1019 
р.р 
Головний редактор 
Міжнародного 
філологічного 
часопису 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України. 
Член редакційної 
колегії Наукового 
вісника “Гуманітарні 
студії” Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / “Педагогіка. 
Психологія. 
Філософія”
Наявність авторських 
свідоцтв та /або 
патентів 
Шинкарук В.Д., 
Вакулик І.І. Паркові 
зони м. Києва як 
елемент проектної 



мережі озеленених 
територій №90078  № 
90080 від  21.06.2019
Шинкарук В.Д., 
Вакулик І.І. Botanic 
garden of National 
university of life and 
environmental sciences 
of Ukraine: now trends 
of design forming № 
90076 від  21.06.2019
Шинкарук В.Д., 
Вакулик І.І. Міське 
середовище і його 
зелені насадження (на 
прикладі ботанічного 
саду НУБІП) № 
90083від  21.06.2019
Шинкарук В.Д., 
Вакулик І.І., Харченко 
С.В., Личук М.І. 
Лінгвістичне 
описування назв 
зелених насаджень на 
основі 
термінологічних 
стандартів   № 91385 
від  07.08.2019
Шинкарук В.Д., 
Харченко С.В. 
Критерії 
лінгвістичного 
описування назв 
зелених насаджень на 
основі 
термінологічних 
стандартів  №84927 
від 28.01.19
Шинкарук В.Д., 
Харченко С.В. 
Методика 
лінгвістичного 
описування назв 
зелених насаджень № 
84926 від 28.01.19
Шинкарук В.Д., 
Вакулик І.І., 
Балалаєва О.Ю. Вікові 
дерева паркових зон  
сучасного мегаполісу 
як засіб комунікації  
№85017 від 29.01.19
Шинкарук В.Д.,  
Вакулик І.І, 
Картосхема 
розташування парків у 
м. Києві  № 84045 від 
02.01.19
Шинкарук В.Д. 
Хрестоматія 
«Розвиток освіти в 
контексті світових 
інтеграційних 
процесів». Автор: 
Шинкарук В.Д. 
(Свідоцтво № 74124 
від 21.08.2017).
Шинкарук В.Д.  
Монографія 
«Словотвірна 
ідентичність 
української 
термінології». Автор: 
Шинкарук В.Д. 
(Свідоцтво № 73506 
від 21.08.2017).
Шинкарук В.Д. 
Науковий твір 
«Державні 
термінологічні 
стандарти України в 



науковому дискурсі: 
проблемні питання». 
Автори: Шинкарук 
В.Д., Харченко С.В.  
(Свідоцтво № 75285 
від 08.12.2017).
Шинкарук В.Д. 
Монографія 
«Синтаксична 
структура речень з 
числівниковим 
компонентом в 
українській мові». 
Автор: Шинкарук В.Д. 
(Свідоцтво № 75276 
від 08.12.2017).
Шинкарук В.Д. 
Підручник «Lingua 
Latina agrobiologica».  
Автори: Шинкарук 
В.Д.,Балалаєва О.Ю., 
Вакулик І.І. 
(Свідоцтво № 75268 
від 08.12.2017). 
 Шинкарук В.Д. 
Науковий твір 
«Оцінний компонент 
в лексичному 
значенні слова» 
(Шинкарук В.Д.) – 
Свідоцтво № 75966 
від 16.01.2018
Шинкарук В.Д. 
Науковий твір «Вплив 
глобалізації на 
формування 
термінологічної 
грамотності в 
ботанічній 
термінології» 
(Шинкарук В.Д., 
Вакулик І.І., 
Балалаєва О.Ю.) – 
Свідоцтво № 83807 
від 19.12.2018
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників 
/посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання
Шинкарук В.Д., 
Методичні 
рекомендації та 
контрольні завдання з 
фонетики латинської 
мови. – Чернівці: 
ЧДУ, 1996. – 20 с.

Шинкарук В.Д., 
Методичні вказівки до 
спецкурсу “Проблеми 
лінгвістики тексту” 
для студентів 
філологічного 
факультету. – 
Чернівці: ЧДУ, 1996 –  
20 с.
Шинкарук В.Д., 
Методичні 
рекомендації та 
контрольні завдання з 
морфології латинської 
мови. – Чернівці: 
ЧДУ, 1997. – 24 с.
Шинкарук В.Д., 
Методичні 
рекомендації та 



контрольні завдання з 
синтаксису латинської 
мови. – Чернівці: 
ЧДУ, 1997. – 29 с.
Шинкарук В.Д., 
Lingua latina. 
Посібник для 
самостійної роботи з 
латинської мови: 
медична термінологія. 
// Чернівці, 1999. – 
118с.
Шинкарук В.Д., 
Практичні завдання з 
морфології сучасної 
української мови. – 
Чернівці: “Рута”, 
2000. – 74 с (у співавт. 
з Рабанюк Л.С., 
Романюк Т.М.).
Шинкарук В.Д., 
Лабораторні завдання 
з синтаксису сучасної 
української мови. – 
Чернівці: “Рута”, 
2000. – 65 с (у співавт. 
з Рабанюк Л.С., 
Романюк Т.М.).
Шинкарук В.Д., 
Методологія та 
методи наукового 
дослідження: робоча 
програма для 
аспірантів денної та 
заочної форм 
навчання. – К.: 
НАКККіМ, 2013. – 32с.
Шинкарук В.Д., 
Організація та 
нормативні засади 
підготовки і захисту 
дисертації: робоча 
програма для 
аспірантів денної та 
заочної форм 
навчання. – К.: 
НАКККіМ, 2013. – 
40с.

Шинкарук В.Д., 
Методика написання, 
оформлення і захисту 
курсової і дипломної 
робіт. -К.: НАКККіМ, 
2013. – 128с. (у 
співавт. з Харченко 
С.В., Бойко В.І.).
Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі 
Всеукраїнських 
студентських олімпіад 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт).
Член організаційного 
комітету та журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
мови на базі 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України  (2017-2019 
р.р.)
Голова журі конкурсів 
«МАН України 
Київської області» з 
філології 



(мовознавство)
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій
Шинкарук В.Д, 
Латинська мова й 
наука: гармонія чи 
конфлікт? Науковий 
вісник Чернівецького 
університету. – Вип. 
21. Романська 
філологія. – Чернівці: 
ЧДУ, 1998. – С.107-111 
(у співавт. з 
Шестаковою Т.Ф, 
Загайською Г.М.).

Шинкарук В.Д  
Основні напрями 
модернізації 
структури вищої 
освіти України. // 
Науково-практичне 
видання «Вища 
школа» Вип. 5 – 2007. 
– С. 3-16.
Шинкарук В.Д  Чи 
визнаватимуть 
дипломи українських 
вишів у Європі?  // 
Голос України. – № 
238. – 2007. – С. 15.
Шинкарук В.Д  Якість 
освіти є справою 
міжнародного 
авторитету країни // 
Голос України - № 
238. – 2007. – C. 13.
Шинкарук В.Д  
Об’єктивність та 
прозорість вступної 
кампанії – вимога 
громади // Голос 
України. – № 134 
(5134). – 26 липня 
2011. – С. 8.
Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або WoS
Шинкарук В.Д. 
Використання Big data 
в освітньому процесі 
сучасного 
університету ⁄  
С.М.Ніколаєнко, В.Д. 
Шинкарук, В.І. 
Ковальчук, А.Б. 
Кочарян // 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання, 2017, Том 
60, № 4, С.239-253. –  
Web of Science 
(Emerging Sources 
Citation Index).

Шинкарук В.Д. 
Дихотомія “культура – 
цивілізація” в англо-
американському і 
західноєвропейському 



науковому дискурсі / 
В.Д. Шинкарук, Г.В. 
Салата, Т.В. Данилова 
// Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. – К.: 
Міленіум, 2018. - №2. 
– С. 82-87. –  Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation Index).

Shynkaruk V. D., 
Kharchenko S. V., 
Zavalnyuk I. Ya. 
"Language-culture" 
dychotomy in formation 
of the mental sphere of 
ethnic consciousness 
and specificity of 
national world 
perception // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. 
№ 1. С. 96–102. –  Web 
of Science (Emerging 
Sources Citation Index).
Шинкарук В.Д., 
Шинкарук О.В. Роль 
Пантелеймона Куліша 
в українському 
культуротворенні  / 
В.Д. Шинкарук, О.В. 
Шинкарук // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. 
№3 . С. . –  Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation Index).  
Шинкарук В.Д. 
Шевченкова 
спадщина  – 
унікальний 
культурний скарб 
українського народу / 
В.Д. Шинкарук, О.В. 
Шинкарук // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. 
№4 . С. . –  Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation Index).
Shynkaruk V., 
Kharchenko S. 
Communicative-
Functional Potential of 
Incentive Modality in 
Psycholinguistic 
Dimension 
(=Комунікативно-
функційний потенціал 
спонукальної 
модальності в 
психолінгвістичній 
проєкції) // 
Psycholinguistics. 
Психолінгвістика. 
Психолингвистика. 
2020. 28 (2).  
Наявність наукових 
публікацій у наукових 



виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
Шинкарук В. Д., 
Пріоритети роботи 
гуманітарно-
педагогічного 
факультету у системі 
професійної 
підготовки фахівців 
НУБіП України // 
Духовність 
особистості: 
методологія, теорія і 
практика: збірник 
наукових праць / гол. 
редактор Г.П. 
Шевченко. – Вип. 1 
(64). – Сєвєродонецьк: 
вид-во СНУ імені 
Володимира Даля, 
2015. – С.324-336.
Шинкарук В. Д., 
Особливості категорії 
предиката кількості у 
структурі диктуму // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / Серія 
“Філологічні науки” / 
Редкол. Ніколаєнко 
С.М. (відп. ред..) та ін. 
- К.: Міленіум, 2015. – 
Вип. 215. – Ч.1. – С.7-
14. 
Шинкарук В. Д. 
Виховання 
господарності 
майбутніх педагогів 
засобами 
продуктивної праці / 
В.Д.Шинкарук // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / Серія 
«Педагогіка. 
Психологія. 
Філософія». –  К.: 
Міленіум, 2015.  – 
Вип. 220. – С. 209–
215.
Шинкарук В.Д. 
Оцінний компонент в 
лексичному значенні 
слова  / 
В.Д.Шинкарук // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / Серія 
“Філологічні науки”. – 
К.: Міленіум, 2016. – 
Вип.248.  – С.6-14.
Шинкарук В. Д. 
Особливості 
дискурсивних 
висловлень з 
недиференційованим 
однобічним 
відношенням частин                                                                     
/ В.Д.Шинкарук // 
Наукові записки 



Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. 
Серія: Філологія 
(мовознавство): 
збірник наукових 
праць. – Вінниця: ТОВ  
«фірма «Плапер», 
2017.– Вип. .  – С.203-
212.
Shynkaruk V.D. 
Discourse with an 
actualized prepositive 
question component / 
V.D. Shynkaruk, O.M. 
Dubovyk // Науковий 
вісник Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / Серія 
“Філологічні науки”. – 
К.: Міленіум, 2018. – 
Вип. 281.  – С. 7-13. 
Шинкарук В.Д., 
Амеліна С.М. Роль 
латинської мови у 
підготовці майбутніх 
філологів // Науковий 
вісник Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Серія 
«Філологічні науки» / 
Редкол.: С. М. 
Ніколаєнко, (відп. 
ред) та ін. – К.: 
Міленіум, 2018. – Вип. 
292. – С.15-19
Шинкарук В.Д. 
Дискурсивні 
висловлення з 
актуалізованим 
препозитивним 
компонентом // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Серія 
«Філологічні науки» / 
Редкол.: С. М. 
Ніколаєнко (відп. ред) 
та ін. – К.: Міленіум, 
2018. – Вип. 292. – 
С.11-18.
Шинкарук В.Д. 
Особливості 
семантичних 
різновидів предикатів 
кількості в латинській 
мові / В.Д. Шинкарук 
// International journal 
of philology. 
Міжнародний 
філологічний часопис. 
10 (2) / 2019. С. 5-12.
Шинкарук В. Д. 
Семантико-
синтаксична 
структура речень з 
числівниковим 
компонентом в 
латинській мові / В.Д. 
Шинкарук // 
International journal of 



philology. 
Міжнародний 
філологічний часопис. 
11 (2) / 2020. С.5-11
Шинкарук В. Д. МД - 
структури з 
підрядними 
з’ясувальними 
відношеннями в 
латинській мові / В.Д. 
Шинкарук // 
International journal of 
philology. 
Міжнародний 
філологічний часопис. 
11 (3) / 2020. С.5-12  
Шинкарук В. Д. 
Особливості 
перехідних МД-
структур із 
з’ясувально-
причиновими 
відношеннями в 
латинській мові / В.Д. 
Шинкарук // 
International journal of 
philology. 
Міжнародний 
філологічний часопис. 
11 (4) / 2020. С.5-11  
Наявність виданого 
підручника чи 
наявність посібника 
або монографії
Шинкарук В. Д., 
Lingua Latina 
iuridicialis. Латинська 
мова для юристів: 
Підручник / 
В.Д.Шинкарук. – 
Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-
т, 2011. – 576с. 
Шинкарук В. Д., 
Lingua Latina. 
Латинська мова для 
гуманітарних 
спеціальностей: 
Підручник / 
В.Д.Шинкарук. – 
Київ: Міленіум, 2020. 
– 532с.
Шинкарук В. Д., 
Основи риторики. 
Посібник  / В.Д. 
Шинкарук, В.М. 
Теслюк. Київ: 
Видавництво: Ліра-К, 
2020. 612с.
Шинкарук В. Д., 
Формально-
синтаксичні та 
функціонально-
семантичні 
особливості окличних 
речень: Монографія. – 
Тернопіль: 
Видавництво Астон, 
2007. – 200 с. (у 
співавт. з Навчук Г.В.).
Шинкарук В. Д., 
Соціальні категорії 
модусу в текстах 
епістолярного жанру: 
Монографія. – Київ; 
Миколаїв: Вид-во 
МАГУ ім. Петра 
Могили, 2007. – 176 с. 
(у співавт. з Телеки 
М.М.).
Шинкарук В. Д., 



Ділове мовлення // 
Навчальний посібник. 
– Видав. «Кондор». – 
К., 2008 р. – 261 с. (у 
співав. Олійник О., 
Гребницький Г.)
Шинкарук В. Д., 
Культура мовлення: 
Навчальний посібник. 
– Миколаїв: Вид-во 
МДГУ ім.. Петра 
Могили, 2008. – 296с. 
. (у співав.Олійник О.).
Шинкарук В. Д., 
Словотвірна 
ідентичність 
української 
термінології: 
монографія / 
А.В.Ткач,. – Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-
т, 2010. – 200с.
Шинкарук В. Д., 
Cинтаксична 
структура речень з 
числівниковим 
компонентом в 
українській мові: 
монографія / Н.М. 
Попович, 
В.Д.Шинкарук. – 
Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-
т, 2011. – 136с.
Шинкарук В. Д., 
Теорія та історія 
соціального 
виховання в 
зарубіжних країнах / 
навчальний посібник 
(для студентів 
напряму підготовки 
«Соціальна 
педагогіка») / В.Д. 
Шинкарук, Р.В. 
Сопівник, І.В. 
Сопівник. – К.: ЦП 
«Компринт», 2015. – 
236с.
Шинкарук В.Д. 
Україна – Польща: 
стратегічне 
партнерство в системі 
геополітичних 
координат: 
монографія / за заг. 
редакцією проф. В.Д. 
Шинкарука. – К.: 
Міленіум, 2017. – 137с.  
Szynkaruk W. 
Ukraińsko-polska 
współpraca 
wdziedzinienaukhuman
istycznych і 
przyrodniczich: 
historiai współczesność 
// pod red prof. 
W.Szynkarukа. – 
Słupsk, 2018. – 173 s.
Шинкарук В.Д., 
Теслюк В.М., 
Ковальчук Т.І. 
Технології соціально-
педагогічної 
діяльності. Київ: 
Міленіум, 2018. 627 с.
Підвищення 
кваліфікації відбулось 
у 2020 році 
(Помарська академія в 
Слупську (Республіка 



Польща) 
Інформація про 
державні нагороди: 
Заслужений 
працівник освіти 
України
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Національна спілка 
журналістів України.
h-індекс - 13, h10-
індекс – 19
h-індекс по Scopus, 
WoS – 1.

71862 Колодіна 
Лариса 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Драгобичський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

7.02030301 
українська 

мова і 
література та 

польська мова і 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026763, 
виданий 

15.12.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028170, 
виданий 

01.07.2014

23 Іноземна мова 
друга 
(польська)

Кандидат 
філологічних наук 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, диплом 
кандидата наук ДК № 
026763 від 15 грудня 
2004 року).
Доцент кафедри 
документознавства та 
інформаційно-
аналітичної діяльності 
(12 ДЦ № 028170 від 
01 липня 2011 року).
Науково-педагогічний 
стаж – 23 роки.
Автор і співавтор 
понад 50 праць, у тому 
числі монографій, 
наукових статей,  
навчально-
методичних 
посібників.
Викладає дисципліну 
«Іноземна мова друга 
(польська)».
Підвищення 
кваліфікації у 2018 
році: 
«Сучасні інноваційні 
методи викладання», 
10-28 вересня 2018 
року, Краківський 
економічний 
університет, 
Республіка Польща, 
сертифікат № 
2011/MSAP/2018.
h-індекс – 2.
Основні наукові праці:
1. Колодіна Л.С. 
Семантичний аспект 
кольору в українських 
та польських 
фразеологізмах. WEB 
OF SCHOLAR. 
Multidisciplinary 
Scientific Journal. 3 
(21), Vol. 4, March 
2018. Warsaw, Poland: 
PS Global Sp. z O.O., 
2018. S. 16-21.
2. Колодіна Л.С. 
Дидактико-методичні 
матеріали до 
навчальної 
дисципліни 
«Польська мова». 
Суб’єктивація процесу 
фахової підготовки: 
теоретичні і практичні 
аспекти : монографія / 
за ред. проф. О.В. 
Малихіна. Київ: ТОВ 



«НВО Інтерсервіс», 
2017. С. 247-313.
3. Колодіна Л. С. 
Інтерференція при 
вивченні польської 
мови як іноземної: 
розпізнання з метою 
уникнення. Молодий 
вчений. №11 (63). К., 
2018. С. 724-728.
4. Колодіна Л. С. 
Розвиток та 
удосконалення 
комунікативних 
навичок студентів, які 
вивчають польську 
мову як іноземну. 
Accent Graphics 
Communications&Publi
shing, Hamilton, 
Canada, 2019. 631-636 
p.
5. Колодіна Л.С. 
Труднощі засвоєння 
граматичної категорії 
роду іменників при 
вивченні польської 
мови як іноземної.  
Молодь і ринок. № 1 
(144). Дрогобич, 2017. 
С. 39-42. 
6. Колодіна Л.С. 
Відмінювання 
числівників у 
польській мові й 
типові помилки 
студентів, які 
вивчають польську як 
іноземну. Збірник 
наукових праць 
«Науковий вісник 
НУБіП України». 
Серія: «Філологічні 
науки». № 276. Київ: 
Міленіум, 2017. С. 12-
20.
7. Колодіна Л.С. 
Перекладознавчий 
аспект англійських 
фразеологізмів. 
Молодь і ринок. №12 
(157). Дрогобич, 2017. 
С.103-108.
8. Колодіна Л.С. 
Андрєєнкова Г.С. 
Казка як 
мотиваційний чинник 
до вивчення 
англійської мови. 
Молодь і ринок. № 6 
(161). Дрогобич, 2018. 
С. 103-107.
9. Колодіна Л.С., 
Ходутіна Т.С. Основні 
принципи перекладу 
текстів офіційно-
ділового стилю з 
англійської та 
української мов. 
Молодь і ринок. № 11 
(166). Дрогобич, 2018. 
С. 60-64.
10. Колодіна Л.С. 
Тренінгові завдання 
як засіб інтеріоризації 
змісту професійної 
підготовки майбутніх 
філологів (на 
матеріалі вивчення 
польської мови – 
рівень А2). Стратегії 



інтеріоризації змісту 
професійної 
підготовки майбутніх 
філологів: теорія і 
практика: монографія 
/ за ред. проф. О.В. 
Малихіна. Київ : ТОВ 
«НВО Інтерсервіс», 
2018. С. 537-589.
11. Колодіна Л.С., 
Лакша К.К. Види 
мовленнєвої 
діяльності студентів 
на заняттях з 
іноземної мови, 
спрямовані на 
розвиток навичок 
говоріння. Молодий 
вчений, 2019. № 9 
(73). С. 384-388.
12. Колодіна Л.С., 
Заман С.С. 
Визначення оцінного 
компонента у 
семантичній структурі 
фразеологічних 
одиниць 
англійської мови. 
Збірник наукових 
праць «Міжнародний 
філологічний 
часопис». №10 (3), 
2019. Київ: Міленіум, 
2020. С. 39-44.
13. Колодіна Л.С., 
Куца І.С. Гендерно 
диференціовані 
антропоніми 
англійської мови та їх 
структурні 
особливості. Науковий 
журнал «Вісник МДУ. 
Серія: Філологія». 
Маріуполь, 2019. С. 
135-141
14. Колодіна Л.С. 
Навчально-
методичний посібник 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Польська мова». 
Київ: НУБіП України, 
2020. 83 с.

131213 Калуга 
Володимир 
Федорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

040301 
Політологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005562, 

виданий 
12.05.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027986, 
виданий 

09.03.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021057, 
виданий 

17 Основи 
світової 
політики

Доктор філософських 
наук (Інституті вищої 
освіти Національної 
академії педагогічних 
наук України) диплом 
доктора наук ДД № 
005562 від 12.05.2016 
р.); доцент (атестат 
доцента 12ДЦ 
№021057 від 
23.12.2008 р.).
Науково-педагогічний 
стаж – 17 років.
Автор понад 300 
публіцистичних і 
науково-
публіцистичних 
статей, у т.ч. у 
закордонних ЗМІ, 
понад 100 наукових 
праць: 12 монографій, 
з них 6 одноосібних та 
6 у співавторстві, 1 
підручника у 
співавторстві; 6 
навчальних 



23.12.2008 посібників, з них 4 
одноосібних та 2 у 
співавторстві, 1 
навчально-
методичного 
посібника у 
співавторстві, 1 
методичних 
рекомендацій у 
співавторстві, 54 
наукових статей, 23 
тез
Викладає дисципліни:
«Основи світової 
політики», 
«Міжнародна 
інформація, 
інформаційні системи 
та технології», 
«Культура та духовно-
релігійні традиції 
країн світу», 
«Політологія», 
«Соціологія», 
«Політологічні 
аспекти державного 
управління», 
«Соціальна та 
гуманітарна 
політика».
Науково-дослідна 
робота "Соціологічний 
моніторинг процесів 
та тенденцій в 
аграрній сфері степу, 
зони Карпат, 
республіки Крим: 
соціально-духовний, 
еколого-
демографічний 
аспекти" № 
держреєстрації 
0107U004096 2007-
2009 рр. Науковий 
керівник – проф. 
Черній А.М. Калуга 
В.Ф. – молодший 
науковий 
співробітник
h-індекс – 3, h10-
індекс – 0
Опонування: 
Мірошниченко 
Дмитро Сергійович; 
Захарчук Ольга 
Ігнатівна; 
Сулєйманова Лія 
Фаритівна
Інформація про 
державні нагороди: 
Відзнака за заслуги 
перед Національним 
аграрним 
університетом, 
листопад 2008 року
Диплом «Фестиваль 
науки – 2016», 2016 
рік.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Поглиблене 
вивчення англійської 
мови» з 29.10.2018 по 



29.03.2019. Загальна 
кількість годин – 150. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/009162-19
2. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Розширення 
можливостей 
наукового пошуку та 
популяризації 
власних досліджень за 
допомогою 
платформи Web of 
Science» з 19 по 22 
грудня 2017 р.
3. Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
стажування на 
кафедрі міжнародних 
відносин факультету 
історії, політології та 
міжнародних відносин 
з 2 по 23 березня 2015 
року. Довідка 1845/к-
20 від 23.03.2015 р.
Основні наукові праці:
1. Калуга В.Ф. (2020). 
Людина як неосяжна 
загадка у світлі 
перманентного 
дискурсу множини 
розгадок // Україна у 
глобальному світі: 
колективна 
монографія / За заг. 
ред. д.і.н. В.В. 
Карпова. Рига: 
Izdevnieciba “Baltia 
Publishing”. С. 22-49.
2. Калуга В.Ф. (2015). 
Змістовність буття 
людини: 
раціональний та 
ірраціональний 
виміри / В.Ф. Калуга. 
– Ніжин : Видавець 
ПП Лисенко М.М. – 
203 с. ISBN 978-617-
640-227-5
3. Калуга В.Ф. (2014). 
Ідентичність та 
самоідентичність в 
соціальному бутті 
людини: від 
конфлікту до єднання 
/ В.Ф. Калуга. – Ніжин 
: Видавець ПП 
Лисенко М.М. – 412 с. 
ISBN 978-617-640-166-
7
4. Калуга В.Ф. (2013). 
Грані самопізнання та 
ідентифікації людини 
/ В.Ф. Калуга. – К. : 
ЦП «КОМПРИНТ». – 
292 с. ISBN 978-966-
2719-86-4
5. Калуга В.Ф. (2011). 
Приречена 
сексуальністю. 
Проблема 



ідентичності людини з 
огляду на її сексуальну 
природу / В.Ф. Калуга. 
– Ніжин : Видавець 
ПП Лисенко М.М. – 
488 с. ISBN 978-617-
640-012-7
6. Калуга В.Ф. (2020). 
Міжнародна 
інформація у 
професійній 
діяльності : 
навчальний посібник 
/ В.Ф. Калуга – Київ : 
НУБіП України. – 188 
с. ISBN 978-617-7878-
21-5 (18,4 ум. др.а.)
7. Калуга В.Ф. (2018). 
Основи світової 
політики: навчальний 
посібник / В.Ф. 
Калуга. – К. : 
Редакційно-
видавничий відділ 
НУБіП України. – 132 
с.
8. Калуга В.Ф. (2015). 
Політологія: 
навчальний посібник 
для студентів 
нефахових 
спеціальностей / В.Ф. 
Калуга. – К. : ПП 
«Директ Лайн». – 182 
с.
9. Калуга В.Ф. (2010). 
Екологія свідомості / 
В.Ф. Калуга – К. : 
Міленіум. – 154 с. 
ISBN 978-966-8063-
87-15
10. Kaluha V.F. (2020). 
Chornobyl 
Phenomenon: 
Catastrophe, 
Experimental Area vs 
Curiousity Object / V.F. 
Kaluha, S.I. 
Uliganets,O.U. 
Dmytruk, L.V. Melnyk, 
T.G. Kupach // Вісник 
Дніпропетровського 
університету. Journal 
of Geology, Geography 
and Geoecology. – 
Дніпро, – 29 (4). 
[Електронний ресурс] 
– Режим доступу : 
http://www.dnu.dp.ua/
visnik/fgg/25
Індексується: Web of 
Science з тому 25, No 2 
(2017)
11. Калуга Володимир. 
(2019). Функціональне 
навантаження 
культури та мистецтва 
у бутті людини з 
огляду на 
екзистенціальний 
прагматизм. 
Філософія освіти. 
Philosophy of 
Education. – Том 24, 
№ 1. – 142-153 с. 
[Електронний ресурс] 
/ В.Ф. Калуга – Режим 
доступу : 
https://philosopheduca
tion.com/index.php/ph
iled/article/view/573/5



23
DOI: 
https://doi.org/10.3187
4/2309-1606-2019-24-
1-142-153
12. Калуга В.Ф. (2018). 
«Конструкція» 
людини з точки зору 
функціонального 
підходу до 
розрізнення її 
колективного та 
індивідуального начал 
/ Філософія 
публічного 
управління. Науково-
практичний журнал. – 
№ 2, 2018. – с.13-19. 
[Електронний ресурс] 
/ В.Ф. Калуга – Режим 
доступу : https://ipk-
education.com/wp-
content/uploads/2019/
06/zhurnal-2-2018-
1.pdf
13. Калуга Володимир. 
(2018). Сексуальність 
як феномен 
(соціального) буття 
людини і предмет 
освітньо-виховного 
дискурсу. Філософія 
освіти. Philosophy of 
Education. Том 23, № 
2, – 163-175 с. 
[Електронний ресурс] 
/ В.Ф. Калуга – Режим 
доступу : 
https://philosopheduca
tion.com/index.php/ph
iled
DOI 
https://doi.org/10.3187
4/2309-1606-2018-23-
2-163-175
14. Kaluha V.F. (2018). 
Features and prospects 
of event tourism in 
Ukraine on the example 
of Transcarpathian 
region. Science and 
Education a New 
Dimension / V.F. 
Kaluha, S.I. Uliganets, 
L.V. Melnyk // 
Humanities and Social 
Sciences. – VI(29), I.: 
178, 2018 Sept. – р. 89-
92. [Електронний 
ресурс] – Режим 
доступу : 
http://seanewdim.com/
uploads/3/4/5/1/34511
564/hum_vi_178_29.p
df
15. Калуга В.Ф. (2018). 
Суть феномену 
«людський фактор» і 
що за ним може 
критися / В.Ф. Калуга 
// Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і природо-
користування 
України. Серія 
«Гуманітарні студії». 
– № 280, – с. 101-106.
16. Калуга В.Ф. (2017). 
Світова політика: від 
сукупності чинників 



до цілісного феномену 
/ В.Ф. Калуга // 
Вісник аграрної 
історії. – К. : ТОВ Тім-
Сервіс. – Випуск 21-22. 
– 243-248 с. 
17. Калуга В.Ф. (2016). 
Явний та прихований 
дуалізм ідентичності 
людини в контексті 
субстанціонального 
підходу / В.Ф. Калуга 
// Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України. / Серія 
«Гуманітарні студії» / 
Редокл.: С.Н. 
Ніколаєнко (відп.ред.) 
та ін. – К. – Вип. 246. 
– С. 13-23. (0,7 ум. 
др.а.)
18. Калуга В.Ф. (2016). 
Самоідентичність як 
атрибут змістовності 
автентичного буття / 
В.Ф. Калуга // Наук. 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія: Філософія / 
ред. колегія : І.Д. 
Пасічник, М.О. 
Зайцев та ін. – Острог 
: Видавництво 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
– Вип. 18. – С. 41-46.

365339 Якушик 
Валентин 
Михайлович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
доктора наук 
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Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз,  
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або WoS
Shynkaruk О. Social 
and cultural bases of 
educational services 
provision and labor 
market ensuring / O. 
Shynkaruk, L. 
Shynkaruk //  Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. – К. : 
Міленіум, 2017. – № 4. 



– С. 42-47. –  Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation Index).
Шинкарук О.В. Роль 
Пантелеймона Куліша 
в українському 
культуротворенні  / 
О.В. Шинкарук, В.Д. 
Шинкарук // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. 
№3 . С. . –  Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation Index).  
Шинкарук О.В. 
Шевченкова 
спадщина  – 
унікальний 
культурний скарб 
українського народу / 
О.В. Шинкарук, В.Д. 
Шинкарук // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. 
№4 . С. . –  Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation Index).
Shulga I., Kalayanov D., 
Shynkaruk O., Shytyi S., 
Ivanov F. Introduction 
of Alternative Sources 
of Energy as a Tool for  
Provision of  
Environmental Human 
Rights. European 
Journal of Sustainable 
Development (2020), 
Vol. 9, N. 1, Roma, Italy. 
P. 141-149. ISSN: 2239-
5938 Doi: 
10.14207/ejsd.2020.v9n
1p141 –  Web of Science 
(Emerging Sources 
Citation Index).
Haraschuk V., Zelinska 
Y., Spasenko V., 
Shynkaruk O. 
Administrative and 
Legal Support 
Challenges of 
Environmental Safety 
Under Globalization. 
European Journal of 
Sustainable 
Development (2020), 9, 
2, Roma, Italy. P. 20 – 
30 ISSN: 2239-5938 
Doi:  
10.14207/ejsd.2020.v9n
2p2– Web of Science 
(Emerging Sources 
Citation Index).

Наявність не менше 
п’яти  наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України

Шинкарук О.В 
Правова охорона 
немайнових прав 
юридичних осіб / О.В. 



Шинкарук // Часопис 
Київського 
університету права / 
Український науково-
теоретичний часопис. 
– К., 2015. – Вип. 2. – 
С. 188-192. 
Шинкарук О.В. Якість 
професійної 
підготовки фахівців – 
невід'ємна вимога до 
вітчизняної вищої 
освіти / О.В. 
Шинкарук  // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / Серія 
«Педагогіка. 
Психологія. 
Філософія». –  К.: 
Міленіум, 2015.  – 
Вип. 220. – С. 215-221.
Шинкарук О.В., 
Вакулик І.І. 
Систематика рослин 
як складова 
міжнародної 
ботанічної 
номенклатури і 
прототип 
стандартизації / 
О.В.Шинкарук, І.І. 
Вакулик // Науковий 
вісник Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / Серія 
“Філологічні науки”. – 
К.: Міленіум, 2017. – 
Вип. 263.  – С. 74-80.
Шинкарук О. В. 
Проблеми 
міжнаціональних 
відносин у творчій 
спадщині 
Пантелеймона Куліша 
/ О.В. Шинкарук, Л.В. 
Шинкарук // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / Серія 
“Філологічні науки”. – 
К.: Міленіум, 2019. – 
Вип. . – С.56-57
Шинкарук О.В. Роль 
Пантелеймона Куліша 
в українському 
культуротворенні  / 
О.В. Шинкарук, В.Д. 
Шинкарук // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. 
№3. С. 63-67.
Шинкарук О.В. 
Шевченкова 
спадщина  – 
унікальний 
культурний скарб 
українського народу / 
О.В. Шинкарук, В.Д. 
Шинкарук // Вісник 



Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. 
№4. С. 35-41. 

Наявність виданого 
підручника чи 
наявність посібника 
або монографії
Шинкарук О.В. 
Цивільно-правова 
охорона ділової 
репутації юридичної 
особи: монографія / 
О.В. Хортюк 
(Шинкарук). – 
Чернівці: ЧНУ, 2012. – 
200с.
Шинкарук О.В. 
Методика написання, 
оформлення і захисту 
курсової і дипломної 
робіт: навч. посібник / 
С. В. Харченко, 
І.В.Сопівник, О. В. 
Шинкарук. – К.: 
Міленіум, 2015. – 229 
с. (Шинкарук О.В. ‒ 48 
с. (3 др. арк.)).
Шинкарук О.В. 
Лінгвістичні основи 
професійної 
комунікації / О.В. 
Шинкарук, М.І. 
Личук, С.В. Харченко. 
– К.: Міленіум, 2016. – 
427с. (Шинкарук О.В. 
– 112 сторінок (8 др. 
арк.)).
Шинкарук О.В. 
Правова охорона 
немайнових прав 
юридичної особи: 
монографія  / О.В. 
Шинкарук.  – К.: 
Міленіум, 2016 – 222с.
Shynkaruk A. V., 
Shynkaruk L.V. 
International legal 
regulation of relations 
in the field of electric 
power industry.  
Monorgaph. / A. V. 
Shynkaruk, L.V. 
Shynkaruk. – Кyiv: 
Мillenium, 2018. – 180 
p.
Szynkaruk A.V.  
Ukraińsko-Polska 
współpraca w 
dziedzinie nauk 
humanistycznych і 
przyrodniczych: 
historia i 
współczesność: 
monografia zbiorowa 
/pod red prof. 
W.Szynkarukа – 
Słupsk, 2018. – 173 s.
Шинкарук О.В., Хвіст 
В.О. Основи 
приватних 
правовідносин. 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ, 2020. 237с.

Участь у міжнародних 
наукових проектах, 



залучення до 
міжнародної 
експертизи
Міжнародний 
науковий проект 
“Оцінка системи 
моніторингу якості 
освіти в Україні”
Наявність не менше 
п’яти авторських 
свідоцтв та /або 
патентів загальною 
кількість два 
досягнення  
Вакулик І.І., 
Шинкарук О.В. 
Латинські терміни, 
вживані у Правилах 
утримання зелених 
насаджень та оцінці  
об’єктів рекреаційного 
навантаження  № 
90081 від 21.06.2019
Вакулик І.І., 
Шинкарук О.В. 
Імплементація 
міжнародних угод 
щодо захисту і 
збереження флори в 
Україні № 90082 від  
21.06.2019
Вакулик І.І., 
Шинкарук О.В. 
Формування 
термінологічної 
грамотності в 
контексті 
лінгвістичного опису 
цінних порід дерев № 
91384 від  07.08.2019
Шинкарук Л., 
Шинкарук О. 
Соціокультурні 
основи надання 
послуг збереження 
ринку праці (англ. 
мовою) №85018  від 
28.01.19
Шинкарук О.В. 
Монографія «Правова 
охорона немайнових 
прав юридичної 
особи». Автор: 
Шинкарук О.В. 
(Свідоцтво № 73493 
від 21.08.2017).
Шинкарук О.В. 
Науковий твір 
«Терміни-синоніми у 
проекції на створення 
реєстру цінних порід 
дерев та кущів» 
(Вакулик І.І., 
Шинкарук О.В.) – 
Свідоцтво № 83803 
від 19.12.2018
Шинкарук О.В. 
Науковий твір «Зелені 
насадження парків і 
скверів Києва: 
проблема 
термінологічної 
номінації» (Вакулик 
І.І., Шинкарук О.В.) –  
Свідоцтво № 83805 
від 19.12.2018
Шинкарук О.В. 
Науковий твір 
«Моніторинг зелених 
насаджень і реєстр 
назв дерев та кущів: 



проблемні питання 
опису» (Вакулик І.І., 
Шинкарук О.В.) – 
Свідоцтво № 83802 
від 19.12.2018

Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників 
/посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
Шинкарук О.В  
Методичні 
рекомендації до 
спецкурсу “Участь 
юридичних осіб у 
цивільному процесі” 
для студентів напряму 
підготовки 7.030401 
“Право” / уклад. А.С. 
Олійник, О.В. 
Шинкарук. – 
К.:НАКККіМ, 2013. – 
82с.
Шинкарук О.В. 
Правознавство: 
робоча програма для 
студентів / уклад. О.В. 
Шинкарук. – 
К.:НАКККіМ, 2013. – 
40с.
Шинкарук О.В. 
Методологія та 
методи наукового 
дослідження: робоча 
програма для 
аспірантів денної та 
заочної форм 
навчання / уклад. В.Д. 
Шинкарук, О.В. 
Шинкарук. – К.: 
НАКККіМ, 2013. – 32с.
Шинкарук О.В. 
Організація та 
нормативні засади 
підготовки і захисту 
дисертації: робоча 
програма для 
аспірантів денної та 
заочної форм 
навчання / уклад. В.Д. 
Шинкарук, О.В. 
Шинкарук. – К.: 
НАКККіМ, 2013. – 
40с.
Шинкарук О.В. 
Методика викладання 
у вищій школі: робоча 
програма для 
аспірантів денної та 
заочної форм 
навчання / уклад. В.Д. 
Шинкарук, О.В. 
Шинкарук. – К.: 
НАКККіМ, 2014. – 
68с.
Шинкарук О.В  
Методичні 
рекомендації з 
укладання 
інформаційних 
документів / 



Шинкарук О.В., 
Харченко С.В. ‒ К. 
:Міленіум, 2015. ‒ 80 
с. (Шинкарук О.В. ‒ 40 
сторінок (2,5 др. 
арк.)).
Shynkaruk O.V.  
Syllabus of the 
discipline "Civil and 
family law" / O.V.  
Shynkaruk // Field of 
knowledge 0101 
"Pedagogical 
Education" / Direction 
of training 6.010106 
"Social pedagogy".  – 
Kyiv, 2015. – 38p.
Шинкарук О.В Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Основи 
приватних 
правовідносин» / О.В. 
Шинкарук, В.О. Хвіст 
// Київ: Міленіум, 
2019. 49с.

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількість не менше 
п’яти публікацій
Шинкарук О.В. Якість 
вищої освіти та її 
правове забезпечення 
в Україні / О.В. 
Шинкарук // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / Серія 
“Педагогіка. 
Психологія. 
Філософія” / Редкол. 
Ніколаєнко С.М. (відп. 
ред..) та ін. - К.: 
Міленіум, 2015. – Вип. 
208. – Ч.2. – С.383-
395. 
Шинкарук О.В. Якість 
професійної 
підготовки фахівців – 
невід'ємна вимога до 
вітчизняної вищої 
освіти / О.В. 
Шинкарук  // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України / Серія 
«Педагогіка. 
Психологія. 
Філософія». –  К.: 
Міленіум, 2015.  – 
Вип. 220. – С. 215-221.
Шинкарук О.В. 
Формування 
правового поля вищої 
освіти / О.В. 
Шинкарук // 
Розвиток сучасної 
освіти: теорія, 
практика, інновації: 



зб. матеріалів ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., Київ, 23-24 
лютого 2017 р. – К.: 
Міленіум, 2017.   – 
С.188-189.
Шинкарук О.В. 
Співробітництво 
України і Республіки 
Польща в галузі 
правових відносин / 
О.В. Шинкарук // 
Україна – Польща: 
стратегічне 
партнерство в системі 
геополітичних 
координат: Зб. 
наукових праць 
міжнар. наук.-практ. 
конф., Київ, 16-17 
березня 2017 р. – К.: 
Міленіум, 2017. – С.77-
78.   

Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Союзу юристів 
України — 
громадської 
організації, що 
об'єднує діячів 
правової сфери 
України.

Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
МАН України 
Київської області;
Київський міський 
нотаріальний округ;

Підвищення 
кваліфікації 
Пройшла стажування 
в Саскачеванському 
унверситеті (Канада), 
Університеті Фоджа 
(Італія); Поморській 
академії в Слупську 
(Республіка Польща) 
та підвищення 
кваліфікації з 
підготовки до 
міжнародних 
Кембриджських 
екзаменів з 
англійської мови 
(отримала сертифікат 
рівня B2)

97641 Христюк 
Світлана 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

інститут 
"Слов'янський 
університет", 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030401 

Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
спеціаліста, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

18 Іноземна мова Кандидат історичних 
наук, 07.00.02 - 
всесвітня історія; 
“Трансформація 
Британської Імперії в 
Співдружність Націй 
(1931-1947рр.)” 
(Київський 
славістичний 
університет, диплом 
кандидата наук ДК № 
057591 від 10 лютого 
2010 року).
Доцент кафедри 
англійської філології 
(Національний 
університет 



"Вищий 
навчальний 

заклад 
Київський 

славістичний 
університет", 

рік закінчення: 
2015, 

спеціальність: 
7.02030302 

мова і 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057591, 
виданий 

10.02.2010, 
Атестат 

доцента AД 
005749, 
виданий 

26.11.2020

біоресурсів та 
природокористування 
України, атестат 
доцента АД № 005749 
від 26 листопада 2020 
року). 
Науково-педагогічний 
стаж – 13 років 7 
місяців.
Автор і співавтор 
понад 40 праць, в тому 
числі монографій, 
наукових статей, 
навчально-
методичних 
посібників, силабусів, 
словника-глосарія, 
електронних 
навчальних курсів.
Викладає дисципліни 
«Іноземна мова 
(англійська)», «Ділова 
іноземна мова».
Участь у розробці 
наукової теми 
кафедри англійської 
філології 
«Індивідуалізація 
навчання професійно-
орієнтованої 
англійської мови: 
компетентнісно-
технологічний 
підхід».
Участь в II 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Пріоритети наукових 
досліджень – 2018: 
теоретична та 
практична цінність, 26 
– 29 червня 2018 року 
в м. Новий Сонч, 
Польща.
Підвищення 
кваліфікації відбулось 
у 2016 році (участь в 
міжнародному 
семінарі “How to 
become a successful 
scientist at the 
international level”, 
June 15-17, 2016, 
Center for Professional 
Personnel 
Development, NULES 
of Ukraine, Iowa State 
University, USA, 
Wroclaw University of 
Environmental and Life 
Sciences, Poland.
Міжнародне науково-
педагогічне 
стажування 
(11.06.2018 р. - 
29.06.2018 р.) за 
програмою 
«Організація 
дидактичного 
процесу, освітні 
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Хмельницкий, 2019, 
94-101с 
Стаття: Рекреаційний 
туризм як засіб 
фізичного виховання 
студентів-аграрників 
віднесених до 
спеціальної медичної 
групи, Отрошко О.В., 
Матвієнко М.І., 
Животенко К:вид-во 
НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, Київ 
2019 – вип. 4 (112)/19 
– с.101 – 105
Футзал в закладах 
вищої освіти. 
Навчально-
методичний посібник 
для науково - 
педагогічних 
працівників кафедр 
фізичного виховання 
та студентів 
неспеціалізованих 
вищих закладів 
освіти, М.П.Костенко, 
В.П.Краснов, 
О.В.Отрошко:.:К.:НУБ
іП України, 2019 - 87 
с.
Здоровязбережувальні
технології: 
оздоровчий фітнес, 
Костенко М.П. 
Отрошко О.В. Краснов 
В.П. К.:НУБіП 
України,2019 – 48 с
Дихальна гімнастика: 
види та комплекси 
вправ. Методичні 
рекомендації для 
самостійних занять 
студентів. О Олена, В 
Краснов, Л Сергій
НУБіП України 2020
Програма тренувань 
студентської збірної 
університету з 
футболу на період 
карантину. М 
Костенко, О. Отрошко

75124 Савицька 
Інна 
Мікловшівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

14 Філософія Кандидат 
філософських наук 
(Національний 
університет імені 
М.П.Драгоманова 
диплом ДК № 004731 
від 17 лютого 2012 р. 
09.00.04. - 
філософська 
антропологія, 
філософія культури)
Доцент кафедри 



ДK 004731, 
виданий 

17.11.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040753, 
виданий 

22.12.2014

філософії - атестат 
доцента 12 ДЦ № 
040753 від 22 грудня 
2014 р.
Завідувач кафедри 
філософії та 
міжнародної 
комунікації
Науково-педагогічний 
стаж – 14 років.
Загальний 
педагогічний стаж – 
30 років
Автор і співавтор 
понад 80 праць, в 
тому числі 
монографій, наукових 
статей, посібників.
Викладає дисципліну 
«Філософія»
Участь у розробці 
ініціативної теми НДР
Керівник ініціативної 
теми «Сучасна 
філософія науки та 
освіти: проблеми 
гуманітарного 
дискурсу» 
(Державний 
реєстраційний номер: 
0116U001882)
Участь у міжнародних 
наукових проектах
Участь в проєкті 
British Council 
«Програма розвитку 
лідерського 
потенціалу 
університетів України 
Фундація лідерства 
для вищої освіти 
(Велика Британія) 
2018-2019 рр.
Керівництво 
студентом, що посів 
призове місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт
Артемчук Єлизавета – 
студентка 3 курсу, 
спеціальність МВ. 
Диплом ІІ ступеню - 
переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
філософії 
https://drive.google.co
m/file/d/1CSLlUQOfur
nHWE3UTGOH7Jqy6x
e8znvn/view
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. «Ділова та 
професійна англійська 
мова та методика 
викладання 
англійською мовою», 
свідоцтво 12 СПВ № 
178057 2017 р.
2. Вища школа 
філософії при 
Інституті філософії ім. 
Г. С. Сковороди НАН 
України. Підвищення 
кваліфікації фахівців з 



філософських 
дисциплін. . Свідоцтво 
12 СПК № 936922/ 
2018 р
3. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, 
«Розширення 
можливостей 
наукового пошуку та 
популяризації 
власних досліджень за 
допомогою 
платформи Web of 
Science», 22.12.2017 р.
4. Закордонне 
стажування, обмін 
досвідом з 
університетом Рідінга 
(University of Reading) 
(Великобританія) 
червень, 2019 р.
5. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної освіти 
«Сучасні підходи до 
методики навчання 
природничих і 
технічних дисциплін» 
(Свідоцтво 
СС00493706/011026 – 
19) листопад 2019 р.
6. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
неперервної освіти - 
курси підвищення 
кваліфікації "Ділова 
англійська мова", - 
вересень - грудень 
2020 р. (свідоцтво)
7. Міжнародний 
інформаційний 
тиждень програми ЄС 
Еразмус + м. Київ, 
березень 2020. 
(сертифікати)
8. Міжнародний 
інформаційний 
тиждень Програми ЄС 
Еразмус+, Київ, КНУ 
ім.Т.Шевченка. 5-9 
листопада 2019. 
(сертифікати)
9. Підвищення 
кваліфікаціі на 
онлайн вебінарах з 
Web of Science, 
Clarivate Analytics, 
Web of Science 
Platform грудень, 
2020. (сертифікати0
10. Закордонне 
стажування та 
підвищення 
кваліфікації в 
Академії Поморський 
м.Слупськ, Республіка 
Польща. Наказ №186 
від 12.11.2020 р.
Інформація про 
державні нагороди:
2017 р. – Подяка МОН 
України



2020 - Грамота МОН 
України
h-індекс - 4, h-10-
індекс – 1
Основні наукові праці:
Посібники:
1. Філософія науки та 
інноваційного 
розвитку / За ред. 
Чекаля Л.А. К., 2017. 
2. Філософія науки та 
інноваційного 
розвитку. 
Хрестоматія. Частина 
ІІ. / За ред. Чекаля 
Л.А. - К.: Ніжин: 
Видавець ПП Лисенко 
М.М., 2017. 400 с. 
3. Філософія освіти / 
За ред. Чекаля Л.А. / 
Рекомендовано МОН 
України (лист /11 -
4598 від 31.03.2014). – 
Київ - Ніжин: 
Видавець Лисенко 
М.М. - К., 2017. 
4. Філософія: 
Навч.посібник для 
аспірантів / Чекаль 
Л.А., Культенко В.П., 
Савицька І.М., Супрун 
А.Г. Кичкирук Т.В. - 
К.: ТОВ «ЦП 
«Компринт», 2017. – 
420 с.
5. Філософія освіти: 
навч.посібник. Чекаль 
Л.А., Гейко С.М., 
Савицька І.М.та ін. – 
К.: Міленіум, 2017. – 
664 с.
6. Логіка: навчальний 
посібник / І. В. 
Богдановський, О. Г. 
Льовкіна, І. М. 
Савицька. – Ірпінь: 
Університет ДФС 
України, 2020. – 310 с.
Монографії:
1. Концепт 
природного права в 
контексті аналізу 
транзитивних 
суспільств. Культенко 
В.П., Савицька І.М., 
Супрун А.Г.: 
Монографія. Київ 
"Міленіум", 2017. – 
448 с.
2. Людина, 
суспільство, держава у 
філософському 
дискурсі: історія та 
сучасність: 
Монографія. Київ 
"Міленіум", 2018. - 7 
д.а.
3. Проблеми і 
перспективи 
сучасного 
мегасуспільства в 
контексті 
гуманітарного 
дискурсу: колективна 
монографія за 
результатами 
ініціативної теми 
кафедри філософії. // 
Гейко С.М., Горбатюк 
Т.В., Савицька І.М. та 
ін. - К. Міленіум. – 



2020. - 209 с. 
Словники:
«Філософія: терміни, 
поняття. 
Енциклопедичний 
словник-довідник», 
наук. ред. докт. 
філософ. н., проф. 
В.Л. Петрушенко. - 
Львів: «Новий Світ-
2000», 2020. - 520 с.
Статті:
1. Сучасні проблеми 
філософії освіти в 
контексті традицій та 
інновацій // Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені ВН 
Каразіна. Серія 
«Теорія культури і 
філософія науки». – 
2016. – С.125-129.
2. The development of 
the human capital as a 
factor in the formation 
of the innovative 
economy model: 
Bratislava, 15-18 March 
2016.-K.: LLC “NVP” 
Interservice” // Modern 
scientific researches 
and developments: 
theoretical value and 
practical results: 
materials of 
international scientific 
practical conference. – 
2016/3/18. - p. 79-80
3. Постановка 
проблеми свободи у 
християнській 
філософії епохи 
середньовіччя // 
Науковий вісник 
НУБіП України. Серія: 
Гуманітарні студії. – 
2017. - №/12/7. – 
Випуск 274. – С. 7-15.
4. Трансформація 
парадигми філософії 
освіти в сучасних 
умовах // Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна, серія 
«Теорія культури і 
філософія науки». – 
2017. – Вип. № 56. – 
С. 60-63.
5. Пошук шляху 
звільнення та 
гармонійного 
існування в індійській 
філософії // Ministry 
Of Education And 
Science Of Ukraine Mp 
Dragomanov National 
University Of 
Pedagogy.- 2017. – С. 
137-140.
6. Інтерпретація 
феномену свободи в 
філософії Іммануїла 
Канта // Гілея: 
науковий вісник: 
збірник наукових 
праць. / Гол. ред. В.М. 
Вашкевич. – 2017. - 
Вип. 123. – С.78-82. 



http://nbuv.gov.ua/ 
UJRN/gileya_2017_123
_37
7. Філософсько-етичні 
аспекти свободи як 
звільненої свідомості 
// Науковий вісник 
НУБіП України. Серія: 
Гуманітарні студії. – 
2018. - №12/25
8. Сучасний 
університет через 
призму нової 
філософії освіти // 
Науковий вісник 
НУБіП України. Серія: 
Гуманітарні студії. – 
2018. - №7/23.
9. «Освітнє лідерство 
як виклик сучасної 
філософії» Advances of 
Science. Proceedings of 
articles the 
international scientific 
conference. Czech 
Republic, Karlovy Vary- 
Ukraine, Kyiv,28 
September, 2018 - С. 
1758 - 1763.
10. The phenomenon of 
freedom in the 
philosophy of ancient 
east. «Гуманітарні 
студії: педагогіка, 
психологія, 
філософія» № 10(4) 
(2019) С. 127-130 
http://journals.nubip.e
du.ua/index.php/Pedag
ogica/article/view/1383
4
11. Соціальна 
епістемологія як 
можливість 
розв’язання сучасних 
проблем наукового 
пізнання. Науковий 
журнал «Гуманітарні 
студії: педагогіка, 
психологія, 
філософія» 2020 р., 
№4. С.135-140. 

109496 Піскунова 
Лариса 
Едуардівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
захисту 
рослин, 

біотехнологій 
та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  
Агроекологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 017562, 
виданий 

12.02.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029943, 
виданий 

19.01.2012

17 Безпека 
життєдіяльност
і

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16 – 
екологія. Тема 
дисертації: 
«Екотоксикологічне 
обґрунтування 
застосування 
пестицидів при 
вирощуванні зернових 
культур за різними 
технологіями в умовах 
Лісостепу України»
Атестат доцента 12 ДЦ 
№ 029943.

Підвищення 
кваліфікації:
Проходження 
тренінгу Товариства 
Червоного Хреста 
України з першої 
допомоги, який 
включає: 
1.Міжнародний рух; 2. 
Відновне положення; 
3. Серцево- легенева 
реанімація; 4. 



Кровотечі; 5. Рани. 
СЕРТИФКАТ №01597 
від 12.01.19 
Підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
прцівниківзакладів 
вищої освітиза 
програмою: 
«Інформаційне і 
телекомунікаційне 
забезпечення 
навчального процесу: 
Інструменти 
дистанційного 
навчання» 
Сертифікат№СС00493
706/000984-20 (19.10-
30.10.20)
Піскунова Л.Е. 
Безпека 
життєдіяльності/ / 
Піскунова Л.Е., 
Прилипко В.А. 
Підручник для 
студентів вищих 
закладів освіти 
України І-ІV рівнів 
акредитації в галузі 
знань «Природничі 
науки» К.: 
КОМПРИНТ, 2015. – 
321с. (рішення Вченої 
ради університету,від 
03.06.2011)
ПіскуноваЛ.Е. 
Безпека праці та 
життєдіяльності: 
[Підручник]/ 
Піскунова Л.Е., 
Прилипко В.А., Зубок 
Т.О. К.: ЦП 
"Компринт", 2017.- 
444с - 28,8 др. арк.
Піскунова Л.Е. 
Особливості 
викладання 
нормативної 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» для 
студентів ОКР 
«Бакалавр»  
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України» / 
Л.Е.Піскунова // ХІV 
Міжнародна науково-
методична 
конференція «Безпека 
життя і діяльності 
людини – освіта, 
наука, практика» 21-
22 травня 2015 р.: 
стаття доп. – 
Харківський 
національний 
університет імені О.М. 
Бектова, 2015. – 
Вип.120(1). – с.137-
140.
Піскунова Л.Е. Аналіз 
статистичної оцінки 
уражаючих факторів 
довкілля студентами в 
період зростання 
надзвичайних 
ситуацій соціально-
політичного характеру 
/ Піскунова Л.Е. // 



міжнародна науково - 
практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
моделювання ризиків 
і загроз виникнення 
надзвичайних 
ситуацій на об’єктах 
критичної 
інфраструктури» 20-
21 квітня 2015р. 
Український науково-
дослідний інститут 
цивільного захисту 
(УкрНДІЦЗ), Україна; 
науково-дослідний 
центр інноваційних 
технологій УкрНДІЦЗ 
− Режим доступу: 
http://www.sworld.com
.ua/index.php/ru/agric
ulture-114/agriculture-
animal-husbandry-and-
forestry-114/21712-114-
571
 Пискунова Л.Э. 
Особенности 
преподавания 
нормативной 
дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
для студентов ОКР 
«Бакалавр» 
Национального 
университета 
биоресурсов и 
природопользования 
/Пискунова Л.Э.//  
Medzinárodná vedecko-
odborná konferencia. 
Sociálno-psychologické 
aspekty utvárania 
osobnosti príslušníkov 
ozbrojených síl, 
bezpečnostných a 
záchranných zborov. 
Akadémia ozbrojených 
síl gen. M. R. Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši, 
22.–23. október 2015.  
– С. 229-234. 
Піскунова Л.Е. 
Особливості 
викладання 
нормативної 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» для 
студентів ОКР 
«Бакалавр»  
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України» / 
Л.Е.Піскунова // ХІV 
Міжнародна науково-
методична 
конференція «Безпека 
життя і діяльності 
людини – освіта, 
наука, практика» 21-
22 травня 2015 р.: 
стаття доп. – 
Харківський 
національний 
університет імені О.М. 
Бектова, 2015. – 
Вип.120(1). – с.137-
140.
Піскунова Л.Е. Аналіз 



статистичної оцінки 
уражаючих факторів 
довкілля студентами в 
період зростання 
надзвичайних 
ситуацій соціально-
політичного характеру 
/ Піскунова Л.Е. // 
міжнародна науково - 
практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
моделювання ризиків 
і загроз виникнення 
надзвичайних 
ситуацій на об’єктах 
критичної 
інфраструктури» 20-
21 квітня 2015р. 
Український науково-
дослідний інститут 
цивільного захисту 
(УкрНДІЦЗ), Україна; 
науково-дослідний 
центр інноваційних 
технологій УкрНДІЦЗ 
− Режим доступу: 
http://www.sworld.com
.ua/index.php/ru/agric
ulture-114/agriculture-
animal-husbandry-and-
forestry-114/21712-114-
571
Пискунова Л.Э. 
Особенности 
преподавания 
нормативной 
дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
для студентов ОКР 
«Бакалавр» 
Национального 
университета 
биоресурсов и 
природопользования 
/Пискунова Л.Э.// 
Medzinárodná vedecko-
odborná konferencia. 
Sociálno-psychologické 
aspekty utvárania 
osobnosti príslušníkov 
ozbrojených síl, 
bezpečnostných a 
záchranných zborov. 
Akadémia ozbrojených 
síl gen. M. R. Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši, 
22.–23. október 2015.  
– С. 229-234. 
Піскунова Л.Е. 
Фізична культура як 
один із факторів 
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сучасної молоді/ 
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Костенко М.П., 
Гордєєва С.В. 
Науковий часопис 
Національного 
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Драгоманова. Серія 
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педагогічні проблеми 
фізичної 
культури/фізична 
культура і 
спорт/»36.Вип. 
6(62)15. – С.50-53.
Особливості 
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праці та 
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природокористування 
України Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет конференція 
«Інноваційні аспекти 
систем безпеки праці, 
захисту 
інтелектуальної 
власності» 21-23 
березня 2018. – С.114-
118.
Піскунова Л.Е. 
Розвиток фізичної 
культури  - як один із 
принципів безпечної 
життєдіяльності 
сучасної молоді./ 
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Костенко М.П. 
Науковий вісник 
Академії безпеки та 
основ здоров’я. 
Збірник наукових 
праць. Спеціальний 
випуск: «Нові 
тенденції в безпеці. 
Безпека спорту» - 
Київ: ЦП 
«Компринт», 2018. – 
С.131-138. 
L.E.Piskunova. Analysis 
of statistical assessment 
of domestic factors of 
environment by 
students in period of 
growth of emergency 
situation of socio-
political character./ 
L.E.Piskunova,T.O.Zub
ok,yu.V.Sukhomlin- 
Науковий вісник 
НУБіП України. Серія: 
техніка та енергетика 
АПК. – Київ,2018. – 
Вип. 282. – С.268-279
Л.Е. Піскунова, 
Актуальність, 
проблеми та 
суперечності різних 
форм дистанційного 
навчання при 
викладанны 
дисциплыни «Безпека 
життэдыяльності» 
Л.Е. Піскунова, Т.О. 
Зубок, Machinery & 
Energetics. Journal of 
Rural Production 
Research. Kyiv. 
Ukraine. 2020, Vol. 11, 
No 2, 81-86  ISSN 
2663-1334 (print), ISSN 
2663-1342 (online), 
www.journals.nubip.ed
u.ua/index.php/Tekhni
ca
1. Робочий зошит з 
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життєдіяльності" для 
студентів напряму 
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"Екологія охорона 



навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування
" - К.:КОМПРИНТ,  
2015.
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дисципліни "Безпека 
життєдіяльності" для 
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К.:КОМПРИНТ,  2019.
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V.Bondar  Hanbook for 
the practical study of 
course "Labor safety 
and vital activity" for of 
English groups - К.: ЦП 
"Компринт", 2017.-
115с 
4. Піскунова Л.Е. 
БЕЗПЕКА 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 
Методичні 
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практичного 
вивчення дисципліни 
для студентів ОКР 
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КОМПРИНТ. 2017 
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Навчально-
методичною радою 
факультету захисту 
рослин, біотехнологій 
та екології (протокол 
№_4_від _24.10.19 
р.).
5. Піскунова Л.Е. 
РОБОЧИЙ ЗОШИТ 
для вивчення та 
проведення 
практичних робіт з 
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ПРАЦІ  ТА 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
студентами денної та 
заочної форми 
навчання(Рекомендов
ано  Навчально-
методичною радою 
факультету захисту 
рослин, біотехнологій 
та екології (протокол 
№ __8_від _02.24.19 
р.).) К.: КОМПРИНТ. 
2017. 
Л.Е. Піскунова, В.І. 
Бондарь БЕЗПЕКА 
ПРАЦІ ТА 
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практичного 
вивчення дисципліни 
для студентів напряму 
підготовки освітнього 
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6.040106 «Екологія, 
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навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування 
»(англійською мовою)  
Київ – КОМПРИНТ, - 
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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

АіВ8 Здатність 
виважено 
дотримуватися 
чинних норм і 
правил та 
професійної етики, 
не піддаючи загрозі 
інтереси 
інституту, до 
якого належить 
інкорпорований 
фахівець

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного моде-
лювання й трансформації 
вправляння, копі-ювання, 
наслідування, моделювання, 
діалек-тики, аналітичний

Екзамен

Етнокультурологія компаративний аналіз, 
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копіювання, наслідування, 
моделювання, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, дедукція, індукція

Екзамен

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен
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та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Дипломатичний 
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аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 
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Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен



Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

аналітичний, формально-
логічний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Порівняльне 
конституційне та 
міжнародне публічне 
право

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Культурні та духовно-
релігійні традиції 
країн світу

компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Міжнародне приватне 
право

індукція, дедукція, 
компаративістський, 
історичності. вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Фізичне виховання вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
евристичного пошуку

Екзамен

Безпека 
життєдіяльності

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
експеримент, 
спостереження, опис

Екзамен

УН21 Надавати 
характеристику 
зовнішньополітичн
ої діяльності країн 
Західної Європи та 
Північної Америки, 
виявляти спільні 
та відмінні риси у 
зовнішньополітичн
ій діяльності 
держав регіону. 
Давати 
характеристику 
зовнішньополітичн
ої діяльності країн 
ЦСЄ та ПСЄ, 
виявляти спільні 
та відмінні риси у 
зовнішньополітичн
ій діяльності 
держав регіону

Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
індукція, дедукція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

УН20 
Послуговуватися в 
поточному 
існуванні та 
діяльності 
критичним 
мисленням, 
спираючись на 
апробовані 
здоровим глуздом 
правила і принципи, 
сформовані в ході 
суспільної 
практики; 
послідовно та 
аргументовано 
формувати і 
висловлювати 
бачення з того чи 

Логіка аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, 
дедукція, індукція

Екзамен

Філософія компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
дедуктивний, індуктивний, 
формально-логічний, 
трансцендентальної 
діалектики

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 

Екзамен



іншого предмету осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

УН19 Володіти 
культурою 
діалогічного та 
політологічного 
мовлення; 
здійснювати 
структурно-
стилістичний 
аналіз і корегувати 
тексти відповідно 
до норм української 
літературної мови

Фізичне виховання вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
евристичного пошуку

Залік

Практичний курс 
галузевого перекладу

метод лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний, 
пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, діалектики, 
аналітичний

Екзамен

Іноземна мова вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
дослідницький

Екзамен

Іноземна мова друга 
(польська)

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
дослідницький

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(латинська)

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
дослідницький

Екзамен

УН18 
Аргументовано та 
послідовно 
обстоювати 
історичну 
закономірність 
існування 
української 
державності, 
враховувати в 
практичній 
активності 
висновки, винесені з 
осмислення 
особливостей 
становлення 
української 
держави

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Історія української 
державності 

екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративний аналіз

Екзамен

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен

УН17 Аналізувати 
етнокультурну 
спадщину та 

Культурні та духовно-
релігійні традиції 
країн світу

компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 

Екзамен



набутки, 
послуговуватися 
знаннями про 
особливості тієї чи 
іншої етнічної 
культури у процесі 
взаємодії з її 
носіями

ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

УН16 Надавати 
консультаційні 
послуги, 
здійснювати 
всебічний аналіз 
аграрного сектору 
та міжнародного 
ринку 
сільськогосподарськ
ої продукції і 
супутніх товарів 
та послуг

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

УН14 Здійснювати 
дослідження, 
систематизацію, 
аналіз, а також 
узагальнювати 
зібрані дані про 
географічне 
положення країн, 
природу, 
культурно-
історичні 
особливості 
народонаселення, 
політичний устрій 
та провідні 
економічні галузі 
світових держав 
та країн регіону

Країнознавство вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
системний, структурування

Екзамен

Політична географія 
країн світу

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, формально-
логічний, дедукція

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

Культурні та духовно-
релігійні традиції 
країн світу

компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

УН13 Аналізувати 
конкретні події 
міжнародних 
інформаційних 
відносин та на їх 
підставі робити 
аргументовані 
висновки та 
рекомендації

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-

Екзамен



логічний

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

УН12 Оперувати 
інформаційними 
потоками, 
використовувати 
новітні технології 
роботи з 
інформацією, 
здійснювати аналіз 
відносин, що 
існують між 
суб’єктами 
міжнародного 
права

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Вступ до спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
проективне конструювання, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

УН11 Формувати 
компетентну 
думку щодо 
корегування 
соціальних 
процесів, 
упорядкування 
соціальних 
спільнот, 
проводити 
соціометричні 
дослідження та 
інтерпретувати їх 
результати

Основи соціального 
проектування

конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

УН8 Здійснювати 
аналіз 
дипломатичної 
діяльності акторів 
міжнародних 
відносин в процесі 
дво- та 
багатосторонньої 
дипломатії, 
вирішувати 
політико-
управлінські, 
організаційно-
правові, 
інформаційно-
аналітичні, кадрові 
та інші завдання в 
рамках 
професійного 
забезпечення 
діяльності 
державних органів 
зовнішніх зносин 
щодо реалізації 
зовнішньополітичн
их інтересів 
України

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Вступ до спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
проективне конструювання, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен



Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

УН10 Виявляти 
роль 
гуманітарного 
чинника у кожній 
конкретній 
ситуації та у 
світовому 
масштабі, 
визначатися з 
особливостями 
його джерел та 
способами і 
шляхами 
нейтралізації його 
дії або скерування у 
бажане русло

Філософія компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
дедуктивний, індуктивний, 
формально-логічний, 
трансцендентальної 
діалектики

Екзамен

Фізичне виховання вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
евристичного пошуку

Залік

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

аналітичний, формально-
логічний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

УН9 
Встановлювати 
сутність та 
причини і 
обставини 
формування 
системи інтересів 
суб’єктів 
міжнародних 
відносин і шляхи їх 
реалізації на 
міжнародній арені

Філософія компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
дедуктивний, індуктивний, 
формально-логічний, 
трансцендентальної 
діалектики

Екзамен

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен

Логіка аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, 
дедукція, індукція

Екзамен

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен



Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

Вступ до спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
проективне конструювання, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Основи соціального 
проектування

конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Культурні та духовно-
релігійні традиції 
країн світу

компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен

УН15 Аналізувати 
особливості 
міжнародних 
відносин і 
зовнішньої 
політики з 
урахуванням 
історичного 
досвіду, 
національно-
державних 
інтересів суб’єктів 
міжнародних 
відносин та права

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

Теорія та історія аналітичний, формально- Екзамен



держави, права і 
політичних вчень

логічний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Порівняльне 
конституційне та 
міжнародне публічне 
право

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Міжнародне приватне 
право

індукція, дедукція, 
компаративістський, 
історичності. вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

УН22 Давати 
характеристику 
зовнішньополітичн
ої діяльності країн 
пострадянського 
простору, 
виявляти спільні 
та відмінні риси у 
зовнішньополітичн
ій діяльності 
держав регіону

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

УН24 Вміти 
організовувати та 
проводити 
масштабні 
зовнішньополітичн
і заходи, в тому 
числі, конференції 
форуми тощо, 
вміти складати 
програму 
міжнародних 
візитів

Дипломатичний 
протокол і етикет

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

УН25 Знатися на 
особливостях 
підготовки ділових 
міжнародно-
правових 
документів, вміти 
вести 
дипломатичне 
листування

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, діалектики, 
аналітичний

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 

Екзамен



наслідування, моделювання, 
аналітичний

Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

аналітичний, формально-
логічний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Порівняльне 
конституційне та 
міжнародне публічне 
право

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Міжнародне приватне 
право

індукція, дедукція, 
компаративістський, 
історичності. вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

КОМ1 Здатність 
оперативно 
знаходити 
необхідну 
інформацію та 
доводити 
систематизовану 
аналітичну думку 
до реципієнта

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Країнознавство вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
системний, структурування

Екзамен

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
індукція, дедукція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Європейський Союз в 
міжнародних 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 

Екзамен



відносинах проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен

Вступ до спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
проективне конструювання, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Основи світової 
політики

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблем, 
моделювання, бесіда, 
мозкового штурму 

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, діалектики, 
аналітичний

Екзамен

Етнокультурологія компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, дедукція, індукція

Екзамен

КОМ2 Уміння 
налагоджувати 
комунікативні 
зв’язки і канали, 
здатність 
управляти 
інформаційними 
потоками

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен



Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
індукція, дедукція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

Політична географія 
країн світу

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, формально-
логічний, дедукція

Екзамен

Основи соціального 
проектування

конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Практичний курс 
галузевого перекладу

метод лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний, 
пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Залік, екзамен

Іноземна мова вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
дослідницький

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(польська)

Залік, екзамен проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Іноземна мова друга 
(латинська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Екзамен

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

КОМ3 Здатність 
формувати і 
підтримувати 
бажаний імідж, 
власний та 
організації чи 
інституту 
(держави)

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, діалектики, 
аналітичний

Екзамен



Філософія компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
дедуктивний, індуктивний, 
формально-логічний, 
трансцендентальної 
діалектики

Екзамен

Етнокультурологія компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, дедукція, індукція

Екзамен

Історія української 
державності 

екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративний аналіз

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

КОМ4 Уміння 
формувати 
позитивне 
враження, 
оперувати 
інформаційними 
матеріалами у 
відповідності до 
поставленої мети 
та завдань і з 
огляду на наявні 
умови та 
обставини

Історія української 
державності 

екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративний аналіз

Екзамен

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен

Логіка аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, 
дедукція, індукція

Екзамен

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Дипломатичний 
протокол і етикет

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен



Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Культурні та духовно-
релігійні традиції 
країн світу

компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Основи соціального 
проектування

конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

КОМ5 Здатність 
протистояти 
маніпулятивним 
впливам, уміння 
викликати довіру у 
споживача 
інформації або 
сторони взаємодії

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
індукція, дедукція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен



Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

Основи соціального 
проектування

конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Міжнародне приватне 
право

індукція, дедукція, 
компаративістський, 
історичності. вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Основи світової 
політики

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблем, 
моделювання, бесіда, 
мозкового штурму 

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

Країнознавство вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
системний, структурування

Екзамен

Порівняльне 
конституційне та 
міжнародне публічне 
право

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Фізичне виховання вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
евристичного пошуку

Залік

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 

Екзамен



схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Безпека 
життєдіяльності

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
експеримент, 
спостереження, опис

Екзамен

Філософія компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
дедуктивний, індуктивний, 
формально-логічний, 
трансцендентальної 
діалектики

Екзамен

Етнокультурологія компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, дедукція, індукція

Екзамен

Історія української 
державності 

екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративний аналіз

Екзамен

КОМ6 Уміння 
чітко, ясно 
формулювати 
думку, враховуючи 
особливості 
респондента 
(фахівця, нефахівця 
тощо)

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

Дипломатичний 
протокол і етикет

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Політична географія 
країн світу

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, формально-
логічний, дедукція

Екзамен

Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

аналітичний, формально-
логічний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Порівняльне аналітичний, формально- Екзамен



конституційне та 
міжнародне публічне 
право

логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Міжнародне приватне 
право

індукція, дедукція, 
компаративістський, 
історичності. вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Практичний курс 
галузевого перекладу

метод лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний, 
пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(польська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(латинська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Екзамен

Іноземна мова вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
дослідницький

Залік, екзамен

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен

Країнознавство вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
системний, структурування

Екзамен

Філософія вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
евристичного пошуку

Екзамен

Логіка аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, 
дедукція, індукція

Екзамен

Безпека 
життєдіяльності

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
експеримент, 
спостереження, опис

Екзамен



Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, діалектики, 
аналітичний

Екзамен

Етнокультурологія компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, дедукція, індукція

Екзамен

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

АіВ1 Здатність 
підтримувати свій 
фаховий, діловий, 
функціональний 
стан, стримувати 
або чинити опір 
емоційним 
збуренням, 
маніпулятивним 
та іншим 
деструктивним 
впливам

Безпека 
життєдіяльності

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
експеримент, 
спостереження, опис

Екзамен

Фізичне виховання вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
евристичного пошуку

Екзамен

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, діалектики, 
аналітичний

Екзамен

Історія української 
державності 

екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративний аналіз

Екзамен

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
індукція, дедукція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен



Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Політична географія 
країн світу

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, формально-
логічний, дедукція

Екзамен

Основи світової 
політики

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблем, 
моделювання, бесіда, 
мозкового штурму 

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

Вступ до спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
проективне конструювання, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

АіВ2 Здатність 
вчиняти чітко 
продумані 
системні 
професійні дії, 
утримуючись від 
провокативних, 
авантюрних 
кроків, не 
допускаючи 
відступу від вимог 
щодо 
ефективності 
діяльності

Основи соціального 
проектування

конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
індукція, дедукція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

Історія української 
державності 

екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративний аналіз

Екзамен

Міжнародні відносини вправляння, копіювання, Екзамен



та світова політика наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

АіВ3 Здатність 
утримуватися від 
спокус, дії інших 
провокативних 
факторів, 
спрямованих на 
встановлення 
контролю шляхом 
подальшого 
шантажу, підкупу 
абощо

Філософія компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
дедуктивний, індуктивний, 
формально-логічний, 
трансцендентальної 
діалектики

Екзамен

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен

Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

аналітичний, формально-
логічний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Порівняльне 
конституційне та 
міжнародне публічне 
право

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Міжнародне приватне 
право

індукція, дедукція, 
компаративістський, 
історичності. вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Культурні та духовно-
релігійні традиції 
країн світу

компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Дипломатичний 
протокол і етикет

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен



АіВ4 Здатність до 
гнучкості у 
прийнятті рішень 
та їх реалізації, 
вміння 
прораховувати 
наслідки власних 
та корпоративних 
рішень з огляду на 
середньо- та 
довгострокову 
перспективу

Філософія компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
дедуктивний, індуктивний, 
формально-логічний, 
трансцендентальної 
діалектики

Екзамен

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен

Дипломатичний 
протокол і етикет

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Основи соціального 
проектування

конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

АіВ5 Здатність 
оперативно 
адаптуватися до 
нових, складних або 
кризових умов 
діяльності

Етнокультурологія компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, соціально-

Екзамен



антропологічного колажу та 
монтажу, дедукція, індукція

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
індукція, дедукція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

Практичний курс 
галузевого перекладу

метод лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний, 
пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Залік, екзамен

Іноземна мова вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
дослідницький

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(польська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(латинська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

АіВ6 Здатність 
ефективно 
демонструвати 
рівень власного 
професіоналізму 
та 
поінформованості

Вступ до спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
проективне конструювання, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Політична географія 
країн світу

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 

Екзамен



конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, формально-
логічний, дедукція

Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

аналітичний, формально-
логічний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Основи світової 
політики

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблем, 
моделювання, бесіда, 
мозкового штурму 

Екзамен

Практичний курс 
галузевого перекладу

метод лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний, 
пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Залік, екзамен

Іноземна мова вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
дослідницький

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(польська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(латинська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Екзамен

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен

Країнознавство вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
системний, структурування

Екзамен

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 

Екзамен



плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Логіка аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, 
дедукція, індукція

Екзамен

АіВ7 Здатність 
брати на себе 
відповідальність, 
виявляти 
ініціативність, 
досягати 
поставленої мети

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного моде-
лювання й трансформації 
вправляння, копі-ювання, 
наслідування, моделювання, 
діалек-тики, аналітичний

Екзамен

Історія української 
державності 

екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративний аналіз

Екзамен

Логіка аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, 
дедукція, індукція

Екзамен

Країнознавство вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
системний, структурування

Екзамен

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

УН23 
Орієнтуватися в 
специфічних 
особливостях 
різних видів 
міжнародного 
туризму, роботі 
та факторах 
особливостей 
розвитку і 
територіальної 
організації 
туристських 
комплексів країн 
світу

Фізичне виховання вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
евристичного пошуку

Залік

Країнознавство вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
системний, структурування

Екзамен

Безпека 
життєдіяльності

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
експеримент, 
спостереження, опис

Екзамен

УН7 Провадити 
аналіз внутрішніх і 
зовнішніх факторів 
та їх впливу на 
дипломатичну 

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-

Екзамен



політику і 
діяльність 
української 
держави на 
міжнародній арені

логічний
Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Вступ до спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
проективне конструювання, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

УН2 
Організовувати 
інформаційно-
аналітичну 
роботу, 
спрямовану на 
виявлення 
сутності 
конфлікту та 
формування 
стратегії і 
тактики його 
розв’язання

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Логіка аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, 
дедукція, індукція

Екзамен

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен

УН5 
Орієнтуватися в 
сутності та 
основах 
економічної сфери, 
принципах 
економічної 
активності, 
головних законах і 

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен



закономірностях 
функціонування 
виробничої сфери 
та ринку

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен

УН6 Працювати з 
довідковим 
матеріалом та 
інформацією щодо 
стану економіки 
та 
зовнішньоекономіч
них зв’язків України

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

ЗН1 Знання та 
розуміння природи 
ключових явищ, 
феноменів та 
процесів, 
притаманних 
світовій політиці, 
закономірності її 
протікання

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен

Вступ до спеціальності 
«Міжнародні 
відносини»

аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
проективне конструювання, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Основи світової 
політики

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблем, 

Екзамен



моделювання, бесіда, 
мозкового штурму 

ЗН2 Знання 
сутності 
геополітики та 
геостратегії як 
підвалин здійснення 
міжнародної 
політики, 
принципи їх 
здійснення

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Етнокультурологія компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, дедукція, індукція

Екзамен

Політична географія 
країн світу

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, формально-
логічний, дедукція

Екзамен

ЗН3 Знання та 
розуміння природи 
конфліктів та 
шляхи їх 
подолання, в т.ч. і 
завдяки організації 
ефективного 
переговорного 
процесу

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен

Логіка аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, 
дедукція, індукція

Екзамен

ЗН4 Знання 
особливостей 
здійснення 
дипломатичної та 
консульської 
служби, 
фактологічно-
історичний багаж, 
напрацьований в 
розрізі 
дипломатичної та 
консульської 
служби

Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Практичний курс 
галузевого перекладу

метод лінгвістичного 
моделювання й транс-
формації, герменевтичний, 
пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Залік, екзамен

ЗН5 Знання історії 
формування 
дипломатичного 
протоколу та 
етикету, 
особливостей 
дипломатичного 
протоколу 
переговорів; 
основних 
дипломатичних 
документів

Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Дипломатичний 
протокол і етикет

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 

Екзамен



осягнення проблеми, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

ЗН7 Знання суті 
та ролі 
гуманітарного 
чинника в бутті 
людини та 
людства, 
механізми 
стабілізації та 
убезпечення 
соціально-
політичних і 
економічних 
систем від 
надмірного впливу 
суб’єктивного 
фактору

Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

аналітичний, формально-
логічний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Культурні та духовно-
релігійні традиції 
країн світу

компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Філософія компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
дедуктивний, індуктивний, 
формально-логічний, 
трансцендентальної 
діалектики

Екзамен

Логіка аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, 
дедукція, індукція

Екзамен

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

ЗН8 Знання 
закономірностей 
функціонування і 
розвитку світової 
економіки, 
особливостей 
формування, поділу 
та функціонування 
сегментів 
світового ринку

Основи соціального 
проектування

конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

ЗН9 Знання 
сутності 
економічних явищ 
та процесів; 
економічного 
змісту відносин 
власності, 
розподілу, обміну 
та споживання 
матеріальних і 
духовних благ у 
суспільстві

Міжнародне приватне 
право

індукція, дедукція, 
компаративістський, 
історичності. вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

Порівняльне 
конституційне та 
міжнародне публічне 
право

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 

Екзамен



об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

ЗН10 Вміння 
знаходити підходи 
щодо визначення 
системи інформації 
на 
загальносвітовому 
рівні, її значення 
для розвитку 
політичних 
процесів, розуміння 
сучасних тенденцій 
та актуальних 
проблем 
міжнародної 
комунікації та 
інформації

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 
і технології

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

ЗН11 Знання 
сутності та 
особливостей 
міжнародного 
співробітництва в 
галузі інформації і 
комунікації, ролі 
та функцій 
міжнародних 
організацій у 
формуванні і 
реалізації ідеології 
інформаційного 
суспільства

Практичний курс 
галузевого перекладу

метод лінгвістичного 
моделювання й транс-
формації, герменевтичний, 
пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання 

Залік, екзамен

Іноземна мова вправляння, копіювання, 
наслідування, мо-
делювання, метод опозицій; 
метод лінгвіс-тичного 
моделювання й 
трансформації, дос-
лідницький

Екзамен

Іноземна мова друга 
(польська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копі-ювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного моделюван-
ня й трансформації, 
герменевтичний

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(латинська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копі-ювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного моделюван-
ня й трансформації, 
герменевтичний

Екзамен

ЗН12 Знання 
основних 
демографічних 
процесів в світі та 
в Україні, їх 
особливостей, 
причин, умов і 
обставин, 
враховуючи 
специфіку 
етнокультурного 
духу народу

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного моде-
лювання й трансформації 
вправляння, копі-ювання, 
наслідування, моделювання, 
діалек-тики, аналітичний

Екзамен

Етнокультурологія компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, дедукція, індукція

Екзамен

ЗН13 Знання 
сутності та 
принципів 
упорядкування 
суспільства, 
природи соціальної 
істоти та методів 
дослідження 
соціальних явищ і 
процесів

Філософія компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
дедуктивний, індуктивний, 
формально-логічний, 
трансцендентальної 
діалектики

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 

Екзамен



порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Основи соціального 
проектування

Основи соціального 
проектування

Екзамен

Теорія та історія 
держави, права і 
політичних вчень

аналітичний, формально-
логічний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Порівняльне 
конституційне та 
міжнародне публічне 
право

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

ЗН6 Знання 
особливостей 
функціонування 
системи 
міжнародних 
відносин, їх 
закономірностей, 
основ міжнародних 
конфліктів, 
дипломатичних 
подій, проведення 
мирних переговорів, 
конференцій тощо

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен, курсова робота

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен, курсова робота

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен, курсова робота

Теорія міжнародних 
відносин, цивілізацій 
та міжнародні 
конфлікти

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми, метод 
історичності

Екзамен

ЗН15 Знання основ 
закладання та 
етапів формування 
української 
державності, 
обставин й умови, 
що вони 
супроводжували і 
супроводжують 
згаданий процес

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, діалектики, 
аналітичний

Екзамен



Історія української 
державності 

екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративний аналіз

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

УН3 Аналізувати 
основні 
дипломатичні 
документи, 
застосовувати 
знання 
дипломатичного 
етикету і 
протоколу на 
практиці, 
складати програму 
офіційних і 
неофіційних 
прийомів, складати 
дипломатичні 
документи

Дипломатичний 
протокол і етикет

плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Дипломатична та 
консульська служба

компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання

Екзамен

Основи наукових 
досліджень

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльності, всебічності 
осягнення проблеми, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналітичний

Екзамен

УН1 Здійснювати 
аналіз процесів, 
притаманних 
світовій політиці, 
розробляти 
стратегію та 
тактику поведінки 
на світовій арені 
для різних типів 
суб’єктів світової 
політики

Міжнародні відносини 
та світова політика 

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративістський, 
герменевтичний, 
трансцендентальний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Історія міжнародних 
відносин

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод історичності, 
компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу

Екзамен

Політологія і 
соціологія

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
інверсії, формально-
логічний

Екзамен

Основи світової 
політики

формально-логічний, 
наукового плюралізму, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблем, 

Екзамен



моделювання, бесіда, 
мозкового штурму 

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен

ЗН22 Знання 
специфіки 
зовнішньополітичн
ої діяльності 
держав регіону, 
ролі та місця, що 
його посідають 
країни 
пострадянського 
простору у 
світовій політиці

Сучасні тенденції 
міжнародних відносин

проективний, диспут, 
апробація, інтроспекція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
конструювання, 
схематизації, мозкового 
штурму, авторського 
дизайну, прогнозування

Екзамен

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

ЗН21 Знання 
особливостей та 
ключових 
принципів 
зовнішньополітичн
ої діяльності 
держав регіону, 
ролі та місця, 
відведеного країнам 
країн ЦСЄ та ПСЄ 
у світовій політиці

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

ЗН14 Знання 
принципів та 
правил 
консалтингового 
супроводу, базової 
інформації щодо 
функціонування 
аграрного сектору

Порівняльне 
конституційне та 
міжнародне публічне 
право

аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, вправляння, 
копіювання, моделювання, 
об’єктивності, 
порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми

Екзамен

Міжнародне приватне 
право

індукція, дедукція, 
компаративістський, 
історичності. вправляння, 
копіювання, наслідування, 

Екзамен



моделювання 

ЗН23 Знання видів і 
форм 
міжнародного 
туризму, основних 
факторів, що 
впливають на 
розвиток і 
територіальну 
організацію 
міжнародного 
туризму, основних 
тенденцій 
сучасного розвитку 
світових 
туристичних 
комплексів

Безпека 
життєдіяльності

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
експеримент, 
спостереження, опис

Екзамен

Практичний курс 
галузевого перекладу

метод лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний, 
пояснювально-
ілюстративний, вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання Залік, 
екзамен

Залік, екзамен

Іноземна мова вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
дослідницький

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(польська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Залік, екзамен

Іноземна мова друга 
(латинська)

проблемний, кейс-метод, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації, 
герменевтичний

Екзамен

ЗН19 Знання 
ключових 
характеристик 
Європейського 
Союзу як суб’єкта 
міжнародних 
відносин, історії 
його формування, 
слабкі та сильні 
сторони згаданого 
політико-
економічного 
союзу. Знання 
специфіки 
зовнішньополітичн
ої діяльності 
держав регіону, 
ролі та місця, що 
його посідають 
країни Західної 
Європи та 
Північної Америки 
у світовій політиці

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
індукція, дедукція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

ЗН18 Знання 
особливостей 
економічного 
розвитку і 
функціонування 
виробничих галузей 
України специфіку 
зовнішньоекономіч
них зв’язків на рівні 
окремих галузей та 
України в цілому

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

метод опозицій; метод 
лінгвістичного 
моделювання й 
трансформації вправляння, 
копіювання, наслідування, 
моделювання, діалектики, 
аналітичний

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 

Екзамен



вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

ЗН17 Знання 
особливостей 
реалізації 
провадження 
зовнішньої 
політики і 
дипломатії 
України, завдань 
внутрішнього та 
зовнішнього 
характеру, які 
випливають із 
національних 
інтересів та 
національної 
безпеки України

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

Історія української 
державності 

екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
компаративний аналіз

Екзамен

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

ЗН16 Знання 
класифікацій та 
типологізацій 
країн, 
особливостей 
регіонального 
поділу світу, 
історичного 
розвитку країн та 
особливостей 
культури, 
специфіки 
політичного та 
державного 
устрою країн, 
основних напрямів 
економічного 
розвитку провідних 
країн світу

Країнознавство вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, 
системний, структурування

Екзамен

Культурні та духовно-
релігійні традиції 
країн світу

компаративний аналіз, 
екзистенціальної 
діалектики, плюралізму 
ідей, соціально-
антропологічного колажу та 
монтажу, метод парадоксу, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

ЗН20 Знання 
сукупності 
поточних проблем 
в контексті 
міжнародних 
відносин, що 
постали перед 
країнами Азії, 
Африки та 
Латинської 
Америки, їх генези 
та напрямів 
вирішення

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

Зовнішня політика і 
дипломатія України

проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу

Екзамен

Європейський Союз в 
міжнародних 
відносинах

вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання, 
проблемний, кейс-метод, 
частково-пошуковий

Екзамен

УН4 Здійснювати 
всебічний аналіз 
світової економіки, 
сегментів ринку та 

Міжнародна 
інформація та сучасні 
політичні 
інформаційні системи 

герменевтичний, 
аналітичний, формально-
логічний, наукового 
плюралізму, об’єктивності, 

Екзамен



притаманних їм 
тенденцій

і технології порівняльний, всебічності 
осягнення проблеми 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Зовнішня політика 
країн Західної Європи 
та Північної Америки

пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
індукція, дедукція, 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання 

Екзамен

Світова економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

сукупність пояснювально-
ілюстративних методів та 
методів трансформації 
набутої інформації в уміння 
і навички, зокрема 
вправляння, копіювання, 
наслідування, моделювання; 
аналітичний, формально-
логічний

Екзамен

 


