
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Приватний заклад вищої освіти "Київський 
міжнародний університет"

Освітня програма 26829 Міжнародні відносини

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 344

Повна назва ЗВО Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет"

Ідентифікаційний код ЗВО 21595240

ПІБ керівника ЗВО Хачатурян Хачатур Володимирович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://kymu.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/344

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 26829

Назва ОП Міжнародні відносини

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, ОКР «молодший спеціаліст», Бакалавр
 

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

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, кафедра 
міжнародних відносин та туризму

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

Кафедра соціальних комунікацій, кафедра слов’янської філології та 
загального мовознавства, кафедра психології та педагогіки, кафедра 
іноземних мов, кафедра германських мов та перекладу, кафедра 
теоретичних та приватноправових дисциплін,  кафедра міжнародного 
права та порівняльного правознавства, кафедра економіки, 
підприємництва, менеджменту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Київ, вул. Львівська, 49

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 138258

ПІБ гаранта ОП Судак Ірина Іванівна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

sudak_ii@kymu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-643-58-49

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Трансформаційні процеси у системі міжнародних відносин, нові світові виклики безпеки, інтенсивність процесів 
інтеграції України до євроатлантичних структур визначили необхідність змін у підходах і методах
організації професійного навчання і забезпечення професійної компетентності працівників дипломатичної служби 
України, інших державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, задіяних у сфері зовнішніх зносин 
і міжнародній діяльності, потребують безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення існуючої системи 
підготовки фахівців із міжнародних відносин.
Реагуючи на потреби ринку праці, у 2000 році отримано ліцензію, на основі якої кафедра міжнародних відносин (із 
2019 року – кафедра міжнародних відносин та туризму) розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 7.030401 
Міжнародні відносини  напряму підготовки 0304 Міжнародні відносини відповідно до рішення ДАК від 22 лютого 
2000 р. протокол №25 . У 2013 році спеціальність  6.030201  «Міжнародні відносини»   акредитована  МОН (наказ 
від 30.04.2013 №1480-л), відповідно до рішення АК від 26 квітня 2013 р. протокол №103. Відповідно до акту 
узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ПВНЗ «Київський 
міжнародний університет», затвердженого МОН України 11.12.2015 р., спеціальність 6.030201 Міжнародні 
відносини напряму підготовки 0302 Міжнародні відносини перейшла в спеціальність 055 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», згідно зі змінами, 
внесеними відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 01.02.2017 р. №53 перейшла в спеціальність 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузь знань 29 «Міжнародні відносини».  У 
2020 році ОП «Міжнародні відносини» зі спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за рішенням НАЗЯВО (протокол № 9(26) від 
26.05.2020 року) умовно акредитована.
У 2017 році було розроблено ОПП «Міжнародні відносини» зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини», яка схвалена  Вченою Радою КиМУ 
(протокол №1 від 30.08.2017 р.) і введено в дію наказом президента №275 від 01.09.2017 р.). 
У 2020 році ОПП «Міжнародні відносини» за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні відносини  було розроблено із врахуванням стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти» (наказ МОН України від 04.08.2020 р. №1002), 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf), 
схвалена Вченою Радою КиМУ (протокол №1 від 28.08.2020 р.,) і введено в дію наказом президента №222 від 
31.08.2020 року.
 
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 15 12 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 18 17 7 0 0

3 курс 2018 - 2019 19 13 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 18 20 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 26829 Міжнародні відносини
20929 Зовнішня політика країн світу
20930 Регіональні проблеми міжнародних відносин
20931 Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 
відносинах
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другий (магістерський) рівень 25969 Міжнародні відносини

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 30748 28443

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

30748 28443

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 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 ОПП Міжнародні відносини.pdf SyKqIaA1O1jvTQv6uuyGTG0ndVqKE/3+AR+D+ilMqX4=

Освітня програма Довідка про врахування 
рекомендацій з подальшого 

удосконалення ОП Міжнародні 
відносини.pdf

PvhAnyCdTLqg8DQSuisZtrZPNHuWVhGl0/yyH1crPiI=

Навчальний план за ОП Навчальний план за ОП 
Міжнародні відносини.pdf

tV7ZbcGZ2BnnUJlhJLaiAuM+hEY9xIwTFwa8UvqNRbY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Жалоба І.В..pdf /hYOVN4un/70Cwp1DZLx9peuBDHNzDezXhGKEP6hg
Os=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук Жовква І.І..pdf lGDOqKscd/IenybBHfKTnovR6CebvzdMvITQtsZP+o4=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП. Забезпечити сприятливі умови для формування і розвитку програмних компетентностей, що дають змогу 
оволодіти основними знаннями, вміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання та професійної 
діяльності у сфері міжнародних відносин. Сформувати професійний світогляд фахівця з міжнародних відносин, 
здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері 
зовнішньої політики України та інших держав. Розуміти та аналізувати природу міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку, динаміку міжнародної безпеки, еволюцію міжнародних організацій, інтеграційні процеси у 
світі, вплив світової економіки, міжнародного права на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої 
політики держав, діяльність міжнародних недержавних акторів та транснаціональні відносини.
         Особливістю ОП «Міжнародні відносини» є її міждисциплінарний характер, а саме інтеграція знань з 
міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, міжнародної безпеки та конфліктології, міжнародних 
комунікацій із використанням сучасних політичних, економічних, правових теорій та концепцій для захисту 
національних інтересів держави. ОП «Міжнародні відносини» поєднує теоретичну і практичну підготовку студентів, 
виконання науково-пошукових, аналітичних завдань з урахуванням сучасного бачення сутності й  змісту політичних 
процесів, формування нових підходів до рішення міждержавних відносин. 

 

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

Сучасний розвиток суспільства потребує фахівців з міжнародних відносин, здатних відстоювати національні 
інтереси України у міжнародній діяльності за допомогою міжнародно-правових, зовнішньополітичних та 
дипломатичних інструментів. Згідно зі Статутом ПЗВО «Київський міжнародний університет» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/statut_kymy.pdf)  серед головних завдань університету є  провадження 
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освітньої та наукової діяльності; створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх 
здібностей і талантів; збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень 
суспільства; здійснення міжнародної діяльності. Відповідність мети ОПП «Міжнародні відносини» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/osvitno_profesiyna_prohrama_mizhnarodni_vidnosyny_bakalavr_2020.pdf) 
стратегії університету полягає у розвитку та якісній інтеграції професійних компетентностей у сфері міжнародних 
відносин, системного та стратегічного мислення, аналітичних навичок, які є важливими в умовах динамічного та 
мінливого міжнародного середовища. Стратегія розвитку Університету на 2019–2025 роки  
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_11.pdf) передбачає сприяння відповідності освітній діяльності 
університету сучасним світовим стандартам якості, забезпечення успішному працевлаштуванню випускників на 
сучасному ринку праці, інтеграції закладу у світове співтовариство університетів. Стратегія розвитку університету 
надає всі можливості для становлення та розвитку освітньої професійної програми.

 

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

 Інтереси та пропозиції різних здобувачів вищої освіти та випускників було враховано під час формування цілей та 
програмних результатів навчання ОП «Міжнародні відносини».
Упродовж  навчального року під час опитування і спілкування зі студентами визначалися інтереси та побажання 
щодо вдосконалення освітнього процесу та оновлення змісту освітньої програми. Здобувачі вищої освіти виявили 
інтерес до формування ділової дипломатичної документації як українською, так і англійської мовами. В свою чергу 
були запропоновані курси за вибором: ОК «Ділова документація», «Переклад дипломатичних переговорів, 
конференцій та зустрічей», «Переклад дипломатичних документів та кореспонденції». Співпраця з кафедрою 
соціальних комунікацій при організації гостьових зустрічей з представниками  дипломатичних установ знайшла 
відображення в пропозиціях студентів щодо поглибленого вивчення міжнародних суспільних комунікацій (НОК 
«Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», ВОК «Стратегічні комунікації в міжнародних 
відносинах»). Свої пропозиції щодо впровадження практичного досвіду, дієвих іноземних підходів та елементів 
кадрової політики в Україні висловили випускники ОП, зокрема Руслан Фалков, третій секретар (помічник Посла) 
Посольства України в Сполучених Штатах Америки. 
В КиМУ впроваджена система опитування здобувачів вищої освіти та випускників, що сприяє формулюванню цілей 
та програмних результатів навчання при перегляді ОП (https://kymu.edu.ua/opytuvannya/).

- роботодавці

  ПЗВО «Київський міжнародний університет» залучає роботодавців на стадії визначення мети програми та 
результатів навчання, а також задля подальшого вдосконалення її змістово-технологічного наповнення програми. 
Зворотній зв’язок із роботодавцями здійснюється на підставі проведення щорічних круглих столів, дипломатичних 
зустрічей, майстер-класів, укладання договорів про співпрацю 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_mv.pdf). Окрім того, роботодавці долучаються до організації та 
протікання освітнього процесу, зокрема проводять практичні заняття, тренінги, майстер-класи зі здобувачами 
освіти, надають можливість подальшого працевлаштування.  При опитуванні роботодавці звернули увагу на 
необхідність таких компетентностей фахівця  як стратегічне мислення; володіння  інформаційними   та   
комунікаційними технологіями; здатність проектувати та будувати команду, налагоджувати ефективну взаємодію в 
колективі. Щодо змістовного наповнення ОП було запропоновано роботодавцями звернути увагу на етнополітичні 
проблеми та релігійний фактор у міжнародних відносинах (Надзвичайний і Повноважний Посол Малайзії в Україні  
Дато Раджа Реза Раджа Заіб Ша), міграційні процеси (к.політ.н., головний консультант Секретаріату Комітету ВР 
України з питань інтеграції України до ЄС  Ференс Б.В.), регіональні та глобальні виклики і загрози безпеці 
(к.політ.н., директор ГО «Інститут світової політики» Магда Є.В.). та ін. Усі пропозиції роботодавців були враховані 
при коригуванні ОП .

- академічна спільнота

Під час перегляду ОП викладачі кафедри міжнародних відносин та туризму звернули увагу на посилення таких 
видів робіт як: збір та систематизація інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та 
інших держав; аналіз проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових 
методів та міждисциплінарних підходів; обгрунтування висновків та пропозицій щодо конкретних умов реалізації 
зовнішньої політики.
            Шляхом обговорення переліку і змістового наповнення ОК на засіданні кафедри міжнародних відносин та 
туризму було переглянуто структуру вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки. До обговорення 
були залучені науковці інших ЗВО. Обгрунтування в потребі вивчення пріоритетів зовнішньої політики окремих 
країн (завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права КУ Бориса Грінченка, д.і.н., проф. Жалоба 
І.В.) знайшли своє відображення в нормативному ОК «Регіональні підсистеми міжнародних відносин». Звернено 
увагу на діяльність національних меншин в Україні і світі, питання економічної дипломатії (к.політ.н., провідний 
фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Желіховський С.В.),  потенціал 
транскордонного співробітництва (експерт з міжнародних відносин, 1-й секретар Представництва України в ООН 
Турянський І.М.).
         Питання поглибленого вивчення документів дипломатичних представництв надало можливість оновлення  ОК, 
які забезпечують суміжні кафедри.

- інші стейкхолдери
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В ході здійснення профорієнтаційних заходів, організації спільної роботи з закладами загальної середньою освіти 
(Ліцей КиМУ (м. Київ), Ліцей міжнародних відносин № 51 (м. Київ), спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 251 імені 
Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови (м. Київ), Ліцей політики, економіки, права та іноземних 
мов (м. Київ), спеціалізована школа І-ІІ – ліцей №157 (м. Київ), спеціалізована школа № 57 з поглибленим 
вивченням англійської мови (м. Київ), спеціалізована школа № 53 з поглибленим вивченням німецької мови (м. 
Київ) та ін.) проведені конференції, інтерактивні ігри, семінари, круглі столи з питань молодіжних проблем країн 
світу, учнівські дипломатичні дебати та гостьові зустрічі, відкриті тематичні лекції (https://kymu.edu.ua/shkola-
kymu-navchlno-naukovyy-instytut-mizhnarodnykh-vidnosyn-partnery-v-osviti/). В результаті проведених заходів було 
визначено потребу у формуванні таких компетентностей як: здатність проектувати та будувати команду, набувати та 
використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати 
ефективну взаємодію в колективі; знати, обґрунтовувати та захищати інтереси України у різних сферах 
міжнародних відносин; орієнтуватись в подіях міжнародного життя.

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

Внутрішні та міжнародні чинники, зокрема в епоху глобалізації, зумовлюють необхідність офіційних відносин між 
державами, найважливішою ланкою яких є система підтримання дипломатичних і консульських зносин. Відтак, 
виникає необхідність підготовки нового покоління фахівців із міжнародних відносин – аналітиків, дослідників і 
управлінців з менталітетом професіоналів, глобально мислячих, здатних ідентифікувати та ефективно 
використовувати можливості міжнародного середовища, готових адекватно і вчасно реагувати на його виклики, 
інтегрувати знання у майбутній практичній діяльності.
       Фахова підготовка орієнтована на вивчення міжнародного співробітництва, міжнародних суспільних 
комунікацій, інтеграції, міжнародних конфліктів та зовнішньої політики держав із залученням структурних 
підрозділів органів державної влади, які відповідають за формування та реалізацію зовнішньої політики країни, 
іноземних дипломатичних представництв, міжнародних організацій, тощо; фахове знання іноземних мов.
Досягнення програмних результатів навчання здійснюється шляхом чіткої організації освітнього процесу, 
проходженням практичної підготовки, виконанням студентами курсових і випускних кваліфікаційних робіт, 
залученням до освітнього процесу роботодавців. Особливості новітніх тенденцій розвитку фаху враховуються під час 
щорічного перегляду змістового наповнення ОП за результатами професійних дискусій (науково-практичні 
конференції, семінари, розширені засідання кафедри тощо) зі стейкхолдерами.

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

Програмні результати навчання, закладені в ОК, підтверджують як  регіональний, так галузевий контексти, а саме: 
знання природи міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюції, стану теоретичних досліджень 
міжнародних відносин та світової політики, а також природи та джерел політики держав на міжнародній арені і 
діяльності інших учасників міжнародних відносин; динаміки та особливостей міжнародної безпеки, характеру 
взаємодії між міжнародним акторами у світовій політиці; характеру взаємодій окремих країн та регіонів на 
глобальному, регіональному та локальному рівнях тощо.
         Галузевий контекст відображено у змісті ОК: «Історія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та 
світова політика» , «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», «Регіональні підсистеми міжнародних 
відносин», «Міжнародні організації», «Аналіз зовнішньої політики», тематиці курсових та кваліфікаційних робіт. 
Регіональний контекст враховано у змісті навчальних курсів: «Зовнішня політика України», «Зовнішня політика 
країн Західної Європи», «Зовнішня політика країн Північної Америки», «Зовнішня політика країн Азії», «Зовнішня 
політика країн ЦСЄ та ПСЄ», «Зовнішня політика Росії та країн СНД», «Національна та регіональна безпека в 
умовах глобалізації», «Зовнішня політика країн Близького та Середнього Сходу», «Актуальні проблеми 
міжнародних відносин в Африці», «Актуальні проблеми міжнародних відносин країн Латинської Америки та 
Карибського басейну». 

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

У процесі формування цілей і програмних результатів навчання ОП «Міжнародні відносини» враховано досвід 
подібних програм інших ЗВО України (ІМВ НУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Острозька 
академія»,  НУ «Львівська політехніка», ХНУ імені В.Н. Каразіна, ЧНУ імені Юрія Федьковича  та ін.). Вивчення 
досвіду ІМВ НУ імені Т. Шевченка сприяло формуванню програмних результатів навчання з теорії та практики 
міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, політичного аналізу міжнародних відносин та 
зовнішньої політики держав та формуванню навичок  для ефективної роботи. Аналіз існуючих підходів до 
розуміння сутності міжнародних комунікацій при підготовці фахівців з міжнародних відносин у ХНУ імені В.Н. 
Каразіна знайшов відображення у відповідних ОК. У процесі формування змісту підготовки майбутніх фахівців у 
сфері міжнародних відносин враховано досвід аналогічних закордонних ОП у галузі міжнародних відносин, 
наприклад: Університет в Домброві Гурніча (WSB University, Польща), Ягеллонський Університет (Польща), що 
дало змогу виокремити позитивні аспекти й особливості, зокрема розроблення індивідуальних траєкторій 
професійної підготовки на базі практик, що стимулює нові організаційні форми міжнародної освіти. З урахуванням 
цього переглянуто встановлення оптимального науково-зумовленого балансу теоретичної і практичної частини 
навчальних дисциплін, що сприятиме посиленню міжпредметного принципу підготовки фахівців з міжнародних 
відносин.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» затверджено та 
введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1002 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf).
        Згідно з Національною рамкою кваліфікацій для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідним є 
шостий рівень, який вимагає формування таких компетентностей, як: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, 
зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та 
недержавними акторами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачає застосування 
теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин.
          Відповідність усіх обов’язкових освітніх компонент програмним результатам навчання, визначеним у стандарті 
та в ОПП, детально охарактеризована в таблиці 3 у розрізі конкретних методів навчання та форм оцінювання. Окрім 
того, ціла низка вибіркових освітніх компонент ОПП також дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти. При цьому, ОП має свої відмінні програмні результати навчання: самостійно приймати 
рішення, бути лідером, нести відповідальність за командну роботу; проектувати та будувати команду, набувати та 
використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати 
ефективну взаємодію в колективі.
           Науково-педагогічні працівники університету щорічно оновлюють зміст робочих програм навчальних 
дисциплін, які викладають, із врахуванням останніх наукових і фахових досліджень в галузі міжнародних відносин. 
           Основним призначенням робочої програми навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти та 
інших учасників освітнього процесу зі змістом освіти, програмними результатами навчання, критеріями та засобами 
оцінювання результатів навчання. Нова редакція робочих програм всіх навчальних дисциплін обов’язково 
обговорюється на засіданнях кафедр.
             Досягненню результатів навчання сприяє також проведення опитувань студентів щодо  їхніх побажань про 
введення нових курсів та оцінки якості викладання. Дисципліни для вільного вибору студентів професійної 
підготовки надають змогу здійснення поглибленої підготовки за фахом, що визначають специфіку майбутньої 
діяльності, сприяють академічній мобільності майбутніх фахівців та їх особистим інтересам, дають змогу 
здійснювати впровадження спеціалізацій в межах базової спеціальності з метою формування компетенцій та 
практичних результатів навчання здобувача відповідно до вимог ринку праці. 

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?

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» затверджено та 
введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1002 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf).

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)?

Предметна область ОП належить до галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Теоретичний зміст предметної області розкривається через 
теорію міжнародних відносин, форми та способи їх організації, історію та практику міжнародного співробітництва, 
взаємодії та конкуренції, природу та динаміку міжнародної безпеки, міжнародні конфлікти, систему та джерела 
зовнішньої політики держави, міжнародне регіонознавство, природу та еволюцію міжнародних комунікацій та 
міжнародного інформаційного простору.
           Об’єкти вивчення: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика 
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держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, 
держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна 
безпека та конфлікти.
      За освітніми компонентами та програмними результатами навчання ОПП  «Міжнародні відносини» відповідає 
предметній області, зокрема у сфері міжнародних відносин (ЗК 01–14; СК 01–13); сфері суспільних комунікацій (ЗК 
04,05,07, 09–12, 14;  СК 01,02, 04, 06–08, 10, 12); сфері регіональних студій (ЗК 02–03, 05–07, 09, 12, 14; СК 01, 04, 
05, 07–09, 11, 13).
         ОПП «Міжнародні відносини» містить освітні компоненти -  навчальні дисципліни, курсову та кваліфікаційну 
роботи, практики. Лекційні заняття, що є складовою теоретичної підготовки здобувачів, складають 42,3 % 
аудиторного часу (без врахування годин на практику, підготовку ВКР і ПА). Здобувачі вищої освіти під час 
семінарських і практичних занять, оволодівають загальнонауковими та специфічними методами і технологіями у 
процесі виконання  курсової та кваліфікаційної робіт.
         Формування фахівця, здатного виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення 
через пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел, спілкуватися державною та іноземною мовами, 
формувати ефективну комунікаційну стратегію, використовуючи інформаційні й комунікаційні технології, 
забезпечують такі освітні компоненти як  «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Друга іноземна мова», Друга іноземна мова (за професійним 
спрямуванням), «Філософія», «Основи наукових досліджень», «Ділова документація», «Історія політичних вчень та 
політологія», «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», «Міжнародна інформація», «Інформаційно-
аналітичне забезпечення зовнішньої політики», «Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей», 
«Переклад дипломатичних документів та кореспонденції», «Психологія спілкування».
            Методи навчання, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів ОП 
подано в Таблицях 1, 3.

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

 Університет розробив цілий комплекс процедур, які дають змогу формувати для здобувачів вищої освіти 
індивідуальну освітню траєкторію: створено базу вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/WjPioWq), розроблено 
систему факультативів, сертифікатних програм, існують програми з вивчення іноземних мов тощо 
(https://cutt.ly/BjPivfv ). Здобувачі вищої освіти мають змогу формувати індивідуальну освітню траєкторію як через 
вибір навчальних дисциплін, так і можливості внутрішньої і зовнішньої мобільності, організацію самостійної 
роботи. Можливість формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії забезпечена 
наявністю в освітній програмі вибіркових дисциплін (25% кредитів ЄКТС). Під час планування індивідуальної 
освітньої траєкторії навчання студент навчається раціонально організовувати свій час, працювати з комп’ютером, 
вивчати джерела інформації, здійснювати науково-дослідну роботу, самостійно шукати та відбирати необхідну 
інформацію, опрацьовувати її, робити власні висновки та представляти їх широкій аудиторії. Викладачі надають 
здобувачам вищої освіти консультативну та інформаційну підтримку науковій організації праці, методиці 
самостійної роботи, засобів її здійснення, трудомісткості, термінів виконання, форм контролю самостійної роботи та 
критеріїв оцінювання якості. 
         В університеті можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії реалізовується диференціацією 
навчання, відповідно до якої студентам пропонується індивідуальний вибір тем курсових і кваліфікаційних робіт.

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

 «Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у КиМУ», затверджене наказом 
президента №184 від 23.08.2019 р. – (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document-1.pdf) забезпечує умови для 
формалізації процедури: формування та доведення до уваги студентів переліку навчальних дисциплін для вільного 
вибору; здійснення студентами вибору навчальних дисциплін із запропонованого переліку; організації подальшого 
вивчення обраних дисциплін (формування мобільних груп); визнання результатів навчання за обраними 
дисциплінами. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, в березні поточного року здійснюють 
їх перегляд на наступний рік за участю стейкхолдерів.  До 01 квітня кожного навчального року завідувачі кафедр 
подають до директорату ННІ міжнародних відносин перелік дисциплін, які пропонуються для вибору студентам на 
наступний навчальний рік та їх короткий опис (анотацію) (https://kymu.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-osvitnoyi-
programy-mizhnarodni-vidnosyny/). Перелік вибіркових дисциплін розглядається на Вченій раді інституту, після чого 
до 01 травня здійснюється ознайомлення студентів із порядком, термінами, особливостями запису на вивчення 
запропонованих навчальних дисциплін та з умовами формування навчальних груп для вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін.  Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом заповнення електронної заяви через 
сайт університету до 15 травня поточного навчального року. На підставі поданих заяв до 01 червня формується 
подання на формування груп за обраними дисциплінами. Узагальнені результати використовуються для 
формування робочих навчальних планів відповідних років підготовки. Якщо студент приступає до навчання на 
певному рівні вищої освіти з 01 вересня, то він може брати участь у виборі навчальних дисциплін із циклу вільного 
вибору таким чином: при виборі дисциплін із переліку вибіркових дисциплін на поточний рік – протягом перших 
двох тижнів навчання; при виборі окремих дисциплін з переліку  інших освітніх програм – тільки для наступного 
року навчання. Студенти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших освітніх 
програм, а також з переліку сертифікатних програм, запроваджених в університеті. Для кожного студента 
формується окремий індивідуальний план.
Кафедри забезпечують підготовку робочих програм, методичних та організаційних матеріалів, необхідних для 
вивчення вибіркових дисциплін.
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

  Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки 
студентів ПЗВО «Київський міжнародний університет»
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_praktychnu_pidhotovku_studentiv.pdf)
Проходження практичної підготовки формує комплекс компетентностей здобувачів вищої освіти, необхідний для 
подальшої професійної діяльності. Під час навчально-ознайомчої практики студенти ознайомлюються з 
особливостями фаху, програмними компетентностями майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин, 
первинними професійними вміннями і навичками тощо. У процесі проходження навчальної практики студенти 
збирають, обробляють й упорядковують великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої 
політики України та інших держав, здійснюють аналіз дипломатичних документів. Основне завдання виробничої 
практики  – застосування набутих теоретичних знань, програмних вмінь та навичок в практичній діяльності 
дипломатичних установ, громадських організацій, тощо. Виходячи з потреб роботодавців, формуються цілі та 
завдання практичної підготовки, визначається її змістове наповнення. Зворотній зв’язок з підприємствами 
здійснюється у формі наданих відгуків на роботу здобувачів вищої освіти. 

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

 ОП «Міжнародні відносини» містить сукупність дисциплін, зокрема: нормативні – «Історія України», «Історія 
української культури», «Філософія», «Історія політичних вчень та політологія», «Конфліктологія та теорія 
переговорів», «Дипломатичний протокол і етикет»; вибіркові – «Соціологія політики», «Ділова документація», 
«Тайм-менеджмент у професійній діяльності», «Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей», 
«Переклад дипломатичних документів та кореспонденції» та ін., факультативний курс «Університетська освіта», які 
сприяють не лише набуттю професійних hard-навичок, але і соціальних soft-навичок, зокрема: формування 
критичного мислення; здатності навчатися  впродовж усього життя; адаптивність; соціальний інтелект. В освітньому 
процесі застосовуються також форми, методи і прийоми навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок: 
критичне мислення: дебати, студентські конкурси, захисти курсових та атестаційних робіт; здатність навчатися 
впродовж усього життя: самоосвіта, завдання щодо пошуку інформації, реферати, доповіді, участь у роботі науково-
дослідних гуртків; креативне мислення: моделювання, ділові ігри, кейси; адаптивність: конференції, тренінги, 
семінари, колоквіуми; соціальний інтелект: командні методи навчання, робота над проєктами. Акцент саме на цих 
навичках зумовлений світовими тенденціями ринку праці та специфікою предметної області ОП «Міжнародні 
відносини», яка характеризується необхідністю виявлення неординарних підходів і рішень. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

 Професійні стандарти відсутні, тому зміст ОП «Міжнародні відносини»  орієнтований на здобуття  компетентностей 
відповідно до кваліфікацій таких професій (за Класифікаторм ДК 003:2010), як помічник керівника підприємства 
(установи, організації); референт; дипломатичний кур’єр; аташе; віце-консул; секретар дипломатичного агентства.
Це досягається за рахунок структури ОП, яка містить освітні компоненти: 
- НОК.22, 24, 28, 35, ВОК 02 (1/-), 06 (1/2), 11 (1/2),спрямовані на здобуття спеціальних (фахових) компетентностей 
(СК 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13), що відповідають організаційно-управлінській діяльності через формування ПРН (ПРН 01-
04, 10, 13, 15-19); 
- НОК. 1-2, 4, 5, 11, 12–14, 16–21, 23, 25–37,  ВОК 01 (1/2), 05 (1/2), 07 (1/2), 08 (1/-), 09 (1/-), 10 (1/2), 13 (1/2), 
спрямовані на здобуття спеціальних (фахових) компетентностей (СК 2, 3, 5, 7–13), що відповідають інформаційно-
аналітичній діяльності через формування ПРН (ПРН 01–11; 14–17);
- НОК. 3, 06-10, 15, 20-22, 24, 35, ВОК 02 (1/-), 03 (1/2), 06 (1/2), 12 (1/2), 15 (1/-), спрямовані на здобуття спеціальних 
(фахових) компетентностей (СК 1, 2, 4, 6–10, 12), що відповідають комунікативно-консультативній діяльності через 
формування ПРН (ПРН 01–06, 09-10, 12–16, 18, 19); 
- НОК.14, 18, 25, ВОК 04 (1/-), 09 (1/2), 13 (1/2),  15 (-/2), спрямовані на здобуття спеціальних (фахових) 
компетентностей (СК 1–5, 7–8, 10-13), що відповідають діяльності моделювання й прогнозування через формування 
ПРН (ПРН 01–06, 08, 09, 11, 16, 17).

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  ПЗВО «Київський  міжнародний університет» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf), навчальне навантаження студента 
визначається кількістю облікових одиниць часу, призначених для засвоєння освітньо-професійної програми 
підготовки на певному рівні вищої освіти. 
Навчальний план складено з розрахунку 3 роки 10 місяців навчання, що складає 240 кредитів ЄКТС. Один 
навчальний рік охоплює 60 кредитів (1800 академічних годин), 1 кредит ЄКТС складає 30 академічних годин. 
Загальне навчальне навантаження охоплює час на відвідування лекційних, семінарських і практичних занять, 
консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи, контрольних заходів. Тижневе аудиторне 
навантаження становить до 24 аудиторних годин для студентів. Обсяг самостійної роботи – в межах 33,3 - 50% від 
загального обсягу годин. Графік освітнього процесу студентів 1–4 курсів складається з двох навчальних семестрів. Із 
урахуванням предметної області ОПП «Міжнародні відносини» навчальним планом передбачені контактні години: 
лекції (37,6%), семінарські заняття (25,7%), практичні заняття (36,7%), що забезпечує програмні результати 
навчання, отримання практичних навичок і вмінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності у сфері 
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міжнародних відносин. За результатами опитування 72,9 % здобувачів вищої освіти відповіли про відсутність 
перевантаження та достатність часу на самостійну роботу.

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

 «Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет» схвалено 
Вченою радою КиМУ (протокол № 9 від 30.04.2020 р.), введено в дію Наказом президента КиМУ №077 від 
30.04.2020 р.)
 (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_dualnu_formu_zdobuttya_vyshchoyi_osvity.pdf). За ОП 
«Міжнародні відносини» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється, але 
запроваджуються заходи для подолання розриву між теорією і практикою з урахуванням вимог роботодавців, 
діяльність яких пов’язана з міжнародними організаціями, дипломатичними установами, зовнішньополітичними 
відомствами тощо,  а саме: залучення професіоналів-практиків, експертів у сфері міжнародних відносин та світової 
політики, представників дипломатичних представництв та міжнародних організацій, послів закордонних посольств 
в Україні, представників роботодавців до проведення аудиторних занять; організація практики виключно на базі 
діючих дипломатичних установ, громадських організацій тощо; працевлаштування випускників; залучення 
стейкхолдерів до змістового оновлення освітньої програми та навчальних планів; проходження стажування та 
підвищення кваліфікації викладачів на базі діючих організацій, установ 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_mv.pdf )

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://kymu.edu.ua/pravila-priyomu-do-kiivskogo-mizhnarodnogo-universitetu/ )

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

  Прийом на навчання здійснюється на підставі Правил прийому до Київського міжнародного університету 
(https://kymu.edu.ua/pravila-priyomu-do-kiivskogo-mizhnarodnogo-universitetu/), розроблених відповідно до «Умов 
прийому на навчання до закладів вищої освіти на 2021 рік», затверджених наказом МОН №1274 від 15.10.2020 р.
 На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за 
результатами ЗНО з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та з урахуванням 
балів за особливі успіхи.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на 
перший курс для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного 
оцінювання  з трьох конкурсних предметів. Перший конкурсний предмет – українська мова і література, другий 
конкурсний предмет – іноземна мова, третій конкурсний предмет – історія України або математика, або біологія, 
або географія, або фізика, або хімія. Для вступу на другий курс на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти – у 
формі фахового вступного випробування. Конкурсний бал розраховується як сума балів зовнішнього незалежного 
оцінювання з трьох предметів, помножена на невід’ємні вагові коефіцієнти. 
          Щорічно формуються або переглядаються програми вступних випробувань та затверджуються Вченою Радою.

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

Питання визнання результатів навчання, здобутих у інших ЗВО, регулюється «Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет» 
(https://cutt.ly/CjPa8hk) та «Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ПЗВО «Київський 
міжнародний університет» (https://cutt.ly/UjPa6HK). Ці положення регламентують організацію академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти, а також науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього 
процесу, які реалізують право на академічну мобільність у ПЗВО «Київський міжнародний університет».
          Положення встановлюють порядок перезарахування результатів навчання за умови використання інших 
кредитних систем на основі здійснення експертного оцінювання і визнання навчальних досягнень, кваліфікацій 
Учасника шляхом автоматичного трансферу кредитів посередництвом використання EGRACONS (Egracons Grade 
Conversion System – Європейська система переведення оцінок).
          Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, розглядається директором інституту  на 
підставі порівняльного аналізу освітніх програм і навчальних планів. У разі можливості визнання результатів 
навчання, отриманих в інших ЗВО, виноситься рішення умов зарахування на ОП (складання академічної різниці, 
проходження практики тощо). Вся інформація доводиться до відома здобувачів вищої освіти.

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

В університеті існує практика перезарахування і визнання досягнень за результатами мобільності учасників 
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освітнього процесу під час переведення з іншого ЗВО на підставі Академічної довідки (наприклад, Ковалюк В.В. 
(проведена процедура визнання освітнього документа (Академія бізнесу WSB, м. Домброва Гурніча, Польща), 
здійснено порівняльний аналіз ОП; Скребцова С.К. –  поновлена в КиМУ за результатами перезарахування 
результатів навчання у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили).
Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводився на підставі порівняння навчальних 
планів за спеціальністю. 
Іншим прикладом визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є прийом на навчання на підставі 
раніше здобутого ступеня вищої освіти відповідно до Правил прийому в КиМУ (Кайданов О.С. зарахований на 2 курс 
на підставі раніше здобутого ступеня вищої освіти в Кримському юридичному інституті Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого).

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

Механізм визнання результатів неформальної освіти передбачений  «Положенням про порядок визнання 
результатів навчання, здобутого у формі неформальної освіти» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_poryadok_vyznannya_rezultativ_navchannya.pdf ).
Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 
Визнання результатів навчання у неформальній освіті дозволяється для дисциплін, які починають викладатися з 
другого семестру. При цьому визнання результатів проводиться у семестрі, який передує семестру, в якому згідно з 
навчальним планом конкретної освітньої програми (ОП) передбачено вивчення дисципліни, що перезараховується.  
На сайті університету представлено сертифікатні програми (https://kymu.edu.ua/sertyfikovani-programy/), 
результати проходження яких можуть бути визнані як результати вивчення вибіркових дисциплін.

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

В університеті діють сертифікатні програми, зі змістом яких можна ознайомитися на сайті університету 
(https://kymu.edu.ua/sertyfikatni-programy/ ). Вибір сертифікатної програми і успішне її проходження (як приклад 
неформальної освіти) може бути зараховано як результат однієї з вибіркових дисциплін (за бажанням студента). У 
2019-2020 навчальному році на ОП «Міжнародні відносини» скористалися такою можливістю 4 студенти 
(Дерев’янко А.В., Чітак В.В.: сертифікатна програма «Міжнародне право: механізми захисту прав людини»; 
Степаненко М.С.: сертифікатна програма «Управління IT-проектами»; Гарус М.О.: сертифікатна програма 
«Підприємницький Startup».
           У 2020-2021 навчальному році на ОП «Міжнародні відносини» подали заявки на участь у сертифікатних 
програмах такі студенти: Ганькулич Я.І., Перевознюк І.М., Тутутченко О.О., Безпрозванний Н.С., Зубова Н.О.: 
сертифікатна програма «Східноазійські студії»; Слободяник О.І.: сертифікатна програма «Управління IT-
проектами»; Трубін А.С.: сертифікатна програма «Підприємницький Startup».

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

Заявлені в ОП цілі та програмні результати навчання досягаються через застосування традиційних та інноваційних 
навчальних прийомів та методик. Вивчення освітніх компонентів здійснюється із застосуванням різних методів 
навчання, передбачені «Положенням про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний 
університет» (https://cutt.ly/sjPwoeM). Методи навчання: лекція; бесіди; розповідь; пояснення; консультації; 
дискусія; діалог; прогнозування; самонавчання; семінар; конференція; робота в малих групах; ситуаційні завдання; 
відстоювання заданої позиції; спільний проект; розробка тематичних презентацій; робота з документами та ін. 
Актуальним для даної ОП є збирання та аналіз інформації у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики; 
визначення напрямів розвитку міжнародних відносин у різноманітних сферах та здійснення наукових досліджень; 
використання іноземних мов у професійній діяльності. Форми оцінювання: усне опитування; письмове опитування; 
перевірка самостійної роботи; контроль виконання індивідуальних завдань; іспит; тестування; модульна контрольна 
робота
      У Таблиці 3 подано матрицю відповідності кожного ОК методам навчання і оцінювання ПРН. Методи навчання 
враховують особливості теоретичних знань у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, 
міжнародних конфліктів, міжнародного регіонознавства, міжнародних комунікацій, міжнародного інформаційного 
простору, практики міжнародного співробітництва, динаміки міжнародної безпеки тощо.

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?

Студент за вимогами студентоцентрованого підходу є суб’єктом освітньо-наукової діяльності в ціннісно-культурному 
середовищі університету. Замість пасивного сприйняття та запам'ятовування навчальної інформації студент стає 
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активним учасником процесу, здатним ефективно виконувати поставлені навчальні і практичні завдання. 
Навчання, орієнтоване на вихід (output-oriented study) передбачає формулювання тих ключових понять, які повинен 
знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення навчання, що й закладено в змістове 
наповнення ОПП. Водночас важливим є оптимальне застосування форм, методів навчання і викладання (таблиця 
3). За результатами опитування 72,9 % здобувачів вищої освіти відповіли про відсутність перевантаження та 
достатність часу на самостійну роботу. Про рівень задоволеності студентів методами навчання і викладання свідчать 
результати щорічних опитувань, за результатами яких визначено: задоволеність організацією освітнього процесу – 
83,0%, задоволеність можливостями наукового зростання – 78,0%, задоволеність якістю освітньої підготовки, 
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті 
– 81,4%, задоволення респондентів використанням активних та інтерактивних методів навчання – 81,4), організація 
практичної підготовки задовольняє 86,4%. Аналіз ситуацій вагомо впливає на професіоналізацію здобувачів освіти, 
сприяє їх професійному становленню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання та подальшої практичної 
діяльності. 

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

Для здобувачів ОПП «Міжнародні відносини» і науково-педагогічних працівників забезпечується академічна 
свобода, яка полягає у самостійності та незалежності учасників освітнього процесу і здійснюється на принципах 
свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення і впровадження результатів наукових 
досліджень. Вільний вибір методів навчання і викладання на ОП «Міжнародні відносини» виражається через: 
свободу досліджень – учасники освітнього процесу мають право вільно обирати напрями і методологію власних 
наукових пошуків, порушувати будь-які проблеми, здійснювати широку апробацію здобутих результатів наукових 
розвідок; 
свободу викладання – викладач вільний від інституційної цензури, може мати власну думку, незалежну від установи, 
в якій він працює, має право брати участь у професійних або академічних органах. Викладач самостійно визначає, 
як саме читати лекцію, практичне чи іншого типу заняття, обирати навчальні матеріали, методи, формати викладу. 
Водночас принципи академічної свободи не заперечують підзвітності викладачів закладу;
свободу научіння (отримання знання) – студент має право здобувати знання відповідно до своїх потреб та 
інтелектуальних запитів, обирати навчальний курс, форми навчання. Він може висловлювати під час занять власну 
думку та міркування.
Здобувачі мають змогу вибору певних компонентів ОП на навчання одночасно за декількома освітніми програмами 
в університеті, що є запорукою академічної мобільності здобувачів (у т.ч. міжнародної).

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 *

Здобувачі вищої освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет» на початку навчального року знайомляться з 
стратегією розвитку університету, освітньо-професійною програмою, інформацією щодо цілей, змісту та очікуваних 
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Інформація щодо 
цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 
компонентів висвітлена у робочих навчальних програмах дисциплін та в «Положенні про рейтингову систему 
оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУ», затверджене наказом президента №181 від 22.08.2019 р. 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf). Здобувачам ОП «Міжнародні відносини» ця інформація надається на першому занятті з кожної 
дисципліни та факультативному курсі «Університетська освіта». В електронній бібліотеці та на сайті КиМУ є 
інформація з кожної дисципліни у вигляді робочої навчальної програми, доступ до якої здійснюється через 
корпоративний акаунт в домені. Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності в КиМУ є вільний та 
безоплатний. Графіки освітнього процесу та розклади атестаційних тижнів представлено у паперовому вигляді на 
інформаційних стендах та на сайті університету.

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП проходить три рівні:  І – організаційний – вирішення 
студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності, організація роботи 
гуртків і проблемних груп за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до 
наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських 
конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених 
(КиМУ)), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення інтелектуальних проєктів, 
круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах 
(https://kymu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє 
самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.
             ІІ рівень: змістовно-методичний – оновлення тематики курсових, кваліфікаційних робіт відповідно до 
напряму науково-дослідної роботи інституту і кафедри міжнародних відносин та туризму; проведення практико-
орієнтованих наскрізних досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-
пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, проєктної, творчої, самостійної роботи); 
запровадження в межах навчальних дисциплін нових форм організації науково-дослідної діяльності, що формують 
наукове та критичне мислення. 
Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за ОП «Міжнародні відносини», виконують 
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наукові дослідження у межах науково-дослідної теми: «Дослідження теоретичних основ сучасної системи 
міжнародних відносин й міжнародного права та місце України в системі міжнародного правопорядку і європейської 
інтеграції» (06.2019 – 06.2021) (затверджена в УкрІНТЕІ, номер держреєстрації – 0119U102258;  керівник: к.ю.н., 
доц. Чернецька О.В.). До інтеграції навчання і дослідження залучаються здобувачі вищої освіти ОП «Міжнародні 
відносини», виконуючи дослідницько-пошукові роботи у межах НДР ННІ міжнародних відносин і кафедри 
міжнародних відносин та туризму. 
           ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою 
формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; 
використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання 
кваліфікаційних і наукових робіт; доповнення навчального портфоліо студента матеріалами, що відображають його 
наукові здобутки тощо. 
          Ефективними видами студентської НДР також є: виконання дослідних завдань під час проходження практик; 
постійні зустрічі та проведення круглих столів з видатними українськими політиками й дипломатами, 
представниками дипломатичних представництв і міжнародних організацій, послами закордонних посольств в 
Україні тощо  (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_mv.pdf).

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

Результати НДР викладачів кафедри імплементуються в освітній процес, оновлюється змістово-технологічне 
забезпечення фахової підготовки, зокрема: до навчальних дисциплін «Зовнішня політика країн Північної Америки»  
– введено модуль «Концептуальні засади зовнішньої політики США та  трансформація пріоритетних напрямків 
зовнішньої політики США щодо регіонів світу як відповідь сучасним викликам та загрозам» (акти впровадження 
результатів НДР: к.і.н., доц. Судак І.І. «Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь сучасним викликам та 
загрозам у світі: монографія»; «Стратегія корпоративної безпеки НАТО»; к.політ.н., доц. Тараненко Г.Г. «Сучасні 
тенденції розвитку міжнародної безпеки»); «Міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці» – 
модуль «Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів» (акти впровадження результатів НДР: 
к.політ.н., доц. Тараненко Г.Г. «Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів», «Чинник міжнародних 
структур у врегулюванні конфліктів»; «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій» – модуль «Прикладні 
аспекти міжнародних суспільних комунікацій» (акт впровадження результатів НДР: к.і.н., доц. Самойлова О.Ф. 
«Вплив глобалізації на формування сучасних теорій масової комунікації», «Дифузія масових комунікацій в умовах 
глобалізації світу: історико-культурологічний контекст»).
Під час викладання ОК «Національна та регіональна безпека в умовах глобалізації» (акти впровадження результатів 
НДР: к.і.н., доц. Судак І.І. «Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь сучасним викликам та загрозам у 
світі: монографія»;  к.політ.н., доц. Тараненко Г.Г. «Foreign Policy of Ukraine under Current Challenges of Global and 
Regional Security»  під час вивчення тем: «Глобальна безпека у реаліях сучасних міжнародних відносин», 
«Регіональна безпека в системі національної безпеки держави»;  к.політ.н., доц. Крупені І.М.   «The Ukrainian crisis: 
a Test for the Rule of Law»  під час вивчення теми «Регіональний вимір національної безпеки України в умовах 
глобальних викликів». ОК «Міжнародні організації» (акти впровадження результатів НДР: к.політ.н., доц. 
Тараненко Г.Г. «Міжнародні організації: навчальний посібник»; к.політ.н., доц. Крупені І.М. «Малайзія в 
регіональній безпеці Південно-Східної Азії: монографія»,  під час вивчення теми «Міжнародні організації Азіатсько-
Тихоокеанського регіону».   
        На основі наукових розроблень викладачів (монографії, навчальні посібники, курси лекцій та ін. 
(https://kymu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin/) і сучасних практик застосування наукових досягнень у 
відповідній галузі оновлюється зміст освітніх компонентів ОП.  На засіданнях кафедри, Вчених рад ННІ 
міжнародних відносин та Університету заслуховувалися питання про змістове оновлення освітніх компонентів, 
ухвалюються рішення про публікації, імплементацію в практичну діяльність наукових і методичних напрацювань 
викладачів кафедри. 

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

Інтернаціоналізація діяльності КиМУ регулюється Стратегією розвитку Університету на 2019–2025 рр., затверджена 
наказом президента №251 від 30.08.2019 р. (https://cutt.ly/ijPd4RW  ) та Програмою міжнародного співробітництва 
КиМУ (затверджена наказом президента №318 від 02.09.2019 р.) (https://cutt.ly/qjPfOjX ). Університет має 15 
договорів про співпрацю з іноземними університетами-партнерами, зокрема з Університетом у Домброві Гурнічій 
(WSB University, Польща) та  Сопотською Вищою Школою (SSW, Польща), науково-педагогічні працівники 
інституту беруть участь у міжнародних проектах Erasmus + (KA1)  (https://cutt.ly/cjPfHdW ) Ознайомлення 
здобувачів вищої освіти із європейськими і світовими науковими досягненнями здійснюється під час вивчення 
дисциплін, пов’язаних з зовнішньополітичним, економічним, культурним розвитком країн світу тощо. В 
Університеті практикуються  проведення лекцій зарубіжними фахівцями (https://cutt.ly/PjPfCTO ). Університет має 
електронний доступ до міжнародних електронних видань (https://cutt.ly/hjPf22q ). До редколегій фахових збірників 
КиМУ входять зарубіжні науковці (https://cutt.ly/WjPgoVQ ).  Викладання двох іноземних мов, проведення 
семінарських занять здійснюється англійською мовою впродовж усього періоду навчання та спрямовано на 
послідовний та комплексний розвиток усіх компетенцій, необхідних для успішного здійснення іншомовної 
комунікації в академічній, професійній та соціально-громадській сферах спілкування.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО  «Київський міжнародний університет» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf) форми контрольних заходів із 
навчальних дисциплін відображено в освітній програмі та навчальному плані, робочих навчальних програмах.
Інструментом контрольних заходів є рейтингове оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти 
відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУ» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf ). В основу рейтингової системи оцінювання успішності здобувачів вищої освіти покладено поточний 
і семестровий контроль, які є системою накопичення рейтингових балів здобувачів вищої освіти у процесі навчання. 
Визначено максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням відповідних рівнів 
набутих здобувачами знань.
Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, доступними, 
дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього 
компонента та ОПП «Міжнародні відносини» загалом. Правила проведення контрольних заходів забезпечують 
об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно 
дотримуються під час реалізації ОПП «Міжнародні відносини». 

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

Чіткість і прозорість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації у навчально-методичних матеріалах до 
дисциплін (зокрема, робочих навчальних програмах).
          Згідно з матрицею відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання (Таблиця 3) на ОПП «Міжнародні відносини» використовуються такі методи контролю, як: усне та 
письмове опитування, перевірка самостійної роботи, контроль за виконанням індивідуальних завдань (курсових і 
кваліфікаційних робіт), тестування (закритої і відкритої форми), практичний контроль, самоконтроль, модульний 
(рубіжний) контроль, підсумковий модульний контроль, іспит або залік, підсумкова атестація. На практичних 
заняттях використовується усний та письмовий контроль рівня оволодіння студентами теоретичного матеріалу. За 
рівнем пізнавальної активності для перевірки розроблено репродуктивні, реконструктивні, ситуативні та проблемні 
запитання.
        Під час проведення практичних занять та з проходженням різних видів практики здійснюється контроль за 
оволодінням студентами системою практичних професійних умінь і навичок, застосуванням теоретичних основ 
практичної діяльності у сфері міжнародних відносин. Метод самооцінки передбачає критичне ставлення здобувача 
освіти до своїх здібностей та можливостей, об’єктивно оцінювати досягнуті результати. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Здобувач вищої освіти може самостійно ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку 
вивчення дисципліни, яка міститься на інформаційних стендах інституту/сайті університету (в ОПП 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/osvitno_profesiyna_prohrama_mizhnarodni_vidnosyny_bakalavr_2020.pdf). 
Робочі навчальні програми (https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1x21U1nVsFdhqvmKVYqdcwK_fcNC71pOj ) 
складаються окремо для кожної дисципліни розглядаються і схвалюються Вченою радою Університету. Інформація 
про форми контрольних заходів та критерії оцінювання надається викладачем на першому занятті з навчальної 
дисципліни. Графік проведення екзаменаційної сесії та підсумкової атестації представлений в структурі навчального 
року на сайті університету (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_22_2020.pdf ). Крім того, про систему 
оцінювання в КиМУ здобувачі вищої освіти дізнаються на перших заняттях факультативного курсу 
«Університетська освіта».

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

Атестація здобувачів вищої освіти ОПП «Міжнародні відносини» здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи, що передбачає самостійне розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної 
проблеми у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій або регіональних студій, яка характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів суспільних наук; атестаційного екзамену 
з міжнародних відносин, що передбачає перевірку досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої 
освіти за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньою програмою; підсумкового екзамену з іноземної мови (англ.)
          Строк і тривалість проведення атестації здобувачів визначається графіком освітнього процесу та регулюються 
нормативно-правовими документами університету.
         Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
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Процедуру проведення контрольних заходів подано в «Положенні про організацію освітнього процесу в ПЗВО 
«Київський міжнародний університет», затвердженому наказом президента №256 від 30.08.2019 р. 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf), «Положенні про порядок створення та 
організацію роботи екзаменаційної комісії у ПЗВО «Київський міжнародний університет», затвердженому наказом 
президента №257 від 30.08.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_8.pdf). Ці документи містять 
алгоритм проведення контрольних заходів, а також повторного складання та оскарження їх результатів.
Кожна навчальна програма містить критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти за кожним 
модулем, МКР, індивідуальним завданням, підсумковим контролем.
Відповідно до затвердженого навчального плану розробляється робочий навчальний план на кожний навчальний 
рік, який є основою для складання графіку освітнього процесу, який затверджується наказом президента КиМУ, 
відображає календарні строки окремих етапів освітнього процесу, в т. ч. контрольних заходів.
Для проведення атестації здобувачів вищої освіти створюються екзаменаційні комісії, персональний склад яких 
затверджується наказом президента КиМУ не пізніше ніж за два місяці до початку роботи комісії. Графік 
проведення державної підсумкової атестації затверджується також наказом президента та розміщується на 
інформаційних стендах університету.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський міжнародний університет» прозорість, 
неупередженість оцінювання досягнень студентів є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу. 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, 
його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) і відкритістю інформації про умови 
проведення контрольних заходів та єдиними критеріями оцінювання. Встановлені єдині правила перездачі 
контрольних заходів, оскарження результатів атестації. Для об’єктивності проведення захисту матеріалів практики 
створюється комісія у складі трьох викладачів кафедри. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції студентів 
створюється апеляційна комісія, до якої входить проректор з навчально-виховної роботи, директор ННІ, завідувач 
кафедри, викладач, представник органів студентського самоврядування. Студент, який не погоджується з оцінкою, 
має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням, 
він може звернутися з письмовою апеляцією до директора інституту. В результаті розгляду апеляції оцінка студента 
не може бути зменшена, а тільки залишена без збільшення. Випадків оскарження результатів контрольних заходів, 
а також конфлікту інтересів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

 Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський міжнародний університет», 
затвердженим наказом президента №256 від 30.08.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-
org-osv-protsesy.pdf), «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ПЗВО «Київський 
міжнародний університет», затверджене наказом президента №333 від 03.12.2018 р. 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-vnytrishny-systemy.pdf), «Положенням про рейтингову 
систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУ», затвердженим наказом президента №181 від 
22.08.2019 р. 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reytynhovu_systemu_otsinyuvannya_nabutykh_studentom_zn
an_ta_vmin.pdf) здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом складання контрольного заходу, 
виставлено незадовільну оцінку або позначку «не з’явилися», надається право на повторне складання екзамену або 
заліку впродовж двох перших тижнів наступного семестру за індивідуальним графіком ліквідації академічної 
заборгованості. Перескладання екзаменів із кожної навчальної дисципліни допускається не більше двох разів: один 
раз – провідному лектору, другий – комісії, яка створюється розпорядженням директора ННІ міжнародних 
відносин. Здобувач вищої освіти може бути недопущеним до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не 
виконає всі види робіт, передбачені з цієї дисципліни робочою програмою на семестр. 

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

Відповідно до «Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю» (https://cutt.ly/djPhvXM ) здобувач 
вищої освіти має право на оскарження дій науково-педагогічних працівників університету. У випадку незгоди з 
оцінкою здобувач має право подати апеляційну заяву. Апеляційна заява подається після оприлюднення оцінок із 
обов’язковим повідомленням завідувача кафедри міжнародних відносин та туризму і директора ННІ міжнародних 
відносин. У випадку надходження апеляційної заяви наказом президента КиМУ для її розгляду створюється комісія. 
До складу комісії входять проректор із навчально-виховної роботи, директор ННІ, завідувач і викладач кафедри, 
представник органів студентського самоврядування. Комісія розглядає апеляційні заяви щодо порушення 
процедури проведення контрольних заходів упродовж трьох календарних днів після їх подання. За наслідками 
розгляду апеляції комісія приймає одне з двох рішень: «Виставлена оцінка з дисципліни (назва дисципліни) 
відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється» або «Виставлена оцінка з дисципліни (назва 
дисципліни) не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується на … балів» (вказується нова оцінка 
відповідно до прийнятої системи оцінювання знань). Рішення апеляційної комісії доводиться до відома студента, 
який підтверджує це особистим підписом у протоколі засідання апеляційної комісії.
Впродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
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контрольних заходів серед здобувачів ОПП  не зафіксовано.

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

 Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у КиМУ знайшли відображення у таких 
нормативно- правових документах, як:
Положення про протидію академічному плагіату, затверджене наказом президента №196 від 27.08.2019 р. 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_protydiyu_akademichnoho_plahiatu.pdf); Кодекс академічної 
доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет», затверджене наказом президента № 481 від 
28.11.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/code_of_academic_integrity.pdf); «Антикорупційна програма 
ПЗВО «Київський міжнародний університет», затверджена наказом президента №336 від 16.09.2019 р.  
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/anticorruption.pdf). Ці документи спрямовані на підтримку ефективної 
системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на наукові та навчально-методичні праці 
учасників освітнього процесу, атестаційні, курсові роботи здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр».

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

Для здобувачів ОПП «Міжнародні відносини» передбачені атестаційні роботи. Перевірці на академічний плагіат 
підлягають рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів 
конференцій, семінарів тощо, на етапі подання роботи автором до розгляду для публікації. Згідно з Положення про 
протидію академічному плагіату 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_protydiyu_akademichnoho_plahiatu.pdf) для протидії 
академічному плагіату використовується онлайн-сервіс StrikePlagiarism.com. Завдяки поєднанню сучасних 
технологій StrikePlagiarism допомагає підвищити якість оригінальних текстів за рахунок упровадження принципів 
академічної доброчесності в університетську культуру та поліпшення академічної мотивації студентів і викладачів. 
Цей онлайн-сервіс здатен на автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну 
автоматичну підстановку в текст правильних символів і пошук на плагіат модифікованої версії. За результатами 
перевірки складається звіт, у якому виділено плагіат, посилання та цитати, джерела плагіату. Здобувачі за 
встановленою формою заповнюють заяву, якою підтверджується факт відсутності у письмовій роботі запозичень, 
про інформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів плагіату. У разі негативного висновку 
онлайн-сервісу StrikePlagiarism робота повертається на доопрацювання. 
Випадків виявлення порушень академічної доброчесності на ОПП «Міжнародні відносини» не було зареєстровано.

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

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у КиМУ надається консультування щодо вимог із 
написання письмових робіт із наголошенням на принципи самостійності, коректного використання інформації з 
інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел і оформлення цитувань. Згідно з «Положенням 
про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет», затвердженим  наказом 
президента №256 від 30.08.2019 р. (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf), 
запобігання академічного плагіату передбачає: розроблення та розповсюдження методичних матеріалів із 
визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані джерела; ознайомлення осіб, які 
навчаються, з документами, що регламентують запобігання академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах 
періодичних видань університету викладу етичних норм публікації та рецензування статей.
           Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу позитивно 
впливає на престиж закладу вищої освіти,  його кадровий склад, підвищує рейтинг у системі вищої освіти України, 
що забезпечує на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів привабливість університету.
           Для здобувачів вищої освіти ОПП «Міжнародні відносини» така інформація надається в межах вивчення всіх 
навчальних дисциплін.

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

За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники ЗВО можуть бути притягнені до 
академічної дисциплінарної та іншої відповідальності, передбаченої чинним законодавством,  види якої 
визначаються п. 10 Положення про протидію академічному плагіату, затверджене наказом президента №196 від 
27.08.2019 (https://cutt.ly/EjPhMKw ) п. 4 Кодексу академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний 
університет» (https://cutt.ly/9jPh9Sv ). Виявлення фактів плагіату в працях викладачів враховується під час 
продовження контракту. Встановлення академічного плагіату в опублікованих працях є підставою для заборони 
автору включати такі праці у перелік науково-методичних публікацій.
             Згідно з п. 6 ст. 42 Закону України «Про освіту» за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти 
можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності, як: повторне проходження оцінювання (контрольна 
робота, іспит, залік тощо) чи відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування з Університету 
(крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); позбавлення пільг, наданих Університетом з оплати навчання. 
До здобувачів освіти можуть застосовуватися і такі заходи впливу, як: зниження результатів оцінювання роботи, 
попередження тощо.
    Здобувачі ОПП «Міжнародні відносини» ознайомлені з процедурою перевірки робіт на академічний плагіат і 
можливими санкціями за негативного результату такою перевіркою. 
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6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в КиМУ ґрунтується 
на чинних нормативно-правових документах: законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуті КиМУ, 
«Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних 
працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», 
затверджене наказом президента №224 від 30.08.2019 р. 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_obrannya_npp.pdf ).
Головною метою конкурсу є добір науково-педагогічних працівників, які найбільше відповідають установленим 
критеріям, а саме: високі моральні якості, відповідний фізичний та психічний стан здоров’я, повна вища освіта, 
відповідний рівень професійної підготовки, підтверджений показниками наукової та професійної активності. 
Розгляд документів претендентів на заміщення вакантних посад здійснюється конкурсною комісією університету, 
склад якої затверджується наказом президента КиМУ. Обговорення кандидатур претендентів, за необхідності, 
попередньо здійснюється трудовим колективом кафедри, ННІ міжнародних відносин та оформлюється протоколом. 
Предметом обговорення можуть бути: звіт про роботу за попередній період, програми розвитку підрозділу, аналіз 
проведених пробних лекцій, практичних занять. На посади науково-педагогічних працівників за конкурсом 
обираються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, ступінь магістра (спеціаліста).

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

 Основними напрямами взаємодії КиМУ з роботодавцями є: професійно-практична підготовка студентів, 
стажування викладачів; працевлаштування випускників університету; моніторинг освітньо-професійної програми і 
визначення перспективних напрямів розвитку; освітні та наукові проєкти, спрямовані на підвищення якості 
підготовки кваліфікованих кадрів і впровадження інноваційних технологій, майстер-класи, фахові зустрічі 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_mv.pdf ).
             Зокрема, під час навчально-ознайомчої практики в Посольствах здобувачі освіти мають можливість 
ознайомитися з діяльністю дипломатичного представництва на території України, про стан двостороннього 
торговельно-економічного співробітництва тощо. Аналітичні навички набуваються під час проходження навчальної 
та виробничої практик, зокрема в Департаментах МЗС України (Департамент стратегічних комунікацій, 
Європейський департамент, Департамент Америки, Департамент Європейського Союзу та НАТО, Департамент 
міжнародної безпеки тощо), Комітет ВР України з питань інтеграції України з ЄС, ГО «Інститут світової політики», 
що дозволяє студентам дізнатися про перспективи та можливі шляхи врегулювання міжнародних конфліктів; 
проведення аналізу поточного стану двосторонніх відносин та багатосторонніх форматів співпраці України з 
країнами ЄС та США, шляхів досягнення Україною зовнішньополітичних цілей у цьому напрямку тощо.

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

КиМУ активно залучає до проведення майстер-класів, круглих столів, тренінгів, тематичних семінарів за ОПП 
«Міжнародні відносини» професіоналів-практиків, експертів у галузі міжнародних відносин, представників 
роботодавців, наприклад: «Зовнішньо-політична діяльність Малайзії» (Надзвичайний та Повноважний Посол 
Малайзії, пан Дато Раджа Реза Раджа Заіб Ша), «Україна: вихід з криз через діалог», «Євроатлантичний вимір та 
Україна» (Магда Є.В., директор ГО «Інститут світової політики»), які допомагають підвищити рівень фахової 
підготовки з урахуванням актуальних  завдань міжнародного сьогодення. Турянський І.М. є одним із 
найдосвідченіших дипломатів України, у минулому Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині, 
Південно-Африканській Республіці, Мозамбіку, Намібії, Замбії та Зімбабве, протягом 7 років – 1-й секретар 
Представництва України в ООН, учасник багатьох сесій Генеральної Асамблеї ООН, поділився власним практичним 
досвідом дипломатичної роботи для створення позитивного іміджу України на міжнародній арені, надав професійну 
інформацію щодо історії української дипломатії, зокрема, її розвитку з початку отримання Україною незалежності 
понині, що стало доповненням до окремих модулів навчальних дисциплін «Дипломатична та консульська служба», 
«Дипломатичний протокол та етикет», «Зовнішня політика України» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_mv.pdf ).

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

Університет сприяє розвиткові викладачів шляхом проведення підвищення кваліфікації та стажування, залучення 
до участі у фахових тренінгових програмах та семінарах.  В КиМУ  діє «Освітня програма професійного розвитку 
(підвищення кваліфікації) викладачів ПЗВО «Київський міжнародний університет»  
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/anotaciya_stazhuvannya.pdf),  метою якої є розвиток професійно-наукової, 
інформаційної, методологічної культури наукового пошуку, педагогічної майстерності, необхідних для професійної 
комунікації, науково-професійної і викладацької діяльності. Система сприяння розвитку науково-педагогічного 
працівника  як науковця включає: фінансування відряджень на участь у конференціях, семінарах тощо: наприклад, 
Самойлов О.Ф., к.і.н., доц. – відрядження до СВШ (SSW, Польща) (2017 р.); Некряч А.І., д.політ.н., проф.  – 
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відрядження до ВШБ (WSB University, Польща) (2018 р.); та ін; друк за кошт університету монографій наприклад: 
«Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь сучасним викликам та загрозам у світі» (к.і.н., доц. Судак 
І.І.), «Малайзія в регіональній безпеці Південно-Східної Азії» (к.політ.н., доц. Крупеня І.М.), «Глобалізація як 
культурно-історичне явище (кінець ХХ–початок ХХІ ст.)» (к.і.н., доц. Самойлов О.Ф.); навчальних посібників: 
«Дипломатична та консульська служба», «English textbook for international relations professionals» (к.політ.н., доц. 
Крупеня І.М.); «Міжнародні організації» (к.політ.н., доц. Тараненко Г.Г.); курсів лекцій тощо; преміювання. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

 Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності працівників КиМУ регламентується 
«Положенням про преміювання за наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівників ПЗВО 
«Київський міжнародний університет» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_premiyuvannya_pedahohichnykh_pratsivnykiv.pdf ) та 
«Положенням про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників 
Університету» (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_reitingove_ocinuvannya.pdf).
          Керівництво університету проводить роз’яснювальну політику щодо усвідомлення перспектив професійної 
діяльності, пов’язаною з їх соціальною значущістю і статусом, матеріальними, соціальними умовами праці, 
можливостями особистісного зростання і самореалізації. КиМУ використовує такі заходи матеріального та 
нематеріального заохочення: фінансує відрядження при проходженні стажування та підвищення кваліфікації; 
організовує відкриті лекції, майстер-класи, тренінги; підтримує викладання лекцій в інших ЗВО, особливо за 
кордоном; сплачує надбавки за викладання фахових предметів англійською мовою;  нагороджує подяками, 
почесними грамотами, клопоче про відзнаку викладачів на регіональному та державному рівнях, тощо. Рівень 
викладацької майстерності береться до уваги конкурсною комісією КиМУ під час прийняття рішення щодо 
продовження трудових відносин, заміщення вакантної посади науково-педагогічних працівників, враховуючи 
результати моніторингу рівня професіоналізму викладачів.

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?

 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (забезпеченість власними приміщеннями для проведення навчальних 
занять та контрольних заходів, в т.ч. спеціалізованих; інформаційними ресурсами та мультимедійним обладнанням; 
наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, в т.ч. читальної, актової та спортивної зал,  пунктів 
харчування, стадіону, медичного пункту; гуртожитку тощо), навчально-методичне забезпечення гарантують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Це доводиться результатами атестації 
здобувачів вищої освіти – поточним і семестровим контролем, що у комплексі формує систему накопичення 
рейтингових балів у процесі навчання, як і передбачено вимогами стандарту. 
Університет забезпечує безкоштовний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та 
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або науково-дослідної діяльності в межах 
освітньої програми. Здобувачі ОПП «Міжнародні відносини» мають вільний доступ до фондів та електронних 
каталогів бібліотеки КиМУ, де містяться навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану. 
Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, дає змогу задовольнити їхні потреби 
та інтереси. 
Університет створює сприятливі умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які 
навчаються за ОПП «Міжнародні відносини». 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/umovy_dostupnosti_zakladu_dlya_osib_z_osoblyvymy_potrebamy.pdf)

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

КиМУ забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури (бібліотека, читальна зала, 
спортивний зал, орендований спортивний майданчик, сучасний гуртожиток блочного типу, актова зала), 
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, наукової діяльності. Для забезпечення якісної підготовки фахівців 
за ОПП «Міжнародні відносини» належним чином обладнані спеціалізовані кабінети з відповідним матеріальним 
забезпеченням (Таблиця 1).
Задля виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводяться старостати, де 
обговорюються питання освітньої діяльності та соціальної сфери, бесіди з кураторами, опитування, працює 
Студентський парламент. За результатам опитування здобувачів освітнє середовище КиМУ задовольняє їх потреби 
та інтереси більш ніж на 80%.
            Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти вжиті такі заходи: проведення анонімного 
анкетування, спрямованого на вивчення актуальних потреб та інтересів (щороку); проведення регулярних зустрічей 
з президентом університету та обговорення актуальних потреб та ініціатив зі студентами, підтримка стартапів; 
організація гуртків, спортивних секцій, культурно-масових заходів, майстер-класів, конференцій, семінарів, 
тренінгів із залученням як фахівців університету, так і успішних випускників; організація роботи комітету старост; 
організація роботи Психологічної служби, для захисту психічного здоров'я; забезпечення навчання іноземною 
мовою.
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Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Університет докладає зусиль для створення безпечного освітнього середовища, забезпечення сприятливих умов 
навчання та праці, комфортної міжособистісної взаємодії, що сприяє емоційному благополуччю студентів і 
працівників університету. Проводяться опитування серед здобувачів вищої освіти щодо їхніх потреб та інтересів, які 
враховуються для забезпечення комфортних умов для проведення навчальних занять, проходження практики, 
надання консультативної допомоги з вивчення дисциплін, доступу до всіх навчальних матеріалів; забезпечення 
умов проживання в гуртожитках; організація відпочинку тощо.
Освітнє середовище КиМУ є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОПП «Міжнародні відносини», що 
забезпечується діяльністю комплексу підрозділів університету, до яких входять: відділ охорони праці, відділ 
поселення в гуртожиток, медичний пункт тощо. Для підтримки психічного здоров’я здобувачів діє  Психологічна 
служба (https://kymu.edu.ua/psikhologichna-sluzhba/). Всі заходи, які вживає КиМУ з метою підтримки психічного 
здоров’я здобувачів вищої освіти, є ефективними. З  метою визначення дієвого механізму врегулювання 
конфліктних ситуацій розроблено «Положення про процедуру запобігання, попередження та врегулювання 
ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями у Приватному закладі вищої освіти 
«Київський міжнародний університет» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_rozsliduvannya_nasylstva.pdf).

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?

У КиМУ забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів ОПП 
«Міжнародні відносини».
Згідно з «Положенням про куратора академічної групи ПЗВО «Київський міжнародний університет», 
затвердженого наказом президента №305 від 02.09.2019 р. 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya_pro_kuratora.pdf ) у кожній академічній групі є куратор, який 
здійснює первинну підтримку здобувачів вищої освіти із усіх питань навчання в університеті, допомагає та інформує 
їх. Комунікація викладачів зі здобувачами ОПП «Міжнародні відносини» здійснюється безпосередньо під час 
лекційних і практичних занять, консультацій тощо. У разі виникнення конфліктних або складних ситуацій до їх 
вирішення залучається завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму, працівники деканату ННІ 
міжнародних відносин або ректорату.
Органом студентського самоврядування університету є Студентський парламент (https://kymu.edu.ua/studentskiy-
parlament/), створений з метою самостійного вирішення здобувачами вищої освіти питань щодо навчання і побуту, 
захисту прав та інтересів студентів, їхньої участі в громадському житті та управлінні КиМУ. Цей дорадчий орган 
забезпечує здобувачам інформаційну, соціальну та організаційну підтримку, надаючи змогу долучатися до 
соціальної діяльності, організації різноманітних комунікативних активностей (квести, концерти, професійні турніри 
та конкурси тощо) за участю викладачів, представників різних професійних груп. Органи студентського 
самоврядування КиМУ забезпечують захист прав та інтересів здобувачів.
Сприяти професійному зростанню здобувачів ОПП «Міжнародні відносини», створювати умови для більш повної їх 
самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, для спілкування випускників, студентів і 
викладачів університету, забезпечивши інформаційний обмін, допомагають відділи, центри КиМУ, повний перелік 
яких можна знайти за посиланням: (https://kymu.edu.ua/viddili-ta-pidrozdili/).
У спеціалізованих кабінетах (https://kymu.edu.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennya-osvitnogo-protsesu/) 
здобувачі ОПП «Міжнародні відносини» мають змогу проводити науково-прикладні дослідження і користуватися 
інформаційними та On-line ресурсами.
Для консультативної підтримки здобувачів вищої освіти долучаються представники від роботодавців, що беруть 
участь у круглих столах, семінарах, де вони діляться власним досвідом роботи в галузі.
За результатами опитування, 83,0% здобувачів позитивно оцінюють рівень освітньої підготовки в університеті, 
вважають достатньою соціальну, організаційну та інформаційну підтримку, 81,4% здобувачів вважають, що 
отримали навички спілкування, комунікації. Це підтверджує належний рівень механізмів освітньої, організаційної, 
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти.

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)

КиМУ створює достатні умови для реалізації права на освіту для осіб із особливими освітніми проблемами, які 
навчаються за ОПП «Міжнародні відносини». Так, на сайті університету розміщено детально інформацію для осіб, 
які мають право на спеціальні умови вступу, подано механізм зарахування окремих категорій вступників (Правил 
прийому до Київського міжнародного університету в 2021 році» (https://kymu.edu.ua/pravila-priyomu-do-kiivskogo-
mizhnarodnogo-universitetu/ ). 
Забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, зокрема безперешкодний під’їзд автомобільного 
транспорту до спеціально обладнаного входу до навчального корпусу, який не містить сходинок, порогів і надає 
можливості безперешкодного доступу до навчальних приміщень особам з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення (в т.ч. для інваліда на візку), спеціально обладнаний пасажирський ліфт для осіб із інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення, спеціально обладнаний санітарний вузол для осіб з порушеннями опорно-
рухового апарату, спеціально обладнано зону прийому осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
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яка розташована на першому поверсі. 

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?

У КиМУ існує досить чітка політика і процедура вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОПП «Міжнародні відносини».
Освітня діяльність університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та 
прозорості.
Зокрема, в КиМУ працює Психологічна служба, завданням якої є сприяння повноцінному особистісному й 
інтелектуальному розвитку студентів, створено сприятливі  умови для формування у них мотивації до самоосвіти і 
саморозвитку, плідної навчальної та науково-дослідної діяльності. Проводяться також психологічне 
консультування, психодіагностика, соціологічні дослідження, організовується робота по психологічній підтримці 
соціально уразливих груп студентів (студенти з особливими потребами, сироти, молоді сім’ї), методичне 
консультування – для кураторів груп, молодих викладачів.
Урегулювання конфлікту інтересів у КиМУ здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 
та «Антикорупційної програми ПЗВО «Київського міжнародного університету» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/anticorruption.pdf ) за допомогою одного з зазначених заходів: усунення 
працівника від виконання завдань; встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного 
завдання; перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника; переведення на іншу посаду; звільнення 
працівника.
           Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/anticorruption.pdf), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень на офіційному веб-сайті КиМУ розміщено скриньку довіри та контакти для звернень (номер 
телефону для здійснення повідомлень, електронна адреса тощо) (https://kymu.edu.ua/skrynka-doviry/). Розгляд 
звернень і скарг, що надходять, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», 
«Про звернення громадян». 
Впродовж періоду провадження освітньої діяльності за ОП «Міжнародні відносини» конфліктних ситуацій не було.

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП у ПЗВО «Київський 
міжнародний університет» регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу в ПЗВО «Київський 
міжнародний університет» (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf), 
«Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-vnytrishny-systemy.pdf ), «Методичні рекомендації щодо 
розроблення освітніх програм у КиМУ» 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/metodychni_rekomendatsiyi_shchodo_rozrobky_osvitnikh_prohram.pdf). 
Перегляд ОП здійснюється шляхом визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; здійснення 
моніторингу ОП; щорічне опитування суб’єктів вищої освіти, стейкхолдерів; забезпечення підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації та проведення 
освітнього процесу; інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення 
публічності інформації про ОП; дотримання суб’єктами вищої освіти академічної доброчесності тощо.

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

Здійснення постійного моніторингу змісту вищої освіти полягає у періодичному аналізі та перегляді змістового 
наповнення освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін щодо їх відповідності 
нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти тощо. Моніторинг і перегляд ОПП «Міжнародні 
відносини» здійснюється шляхом: реалізації освітньої програми та її компонентів відповідно до чіткої структури та 
прозорого плану впровадження; виконання моніторингу програми та її компонентів шляхом опитування студентів і 
працівників з метою оцінювання викладання, навчання та оцінювання, а також роботодавців; використання 
системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних розроблень у предметній 
області з урахуванням потреб суспільства і наукового середовища; використання отриманої інформації для 
вдосконалення програми загалом та її компонентів.
Моніторинг здійснюється членами проектної групи та випусковою кафедрою. До здійснення моніторингу 
долучались науково-педагогічні працівники, професіонали-практики, здобувачі вищої освіти, випускники, інші 
стейкхолдери. Суттєвим для перевірки та перегляду ОПП «Міжнародні відносини» є зворотний зв’язок із 
зацікавленими сторонами. Моніторинг проводиться із застосуванням методів анкетування, опитування, 
інтерв’ювання (в т.ч. здобувачів вищої освіти та випускників з метою аналізу їх власного досвіду), моніторинг 
досягнутих результатів, оцінювання ОПП «Міжнародні відносини» щодо її відповідності критеріям забезпечення 
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якості освітніх програм тощо. 
У 2017 році ОПП «Міжнародні відносини» було розроблено членами проєктної групи. У 2019 році за ініціативи 
проєктної групи з метою врахування змін, що відбулися в науково-професійному полі, в яких реалізується ОПП, а 
також змін ринку праці (з урахуванням пропозицій потенційних роботодавців) ОПП було удосконалено. За 
результатами останнього перегляду у 2020 році ОП «Міжнародні відносини» були внесені зміни із врахуванням 
стандарту вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (наказ МОН України від 04.08.2020 р. №1002), 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf) 
та рекомендацій експертної комісії і ГЕР НАЗЯВО під час попередньої акредитаційної експертизи.
З результатами аналізу компетентнісної моделі здобувача вищої освіти для варіативної частини ОПП формується 
перелік вибіркових дисциплін професійно-практичної підготовки навчального плану здобувача вищої освіти. Така 
процедура відповідає вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу в КиМУ.  На сайті 
університету всім зацікавленим особам пропонуються для обговорення проекти ОП і можливість надати пропозиції 
щодо внесення змін та їх удосконалення 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCx45rB86m0R32zXP2h_WxLsXVpZsm_cb4UEb7W2O05kNh8g/viewfor
m). 

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

 ПЗВО «Київський міжнародний університет» перед кожною заліково-екзаменаційною сесією проводить 
систематичні опитування здобувачів вищої освіти. Потім вони обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої ради, 
інших університетських майданчиках із залученням роботодавців, представників студентського самоврядування і 
просто зацікавлених активних здобувачів вищої освіти. Для організації систематичних опитувань здобувачів вищої 
освіти важливо, щоб вони відчували, що їхня думка береться до уваги і впливає на розвиток університету. Метою 
таких опитувань є поширення позитивних і усунення негативних практик викладання, вивчення динаміки якості 
навчальних курсів і якості викладання. В КиМУ проводиться онлайн опитування з метою  визначення 
задоволенності організацією та проведенням освітнього процесу та можливостями наукового зростання 
(https://kymu.edu.ua/opytuvannya/).  Під час обговорення ОП на засіданнях кафедри міжнародних відносин та 
туризму здобувачі вищої освіти виявили інтерес до формування ділової дипломатичної документації як 
українською, так і англійської мовами. В свою чергу були запропоновані курси за вибором: ОК «Ділова 
документація», «Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей», «Переклад дипломатичних 
документів та кореспонденції». Співпраця з кафедрою соціальних комунікацій при організації гостьових зустрічей з 
представниками  дипломатичних установ знайшла відображення в пропозиціях студентів щодо поглибленого 
вивчення міжнародних суспільних комунікацій.

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

Згідно з «Положенням про студентське самоврядування КиМУ», ухваленого Загальними зборами Студентського 
парламенту КиМУ від 20.09.2019 р. (https://kymu.edu.ua/polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya/) органи 
студентського самоврядування виносять пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; сприяють 
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що 
виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами; спільно з 
відповідними структурними підрозділами університету сприяють забезпеченню інформаційної, правової, 
психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; є представниками в колегіальних та робочих 
органах університету; вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм.
Органи студентського самоврядування залучаються до аналізу й узагальнення зауважень та пропозицій студентів 
щодо організації освітнього процесу і звертаються до адміністрації університету з пропозиціями щодо їх вирішення. 
Адміністрація КиМУ інформує представників Органів студентського самоврядування про рішення, що стосуються 
безпосередньо студентів університету. Пропозиції студентів обговорюються на засіданнях ВР інституту міжнародних 
відносин та ВР університету (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/protokol_30.01.2020.pdf).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Дієвою формою врахування інтересів роботодавців за ОПП «Міжнародні відносини» є щорічне проведення 
семінарів, круглих столів, участі у засіданнях кафедри, процедурах захисту курсових та кваліфікаційних робіт, 
практик, внесення пропозицій через сайт університету.  Під час зустрічей науково-педагогічних працівників з 
представниками роботодавців обговорюються питання проблемних компетентностей, вносяться пропозиції щодо 
наповнення ОП необхідними ОК з відповідними ПРН, переліку вибіркових дисциплін.
Надзвичайний і Повноважний Посол Малайзії в Україні  Дато Раджа Реза Раджа Заіб Ша порекомендув вибіркову 
дисципліну «Етнополітичні проблеми у міжнародних відносинах; Турянський І.М., 1-й секретар Представництва 
України в ООН, експерт в галузі міжнародних відносин запропонував звернути увагу на потенціал транскордонного 
співробітництва як інноваційний інструмент державної регіональної політики; Б.В. Ференс, к.політ.н., головний 
консультант Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС запропонував 
приділити увагу міграційним кризам, які  є важелем дестабілізації ситуації у світі; к.ф.н., член Громадської ради при 
МЗС України, член Асоціації зовнішньої політики України, експерт аналітичної групи KievStratPro Бузаров А.І. 
акцентував увагу на важливості культурно-гуманітарного співробітництва як основи цивілізованої співпраці між 
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сучасними державами та ролі і місця України в системі міжнародного гуманітарного співробітництва. Результати 
обговорень відображені в протоколах засідань кафедр.

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

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 
реалізується через їх опитування (https://kymu.edu.ua/opytuvannya/ ). Така практика сприяє наданню здобувачам 
вищої освіти інформації щодо можливостей працевлаштування; допомога у пошуку місця навчальної та виробничої 
практики; підготовка інформаційних матеріалів; залучення випускників до роботи круглих столів, конференцій, 
семінарів; консультування студентів щодо формування особистого портфоліо, техніки пошуку роботи, проходження 
співбесід; забезпечення прямого контакту випускників із роботодавцями; моніторинг їхнього кар’єрного зростання 
шляхом ведення бази даних місць роботи та посад випускників (https://kymu.edu.ua/gordist-kimu/). Серед 
випускників НН інституту міжнародних відносин:  Дмитро Рачек – фахівець I категорії протокольного відділу 
Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв; Ольга Кулик – співробітник Посольства Індії в 
Україні; Руслан Фалков – Третій секретар (помічник Посла) Посольства України в Сполучених Штатах Америки; 
Євген Жупєєв – радник Посольства України в Арабській Республіці Єгипет; Денис Сєнік – перший секретар з 
політичних питань Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії; 
Володимир Сидоренко – перший секретар Посольства України в Китайській Народній Республіці.

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?

Процедури забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників освітньої діяльності за 
ОПП «Міжнародні відносини» проводяться: на рівні кафедри – слухання, обговорення та прийняття рішень щодо 
освітньої діяльності з реалізації ОПП «Міжнародні відносини» науково-педагогічними працівниками на засіданнях 
кафедри міжнародних відносин та туризму; на рівні ННІ міжнародних відносин – у вигляді контролю діяльності 
кафедри, слухання, обговорення питань і прийняття рішень на засіданні Вченої ради ННІ міжнародних відносин 
щодо затвердження основних нормативних документів з реалізації ОПП «Міжнародні відносини»; на рівні 
університету – моніторинг виконання прийнятих рішень проводить навчально-методичний відділ інституту.
Велика увага приділена моніторингу питань задоволеності здобувачами вищої освіти  організацією освітнього 
процесу, можливостями наукового зростання, пропозицій випускників даної програми та роботодавців, аналізу 
показників професійної та наукової активності науково-педагогічних працівників. 
Під час розроблення попереднього варіанту ОПП «Міжнародні відносини» минулих років було недостатньо 
враховано закономірності функціонування й розвитку економічних систем та їх вплив на світові політичні процеси, 
зокрема економічної дипломатії; сучасних тенденцій дипломатичної роботи в умовах нових викликів та загроз, 
зокрема регіональних конфліктів та гібридних воєн, що є чинниками, які активно впливають на процеси 
трансформації системи міжнародних відносин.
У 2020 році під час розроблення ОПП «Міжнародні відносини» було враховано аспекти впливу світових і 
регіональних процесів; зосереджено увагу на: економічній та енергетичній дипломатії; міграційних кризах як 
важелю дестабілізації ситуації у світі; регіональних і глобальних викликах та загрозах безпеці; зміні пріоритетів 
зовнішньої політики окремих країн; пріоритетах діяльності міжнародних і регіональних організацій; сучасних 
механізмах стратегічних комунікацій, транскордонного та культурно-гуманітарного співробітництва та процесах 
трансформації в системі міжнародних відносин в частині включення додаткових дисциплін у вибіркові компоненти 
ОПП «Міжнародні відносини».

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?

Відповідно до зауважень і рекомендацій експертної групи та Галузевої експертної ради під час проведення 
акредитації ОПП «Міжнародні відносини» за спеціальністю 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (Експертний висновок галузевої експертної ради 
щодо можливості акредитації освітньої програми (19.05.2020 р.; Справа № 0148/АС-20) були проведені такі заходи 
щодо удосконалення існуючої ОП.
      Приділено увагу конкретизації мети і цілям ОП відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2019-2025 
роки. Проведено моніторинг питань задоволеності студентами організацією освітнього процесу, можливостями 
наукового зростання, пропозицій випускників та роботодавців, аналізу показників професійної та наукової 
активності науково-педагогічних працівників. Впроваджено анонімні онлайн-форми опитування студентів щодо 
якості надання освітніх послуг (google форми) (https://cutt.ly/zjPk1A1). Результати аналізу враховані під час 
оновлення ОП «Міжнародні відносини», розробленої на основі прийнятого стандарту вищої освіти. Скореговано 
навчальний план відповідно до рекомендацій експертної групи, переглянуто перелік вибіркових дисциплін, 
приділено увагу оновленню змісту ОК. Активізовано участь студентів у програмах академічної мобільності. 
Відповідно до оновленої ОП «Міжнародні відносини» переглянуто зведену інформацію про викладачів, які 
забезпечують реалізацію ОП. Приділено увагу питанням стажування та підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників у напрямках викладання дисциплін навчального плану. Продовжено роботу по залученню 
роботодавців, професіоналів-практиків, експертів у галузі міжнародних відносин до проведення семінарських та 
практичних занять, майстер-класів, круглих столів, тематичних семінарів за ОПП «Міжнародні відносини». КиМУ 
проводить необхідну організаційну роботу щодо залучення представників міжнародних неурядових організацій, 
гостьових професорів із закордонних ЗВО-партнерів до читання лекцій. Велика увага приділяється заходам щодо 
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підвищення показників наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, зокрема організації 
роботи щодо необхідності публікацій статей викладачів у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та 
Web of Science.
  У зв’язку з карантинними обмеженнями, введеними у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-
19, впровадженням дистанційного навчання, було проведено огляд практичної реалізації механізмів доступу 
користувачів до віртуального навчального середовища університету на прикладі хмарних платформ організації 
відеозв’язку (Zoom, GoogleMeet, Microsoft Teams тощо). Доопрацьовано веб-сайт ЗВО щодо можливості надання 
пропозицій та зауважень від стейкхолдерів та інших зацікавлених сторін до відповідних проєктів ОП 
(https://cutt.ly/ujM2SEZ). Довідка про врахування рекомендацій під час попередньої акредитаційної експертизу 
представлена додатком до даних відомостей (Розділ Загальні відомості - ОП). 

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

Функції та сфери відповідальності за організацію окремих процедур забезпечення якості освіти: Вчена рада під 
головуванням президента визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої та науково-дослідної 
діяльності, визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти у вигляді 
відповідних Положень КиМУ. Проректор з навчально-виховної роботи та навчально-методичний відділ: здійснює 
контроль над змістом освіти і якістю викладання; організацією підвищення кваліфікації та педагогічної 
майстерності НПП. Проректор із науково-педагогічної роботи – відповідає за процедуру дотримання академічної 
доброчесності НПП та студентів. ННІ – організує освітній процес. Кафедра: здійснює освітній процес і перегляд ОП. 
Департамент ліцензування та акредитації – здійснює контроль за процесом ліцензування і акредитації. Відділ 
забезпечення якості освіти – забезпечує виконання та координує процедури ЗЯВО. Центр міжнародної та 
академічної мобільності – реалізує програми академічної мобільності. Підготовче відділення – профорієнтація; 
підвищення якості контингенту під час вступу. Психологічна служба – створення сприятливого середовища для 
академічної спільноти. Студентський парламент – участь в обговоренні питань щодо удосконалення освітнього 
процесу. Гарант освітньої програми разом із групою забезпечення здійснює моніторинг якості освітньої діяльності 
за ОП. Опитування студентів про їх задоволення якістю освіти та освітнім середовищем здійснюється щорічно.

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

Структурними підрозділами КиМУ в контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості 
освіти є:
- департамент ліцензування та акредитації – забезпечення процедур ліцензування і акредитації; формування звіту 
самооцінювання освітньої діяльності закладу;
- відділ забезпечення якості освіти – створення умов для ефективного функціонування внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти університету;
- навчальний відділ – організація, планування, контроль, аналіз і вдосконалення освітнього процесу; організація 
систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного контролю за 
діяльністю кафедр та дирекцій інститутів/деканів факультетів університету;
- навчально-методичний відділ – аналіз і контроль за навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу; 
координування діяльності структурних підрозділів з контролю змісту освітнього процесу; організація спільної 
роботи з інститутами/факультетами та кафедрами; участь в організації підвищення кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників;
- науковий відділ – забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу та сучасних методів 
управління й організації науково-дослідної роботи студентів в університеті та інші підрозділи.

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?

Нормативну основу, яка регулює права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в КиМУ, складають: 
Конституція України; Закони України «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про наукову та науково-технічну 
діяльність»; розпорядчі нормативно-правові документи Президента України, Кабінету Міністрів України (КМУ), 
Міністерства освіти і науки (МОН) України, інших міністерств та відомств.
У КиМУ права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами, як: Статут 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/statut_kymy.pdf); Правила внутрішнього розпорядку КиМУ 
(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document_13.pdf); Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО 
«Київський міжнародний університет» (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/polozhennya-pro-org-osv-protsesy.pdf). У 
цих положеннях викладено основні аспекти організації освітнього процесу, де дано чітке і зрозуміле пояснення 
правил і обов’язків усіх учасників освітнього процесу в КиМУ. 
           Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті 
КиМУ в розділі «Нормативна база» (https://kymu.edu.ua/normativna-baza/).
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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

  https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/proekt_mv_opp_bakalavr_2020.pdf;  
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/proekt_mv_opp_bakalavr_2020.pdf

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

https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/osvitno_profesiyna_prohrama_mizhnarodni_vidnosyny_bakalavr_2020.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» у ПЗВО «Київський міжнародний університет» має такі 
сильні сторони:
- запровадження в освітній процес сучасних практик, наукових досягнень у сфері міжнародних відносин;
- змістово-технологічне наповнення ОК професійної підготовки, що враховує формування професійних 
компетентностей фахівців з міжнародних відносин;
- практична орієнтованість програмних результатів, упровадження науково-прикладних досліджень у міжнародну 
діяльність;
- освітнє середовище університету сприяє формуванню програмних результатів навчання за ОПП «Міжнародні 
відносини» за рахунок проведення лекцій, круглих столів, майстер-класів видатними українськими політиками й 
дипломатами, представниками дипломатичних представництв і міжнародних організацій,  послами закордонних 
посольств в Україні тощо;
- співпраця КиМУ з представництвами дипломатичних і міжнародних структур, акредитованими в Україні, що є 
активною складовою освітнього процесу, сталого та професійного розвитку особистості в підготовці 
висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин;
- залучення представників міжнародних неурядових організацій, гостьових професорів та викладачів із закордонних 
ЗВО-партнерів до читання лекцій;
- участь у програмах міжнародної академічної мобільності;
- система моніторингу, аналізу і перегляду ОП «Міжнародні відносини».
- публічність і відкритість ОП допускає зміни і передбачає врахування інтересів та пропозицій стейкхолдерів;
- матеріально-технічні ресурси, розгалужена інфраструктура, створено сприятливе освітнє середовище.

           Слабкі сторони: 
- відсутність набору на програми подвійних дипломів, які підвищили б конкурентоспроможність випускників ЗВО 
на національному та міжнародному ринках праці.

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

До перспектив розвитку ОПП «Міжнародні відносини»  зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» відносимо: 
- впровадження програми подвійних дипломів, що сприятиме поглибленню співпраці між ЗВО-партнерами, закладе 
основи довгострокової співпраці;  
- щорічний перегляд  переліку дисциплін для вільного вибору студентів на основі європейської та світової практик 
міжнародної діяльності, міждисциплінарних підходів споріднених спеціальностей, адаптації зарубіжних методик 
підвищення ефективності функціонування сфери міжнародних відносин; 
- організація стажування у закордонних представництвах та організаціях як однієї із важливих форм навчання, 
вивчення зарубіжного досвіду, знайомство з реформами в  цих країн;
- розвиток і створення програм навчання та обміну, можливість навчатися за обміном в українських та іноземних 
університетах;
- розширення контингенту іноземних студентів шляхом залучення їх до навчання на ОП;
- підвищення рівня академічної мобільності, зокрема збільшення числа запрошених іноземних викладачів, в тому 
числі експертів для читання курсів.

 

 
          
  

Запевнення
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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.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Хачатурян Хачатур Володимирович

Дата: 25.01.2021 р.
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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

Соціологія політики навчальна 
дисципліна

Соціологія 
політики.pdf

qaHI1YbrAhrF9e79D
NVS0efeRmlBNRqH

pkjA5Edpz9U=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., ноутбук – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт.

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

навчальна 
дисципліна

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 

відносинах.pdf

gFIKpFNYcYgLk/AZi
7D6UW/s1He7vCQE

QSJrn6oPNjw=

Кабінет соціальних комунікацій. 
Мультимедійна система. Екран 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Навчальні і методичні плакати, 
нормативна та методична  
література.

Міжнародне приватне 
право 

навчальна 
дисципліна

Міжнародне 
приватне право.pdf

32/dKtQ1fSch3Owg
mh6GINuvv3SgWNx

Pj0g0hedqkD8=

Центр міжнародного права 
(судова аудиторія). 
Мультимедійна система. Екран 
– 1шт., переносний проектор – 
1шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу,  колонки – 2 шт. СУБД 
«Право», база даних 
«Законодавство», правова база 
даних Верховної Ради; правова 
база даних «Ліга:Закон»;  
комп’ютерні перекладачі Promt; 
Рута-Плай та  Pragma, словники 
ABBYYLingvo та  Mcmilan; 
обладнаний зал судових засідань 
(в т.ч. стіл судді, стіл 
секретаря, трибуна, стільці), 
нарадча кімната, телевізор; 
матеріали по діяльності 
міжнародних судів, матеріали по 
міжнародному праву, 
сертифікати, які засвідчують 
перемоги на проміжних та 
фінальних раундах міжнародних 
конкурсів ім. Б. Телдерса, та ім. 
Ф. Джесопа.

Навчально-ознайомча 
практика

практика Навчально-
ознайомча 

практика.pdf

1ixgWhWUbF1KB9Jt
idWFhxBAUlB+v3Xy

9aeeUgelxbs=

Кабінет інформаційних 
технологій. Мультимедійна 
система. Мультимедійна дощка 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 12 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстові редактори: 
MicrosoftWord. Програми 
створення комп’ютерних 
презентацій MicrosoftPowerPoint, 
відео редактор PinnacalStudio, 
редактори звуків – SoundForge, 
EasyCD-DAExtractor. Електронні 
таблиці: MicrosoftExcel. Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, FoxPro, MSSQL.

Навчальна практика практика Навчальна 
практика.pdf

bMcF0oDRacViYNW
ou6NiF1KYL+RYs/H

VFkYYot70bIM=

Кабінет інформаційних 
технологій. Мультимедійна 
система. Мультимедійна дощка 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 12 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстові редактори: 
MicrosoftWord. Програми 
створення комп’ютерних 
презентацій MicrosoftPowerPoint, 



відео редактор PinnacalStudio, 
редактори звуків – SoundForge, 
EasyCD-DAExtractor. Електронні 
таблиці: MicrosoftExcel. Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, FoxPro, MSSQL.

Виробнича практика практика Виробнича 
практика.pdf

Sx1CmRhUKvkVjqR
CEVkyAa2QAyNY0e
JA0kR8imNEnK8=

Кабінет інформаційних 
технологій. Мультимедійна 
система. Мультимедійна дощка 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 12 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстові редактори: 
MicrosoftWord. Програми 
створення комп’ютерних 
презентацій MicrosoftPowerPoint, 
відео редактор PinnacalStudio, 
редактори звуків – SoundForge, 
EasyCD-DAExtractor. Електронні 
таблиці: MicrosoftExcel. Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, FoxPro, MSSQL.

Курсова робота курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації для 

виконання курсових 
робіт.pdf

n1615WZ9KBFQT+p
LT1Ncv9z6msdb+wh

SltVL0rMTYPo=

Кабінет інформаційних 
технологій. Мультимедійна 
система. Мультимедійна дощка 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 12 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстові редактори: 
MicrosoftWord. Програми 
створення комп’ютерних 
презентацій MicrosoftPowerPoint, 
відео редактор PinnacalStudio, 
редактори звуків – SoundForge, 
EasyCD-DAExtractor. Електронні 
таблиці: MicrosoftExcel. Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, FoxPro, MSSQL.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації для 

виконання 
випускних 

кваліфікаційних 
робіт.pdf

EQGm62jyDApdy7U
xMQZPnexhl76Jvmq

oJ/pcD0bdUbE=

Кабінет інформаційних 
технологій. Мультимедійна 
система. Мультимедійна дощка 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 12 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстові редактори: 
MicrosoftWord. Програми 
створення комп’ютерних 
презентацій MicrosoftPowerPoint, 
відео редактор PinnacalStudio, 
редактори звуків – SoundForge, 
EasyCD-DAExtractor. Електронні 
таблиці: MicrosoftExcel. Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, FoxPro, MSSQL.

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

навчальна 
дисципліна

Етнополітичні 
проблеми в 

міжнародних 
відносинах.pdf

Xps5x2uDQ1VRlzLV
LLSkvRZ0I/sGj8y/d

X08ej+DvWE=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 
шт., точка доступу,  колонки – 2 
шт.

Гібридні виклики 
сучасного світу

навчальна 
дисципліна

Гібридні виклики 
сучасного світу.pdf

j/Aguk7/a35AoHTN
M1PhUNhjaaKbhm3
QF+AxMWGC9VA=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 
шт., точка доступу,  колонки – 2 
шт.

Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

навчальна 
дисципліна

Економіка та 
зовнішньоекономіч

ні зв’язки 
України.pdf

OZ6OMTtmHYBOl7
OF9o/OoP7vu55K6tq
wm2KwXhvN8Dg=

Кабінет  економіки та 
менеджменту. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт.,  
проектор – 1 шт., ноутбук – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт. Навчальні і  методичні 
плакати, нормативна та 
методична  література.



Ділова документація навчальна 
дисципліна

Ділова 
документація.pdf

lhZ2UfQ/lbLj8tBrv1u
oKMXlUBgnMgyvete

1SBmKZBE=

Кабінет української мови і 
літератури. Мультимедійна 
система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., 
точка доступу. Навчальні, 
граматичні, методичні плакати, 
література. Комп’ютерні 
перекладачі, словники.

Міжнародне публічне 
право

навчальна 
дисципліна

Мiжнародне 
публiчне право.pdf

HQ9cNDtqPUbs7otd
/5Fcmz+v8amd/K8

OvEf291mBe8E=

Центр міжнародного права 
(судова аудиторія). 
Мультимедійна система. Екран 
– 1шт., переносний проектор – 
1шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу,  колонки – 2 шт. СУБД 
«Право», база даних 
«Законодавство», правова база 
даних Верховної Ради; правова 
база даних «Ліга:Закон»;  
комп’ютерні перекладачі Promt; 
Рута-Плай та  Pragma, словники 
ABBYYLingvo та  Mcmilan; 
обладнаний зал судових засідань 
(в т.ч. стіл судді, стіл 
секретаря, трибуна, стільці), 
нарадча кімната, телевізор; 
матеріали по діяльності 
міжнародних судів, матеріали по 
міжнародному праву, 
сертифікати, які засвідчують 
перемоги на проміжних та 
фінальних раундах міжнародних 
конкурсів ім. Б. Телдерса, та ім. 
Ф. Джесопа.

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

навчальна 
дисципліна

Зовнішня політика 
країн Північної 

Америки.pdf

qgbrZ/3m8HAJ/qR
Hg7phAJPZc7VguQd

a3Sbcak2ExWQ=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт.

Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництво

навчальна 
дисципліна

Міжнародне 
культурно-

гуманітарне 
співробітництво.p

df

+6svhOjfrWa6m2OU
3RPhoxq/4PTtOJ08

TuolnT7PtD0=

Кабінет історії України і 
української культури. 
Мультимедійна система. 
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт., точка доступу. 
Політичні, фізичні карти  світу і 
України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., 
плакати, наочні матеріали, 
навчальна література.

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

навчальна 
дисципліна

Зовнішня політика 
Росії та країн 

СНД.pdf

zt/S4VJpwDXK080U
TbTTpDWS3/RHVb
GD5jX4UXccAgc=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт.

Тайм-менеджмент у 
професійній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Тайм-менеджмент 
у професійній 
діяльності.pdf

KOmYLviyHzDFxZ1Y
WNbfsWvIdtRyt8LZ

huoAZnZ4gRY=

Кабінет  економіки та 
менеджменту. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт.,  
проектор – 1 шт., ноутбук – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт. Навчальні і  методичні 
плакати, нормативна та 
методична  література.

Переклад 
дипломатичних 
переговорів, 
конференцій та 
зустрічей

навчальна 
дисципліна

Переклад 
дипломатичних 

переговорів, 
конференцій та 

зустрічей.pdf

SPEPNfi8tUuugrC+
GvZ5fgw/a/vdrO84ly

qzKP7FJV8=

Лабораторія  перекладу. 
Мультимедійна система. Екран 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт., точка доступу. 
Пульт перекладача Gonsin TC-
F06 – 1 шт.; камера для відео 
конференції Vega Vision – 1 шт.; 
проектор Optoma X305ST – 1 
шт.; ронштейн для проектора 
KSL CMPR-2-M – 1 шт.; 
мікшуючий підсилювач Inter-M A-
60 – 1 шт.; колонка гучномовців 



настінна Snter-M CU-410 – 4 шт.; 
блок керування Gonsin TC-Z3 – 1 
шт.; пульт голови з функцією 
синхроперекладу Gonsin TL-
VXC4200 – 1 шт.; пульт 
делегата з функцією 
синхроперекладу Gonsin TL-
VXC4200 – 15 шт.; 
стереонавушники Gonsin TC-D1 – 
16 шт.; інтерпретаційна 
гарнітура (гарнітура 
перекладача) Gonsin TC-D2 – 1 
шт.; інтерактивна дошка 
MolyBoard IO-8083 – 1 шт.; 
точка доступу WI-FI 
Grandstream GWN7600 – 1 шт.; 
комутатор мережний HP 
Network JH328A – 1 шт.; 
персональний компьютер HP 
CPU-Intel i5; RAM-4Gb; HDD-500 
Gb; монітор 19”.

Переклад 
дипломатичних 
документів та 
кореспонденції

навчальна 
дисципліна

Переклад 
дипломатичних 
документів та 

кореспонденції.pdf

IO7Jd8F1D+adPbps
AWDi2vc22JdYoc9Y

3qXOpR6r8Kc=

Лабораторія  перекладу. 
Мультимедійна система. Екран 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт., точка доступу. 
Пульт перекладача Gonsin TC-
F06 – 1 шт.; камера для відео 
конференції Vega Vision – 1 шт.; 
проектор Optoma X305ST – 1 
шт.; ронштейн для проектора 
KSL CMPR-2-M – 1 шт.; 
мікшуючий підсилювач Inter-M A-
60 – 1 шт.; колонка гучномовців 
настінна Snter-M CU-410 – 4 шт.; 
блок керування Gonsin TC-Z3 – 1 
шт.; пульт голови з функцією 
синхроперекладу Gonsin TL-
VXC4200 – 1 шт.; пульт 
делегата з функцією 
синхроперекладу Gonsin TL-
VXC4200 – 15 шт.; 
стереонавушники Gonsin TC-D1 – 
16 шт.; інтерпретаційна 
гарнітура (гарнітура 
перекладача) Gonsin TC-D2 – 1 
шт.; інтерактивна дошка 
MolyBoard IO-8083 – 1 шт.; 
точка доступу WI-FI 
Grandstream GWN7600 – 1 шт.; 
комутатор мережний HP 
Network JH328A – 1 шт.; 
персональний компьютер HP 
CPU-Intel i5; RAM-4Gb; HDD-500 
Gb; монітор 19”.

Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації

навчальна 
дисципліна

Національна та 
регіональна безпека 

в умовах 
глобалізації.pdf

6DQ/k1D/8I+deCfHl
extw8+jyiRdeYM8N

wevKdjpuvE=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 
шт., точка доступу,  колонки – 2 
шт.

Європейська 
інтеграція і право ЄС

навчальна 
дисципліна

Європейська 
інтеграція і право 

ЄС.pdf

V5R8TB3cMgCrpX1d
nL7FsvllNDl3TbaS2f

uWKL+uaT4=

Кабінет міжнародного права. 
Мультимедійна система. 
Телевізор – 1 шт., комп’ютери – 3 
шт., точка доступу. Матеріали 
по Інтерполу, Європолу. 
Матеріали для проведення 
судової експертизи. Текстовий 
редактор: MicrosoftWord. 
Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft PowerPoint. Системи 
управління базами даних (СУБД 
«Право»): MicrosoftAccess, 
VisualFoxPro, MSSQL.  База даних 
«Законодавство», правова база 
даних Верховної Ради; правова 
база даних «Ліга:Закон».



Правове регулювання 
зовнішніх зносин

навчальна 
дисципліна

Правове 
регулювання 

зовнішніх 
зносин.pdf

pLvx555od7K43FZar
29zjdSWESGDWfBv

4/GQltRVHqA=

Центр міжнародного права 
(судова аудиторія). 
Мультимедійна система. Екран 
– 1шт., переносний проектор – 
1шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу,  колонки – 2 шт. СУБД 
«Право», база даних 
«Законодавство», правова база 
даних Верховної Ради; правова 
база даних «Ліга:Закон»;  
комп’ютерні перекладачі Promt; 
Рута-Плай та  Pragma, словники 
ABBYYLingvo та  Mcmilan; 
обладнаний зал судових засідань 
(в т.ч. стіл судді, стіл 
секретаря, трибуна, стільці), 
нарадча кімната, телевізор; 
матеріали по діяльності 
міжнародних судів, матеріали по 
міжнародному праву, 
сертифікати, які засвідчують 
перемоги на проміжних та 
фінальних раундах міжнародних 
конкурсів ім. Б. Телдерса, та ім. 
Ф. Джесопа.

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

навчальна 
дисципліна

Міжнародно-
правові механізми 

захисту прав 
людини.pdf

J9wliVBwqU89vWwg
DMkiG6mKaP8ol1t9y

MEXYmbTnfk=

Центр міжнародного права 
(судова аудиторія). 
Мультимедійна система. Екран 
– 1шт., переносний проектор – 
1шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу,  колонки – 2 шт. СУБД 
«Право», база даних 
«Законодавство», правова база 
даних Верховної Ради; правова 
база даних «Ліга:Закон»;  
комп’ютерні перекладачі Promt; 
Рута-Плай та  Pragma, словники 
ABBYYLingvo та  Mcmilan; 
обладнаний зал судових засідань 
(в т.ч. стіл судді, стіл 
секретаря, трибуна, стільці), 
нарадча кімната, телевізор; 
матеріали по діяльності 
міжнародних судів, матеріали по 
міжнародному праву, 
сертифікати, які засвідчують 
перемоги на проміжних та 
фінальних раундах міжнародних 
конкурсів ім. Б. Телдерса, та ім. 
Ф. Джесопа.

Міграційна криза і 
політика розширення 
кордонів ЄС

навчальна 
дисципліна

Міграційна криза і 
політика 

розширення 
кордонів ЄС.pdf

R2fPuoOz2GmgrDnc
42yNN30Gu3/tjWzc

aiCp3mLABPA=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 
шт., точка доступу,  колонки – 2 
шт.

Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва

навчальна 
дисципліна

Актуальні 
проблеми 

транскордонного 
спiвробiтництва.p

df

OwUB5iqpuucAyPm
QkS6M9pWcHSat6f

V+IrZScSx5Njg=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 
шт., точка доступу,  колонки – 2 
шт.

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

Історія української 
культури.pdf

85qiTJxtf/3R3QBJ0
nSW+sMfl2cDq0GQ

0tPGIJSZ+6M=

Кабінет історії України і 
української культури. 
Мультимедійна система. 
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт., точка доступу. 
Політичні, фізичні карти  світу і 
України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., 
плакати, наочні матеріали, 
навчальна література.

Право міжнародних 
організацій

навчальна 
дисципліна

Право 
міжнародних 

організацій.pdf

hzUiYIld6Sy2e1WYZf
VyzO7PNv0FePNxPp

URndDQZIE=

Кабінет міжнародного права. 
Мультимедійна система. 
Телевізор – 1 шт., комп’ютери – 3 



шт., точка доступу. Матеріали 
по Інтерполу, Європолу. 
Матеріали для проведення 
судової експертизи. Текстовий 
редактор: MicrosoftWord. 
Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft PowerPoint. Системи 
управління базами даних (СУБД 
«Право»): MicrosoftAccess, 
VisualFoxPro, MSSQL.  База даних 
«Законодавство», правова база 
даних Верховної Ради; правова 
база даних «Ліга:Закон».

Порівняльне 
конституційне право

навчальна 
дисципліна

Порівняльне 
конституційне 

право.pdf

UARdUbdwD/7Mg4
CVhoisA9UC8sD46zk

hEZ5hQkXCHuE=

Кабінет міжнародного права. 
Мультимедійна система. 
Телевізор – 1 шт., комп’ютери – 3 
шт., точка доступу. Матеріали 
по Інтерполу, Європолу. 
Матеріали для проведення 
судової експертизи. Текстовий 
редактор: MicrosoftWord. 
Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft PowerPoint. Системи 
управління базами даних (СУБД 
«Право»): MicrosoftAccess, 
VisualFoxPro, MSSQL.  База даних 
«Законодавство», правова база 
даних Верховної Ради; правова 
база даних «Ліга:Закон».

Теорія міжнародних 
відносин

навчальна 
дисципліна

Теорія 
міжнародних 
відносин.pdf

A8HwcJZEhY0XYqF
2u5J3XToB4HDqxa
GDF+pC75+BREQ=

Кабінет міжнародних відносин і 
світової політики. 
Мультимедійна система. Екран 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстовий редактор: 
MicrosoftWord. Програма 
створення комп’ютерних 
презентацій: Microsoft 
PowerPoint.

Теорія держави і 
права 

навчальна 
дисципліна

Теорія держави і 
права.pdf

nYGYP8Z/U62eirNB
+ae/BRBAtb/5e/QrL

E2nuiQL9A8=

Кабінет міжнародного права. 
Мультимедійна система. 
Телевізор – 1 шт., комп’ютери – 3 
шт., точка доступу. Матеріали 
по Інтерполу, Європолу. 
Матеріали для проведення 
судової експертизи. Текстовий 
редактор: MicrosoftWord. 
Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft PowerPoint. Системи 
управління базами даних (СУБД 
«Право»): MicrosoftAccess, 
VisualFoxPro, MSSQL.  База даних 
«Законодавство», правова база 
даних Верховної Ради; правова 
база даних «Ліга:Закон».

Міжнародні відносини 
та світова політика

навчальна 
дисципліна

Міжнародлні 
відносини та 

світова 
політика.pdf

ets2VsAw/Y78iXcqci
J86oN1qF9TmSNsTP

1oKFPlJ8c=

Кабінет міжнародних відносин і 
світової політики. 
Мультимедійна система. Екран 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстовий редактор: 
MicrosoftWord. Програма 
створення комп’ютерних 
презентацій: Microsoft 
PowerPoint.

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf LOIVdP9qotBnLs0Yj
yzC/j+Po7JcbrG+1Kv

NKMFoaRI=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., ноутбук – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт.



Історія політичних 
вчень та політологія

навчальна 
дисципліна

Історія політичних 
вчень та 

політологія.pdf

m6hK6k0NucN7MA
yUWme7iLEa07wN3
2VH24xc+4Y17bs=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., ноутбук – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт.

Іноземна мова 
(англійська)

навчальна 
дисципліна

Іноземна  мова 
(англійська) 1,2 

курси.pdf

HKVy6ME1P2BNN4
QqL+ir4eDlOv+cnu9

O1x3mA3e0s/Q=

Лінгафонний кабінет. Аудіо 
система, методичний матеріал, 
лінгафонна система ЛКС-102, 
аудіонавушники, нетбук ACER 
Aspire 1, IntelCeleron 1300 Mhz. 
Комп’ютери – 12 шт.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(англійська)

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова (за 
проф.спрям.)

(англійська).pdf

jNZ/tFQgSg3hN0vD
hNOkQG5AgBiU5GF

d00737+wpEk0=

Кабінет іноземної мови. Аудіо 
система, методичний матеріал, 
лінгафонна система ЛКС-102, 
аудіонавушники, нетбук ACER 
Aspire 1, IntelCeleron 1300 Mhz. 
Комп’ютерні перекладачі Promt, 
Рута-Плай та  Pragma, словник 
ABBYYLingvo.

Друга іноземна мова 
(французька)

навчальна 
дисципліна

Друга іноземна 
мова (французька) 

1,2 курси.pdf

816BwWH2KXWyTx
93vZ+ZD5J3pskhOF
A7sMWWC2fRI1E=

Лінгафонний кабінет. Аудіо 
система, методичний матеріал, 
лінгафонна система ЛКС-102, 
аудіонавушники, нетбук ACER 
Aspire 1, IntelCeleron 1300 Mhz. 
Комп’ютери – 12 шт.

Друга іноземна мова
(німецька)

навчальна 
дисципліна

Друга іноземна 
мова (німецька).pdf

C44aALNEeKR9l3dy
eFx54K7SnywVf6rTO

PPyEdmTwxQ=

Лінгафонний кабінет. Аудіо 
система, методичний матеріал, 
лінгафонна система ЛКС-102, 
аудіонавушники, нетбук ACER 
Aspire 1, IntelCeleron 1300 Mhz. 
Комп’ютери – 12 шт.

Друга іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
(французька)

навчальна 
дисципліна

Друга іноземна 
мова (за проф. 

спрям.) 
(французька) 3-4 

курси.pdf

tgC7hQZuwlWwJskE
Yo04L+Vq71UVFVa

DSc77OvBT1TM=

Кабінет іноземної мови. Аудіо 
система, методичний матеріал, 
лінгафонна система ЛКС-102, 
аудіонавушники, нетбук ACER 
Aspire 1, IntelCeleron 1300 Mhz. 
Комп’ютерні перекладачі Promt, 
Рута-Плай та  Pragma, словник 
ABBYYLingvo.

Друга іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
(німецька)

навчальна 
дисципліна

Друга іноземна 
мова  (за 

проф.спрям.) 
(німецька) 3-4 

курси.pdf

KjC0NqTRNqt69SAG
eIXCvIjqLQswUe/nK

OMDebLU/YY=

Кабінет іноземної мови. Аудіо 
система, методичний матеріал, 
лінгафонна система ЛКС-102, 
аудіонавушники, нетбук ACER 
Aspire 1, IntelCeleron 1300 Mhz. 
Комп’ютерні перекладачі Promt, 
Рута-Плай та  Pragma, словник 
ABBYYLingvo.

Теорія та практика 
перекладу

навчальна 
дисципліна

Теорія та 
практика 

перекладу.pdf

X3P3e8hicdrpCr0e5
8GxKQw4pr6bAPvX

olf+0GGgV88=

Лінгафонний кабінет. Аудіо 
система, методичний матеріал, 
лінгафонна система ЛКС-102, 
аудіонавушники, нетбук ACER 
Aspire 1, IntelCeleron 1300 Mhz. 
Комп’ютери – 12 шт.

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

Вступ до 
спеціальності.pdf

MsM3holKmvgLlZk
MuJVWdb6vXXdEE
RLmIezfeawcdVw=

Дипломатична студія. 
Мультимедійна система. 
Комп’ютер – 1шт., точка 
доступу, проектор – 1 шт., екран 
– 1щт., веб-камера – 1 шт., 
дошка – 1 шт., переговорний стіл 
– 1 шт., стільці, схеми-плакати 
видатних дипломатів та 
дипломатичних представництв, 
міжнародні видання, фахові 
видання, брошури та пам'ятки 
щодо актуальних міжнародних 
проблем, діяльності міжнародних 
організацій, міжнародних 
програм.

Історія міжнародних 
відносин 

навчальна 
дисципліна

Історія 
міжнародних 

2hHq/l6uddnc47koX
8C18W9FwLmui4TU

Кабінет міжнародних відносин і 
світової політики. 



відносин.pdf 46Re0RPho68= Мультимедійна система. Екран 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстовий редактор: 
MicrosoftWord. Програма 
створення комп’ютерних 
презентацій: Microsoft 
PowerPoint.

Міжнародні 
економічні відносини

навчальна 
дисципліна

Міжнародні 
економічні 

відносини.pdf

zAGzXydHXJQFtJIs
3+tW5qkefc5c5pRql

KwTfkkC4l8=

Кабінет  економіки та 
менеджменту. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт.,  
проектор – 1 шт., ноутбук – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт. Навчальні і  методичні 
плакати, нормативна та 
методична  література.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
проф. спрям).pdf

LkAOuMUDuLG0zu
4eNo7x1N2v301uxI+

o8f6q75eJekM=

Кабінет української мови і 
літератури. Мультимедійна 
система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., 
точка доступу. Навчальні, 
граматичні, методичні плакати, 
література. Комп’ютерні 
перекладачі, словники.

Історія та теорія 
міжнародних 
суспільних 
комунікацій

навчальна 
дисципліна

Історія та теорія 
міжнародних 

суспільних 
комунікацій.pdf

CrPID/7f/vxWMFlo
Km2F1RoveXaEmH
MbHCQUKaz7WwA

=

Кабінет соціальних комунікацій. 
Мультимедійна система. Екран 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Навчальні і методичні плакати, 
нормативна та методична  
література.

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

навчальна 
дисципліна

Регіональні 
підсистеми 

міжнародних 
відносин.pdf

365BrlhAssRceuSigX
/KfIZKCd/ScaVllXUj

9+g6VQE=

Кабінет географії та 
країнознавства. Мультимедійна 
система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., 
точка доступу. Політичні, 
фізичні, економічні карти світу; 
карта природних зон світу; 
карта кліматичних поясів та 
областей світу; карта океанів; 
карти народів та густоти 
населення світу; топографічна 
карта; карти фізичні, політичні, 
економічні та природних зон 
Африки, Південної Америки, 
Північної Америки, Євразії, 
Австралії, Європи. Карти 
України - політико-
адміністративна, фізична, 
тектонічна, геологічна, корисних 
копалин, економічна, 
кліматична, карта 
промисловостей України, 
економічних районів тощо.
Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., 
плакати, наочні матеріали, 
навчальна література.

Зовнішня політика 
України

навчальна 
дисципліна

Зовнішня політика 
України.pdf

ZbbIK2/5pMEmRwI
sD39C/yO9deFyTyrZ

ImvcuQFIMPM=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт.

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

навчальна 
дисципліна

Зовнішня політика 
країн Західної 

Європи.pdf

X5JdKPkOY8dcv7pZ
KDB3B58oJp8p6D8I

5/yLqsYm1eE=

Навчальна мультимедійна 
аудиторія. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт.

Конфліктологія та 
теорія переговорів

навчальна 
дисципліна

Конфліктологія та 
теорія 

85sIWk5ffTtxFI6Tiy9
S3Gfn6HF77mB+Gb

Кабінет психології та педагогіки. 
Мультимедійна система. Екран 



переговорів.pdf 5pH9bylmU= – 1 шт., проектор – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт., точка доступу, 
колонки – 2 шт. Професійно-
орієнтована система «Вибір», 
Граємо. Фантазуємо. Уявляємо. 
(Державний інформаційно–
ресурсний центр). Методика 
діагностики працездатності.

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

навчальна 
дисципліна

Інформаційно-
аналітичне 

забезпечення 
зовнішньої 

політики.pdf

iaeIcQUUN9KBneCV
RNNbQsz/cBa25eVkj

Z81rM6aLaM=

Спеціалізований комп’ютерний 
кабінет. Мультимедійна 
система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 15 
шт., точка доступу, колонки – 2 
шт. СУБД „Право”, база даних 
„Законодавство”, правова база 
даних Верховної Ради, 
комп’ютерні перекладачі Promt, 
Рута-Плай та  Pragma, словники 
ABBYYLingvo та  Mcmilan. 
Редактори комп’ютерної графіки 
- векторної CorelDraw та 
растрової AdobePhotoShop, 
програма створення анімаційної 
графіки CorelRave, програми 
комп’ютерної верстки 
AdobePageMaker та QuarkXPress,  
табличний процесор 
MicrosoftExcel, програми 
створення комп’ютерних 
презентацій MicrosoftPowerPoint, 
програми створення СУБД 
MicrosoftAccess, відео редактор 
PinnacalStudio, редактори звуків 
– SoundForge, EasyCD-
DAExtractor.

Дипломатичний 
протокол та етикет

навчальна 
дисципліна

Дипломатичний 
протокол та 
етикет.pdf

FjdESwwjNaS139Ku
hff6QNQSTN0FvDyz

5ZJgJF86WEg=

Дипломатична студія. 
Мультимедійна система. 
Комп’ютер – 1шт., точка 
доступу, проектор – 1 шт., екран 
– 1щт., веб-камера – 1 шт., 
дошка – 1 шт., переговорний стіл 
– 1 шт., стільці, схеми-плакати 
видатних дипломатів та 
дипломатичних представництв, 
міжнародні видання, фахові 
видання, брошури та пам'ятки 
щодо актуальних міжнародних 
проблем, діяльності міжнародних 
організацій, міжнародних 
програм.

Міжнародні 
організації

навчальна 
дисципліна

Міжнародні 
організації.pdf

aPU7sHwxaNTE8Kq
hmZBmT0A89JJ1Kr

FOZwr3jc9L8/0=

Дипломатична студія. 
Мультимедійна система. 
Комп’ютер – 1шт., точка 
доступу, проектор – 1 шт., екран 
– 1щт., веб-камера – 1 шт., 
дошка – 1 шт., переговорний стіл 
– 1 шт., стільці, схеми-плакати 
видатних дипломатів та 
дипломатичних представництв, 
міжнародні видання, фахові 
видання, брошури та пам'ятки 
щодо актуальних міжнародних 
проблем, діяльності міжнародних 
організацій, міжнародних 
програм.

Дипломатична та 
консульська служба

навчальна 
дисципліна

Дипломатична та 
консульська 
служба.pdf

c9WCfcCqNbyueJjtY
DBxuWR47ipw/8Gm

VzmSmRABj/w=

Дипломатична студія. 
Мультимедійна система. 
Комп’ютер – 1шт., точка 
доступу, проектор – 1 шт., екран 
– 1щт., веб-камера – 1 шт., 
дошка – 1 шт., переговорний стіл 
– 1 шт., стільці, схеми-плакати 
видатних дипломатів та 
дипломатичних представництв, 
міжнародні видання, фахові 
видання, брошури та пам'ятки 
щодо актуальних міжнародних 



проблем, діяльності міжнародних 
організацій, міжнародних 
програм.

Аналіз зовнішньої 
політики

навчальна 
дисципліна

Аналіз зовнішньої 
політики.pdf

S4mKS/puZ7a+qoTy
b3asWXd6WhTBHS
SRRooavxu880w=

Дипломатична студія. 
Мультимедійна система. 
Комп’ютер – 1шт., точка 
доступу, проектор – 1 шт., екран 
– 1щт., веб-камера – 1 шт., 
дошка – 1 шт., переговорний стіл 
– 1 шт., стільці, схеми-плакати 
видатних дипломатів та 
дипломатичних представництв, 
міжнародні видання, фахові 
видання, брошури та пам'ятки 
щодо актуальних міжнародних 
проблем, діяльності міжнародних 
організацій, міжнародних 
програм.

Міжнародна 
інформація

навчальна 
дисципліна

Міжнародна 
інформація.pdf

eej9vpiJY1Icz+kF4h2
M1zAw6qXXs0zoZm

B9qoeu6Uw=

Кабінет інформаційних 
технологій. Мультимедійна 
система. Мультимедійна дощка 
– 1 шт., проектор – 1 шт., 
комп’ютер – 12 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстові редактори: 
MicrosoftWord. Програми 
створення комп’ютерних 
презентацій MicrosoftPowerPoint, 
відео редактор PinnacalStudio, 
редактори звуків – SoundForge, 
EasyCD-DAExtractor. Електронні 
таблиці: MicrosoftExcel. Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, FoxPro, MSSQL.

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Основи наукових 
дослiджень.pdf

ewYtQazYUVAs7W35
8Gc2aN8Ost7zwCQv

TGGAPfAo3ZU=

Дипломатична студія. 
Мультимедійна система. 
Комп’ютер – 1шт., точка 
доступу, проектор – 1 шт., екран 
– 1щт., веб-камера – 1 шт., 
дошка – 1 шт., переговорний стіл 
– 1 шт., стільці, схеми-плакати 
видатних дипломатів та 
дипломатичних представництв, 
міжнародні видання, фахові 
видання, брошури та пам'ятки 
щодо актуальних міжнародних 
проблем, діяльності міжнародних 
організацій, міжнародних 
програм.

Країнознавство навчальна 
дисципліна

Країнознавство 1 
курс.pdf

7Hax0+G/op9FIWV
a3nwNKpOuu3bNRy

0U0Xn6A9Z6ssE=

Кабінет географії та 
країнознавства. Мультимедійна 
система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., 
точка доступу. Політичні, 
фізичні, економічні карти світу; 
карта природних зон світу; 
карта кліматичних поясів та 
областей світу; карта океанів; 
карти народів та густоти 
населення світу; топографічна 
карта; карти фізичні, політичні, 
економічні та природних зон 
Африки, Південної Америки, 
Північної Америки, Євразії, 
Австралії, Європи. Карти 
України - політико-
адміністративна, фізична, 
тектонічна, геологічна, корисних 
копалин, економічна, 
кліматична, карта 
промисловостей України, 
економічних районів тощо.
Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., 
плакати, наочні матеріали, 
навчальна література.



Історія України навчальна 
дисципліна

Історія України.pdf tbGRlxepubpF1UV91
yBZkqv7HsDUiWHik

la8GHSKATA=

Кабінет історії України і 
української культури. 
Мультимедійна система. 
Проектор – 1 шт., екран – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт., точка доступу. 
Політичні, фізичні карти  світу і 
України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., 
плакати, наочні матеріали, 
навчальна література.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

78566 Шарко Олег 
Віталійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

0301 
Фiлософiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035993, 
виданий 

25.02.2016

5 Соціологія 
політики

Обґрунтування 
дисципліни 
«Соціологія 
політики»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Філософія; 
кваліфікація – 
філософ. Викладач 
ВНЗ. Науковий 
співробітник. Експерт 
із суспільно-
політичних питань); 
науковий ступінь: 
кандидат 
філософських наук 
(09.00.06 – Логіка).
Стажування: Інститут 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України; довідка про 
стажування від №286 
від 15.10.2020 р.; тема: 
«Проблема 
взаємозв’язку 
політичної філософії 
та теорії міжнародних 
відносин».
Основні роботи:
1. Шарко О.В. 
Філософія: курс 
лекцій. К.: КиМУ, 
2016. 140 с.
2. Шарко О. В. Явище 
семантичної 
неясності: логіко-
філософський аналіз: 
монографія. Київ: 
КиМУ, 2018. 342 с.
3. Шарко О.В. Історія 
ідей як напрямок 
соціологічних 
досліджень політики. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Вип. 16. 
Київ: КиМУ, 2019. С. 
266–285.
4. Шарко О.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни 



«Соціологія 
політики». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

353545 Добровольсь
ка Юлія 
Станіславівн
а

викладач, 
Суміщення

Навчально-
науковий 
інститут 

журналістики, 
кіно і 

телебачення

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
лiтература

15 Ділова 
документація

Обґрунтування 
дисципліни «Ділова 
документація»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Українська мова та  
література; 
кваліфікація – магістр 
філології, фахівець з 
української мови та 
літератури, викладач.
Стажування:
Київський 
міжнародний 
університет; кафедра 
міжнародних відносин 
та туризму;
довідка про 
стажування від 
29.11.2019 р.; тема: 
«Дипломатичні 
представництва: 
дипломатична 
документація та 
кореспонденція».
Основні роботи:
1. Добровольська Ю.С. 
Лексико-граматичні 
особливості текстів 
дипломатичного 
листування.  
Проблеми державного 
будівництва в Україні: 
матеріали ХХI 
міжнар. наук.-практ. 
конф.: 16 березня 2016 
р. Київ: КиМУ. 2016. 
Вип. 24. Т.1. С. 36-41.
2. Добровольська Ю.С. 
Володіння державною 
мовою –запорука 
успішної фахової 
реалізації  // 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№ 25 : у 2 томах: 
збірник матеріалів  
ХХII Міжнародної 
науково - практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
“Україна між Заходом 
і Сходом: реалії та 
перспективи”, 15 
березня 2017 року / 
Київський 
міжнародний 
університет.  К. : 
КиМУ, 2017.  Т. 2.  С. 
66.
3. Добровольська Ю.С. 
Стилістичні 
особливості ділових і 
наукових текстів. 
Проблеми державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Формування 
європейських 



стандартів, цінностей 
та безпекового 
простору – 
стратегічний напрям 
української держави»: 
14  березня 2018 р., 
тези доп. К. : КиМУ. 
2018. Вип. №26. Т.1. 
238 с. С. 86–88.
4. Добровольська Ю.С. 
Дипломатична 
робота: 
документообіг. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№27: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХІV Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року. Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2019. Т.1. С. 275-280.
5. Добровольська Ю.С. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Ділова 
документація». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

23981 Мхітарян 
Олена 
Євгенівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
8.03050701 
маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015793, 
виданий 

09.10.2002

17 Економіка та 
зовнішньоекон
омічні зв’язки 
України

Обґрунтування 
дисципліни 
«Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України»:
науковий ступінь:  
кандидат економічних 
наук (08.00.02 – 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні 
відносини).
Стажування: MOEYER 
GMBH; довідка про 
стажування з 
02.11.2020 р. по 
27.11.2020 р. на тему: 
“International 
Competition. 
International 
Cooperation and 
Increase of Export 
Potential of Industrial 
Companies of Ukraine”.
Основні роботи:
1. Індиченко І.В., 
Мхітарян О.Є. 
Особливості 
регулювання 
міграційних процесів 
в Україні: 
національний і 
міжнародний аспект. 
Сучасні питання 
економіки і права: зб. 
наук. праць. Київ: 
КиМУ, Випуск 1-2.  
2016. С. 72–79.
2. Мхітарян О.Є., 
Черніна І.В. 
Глобальна 
інфраструктура: 
політика versus 
економіка / 
Матеріали ХХІІ 
Міжнародної 



науково–практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Україна між Заходом 
і Сходом: реалії та 
перспективи». Kиїв: 
КиМУ, 2017. С. 128-
130.
3. Мхітарян О.Є., 
Черніна І.В. 
Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України: 
Інструктивно-
методичні матеріали 
для підготовки до 
семінарських занять. 
Київ: КиМУ, 2019. 20 
с.
4. Мхітарян О.Є. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

375110 Коломієць 
Олег 
Валерійович

професор, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 004817, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039504, 
виданий 

15.02.2007

34 Гібридні 
виклики 
сучасного світу

Обґрунтування 
дисципліни «Гібридні 
виклики сучасного 
світу»:
науковий ступінь:   
доктор  політичних  
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку).
Тема дисертації: 
«Особливості системи 
міжнародної безпеки 
в умовах 
глобалізації».
Основні роботи:
1. Коломієць О.В. 
Глобалізаційні 
пріоритети сучасної 
зовнішньої політики 
Польщі. Збірник 
наукових праць 
Маріупольського 
державного 
університету. Серія: 
Історія. Політологія.  
2018.  Вип. 21.  С. 174-
182.
2. Коломієць О.В. 
Глобалізація сучасної 
зовнішньої політики 
Вишеградської групи. 
Сучасне суспільство.  
2017.  Вип. 2.  С. 88-
102.
3. Коломієць О.В. 
Імперативи 
реформування ОБСЄ 
як чинник стабілізації 
системи європейської 
безпеки.  Сучасне 
суспільство: політичні 
науки, соціологічні 
науки, 
культорологічні 
науки. 2016.  Вип. 2 
(12).  С. 102-117.
4. Коломієць О.В. 
Сучасні перспективи 
україно-російських 
відносин. 
Європейський вибір 



України в контексті 
безпекових викликів 
та сучасних реалій: 
Матеріали XX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Київ, 14 
березня 2015 р. Київ, 
2015. С. 145-148. 
5. Коломієць О.В. 
Особливості німецької 
моделі національної 
безпеки // Сучасні 
соціально-гуманітарні 
дискурси: Матеріали 
V Всеукраїнської 
наукової конференції 
з міжнародною 
участю (м. 
Дніпропетровськ, 21 
березня 2015 р.): у 5-х 
частинах.  Д. : TOB 
«Інновація», 2015.  Ч. 
1.  С. 180-182.
6. Коломієць О.В. 
Скандинавські 
нейтральні моделі 
національної безпеки 
// Актуальні 
проблеми 
гуманітарних та 
природничих наук: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Одеса, 
3-4 квітня 2015 р. У 2-
х частинах. Херсон : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. Ч. 
2. С. 85-87.
7. Коломієць О.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Гібридні 
виклики сучасного 
світу». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

162777 Самойлов 
Олексій 
Федорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Київський 
міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
0304 

Мiжнароднi 
вiдносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018871, 
виданий 

17.01.2014

13 Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

Обґрунтування 
дисципліни 
«Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Міжнародні 
відносини; 
кваліфікація – 
фахівець з 
міжнародних 
відносин, політолог-
міжнародник, 
референт-перекладач 
англійської мови); 
науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія).
 Стажування: 
Університет у 
Домброві Гурнічій 
(WSB University, 
Польща); довідка про 
стажування від 
19.04.2019 р.; тема: 
«The role and place of 
the Central and Eastern 
European сountries in 
the system of 



international relations 
in the 21th century»; 
Київський 
міжнародний 
університет; кафедра 
соціальних 
комунікацій;
довідка про 
стажування від 
28.10.2020 р.; тема: 
«Застосування теорії 
суспільних 
комунікацій у 
міжнародних 
відносинах».
Основні роботи:
1. Самойлов О.Ф. 
Вплив глобалізації на 
формування сучасних 
теорій масової 
комунікації. 
Соціально-
комунікаційні та 
мистецтвознавчі 
процеси в аспекті 
розвитку і сучасності: 
збірник наукових 
праць [наук. ред.: 
Чебанова О.Є.]. У 2-х 
т. Київ: КиМУ, 2019. 
Т.1. С. 5–20.
2. Самойлов О.Ф. 
Дифузія масових 
комунікацій в умовах 
глобалізації світу: 
історико-
культурологічний 
контекст. 
Мистецтвознавство та 
соціальні комунікації 
(збірник наукових 
праць у 2 томах). К. : 
КиМУ, 2017. Т.1. С. 5–
30.
3. Самойлов О.Ф. 
Спортивна 
дипломатія як 
елемент сучасної 
теорії масових 
комунікацій. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№27: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХІV Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року / Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2019. Т.1. С. 216–218.
4. Самойлов О.Ф. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

225149 Спектор 
Ольга 
Михайлівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

10 Міжнародне 
приватне 
право 

Обґрунтування 
дисципліни 
«Міжнародне 
приватне право»:
кваліфікація 
відповідно до 



Шевченка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008640, 

виданий 
20.06.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006987, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040188, 
виданий 

31.10.2014

спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
правознавство; 
кваліфікація – магістр 
права); науковий 
ступінь: доктор 
юридичних наук; 
(12.00.11 – 
міжнародне право); 
вчене звання: 
професор кафедри 
міжнародного права 
та порівняльного 
правознавства. 
Тема дисертації: 
«Міжнародно-правове 
регулювання сфери 
природоресурсних 
відносин»; 
вчене звання: 
професор кафедри 
міжнародного права 
та порівняльного 
правознавства.
Основні роботи:
1. Спектор 
О.М.Природні ресурси 
як об’єкт міжнародно-
правового 
регулювання. 
Науковий 
електронний журнал 
«Правові системи». 
2015. № 5, 6.
2. Спектор 
О.М.Енергетичні 
ресурси як об’єкт 
міжнародно-
правового 
регулювання. 
Науковий 
електронний журнал 
«Правові системи». 
2016. № 1, 2.
3. Спектор О.М. 
Джерела 
міжнародного права у 
сфері регулювання 
природних ресурсів. 
Науковий 
електронний журнал 
«Правові системи». 
2017. № 1, 2.
4. Спектор О.М. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Міжнародне 
приватне право». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

138258 Судак Ірина 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
030301 Історiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052556, 
виданий 

27.05.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039813, 
виданий 

23.09.2014

16 Зовнішня 
політика країн 
Північної 
Америки

Обґрунтування 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Історія; кваліфікація – 
магістр історії); 
науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія); 
вчене звання: доцент 
кафедри міжнародних 
відносин та 
зовнішньої політики.
Стажування: 
Університет у 



Домброві Гурнічій 
(WSB University, 
Польща); довідка про 
стажування від 
08.11.2019 р.; тема: 
«NATO’s modern 
security policy: key 
areas and objectives»;
ГО «Центр 
дослідження армії, 
конверсії та 
роззброєння»; довідка 
про стажування від 
02.10.2017 р. на тему: 
«Проблеми безпеки і 
стабільності  у 
міжнародних 
відносинах»;
ГО «Центр 
міжнародного 
гуманітарного права і 
перехідного 
правосуддя»; довідка 
про стажування від 
02.10.2020 р. на тему: 
«Міжнародно-
правовий аспект 
регіональних процесів 
сучасних 
міжнародних 
відносин».
Основні роботи:
1.Судак І.І. 
Трансформація 
безпекової стратегії 
НАТО як відповідь 
сучасним викликам та 
загрозам у світі : 
монографія. К.: Вид-
во КиМУ, 2019. 202 с. 
(протокол Вченої ради 
№11 від 27 червня 
2019 р.)
2. Судак І.І. 
Пріоритети 
співробітництва НАТО 
з країнами-
партнерами. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Вип. 14. 
Київ: КиМУ, 2018. С. 
13–34.
3. Судак І.І. Оборонна 
політика Канади та 
шляхи її модернізації. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Вип. 15. 
Київ: КиМУ, 2019. С. 
38–68.
4. Судак І.І. Участь 
Канади в програмі 
НАТО «Розширена 
передова 
присутність».  
Ідентичності та 
політичні інститути : 
матеріали IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції / За заг. 
ред. В.М. Циби. Ніжин 
: НДУ ім. М. Гоголя, 
2019. С. 71–75.
5. Судак І.І. Політика 
партнерства НАТО та 
глобальна стратегія 
США. Ідентичності та 
політичні інститути : 
матеріали V 



Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (23 
квітня 2020 р., м. 
Ніжин) / За заг. ред. 
Ф. В. Барановського, 
Л. О. Дудки. Ніжин : 
НДУ ім. М. Гоголя, 
2020. С. 68–71.
6. Судак І.І. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

167067 Панфілова 
Юлія 
Михайлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

092701 
Технологія 
друкованих 

видань, 
Диплом 
магістра, 

Українська 
академія 

зовнішньої 
торгівлі, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 006335, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036178, 
виданий 

10.10.2013

11 Міжнародне 
публічне право

Обґрунтування 
дисципліни 
«Міжнародне 
публічне право»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Міжнародне право; 
кваліфікація – магістр 
з міжнародного 
права); науковий 
ступінь: кандидат 
юридичних наук 
(12.00.11 – 
міжнародне право); 
Тема дисертації: 
«Міжнародно-
правовий механізм 
протидії проявам 
актів насильства у 
водах Світового 
океану»;
вчене звання: доцент 
кафедри 
міжнародного права.
 Стажування: Інститут 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України, відділ 
міжнародного права 
та порівняльного 
правознавства;  
довідка про 
стажування від 
11.12.2018 р. за 
науковим напрямом: 
«Міжнародне право та 
порівняльне 
правознавство».
Основні роботи:
1. Civil law contract: 
doctrinal and legal 
approaches. Asia Life 
Sciences. The Asian 
International Journal of 
Life Sciences. 2019. 
Supplement 21(2). P. 
821–831
 2. Панфілова Ю.М. 
Деякі проблеми 
правосуб’єктності 
сторін в праві 
міжнародних 
договорів. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
Юридичні науки. № 3. 
2017. С. 30–36.
3. Панфілова Ю.М. 
Формування 
сучасного статусу 
Міжнародного району 
морського дна під 



впливом концепції 
спільної спадщини 
людства. Молодий 
вчений. 2018. №4. С. 
739–842.
4. Панфілова Ю.М. 
Международно-
правовая охрана 
человеческой жизни 
на море. Legea si Viata. 
№ 5 (317). 2018. С. 
134–137. 
5. Панфілова Ю.М. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Міжнародне 
публічне право». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

230751 Чернецька 
Олена 
Василівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Академія 
державної 
податкової 

служби 
України, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034762, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019883, 
виданий 

03.07.2008

20 Порівняльне 
конституційне 
право

Обґрунтування 
дисципліни 
«Порівняльне 
конституційне право»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Правознавство; 
кваліфікація – юрист); 
науковий ступінь: 
кандидат юридичних 
наук (12.00.02 – 
конституційне право); 
вчене звання: доцент 
кафедри 
міжнародного права 
та порівняльного 
правознавства.
Стажування: THE 
UNIVERSITY OF 
ZIELONA GORA 
(POLAND); довідка 
про стажування з 
23.01.2017 р. по 
28.01.2017 р. на тему: 
«Development of 
jurisprudence: 
problems and 
prospects».
Основні роботи:
1. Чернецька О.В. 
Правовій державі 
сучасна європейська 
освіта. Часопис КУП 
НАНУ, 2016. №2 – С. 
4–7
2. Чернецька О.В. 
Виборчі права 
внутрішньо 
переміщених осіб: 
сучасний стан 
законодавчого 
забезпечення та 
проблеми реалізації.  
Особливості реалізації 
виборчих прав 
внутрішньо 
переміщених осіб та їх 
законодавче 
забезпечення / 
Інститут 
законодавства ВРУ, 
Європейська Комісія 
«За демократію через 
вибори». – Київ : 
Видавництво 
«Фенікс», 2018. – 160 
с.
3. Чернецька О.В. 
Практика 
Європейського Суду з 



прав людини в сфері 
правосуддя 
Підприємство, 
господарство, право. 
2019 (278). №4. 284-
288 с.
4. Чернецька О.В. 
Оптимізація 
Конституції України в 
сфері прав і свобод 
людини і 
громадянина / 
Optimisation of 
Ukraine in the field of 
human and civil rights 
and freedoms // 
Human rights: theory 
and practice / 
Collection of scientific 
papers / January 23-28, 
2017 (c. 31-34) London, 
2017.
5. Chernetska O. 
Human rights and 
modernization of the 
constitution of Ukraine 
// Innovations in 
science: the challenges 
of our time. Collective 
monograph. Volume 2. 
Accent Graphics 
Communications & 
Publishing. 2019. P. 
240-248.
6. Чернецька О.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Порівняльне 
конституційне право». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

28882 Сапарова 
Анастасія 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри/до
цент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

юридичний 
інститут

Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Київський 
міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 032666, 

виданий 
15.12.2015

10 Теорія 
держави і 
права 

Обґрунтування 
дисципліни «Теорія 
держави і права»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Правознавство; 
кваліфікація – юрист); 
науковий ступінь: 
кандидат юридичних 
наук (12.00.12 – 
філософія права); 
вчене звання: доцент 
кафедри теоретичних 
та приватноправових 
дисциплін.
Стажування: 
Університет Данубіус  
(м. Сладковічево, 
Словацька 
Республіка); довідка 
про  стажування з 
26.12.2016 р. по 
28.12.2016 р.; тема: 
«Інноваційні освітні 
технології: досвід 
Європейського Союзу 
та його впровадження 
в процес підготовки 
юристів» за фахом 
«Юридичні науки».
Основні роботи:
1. Сапарова А. О. 
Теорія держави і 
права: курс лекцій. 
Київ: КиМУ, 2017. 302 
с.
2. Сапарова А. О. Про 
значення поняття 



«національне право» у 
світлі проблеми 
правових запозичень. 
Правова держава. 
Вип. 27. Київ: Ін-т 
держави і права ім. В. 
М. Корецького НАН 
України, 2016. С.449–
454.
3. Сапарова А.О. 
Правові запозичення 
як дискурс 
інтегративного 
праворозуміння. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2019. № 7. С. 248–253.
4. Сапарова А.О. 
Классическое и 
современное 
естественное право в 
свете сравнительного 
правоведения. Закон 
и жизнь. 2019. № 8. С. 
103–106.
5. Сапарова А.О. 
Дискурс автономії 
сутності права у 
сучасному 
порівняльному 
правознавстві. 
Матеріали ХХІV 
Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів». Київ, 2019. 
№27  Том 1. С.166 –
171.
6.  Сапарова А. О. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Теорія 
держави і права». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

124424 Лавриненко 
Олександр 
Олександров
ич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

лінгвістики та 
психології

Диплом 
спеціаліста, 

Міжнародний 
інститут 

лінгвістики і 
права, рік 

закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030507 

Переклад, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056424, 

виданий 
16.12.2009

19 Переклад 
дипломатични
х переговорів, 
конференцій 
та зустрічей

Обґрунтування 
дисципліни 
«Переклад 
дипломатичних 
переговорів, 
конференцій та 
зустрічей»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Переклад; 
кваліфікація -
перекладач-референт, 
викладач англійської 
та японської мов); 
науковий ступінь: 
кандидат 
філологічних наук 
(10.02.17 – 
порівняльно-
історичне типологічне 
мовознавство). Тема 
дисертації:
«Комунікативно-
прагматичний 
потенціал алюзії в 
англійському та 
українському 
публіцистичному 
дискурсі».
Основні роботи:
1. Лавриненко О.О. 



Урахування 
стилістичних 
особливостей 
художніх  і 
публіцистичних 
текстів при перекладі. 
Художньо-
публіцистичний 
дискурс: функціонал і 
декодування: 
колективна 
монографія [наук. 
ред. Кінщак О.М.]. К.: 
КиМУ, 2018. С. 243–
258. 
2.  Лавриненко О.О. 
Практичний курс 
перекладу (англійська 
– українська мови) : 
навчальний посібник.  
К.: КиМУ, 2016. – 208 
с. 
3. Гарнік І.В., Кінщак 
О. М., Лавриненко О. 
О., Кавицька Т.І. 
Теорія та практика 
перекладу (англійська 
та українська мови) : 
навчальний посібник 
/ І.В. Гарнік, О.М. 
Кінщак, О.О. 
Лавриненко.  К.: 
КиМУ, 2015. 390 с.
4. Лавриненко О.О. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Переклад 
дипломатичних 
переговорів, 
конференцій та 
зустрічей». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

173937 Тараненко 
Ганна 
Геннадіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004809, 
виданий 

17.02.2012

16 Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Обґрунтування 
дисципліни 
«Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах»:
науковий ступінь:  
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку).
 Стажування: Інститут 
євро-атлантичного 
співробітництва; 
довідка про 
стажування від 
07.12.2017 р. на тему: 
«Системний підхід до 
аналізу міжнародних 
відносин».
Основні роботи:
1. Тараненко Г.Г. 
Розв’язання 
міжетнічних 
конфліктів: досвід 
Каталонії. Збірник 
матеріалів ХХІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 



2019 року.  Київський 
міжнародний 
університет. Київ: 
КиМУ, 2019. Т.1. С. 72-
77.
2. Тараненко Г.Г. 
Врегулювання 
конфліктів в 
Європейському Союзі: 
досвід Іспанії. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Київ: КиМУ, 
2020. Вип. 17. С. 38-
60.
3. Тараненко Г.Г. 
Концепція «людської 
безпеки» як пріоритет 
розвитку світової 
політики. VI 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Розвиток політичної 
науки: європейські 
практики та 
національні 
перспективи», 7-8 
квітня 2016 року) : 
збірник наукових 
праць.  Чернівці, 2016. 
С. 151–152.   
4. Тараненко Г.Г. Роль 
міжнародних 
організацій у 
врегулюванні 
конфліктів. Г.Г. 
Тараненко. Гілея: 
науковий вісник: 
Збірник наукових 
праць. Гол. ред. В.М. 
Вашкевич. Київ: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. Вип. 
107 (4). С. 390-392.
5. Тараненко Г.Г. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

366633 Усманов 
Юрій 
Ільдарович

завідувач 
кафедри/до
цент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 
"Юридична 

академія 
України імені 

Ярослава 
Мудрого", рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052397, 
виданий 

26.06.2019

3 Право 
міжнародних 
організацій

Обґрунтування 
дисципліни «Право 
міжнародних 
організацій»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність:   
Правознавство; 
кваліфікація – юрист); 
науковий ступінь: 
кандидат юридичних 
наук (12.00.11 – 
Міжнародне право).
Основні роботи:
1. Усманов Ю. І. 
Міжнародні 
механізми захисту 
права на життя в 
умовах збройних 
конфліктів. Проблеми 
законності. 2018. Вип. 
140. С. 154–165.
2. I. Usmanov. 
International legal 
regulation of the 
restriction of the right 
to life in armed 
conflicts. Jurnalul 



juridic naţional: teorie 
şi practică. Republica 
Moldova, 2017. Nr. 4 
(26). С. 189–193. 
3. Усманов Ю.І. Право 
на життя як 
імперативна норма 
міжнародного права в 
Європейській 
конвенції про захист 
прав людини та 
основоположних 
свобод. Актуальные 
научные 
исследования в 
современном мире: 
матеріали ХVI 
Міжнар. наук. конф. 
(м. Переяслав-
Хмельницький, 26-27 
серпня 2016 р.). 
Переяслав-
Хмельницький: NGO 
The Institute Of Social 
Transformation, 2016. 
С. 152‒155. 
4. Усманов Ю.І. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Право 
міжнародних 
організацій». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

180486 Могилевська 
Ольга 
Юріївна

завідувач 
кафедри/до
цент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Інститут 
підвищення 

кваліфікації і 
перепідготовки 

кадрів 
Мінмашпрому 

України, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

7.03050801 
фінанси і 
кредит, 
Диплом 
доктора 

філософії ДД 
1669, виданий 

12.03.2008, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000673, 

виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента AД 

003130, 
виданий 

15.10.2019

18 Тайм-
менеджмент у 
професійній 
діяльності

Обґрунтування 
дисципліни «Тайм-
менеджмент у 
професійній 
діяльності»:
науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук (08.00.04 – 
Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)); 
вчене звання: доцент 
кафедри економіки 
підприємництва, 
менеджменту.
Стажування: 
WSB, Poland, 
Certificate ; 19.04.2019 
р.; тема: «Marketing 
management of the 
industrial business 
structure in the context 
of globalization;
MOEYER GMBH; 
довідка про 
стажування з 
05.10.2020 р. по 
30.01.2020 р. на тему: 
“Time-management 
and Strategic 
Communications of the 
Global Production 
Network in the Strategy 
of Sustainable 
Development”.
Основні роботи:
1. Могилевська О.Ю., 
Уфімцева Т.М., 
Штанько О.І. Тайм-
менеджмент: 
навчальний посібник. 
Київ. КиМУ, 2016. 305 
с. 
2. Могилевська О.Ю. 
Тайм-менеджмент. 



Конспект лекцій.  
Київ: КиМУ, 2018. 134 
с.
3. Мohylevska O.Yu., 
Romanova L.V.  
Management by 
modern business in 
strategy of innovative 
development. A 
collective monograph / 
«Management of 
innovative development 
the economic entities». 
Przeworsk, Poland, 
University of Social and 
Economic Scinces. 
2018. pp. 43–51. 
4. Могилевська О.Ю. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Тайм-
менеджмент у 
професійній 
діяльності». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

23981 Мхітарян 
Олена 
Євгенівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
8.03050701 
маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015793, 
виданий 

09.10.2002

17 Міжнародні 
економічні 
відносини

Обґрунтування 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини»:
 науковий ступінь:  
кандидат економічних 
наук (08.00.02 – 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні 
відносини).
Стажування: MOEYER 
GMBH; довідка про 
стажування з 
02.11.2020 р. по 
27.11.2020 р. на тему: 
«International 
Competition. 
International 
Cooperation and 
Increase of Export 
Potential of Industrial 
Companies of 
Ukraine».
Основні роботи:
1. Індиченко І.В., 
Мхітарян О.Є. 
Особливості 
регулювання 
міграційних процесів 
в Україні: 
національний і 
міжнародний аспект. 
Сучасні питання 
економіки і права: зб. 
наук. праць. Київ: 
КиМУ, Випуск 1-2.  
2016. С. 72–79.
2. Мхітарян О.Є., 
Черніна І.В. 
Глобальна 
інфраструктура: 
політика versus 
економіка / 
Матеріали ХХІІ 
Міжнародної 
науково–практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Україна між Заходом 
і Сходом: реалії та 
перспективи». Kиїв: 
КиМУ, 2017. С. 128-
130.



3. Мхітарян О.Є., 
Черніна І.В. 
Міжнародні 
економічні відносини: 
Інструктивно-
методичні матеріали 
для підготовки до 
семінарських занять. 
Київ: КиМУ, 2019. 20 с
4. Мхітарян  О.Є. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

124424 Лавриненко 
Олександр 
Олександров
ич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

лінгвістики та 
психології

Диплом 
спеціаліста, 

Міжнародний 
інститут 

лінгвістики і 
права, рік 

закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030507 

Переклад, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056424, 

виданий 
16.12.2009

19 Переклад 
дипломатични
х документів та 
кореспонденції

Обґрунтування 
дисципліни 
«Переклад 
дипломатичних 
документів та 
кореспонденції»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Переклад; 
кваліфікація -
перекладач-референт, 
викладач англійської 
та японської мов); 
науковий ступінь: 
кандидат 
філологічних наук 
(10.02.17 – 
порівняльно-
історичне типологічне 
мовознавство). Тема 
дисертації:
«Комунікативно-
прагматичний 
потенціал алюзії в 
англійському та 
українському 
публіцистичному 
дискурсі».
Основні роботи:
1. Лавриненко О.О. 
Урахування 
стилістичних 
особливостей 
художніх  і 
публіцистичних 
текстів при перекладі. 
Художньо-
публіцистичний 
дискурс: функціонал і 
декодування: 
колективна 
монографія [наук. 
ред. Кінщак О.М.]. К.: 
КиМУ, 2018. С. 243–
258. 
2.  Лавриненко О.О. 
Практичний курс 
перекладу (англійська 
– українська мови) : 
навчальний посібник.  
К.: КиМУ, 2016. – 208 
с. 
3. Гарнік І.В., Кінщак 
О. М., Лавриненко О. 
О., Кавицька Т.І. 
Теорія та практика 
перекладу (англійська 
та українська мови) : 
навчальний посібник 
/ І.В. Гарнік, О.М. 
Кінщак, О.О. 
Лавриненко.  К.: 
КиМУ, 2015. 390 с.



4. Лавриненко О.О. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Переклад 
дипломатичних 
документів та 
кореспонденції». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

375110 Коломієць 
Олег 
Валерійович

професор, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 004817, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039504, 
виданий 

15.02.2007

34 Національна та 
регіональна 
безпека в 
умовах 
глобалізації

Обґрунтування 
дисципліни 
«Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації»:
науковий ступінь:   
доктор  політичних  
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку). Тема 
дисертації: 
«Особливості системи 
міжнародної безпеки 
в умовах 
глобалізації».
Основні роботи:
1. Коломієць О.В. 
Глобалізаційні 
пріоритети сучасної 
зовнішньої політики 
Польщі. Збірник 
наукових праць 
Маріупольського 
державного 
університету. Серія: 
Історія. Політологія.  
2018.  Вип. 21.  С. 174-
182.
2. Коломієць О.В. 
Зовнішньополітичні 
імперативи сучасної 
Угорщини. . Сучасне 
суспільство. Збірник 
наукових праць  
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г.С. 
Сковороди. 2018.  
Вип. 1 (15).  С. 75-86.
3. Коломієць О.В. 
Глобалізація сучасної 
зовнішньої політики 
Вишеградської групи. 
Сучасне суспільство: 
політичні науки, 
соціологічні науки, 
культорологічні 
науки. Збірник 
наукових праць  
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г.С. 
Сковороди.   2017.  
Вип. 2.  С. 88-102.
4. Коломієць О.В. 
Імперативи 
реформування ОБСЄ 
як чинник стабілізації 
системи європейської 
безпеки.  Сучасне 
суспільство: політичні 
науки, соціологічні 
науки, 
культорологічні 
науки. Збірник 
наукових праць  
Харківського 
національного 



педагогічного 
університету імені Г.С. 
Сковороди. 2016.  Вип. 
2 (12).  С. 102-117.
5. Коломієць О.В. 
Сучасні перспективи 
україно-російських 
відносин.  
Європейський вибір 
України в контексті 
безпекових викликів 
та сучасних реалій: 
Матеріали XX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Київ, 14 
березня 2015 р. Київ, 
2015. С. 145-148. 
6. Коломієць О.В. 
Особливості німецької 
моделі національної 
безпеки. Сучасні 
соціально-гуманітарні 
дискурси: Матеріали 
V Всеукраїнської 
наукової конференції 
з міжнародною 
участю (м. 
Дніпропетровськ, 21 
березня 2015 р.): у 5-х 
частинах.  Д. : TOB 
«Інновація», 2015.  Ч. 
1.  С. 180-182.
7. Коломієць О.В. 
Скандинавські 
нейтральні моделі 
національної безпеки.  
Актуальні проблеми 
гуманітарних та 
природничих наук: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Одеса, 
3-4 квітня 2015 р. У 2-
х частинах. Херсон : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. Ч. 
2. С. 85-87.
8. Коломієць О.В. 
Зовнішньополітичні 
пріоритети сучасної 
Румунії: український 
аспект. Проблеми 
міжнародних 
відносин. Вип. 16. 
Київ: КиМУ, 2019. С. 
62–83.
9. Коломієць О.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

366633 Усманов 
Юрій 
Ільдарович

завідувач 
кафедри/до
цент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 
"Юридична 

академія 
України імені 

Ярослава 
Мудрого", рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 

3 Європейська 
інтеграція і 
право ЄС

Обґрунтування 
дисципліни 
«Європейська 
інтеграція і право 
ЄС»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність:   
Правознавство; 
кваліфікація – юрист); 
науковий ступінь: 
кандидат юридичних 
наук (12.00.11 – 
Міжнародне право).



кандидата наук 
ДK 052397, 

виданий 
26.06.2019

Основні роботи:
1. Усманов Ю. І. 
Міжнародні 
механізми захисту 
права на життя в 
умовах збройних 
конфліктів. Проблеми 
законності. 2018. Вип. 
140. С. 154–165.
2. I. Usmanov. 
International legal 
regulation of the 
restriction of the right 
to life in armed 
conflicts. Jurnalul 
juridic naţional: teorie 
şi practică. Republica 
Moldova, 2017. Nr. 4 
(26). С. 189–193. 
3. Усманов Ю.І. Право 
на життя як 
імперативна норма 
міжнародного права в 
Європейській 
конвенції про захист 
прав людини та 
основоположних 
свобод. Актуальные 
научные 
исследования в 
современном мире: 
матеріали ХVI 
Міжнар. наук. конф. 
(м. Переяслав-
Хмельницький, 26-27 
серпня 2016 р.). 
Переяслав-
Хмельницький: NGO 
The Institute Of Social 
Transformation, 2016. 
С. 152‒155. 
4. Усманов Ю.І. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Європейська 
інтеграція і право 
ЄС». К.: КиМУ, 2020. 
20 с.

167067 Панфілова 
Юлія 
Михайлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

092701 
Технологія 
друкованих 

видань, 
Диплом 
магістра, 

Українська 
академія 

зовнішньої 
торгівлі, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 006335, 
виданий 

17.05.2012, 

11 Правове 
регулювання 
зовнішніх 
зносин

Обґрунтування 
дисципліни «Правове 
регулювання 
зовнішніх зносин»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Міжнародне право; 
кваліфікація – магістр 
з міжнародного 
права); науковий 
ступінь: кандидат 
юридичних наук 
(12.00.11 – 
міжнародне право); 
вчене звання: доцент 
кафедри 
міжнародного права.
Стажування: Інститут 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України, відділ 
міжнародного права 
та порівняльного 
правознавства;  
довідка про 
стажування від 
11.12.2018 р. за 
науковим напрямом: 
«Міжнародне право та 
порівняльне 



Атестат 
доцента 12ДЦ 

036178, 
виданий 

10.10.2013

правознавство».
Основні роботи:
1. Civil law contract: 
doctrinal and legal 
approaches. Asia Life 
Sciences. The Asian 
International Journal of 
Life Sciences. 2019. 
Supplement 21(2). P. 
821–831
 2. Панфілова Ю.М. 
Деякі проблеми 
правосуб’єктності 
сторін в праві 
міжнародних 
договорів. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
Юридичні науки. № 3. 
2017. С. 30–36.
3. Панфілова Ю. М. 
Деякі міжнародно-
правові проблеми 
здійснення 
миротворчої 
діяльності ООН. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. № 12/2017. 
Київ: КиМУ, 2017.  С. 
14–39.
4. Панфілова Ю. М. 
Міжнародно-правові 
аспекти діяльності 
інституту нештатних 
(почесних) консулів. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. № 13. 2018. 
КиМУ: КиМУ, 2017. С. 
189–211.
5. Панфілова Ю.М. 
Формування 
сучасного статусу 
Міжнародного району 
морського дна під 
впливом концепції 
спільної спадщини 
людства. Молодий 
вчений. 2018. №4. С. 
739–842.
6. Панфілова Ю.М. 
Международно-
правовая охрана 
человеческой жизни 
на море. Legea si Viata. 
№ 5 (317). 2018. С. 
134–137. 
7. Панфілова Ю.М. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Правове 
регулювання 
зовнішніх зносин». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

230751 Чернецька 
Олена 
Василівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Академія 
державної 
податкової 

служби 
України, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034762, 
виданий 

20 Міжнародно-
правові 
механізми 
захисту прав 
людини

Обґрунтування 
дисципліни 
«Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Правознавство; 
кваліфікація – юрист); 
науковий ступінь: 
кандидат юридичних 
наук (12.00.02 – 
конституційне право); 
вчене звання: доцент 



08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019883, 
виданий 

03.07.2008

кафедри 
міжнародного права 
та порівняльного 
правознавства. 
Стажування: THE 
UNIVERSITY OF 
ZIELONA GORA 
(POLAND); довідка 
про стажування з 
23.01.2017 р. по 
28.01.2017 р. на тему: 
Development of 
Jurisprudence: 
Problems and 
Prospects.
Основні роботи:
1. Чернецька О.В. 
Право Англії як 
класична модель 
прецедентного права / 
О. В. Чернецька // 
Часопис КУП НАНУ, 
2015. №4 – С. 348-352.
2. Чернецька О.В. 
Практика 
Європейського Суду з 
прав людини в сфері 
правосуддя / О. В. 
Чернецька // 
Підприємство, 
господарство, право. 
2019 (278). №4. 284-
288 с.
1. 3. Чернецька О.В. 
Оптимізація 
Конституції України в 
сфері прав і свобод 
людини і 
громадянина / 
Optimisation of 
Ukraine in the field of 
human and civil rights 
and freedoms // 
HUMAN RIGHTS: 
THEORY AND 
PRACTICE / 
COLLECTION OF 
SCIENTIFIC PAPERS / 
JANUARY 23-28, 2017 
(c. 31-34) LONDON, 
2017
2. 4. Чернецька О.В. 
Виборчі права 
внутрішньо 
переміщених осіб: 
сучасний стан 
законодавчого 
забезпечення та 
проблеми реалізації 
// Особливості 
реалізації виборчих 
прав внутрішньо 
переміщених осіб та їх 
законодавче 
забезпечення / 
Інститут 
законодавства ВРУ, 
Європейська Комісія 
«За демократію через 
вибори». – Київ : 
Видавництво 
«Фенікс», 2018.  160 с.
5. Чернецька О.В. 
Права і свободи 
людини і 
громадянина в Україні 
в світлі міжнародних 
стандартів 
(конституційний 
аспект). Проблеми 
державного 



будівництва в Україні 
№27: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХІV Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року / Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2019. Т.1. 334с. С. 39-
44.
6. Chernetska O. 
Human Rights and 
Modernization of the 
Constitution of 
Ukraine. Innovations in 
science: the challenges 
of our time. Collective 
monograph. Volume 2. 
Accent Graphics 
Communications & 
Publishing. 2019. P. 
240-248.
7. Чернецька О.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

173937 Тараненко 
Ганна 
Геннадіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004809, 
виданий 

17.02.2012

16 Міграційна 
криза і 
політика 
розширення 
кордонів ЄС

Обґрунтування 
дисципліни 
«Міграційна криза і 
політика розширення 
кордонів ЄС»:
науковий ступінь:  
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку); 
Стажування: Інститут 
євро-атлантичного 
співробітництва; 
довідка про 
стажування від 
07.12.2017 р. на тему: 
«Системний підхід до 
аналізу міжнародних 
відносин».
Основні роботи:
1. Тараненко Г.Г. 
Формування 
європейської 
ідентичності в умовах 
розвитку 
Європейського Союзу 
/ Україна і світ: 
теоретичні та 
практичні аспекти 
діяльності у сфері 
міжнародних відносин 
: матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Київ, 19–20 квіт. 2017 
р. М-во освіти і науки 
України, М-во 
культури України, 
Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. 
С. 275-279.
 2. Тараненко Г.Г. 
Перспективи відносин 
Україна – ЄС на 



сучасному етапі. 
Проблеми державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Україна між Заходом 
і Сходом: реалії та 
перспективи»: 15  
березня. 2017 р., тези 
доп. Київ: КиМУ. 2017. 
Вип. №25. Т.1. 238 с. 
С. 41-44.
3. Тараненко Г.Г. 
Неурядові організації 
як чинник впливу на 
європейську 
інтеграцію. V 
Всеукраїнські 
політологічні читання 
імені професора 
Богдана Яроша : 
збірник наукових 
праць. Луцьк : 
Волинь. Друк, 2016. С. 
246–248.
4. Тараненко Г.Г. 
Євроінтеграційні 
перспективи України 
на сучасному етапі. 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
22. Політичні науки та 
методика викладання 
соціально-політичних 
дисциплін [Відп. ред. 
О.В. Бабкіна]. Випуск 
21: збірник наукових 
праць. К.: Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2017. С. 
94–99.
5.Тараненко Г.Г. 
Розв’язання 
міжетнічних 
конфліктів: досвід 
Каталонії. Збірник 
матеріалів ХХІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року.  Київський 
міжнародний 
університет. Київ: 
КиМУ, 2019. Т.1. С. 72-
77.
6.Тараненко Г.Г. 
Врегулювання 
конфліктів в 
Європейському Союзі: 
досвід Іспанії. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Київ: КиМУ, 
2020. Вип. 17. С. 38-
60.
7.Тараненко Г.Г. 
Концепція «людської 
безпеки» як пріоритет 



розвитку світової 
політики. VI 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Розвиток політичної 
науки: європейські 
практики та 
національні 
перспективи», 7-8 
квітня 2016 року) : 
збірник наукових 
праць.  Чернівці, 2016. 
С. 151–152.   
8.Тараненко Г.Г. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Міграційна криза і 
політика розширення 
кордонів ЄС». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

348100 Сокирська 
Владилена 
Володимирів
на

професор, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 007747, 

виданий 
23.10.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051404, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027284, 
виданий 

20.01.2011

30 Актуальні 
проблеми 
транскордонно
го 
співробітництв
а

Обґрунтування 
дисципліни 
«Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва»:
науковий ступінь: 
доктор історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія); 
вчене звання: доцент 
кафедри всесвітньої 
історії та 
правознавства.
Стажування: 
Природно-
гуманістичний 
університет імені Яна 
Длугоша в Ченстохові, 
Республіка Польща; 
довідка про наукове 
стажування з 
08.04.2019 р. по 
26.04.2019 р. на тему: 
«Україна і Польща: 
європейський 
інтеграційний 
дискурс»;
 Единбургський  
університет, Велика 
Британія;  довідка про 
стажування від 11.2018 
р. на тему: «Розвиток 
лідерського 
потенціалу 
університетів».
Основні роботи:
1. Сокирська В.В. 
Російсько-український 
кордон: радянська 
спадщина сучасних 
проблем. Гілея. 2014. 
Вип. 82 (№ 3). С. 79–
83.
2. Сокирська В.В. 
Адміністративна 
реформа і російсько-
українське 
прикордоння. 
Гуржіївські історичні 
читання. 2014. Вип. 7. 
С. 303–306.
3. Сокирська В.В. 
Встановлення 
російсько-
українського кордону 
в 1923 – 1928 рр. 
Наукові праці 
історичного 
факультету 
Запорізького 



національного 
університету. 2018. 
Вип. 52. С. 112 – 122.
4. Сокирська В.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

353594 Порплиця 
Наталія 
Богданівна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
030405 

Країнознавство
, Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Київський 
міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
030405 

Країнознавство

14 Країнознавство Обґрунтування 
дисципліни 
«Країнознавство»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Країнознавство; 
кваліфікація – 
фахівець з 
країнознавства,      
політолог-
міжнародник).
Основні роботи:
1. Вяткіна Т.Г., 
Порплиця Н.Б., 
Перспективи 
реалізації державної 
стратегії 
регіонального 
розвитку до 2020 
року. Проблеми 
міжнародних 
відносин. Київ: КиМУ, 
2019. Вип. 16. С. 303–
321. 
2. Порплиця Н.Б. 
Результати реалізації 
стратегії 
регіонального 
розвитку України до 
2020 року. Проблеми 
міжнародних 
відносин. Київ: КиМУ, 
2020. Вип. 17. С. 298–
313.  
3. Порплиця Н.Б. 
Країнознавство: 
методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів. Київ: КиМУ, 
2019. 32 с.
4. Вяткіна Т.Г., 
Порплиця Н.Б., 
Країнознавство: 
навчальний посібник. 
Київ: КиМУ, 2019. 240 
с. 
5. Самойлов О.Ф., 
Порплиця Н.Б. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Країнознавство». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

293940 Курілова 
Юлія 
Олександрів
на

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
030507 

Переклад, 
Диплом 

17 Зовнішня 
політика країн 
Західної 
Європи

Обґрунтування 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Західної 
Європи»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Зовнішня політика; 
кваліфікація – магістр 
зовнішньої політики).
Основні роботи:
1. Судак І.І., Курілова 



магістра, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
000006 

Зовнішня 
політика

Ю.О. Зовнішня 
політика країн 
Західної Європи : 
методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів. Київ : 
КиМУ, 2019. 20 с.
2. Судак І.І., Курілова 
Ю.О.  Навчальна 
програма з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Західної 
Європи». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

375877 Данник 
Катерина 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

8.14010301 
туризмознавст

во, Диплом 
кандидата наук 

ДK 053992, 
виданий 

15.10.2019

3 Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництв
о

Обґрунтування 
дисципліни 
«Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництво»:
науковий ступінь: 
кандидат 
культурології 
(26.00.01 – теорія та 
історія культури).
Стажування:
Київський 
міжнародний 
університет; кафедра 
соціальних 
комунікацій;
довідка про 
стажування від 
26.02.2020 р.; тема: 
«Україна і 
міжнародне культурне 
співробітництво».
Основні роботи:
1. Данник К.О. 
Проблеми і 
перспективи 
діяльності 
національних меншин 
в Україні та зв’язки 
діаспори з 
батьківщиною. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин: зб. наук. 
праць. 2020. Вип. 17. 
С. 197–213.
2. Данник К.О. 
Проблемно-
перспективний аспект 
функціонування 
діаспори України. 
Сучасні стратегії 
розвитку університету 
в контексті 
євроінтеграції №28: у 
2 томах: збірник 
матеріалів ХХV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
стратегії розвитку 
університету в 
контексті 
євроінтеграції», 21-22 
травня 2020 року / 
Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2020. Т.1. С. 76–79.
3. Данник К.О. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Міжнародне 
культурно-



гуманітарне 
співробітництво». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

366925 Мохнатюк 
Ігор 
Олексійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046090, 
виданий 

09.04.2008

16 Основи 
наукових 
досліджень

Обґрунтування 
дисципліни «Основи 
наукових 
досліджень»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Історія; кваліфікація – 
історик, викладач 
історії); науковий 
ступінь: кандидат 
історичних наук 
(07.00.06 – 
історіографія, 
джерелознавство та 
спеціальні історичні 
дисципліни).
Стажування: 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка. 
Історичний 
факультет;  довідка 
про стажування від 
20.11.2020 р. за 
напрямом: 
«Методологія та 
методи дослідження 
зовнішньої політики 
країн світу».
Основні роботи:
1. Мохнатюк І.О. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Основи 
наукових 
досліджень». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

348100 Сокирська 
Владилена 
Володимирів
на

професор, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 007747, 

виданий 
23.10.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051404, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027284, 
виданий 

20.01.2011

30 Зовнішня 
політика  Росії 
та країн СНД

Обґрунтування 
дисципліни 
«Зовнішня політика  
Росії та країн СНД»:
науковий ступінь: 
доктор історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія); 
вчене звання: доцент 
кафедри всесвітньої 
історії та 
правознавства. 
Стажування:
 Единбургський  
університет, Велика 
Британія;  довідка про 
стажування від 11.2018 
р. на тему: «Розвиток 
лідерського 
потенціалу 
університетів».
Основні роботи:
1. Сокирська В.В. 
Російсько-український 
кордон: радянська 
спадщина сучасних 
проблем. Гілея. 2014. 
Вип. 82 (№ 3). С. 79–
83;
2. Сокирська В.В. 
Адміністративна 
реформа і російсько-
українське 
прикордоння. 
Гуржіївські історичні 
читання. 2014. Вип. 7. 
С. 303–306. 



3. Сокирська В.В. 
Утворення 
Молдавської АССР: 
геополітичний 
контекст  російської 
радянської політики 
щодо УССР. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Том 30 
(69). №1. 2019. С. 63–
70.
4. Sokyrska V., 
Karasevych A. Аctivity 
of the russian soviet 
procurement agencies 
in Ukraine in the 1920-
ies.  East European 
Historical Bulletin. 
2019. Issue 10. P. 121–
132.
5. Сокирська В.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Зовнішня політика  
Росії та країн СНД». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

374787 Шергін 
Сергій 
Олександров
ич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Куйбишевськи
й педагогічний 

інститут ім. 
В.В. 

Куйбишева, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДH 002768, 

виданий 
15.11.1996, 
Диплом 

кандидата наук 
ИT 005681, 

виданий 
10.02.1982, 

Атестат 
професора ПP 

002577, 
виданий 

24.12.2003

38 Аналіз 
зовнішньої 
політики

Обґрунтування 
дисципліни «Аналіз 
зовнішньої політики»:
науковий ступінь:
доктор політичних 
наук 
(23.00.04 – політичні 
проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку).
Тема дисертації: 
«Еволюція 
концептуального 
підходу США до 
проблем 
тихоокеанської 
безпеки (70 – 80-і 
рр.)»
вчене звання:
професор кафедри 
зовнішньої політики 
та міжнародного 
права.
Основні роботи:
1. Міжнародні 
регіональні процеси 
та 
зовнішньополітичні 
пріоритети України: 
Монографія / Заг. ред. 
професорів С. 
Шергіна, В. Космини, 
Л. Чекаленко. Київ: 
Дипломатична 
академія України при 
МЗС України, 2017.  
420 с. (авт.вн.: Шергін 
С.О. Азійсько-
Тихоокеанський 
регіоналізм: 
концептуальні моделі 
та сучасна практика. 
С. 68-108).
2. Шергін С.О. 
Політологія 
міжнародних 
відносин: навч. посіб. 
3-є видання, виправ. і 
доповн. Київ: «Центр 
учбової літератури». 
2020. 258 с.



3. Шергін С.О. 
Суспільна 
модернізація та 
регіональна безпека: 
східноазійський 
варіант. Зовнішні 
справи. 2015. № 11. С. 
6-10.
4. Шергін С.О. 
Постглобалізація як 
модерна тенденція 
формування нового 
міжнародного 
порядку. Україна 
дипломатична. 
Науковий щорічник. 
Вип. 17. К., 2016. С. 
717-226.
5. Шергін С.О. 
Сінгапур в АСЕАН: 
історичний і 
політичний нарис. 
Зовнішні справи. 
2016. № 11. С. 36-39.
6. Шергін С.О. США і 
криза неоліберальної 
моделі глобалізації. 
Зовнішні справи. 
2016. № 5. С. 18-21.
7. Шергін С.О. 
Геополітична 
ідентифікація 
України: 
ретроспектива та 
реальність. Зовнішні 
справи. 2016. № 4. С. 
9-13.
8. Шергін С.О. Кінець 
Транстихоокеанського 
партнерства? 
Зовнішні справи. 
2017. № 3. С. 20-23.
9. Шергін С.О. 
Парадигмально-
концептуальний вимір 
національної та 
міжнародної безпеки. 
Стан та перспективи 
реформування 
сектору безпеки і 
оборони України: 
матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (30 
листопада 2018 р.) К.: 
ФОП Кандиба Т.П. 
2018. С.564-568.

366925 Мохнатюк 
Ігор 
Олексійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046090, 
виданий 

09.04.2008

16 Історія 
України

Обґрунтування 
дисципліни «Історія 
України».
Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Історія; кваліфікація – 
історик, викладач 
історії); науковий 
ступінь: кандидат 
історичних наук 
(07.00.06 – 
історіографія, 
джерелознавство та 
спеціальні історичні 
дисципліни).
Стажування:
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка; сертифікат 
курсу «Історія 



України» для ОКР 
«Бакалавр» від 
08.04.2015 р.; тема: 
«Використання  
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
навчальному процесі. 
2-й рівень ІКТ-
компетентностей 
викладача».
Основні роботи:
1. Іванюк О.Л., 
Ковальов Е.А., 
Мохнатюк І.О. 
Археологічні розвідки 
в Наддніпрянській 
Україні в контексті 
військово-історичних 
досліджень в ХІХ – на 
початку ХХ ст. 
Сторінки історії. КПІ. 
2020.  (№50). 
DOI: 10.20535/2307-
5244.50.2020.210119;
2. Мохнатюк І.О., 
Іванюк О.Л.  Осібні 
аспекти імперської 
політики пам’яті щодо 
Наддніпрянської 
України і Криму в ХІХ 
– на початку ХХ ст. 
Київські історичні 
студії. 2019. № 2 (9). С. 
6–11.
3. Мохнатюк І.О.  
Відображення 
історичного процесу в 
художньо-
літературній творчості 
Івана Франка. Київські 
історичні студії. 2015. 
С. 114–119.
4. Мохнатюк І. О. І. 
Франко про роль 
інтелігенції у розвитку 
українського 
суспільства. "Гілея: 
науковий вісник": 
збірник наукових 
праць. Київ, 2017. 
Випуск 118. 2017, С. 
30-34.
5. Мохнатюк І.О.  
Навчальна програма з 
дисципліни «Історія 
України». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

375877 Данник 
Катерина 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

8.14010301 
туризмознавст

во, Диплом 
кандидата наук 

ДK 053992, 
виданий 

15.10.2019

3 Історія 
української 
культури

Обґрунтування 
дисципліни «Історія 
української 
культури»:
науковий ступінь: 
кандидат 
культурології 
(26.00.01 – теорія та 
історія культури).
Тема дисертації: 
«Етнокультурні 
аспекти діяльності 
вірменської меншини 
в незалежній Україні 
(на  матеріалах 
національно-
культурних 
товариств)».
Стажування:
Київський 
міжнародний 
університет; кафедра 



соціальних 
комунікацій;
довідка про 
стажування від 
26.02.2020 р.; тема: 
«Україна і 
міжнародне культурне 
співробітництво».
Основні роботи:
1. Данник К.О. 
Проблеми і 
перспективи 
діяльності 
національних меншин 
в Україні та зв’язки 
діаспори з 
батьківщиною. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин: зб. наук. 
праць. 2020. Вип. 17. 
С. 197–213.
2. Данник К. Хачкари 
– самобутні 
пам’ятники 
вірменського народу. 
Міжнародний вісник. 
Культурологія. 
Філологія. 
Музикознавство. 2017. 
Вип. 9. С. 46–50.
3. Данник К. 
Взаємозв’язки 
вірменської діаспори з 
етнічною 
батьківщиною та роль 
церкви в культурній 
життєдіяльності 
громад. Питання 
культурології. 2017. 
Вип. 33. С. 96–108.
4. Данник К. 
Образотворче 
мистецтво в 
українському 
культурному просторі: 
персоналії та 
взаємозв’язки.  
Культура України. 
2017. Вип. 58. С. 137–
146.
5. Данник К.О. 
Проблемно-
перспективний аспект 
функціонування 
діаспори України. 
Сучасні стратегії 
розвитку університету 
в контексті 
євроінтеграції №28: у 
2 томах: збірник 
матеріалів ХХV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
стратегії розвитку 
університету в 
контексті 
євроінтеграції», 21-22 
травня 2020 року / 
Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2020. Т.1. С. 76–79.
6. Данник К.О. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Історія 
української культури». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

352187 Зінченко доцент, Навчально- Диплом 12 Українська Обґрунтування 



Ольга 
Зіновіївна

Суміщення науковий 
інститут 

журналістики, 
кіно і 

телебачення

бакалавра, 
Дрогобицький 

державний 
педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0101 
Педагогічна 

освіта, Диплом 
спеціаліста, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова і 
література та 

мова і 
література 

(російська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 046651, 

виданий 
20.03.2018

мова (за 
професійним 
спрямуванням)

дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Українська мова і  
література та мова і 
література 
(російська); 
кваліфікація – 
вчитель української 
мови, української та 
зарубіжної літератур 
загальноосвітньої 
школи другого та 
третього ступенів і  
вчителя російської 
мови 
загальноосвітньої 
школи першого, 
другого та третього 
ступенів): науковий 
ступінь: кандидат 
філологічних наук 
(10.01.01 – Українська 
література).
Стажування:
Київський 
міжнародний 
університет; кафедра 
слов’янської філології 
та загального 
мовознавства; довідка 
про стажування від 
26.04.2019 р.; тема: 
«Українська мова (за 
проф. спрям.)».
Основні роботи:
1. Зінченко О.З. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
проф. спрям.)». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.
2. Ющук І.П., 
Зінченко О.З. 
Українська мова 
професійного 
спрямування: 
навчальний посібник. 
К.: КиМУ, 2019. 247 с.
3. Зінченко О.З. 
Типові лексичні 
помилки у діловому 
мовленні К.: КиМУ, 
2020. 68 с.
2. Зінченко О.З. 
Загальне редагування: 
методичні вказівки до 
вивчення курсу. К.: 
КиМУ, 2018. 44 с.

78566 Шарко Олег 
Віталійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

0301 
Фiлософiя, 

Диплом 
кандидата наук 

5 Філософія Обґрунтування 
дисципліни 
«Філософія»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Філософія; 
кваліфікація – 
філософ. Викладач 
ВНЗ. Науковий 
співробітник. Експерт 
із суспільно-
політичних питань); 



ДK 035993, 
виданий 

25.02.2016

науковий ступінь: 
кандидат 
філософських наук 
(09.00.06 – Логіка).
Тема дисертації: 
«Явище семантичної 
неясності: логіко-
філософський аналіз».
Стажування: Інститут 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України; довідка про 
стажування від №286 
від 15.10.2020 р.; тема: 
«Проблема 
взаємозв’язку 
політичної філософії 
та теорії міжнародних 
відносин».
Основні роботи:
1. Шарко О.В. 
Філософія: курс 
лекцій. К.: КиМУ, 
2016. 140 с.
2. Шарко О. В. Явище 
семантичної 
неясності: логіко-
філософський аналіз: 
монографія. Київ: 
КиМУ, 2018. 342 с.
3. Шарко О.В. Історія 
ідей як напрямок 
соціологічних 
досліджень політики. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Вип. 16. 
Київ: КиМУ, 2019. С. 
266–285.
4. Шарко О.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Філософія». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

241973 Алексанян 
Валерій 
Ігорович

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
бакалавра, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2013, 

спеціальність: 
040301 

Політологія

5 Історія 
політичних 
вчень та 
політологія

Обґрунтування 
дисципліни «Історія 
політичних вчень та 
політологія»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Політологія; 
кваліфікація – 
політолог).
Основні роботи:
1. Алексанян В.І. 
Еволюція політичного 
лідерства в Україні в 
контексті 
європейської 
інтеграції. Проблеми 
державного 
будівництва в Україні: 
матеріали ХХI 
міжнар. наук.-практ. 
конф.: 16 березня 2016 
р. Київ: КиМУ. 2016. 
Вип. 24. Т.1. С. 83–86.
2. Алексанян В.І. 
Молодіжні організації 
та їх роль у публічній 
дипломатії країни. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№27: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХІV Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 



працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів»: 14 березня 
2019 р. Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ. 
2019. Т.1. С. 91-95.
3. Крупеня І.М., 
Алексанян В.І. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Історія 
політичних вчень та 
політологія». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

80523 Тіменко 
Ірина 
Валентинівн
а

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
кандидата наук 

KД 036112, 
виданий 

08.05.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004794, 
виданий 

22.04.1997

34 Іноземна мова 
(англійська)

Обґрунтування 
дисципліни «Іноземна 
(англійська) мова»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
іноземні мови (дві 
мови); 
кваліфікація – 
учитель англійської та 
французької мов 
середньої школи); 
науковий ступінь: 
кандидат 
філологічних наук 
(10.02.04 – германські 
мови); вчене звання: 
доцент кафедри 
англійської філології.
Участь у програмі 
Erasmus +: 
Globalization, global 
trends, and the role of 
business in global 
society: current 
patterns of 
international business; 
The significance of 
ethics-based decision 
making in the business 
environment and the 
need for ethical 
standards, codes of 
ethics, and practices in 
business; Social, 
economic, political, and 
cultural systems 
impacting the conduct 
of business, policies 
and factors affecting 
international trade 
patterns; Creating 
outstanding business 
leaders: the impact of 
models of leadership on 
decision making and 
change within the 
organizational 
structure.
Стажування: 
Академія ВШБ в 
Домброві Гурнічій 
(WSB, Польща);
довідка про 
стажування від 
17.11.2018 р. на тему: 
«Педагогіка, 
теоретичні основи та 
методи освіти, 
педагогічна 
психологія»;
Київський університет 
імені Бориса 



Грінченка;
кафедра  германської 
філології Інституту 
філології; довідка про 
стажування від 
30.12.2020 р. на тему: 
«Інноваційні освітні 
технології у 
викладанні іноземних 
мов в контексті 
євроінтеграції». 
Основні роботи:
1. Тіменко І. В., Щудла 
Н. М., Тимошенко І. Б. 
Англійська мова. 
Тексти та вправи: 
методична розробка. 
2016. 103 с.
2. Тіменко І. В., Скиба 
О.М. Актуальні 
проблеми 
германістики: 
методичні 
рекомендації. Київ : 
КиМУ, 2018. 20 с.
3. Тіменко І. В., Щудла 
Н. М., Тимошенко І. Б. 
Лексико-граматичний 
посібник з англійської 
мови: навчальний 
матеріал до базового 
підручника “INSIDE 
OUT. 
INTERMEDIATE” / І. 
В. Тіменко, І. Б. 
Тимошенко, Н. М. 
Щудла. К.: КиМУ, 
2019. 87 с.
4. Тіменко І. В. 
Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням): 
методичні 
рекомендації. Київ : 
КиМУ, 2020. 30 с.
5. Тіменко І. В., 
Шакалець О. В. 
English for Lawyers 
(Professional Aspects): 
навчальний посібник 
/ І. В. Тіменко., О. В. 
Шакалець. Київ: 
КиМУ, 2016. 86 с.
6. Тіменко І. В., 
Кушнерова І. П. 
English for 
(Professional Aspects): 
навчальний посібник 
/ І. В. Тіменко., І. П. 
Кушнерова. Київ : 
КиМУ, 2016. 103 с.
7. Тіменко І. В. 
Відображення 
основних 
компонентів, що 
характеризують 
психологічний 
портрет особистості в 
англомовних 
фразеологізмах. 
Матеріали ХХІV 
Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року / Київський 
міжнародний 



університет. К.: КиМУ, 
2019.  Т.2. С. 127–130.
8. Тіменко І. В., Щудла 
Н.М.,  Навчальна 
програма з 
дисципліни «Іноземна 
(англійська) мова». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

175837 Щудла 
Наталія 
Михайлівна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
бакалавра, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
030508 

Філологія, 
Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Київський 
міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
030507 

Переклад 
(англійська 

мова)

10 Іноземна мова 
(англійська)

Обґрунтування 
дисципліни «Іноземна 
(англійська) мова»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Переклад (англійська 
мова); кваліфікація – 
філолог, перекладач-
референт, перекладач 
англійської та 
німецької мов). 
Стажування: 
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка;
кафедра  германської 
філології Інституту 
філології; довідка про 
стажування від 
30.12.2020 р. на тему: 
«Застосування 
сучасних технологій і 
методів навчання 
іноземної мови у 
вищій школі».
Основні роботи:
1. Тіменко І.В., Щудла 
Н.М., Тимошенко І.Б. 
Англійська мова. 
Тексти та вправи: 
Методична розробка. 
К.: КиМУ, 2016. 103 с.
2. Тимошенко І.Б, 
Щудла Н.М., Idioms In 
Use : Методична 
розробка для 
студентів КиМУ. К. : 
КиМУ, 2015. 26 с.
3. Тіменко І. В., Щудла 
Н. М., Тимошенко І. Б. 
Лексико-граматичний 
посібник з англійської 
мови: навчальний 
матеріал до базового 
підручника “INSIDE 
OUT. 
INTERMEDIATE” / І. 
В. Тіменко, І. Б. 
Тимошенко, Н. М. 
Щудла. К.: КиМУ, 
2019. 87 с.
3. Щудла Н.М. 
Урахування 
стилістичних 
особливостей 
художніх  і 
публіцистичних 
текстів при перекладі 
// Художньо-
публіцистичний 
дискурс: функціонал і 
декодування: 
колективна 
монографія [наук. 
ред. Кінщак О.М.]. К.: 
КиМУ, 2018. С. 243–
258.
4. Щудла Н.М., 
Тіменко І.В. 
Навчальна програма з 



дисципліни «Іноземна 
(англійська) мова». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

175837 Щудла 
Наталія 
Михайлівна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
бакалавра, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
030508 

Філологія, 
Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Київський 
міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
030507 

Переклад 
(англійська 

мова)

10 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням) 
(англійська)

Обґрунтування 
дисципліни «Іноземна 
мова (за проф. 
спрям.)»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Переклад (англійська 
мова); кваліфікація – 
філолог, перекладач-
референт, перекладач 
англійської та 
німецької мов). 
Стажування: : 
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка;
кафедра  германської 
філології Інституту 
філології; довідка про 
стажування від 
30.12.2020 р. на тему: 
«Застосування 
сучасних технологій і 
методів навчання 
іноземної мови у 
вищій школі».
Основні роботи:
1. Тіменко І.В., Щудла 
Н.М., Тимошенко І.Б. 
Англійська мова. 
Тексти та вправи: 
Методична розробка. 
К.: КиМУ, 2016. 103 с.
2. Тимошенко І.Б, 
Щудла Н.М., Idioms In 
Use : Методична 
розробка для 
студентів КиМУ. К. : 
КиМУ, 2015. 26 с.
3. Щудла Н.М. 
Урахування 
стилістичних 
особливостей 
художніх  і 
публіцистичних 
текстів при перекладі 
// Художньо-
публіцистичний 
дискурс: функціонал і 
декодування: 
колективна 
монографія [наук. 
ред. Кінщак О.М.]. К.: 
КиМУ, 2018. С. 243–
258.
4. Тіменко І. В., Щудла 
Н.М., Тимошенко І. Б. 
Лексико-граматичний 
посібник з англійської 
мови: навчальний 
матеріал до базового 
підручника “INSIDE 
OUT. 
INTERMEDIATE” / І. 
В. Тіменко, І. Б. 
Тимошенко, Н. М. 
Щудла. К.: КиМУ, 
2019. 87 с.
5. Щудла Н.М. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Іноземна 
мова (за проф. 
спрям.)». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.



13759 Лук`яненко 
Яна 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
030502 Мова і 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056446, 

виданий 
16.12.2009

14 Друга іноземна 
мова 
(французька)

Обґрунтування 
дисципліни «Друга 
іноземна мова 
(французька)»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Мова і література; 
кваліфікація – 
викладач російської 
мови, вчитель 
французької мови і 
зарубіжної 
літератури); науковий 
ступінь: кандидат 
філологічних наук 
(10.01.04 – лiтература 
зарубiжних країн).
Стажування:
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка; кафедра  
германської філології 
Інституту філології; 
довідка про 
стажування від 
30.12.2020 р. на тему: 
«Лінгводидактичні 
засади навчання 
іноземних мов у 
закладах вищої 
освіти».
Основні роботи:
1. Лук’яненко Я.В. 
Концептосистеми 
фразеології 
французької мови. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№ 25: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Україна між Заходом 
та Сходом: реалії та 
перспективи», 15 
березня 2017 року / 
Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2017. Т. 2. C. 38–40.
2. Лук’яненко Я.В. 
Діалог як 
функціональний 
ресурс сучасного 
художньо-
публіцистичного 
дискурсу. Художньо-
публіцистичний 
дискурс: функціонал і 
декодування: 
колективна 
монографія [наук. 
ред. Кінщак О.М.].  К.: 
КиМУ, 2018. (авт.вн. 
С. 258-269.)
3. Лук’яненко Я.В. 
Лінгвістичний аналіз 
художнього тексту: 
Методичні 
рекомендації до 
вивчення навчальної 
дисципліни. Київ : 
КиМУ, 2017. 45 с.
4. Лук’яненко Я.В. 
Лінгвостилістична 
інтерпретація тексту: 



Методичні 
рекомендації до 
лінгвостилістичної 
інтерпретації тексту. 
К.: КиМУ, 2016. 63 с.
5. Лук’яненко Я.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Друга 
іноземна мова 
(франц.)». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

286379 Долгош 
Катерина 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Ужгородський 
нац. 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

8.02030302 
мова і 

література(нім
ецька), Диплом 
кандидата наук 

ДK 056498, 
виданий 

16.12.2009

17 Друга іноземна 
мова
(німецька)

Обґрунтування 
дисципліни «Друга 
іноземна мова 
(німецька)»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
мова та література 
(німецька); 
кваліфікація – 
викладач німецької 
мови та світової 
літератури.
Стажування:
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка; кафедра  
германської філології 
Інституту філології; 
довідка про 
стажування від 
30.12.2020 р. на тему: 
«Сучасні тенденції 
викладання іноземних 
мов у вищій школі».
Основні роботи:
1. Борисенко Ю.А., 
Долгош К.І. Сучасна 
німецька мова 
(інтегрований курс 
рівня В1 для студентів 
старших курсів, які 
вивчають німецьку як 
другу іноземну мову): 
навчальний посібник. 
Київ: КиМУ, 2019. 144 
с
2. Долгош К.І. 
Формування культури 
майбутніх фахівців 
міжнародної 
діяльності. Педагогіка 
і психологія 
професійної освіти. 
Львів. 2016. №4. С. 
58–64.
3. Борисенко Ю.А., 
Долгош К.І. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
граматики «Дієслово- 
теоретична частина» 
(для студентів, які 
вивчають німецьку 
мову як другу 
іноземну) у 2 
частинах. Частина 1. 
К.: КиМУ, 2019. 46 с.
4. Долгош К., Вереш 
М. Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
розмовної практики 
(німецька мова). 
Ужгород : ПП Данило 
С. І., 2015.  64 с.
5. Долгош К.І. 
Активізація 



пізнавальної 
діяльності студентів у 
процесі вивчення 
іноземної мови.  
Психологічні науки: 
проблеми та здобутки: 
збірник наукових 
праць. Київ: КиМУ, 
2018. С. 39-55.
6. Долгош К.І. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Друга 
іноземна мова (нім.)». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

13759 Лук`яненко 
Яна 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
030502 Мова і 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056446, 

виданий 
16.12.2009

14 Друга іноземна 
мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(французька)

Обґрунтування 
дисципліни «Друга 
іноземна мова (за 
проф.спрям.) 
(французька)»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Мова і література; 
кваліфікація – 
викладач російської 
мови, вчитель 
французької мови і 
зарубіжної 
літератури); науковий 
ступінь: кандидат 
філологічних наук 
(10.01.04 – лiтература 
зарубiжних країн).
Стажування:
 Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка; 
кафедра  германської 
філології Інституту 
філології; довідка про 
стажування від 
30.12.2020 р. на тему: 
«Лінгводидактичні 
засади навчання 
іноземних мов у 
закладах вищої 
освіти».
Основні роботи:
1. Лук’яненко Я.В. 
Концептосистеми 
фразеології 
французької мови. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№ 25: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Україна між Заходом 
та Сходом: реалії та 
перспективи», 15 
березня 2017 року / 
Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2017. Т. 2. C. 38–40.
2. Лук’яненко Я.В. 
Діалог як 
функціональний 
ресурс сучасного 
художньо-
публіцистичного 
дискурсу. Художньо-
публіцистичний 
дискурс: функціонал і 
декодування: 
колективна 



монографія [наук. 
ред. Кінщак О.М.].  К.: 
КиМУ, 2018. С. 258–
269. 
3. Лук’яненко Я.В. 
Лінгвістичний аналіз 
художнього тексту: 
Методичні 
рекомендації до 
вивчення навчальної 
дисципліни. Київ : 
КиМУ, 2017. 45 с.
4. Лук’яненко Я.В. 
Лінгвостилістична 
інтерпретація тексту: 
Методичні 
рекомендації до 
лінгвостилістичної 
інтерпретації тексту. 
К.: КиМУ, 2016. 63 с.
5. Лук’яненко Я.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Друга 
іноземна мова (за 
проф.спрям.) 
(франц.)». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.

286379 Долгош 
Катерина 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Ужгородський 
нац. 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

8.02030302 
мова і 

література(нім
ецька), Диплом 
кандидата наук 

ДK 056498, 
виданий 

16.12.2009

17 Друга іноземна 
мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(німецька)

Обґрунтування 
дисципліни «Друга 
іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(німецька)»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
мова та література 
(німецька); 
кваліфікація – 
викладач німецької 
мови та світової 
літератури.
Стажування:
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка; кафедра  
германської філології 
Інституту філології; 
довідка про 
стажування від 
30.12.2020 р. на тему: 
«Сучасні тенденції 
викладання іноземних 
мов у вищій школі».
Основні роботи:
1. Борисенко Ю.А., 
Долгош К.І. Сучасна 
німецька мова 
(інтегрований курс 
рівня В1 для студентів 
старших курсів, які 
вивчають німецьку як 
другу іноземну мову): 
навчальний посібник. 
Київ: КиМУ, 2019. 144 
с
2. Долгош К.І. 
Формування культури 
майбутніх фахівців 
міжнародної 
діяльності. Педагогіка 
і психологія 
професійної освіти. 
Львів. 2016. №4. С. 
58–64.
3. Борисенко Ю.А., 
Долгош К.І. 
Методичні 



рекомендації до 
практичних занять з 
граматики «Дієслово-
теоретична частина» 
(для студентів, які 
вивчають німецьку 
мову як другу 
іноземну) у 2 
частинах. Частина 1. 
К.: КиМУ, 2019. 46 с.
4. Долгош К., Вереш 
М. Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
розмовної практики 
(німецька мова). 
Ужгород : ПП Данило 
С. І., 2015.  64 с.
5. Долгош К.І. 
Активізація 
пізнавальної 
діяльності студентів у 
процесі вивчення 
іноземної мови.  
Психологічні науки: 
проблеми та здобутки: 
збірник наукових 
праць. Київ: КиМУ, 
2018. С. 39–55.
6. Долгош К.І. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Друга 
іноземна мова (за 
проф.спрям.) (нім.)». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

1020 Кінщак 
Олександр 
Михайлович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

лінгвістики та 
психології

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 011571, 
виданий 

11.03.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
040950, 
виданий 

11.09.1991

44 Теорія та 
практика 
перекладу

Обґрунтування 
дисципліни «Теорія та 
практика перекладу»:
 кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Іноземні мови; 
кваліфікація – 
перекладач-референт, 
викладач англійської 
та французької мов); 
науковий ступінь: 
кандидат 
філологічних наук 
(10.02.04 – германські 
мови); вчене звання: 
доцент кафедри 
іноземних мов. 
Стажування: 
Київський університет 
ім. Б. Грінченка; 
довідка про 
стажування від 
06.06.2017 р. на   тему: 
«Новітні тенденції в 
когнітивному та 
дискурсивному 
мовознавстві та теорії 
і практиці перекладу».
Основні роботи:
1. Гарнік І.В., Кінщак 
О.М., Лавриненко 
О.О., Кавицька Т.І. 
Теорія та практика 
перекладу (англійська 
та українська мови) : 
навчальний посібник. 
К.: КиМУ, 2015. 390 с.
2. Кінщак О. М., 
Мельниченко Т. М. 
Науково-технічний 
переклад (англійська 
та українська мови) : 
навчальний посібник. 



К. : КиМУ, 2015. 168 с.
3. Кінщак О. М., 
Рибенок І. О. Науково-
технічний переклад. 
Частина II (англійська 
та українська мови) : 
навчальний посібник. 
К. : КиМУ, 2016. 274 с.
4.  Кінщак О. М. Case 
– bound translation. 
Відміннок для 
перекладу (Критика 
перекладу). Проблеми 
державного 
будівництва в Україні 
№ 23: у 2 томах: 
збірник матеріалів ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Європейський вибір 
України в контексті 
без пекових викликів 
та сучасних реалій», 
14 березня 2015 року 
// Секція лінгвістики. 
К. :  КиМУ, 2015.  Т. 2.  
С. 71–73.
5. Кінщак О. М. 
Методика викладання 
перекладу : методичні 
рекомендації до 
дисципліни. Київ : 
КиМУ, 2018.33 с. 
6. Кінщак О.М. 
Техніка 
висловлювання 
усного перекладача: 
методичні 
рекомендації до 
дисципліни Київ : 
КиМУ, 2018. 23 с.
7. Кінщак О.М. 
Переклад та 
редагування 
художнього тексту: 
методичні 
рекомендації до 
дисципліни. Київ : 
КиМУ, 2018. 24 с.
8. Кінщак О.М. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Теорія та 
практика перекладу». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

37068 Рябоштан 
Євген 
Вікторович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

інститут 
"Слов'янський 
університет", 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
010103 Історія 
та англійська 
мова, Диплом 

кандидата наук 
ДK 004814, 

виданий 
17.02.2012

18 Міжнародна 
інформація

Обґрунтування 
дисципліни 
«Міжнародна 
інформація»:
науковий ступінь: 
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку).
 Стажування: Інститут 
євро-атлантичного 
співробітництва;  
довідка про 
стажування від 
30.10.2017 р. на тему: 
«Державна 
інформаційна 
політика у контексті 
інтеграції України в 
Європейський Союз».
Основні роботи:



1. Рябоштан Є.В. 
Використання 
ресурсів мережі 
Інтернет у 
професійній 
діяльності педагога.  
Матеріали ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Україна 
в євроінтеграційних 
процесах», 28 березня 
2015 року, Київський 
міжнародний 
університет. С. 20–23.
2.  Рябоштан Є.В. 
Програми 
міжнародних 
організацій з питань 
інформації та 
комунікації. 
Матеріали 5-ої 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Аналітика 
міжнародних 
відносин», 20 травня 
2015 року,   Київський 
міжнародний 
університет. С. 46–52.
3. Рябоштан Є.В. 
Інформаційна безпека 
в контексті сучасних 
викликів. Проблеми 
державного 
будівництва в Україні 
№ 24 : у 2 томах : 
збірник матеріалів 
ХХI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Україна в світових та 
європейських 
інтеграційних 
процесах: стратегія і 
тактика», 16 березня 
2016 року, Київський 
міжнародний 
університет. К. : 
КиМУ. 2016. Т. 1. С. 
59–64.
4. Рябоштан Є.В. 
Комп'ютерні 
технології та 
інформаційна 
безпека. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Соціальні 
комунікації: вчора, 
сьогодні, завтра», 18 
квітня 2016 року, 
Київський 
міжнародний 
університет. С. 24–29.
5. Рябоштан Є.В.  
Інформаційна 
політика міжнародних 
організацій. Зб. наук. 
тез ХХІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
на тему: «Україна між 
Заходом і Сходом: 
реалії та 



перспективи» К.: 
КиМУ, 15 березня 2017 
року
6. Рябоштан Є.В. 
Міжнародна 
інформаційна 
політика в ХХІ ст. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№27: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХІV Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року. Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2019. Т.1. С. 68-72.
7. Рябоштан Є.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Міжнародна 
інформація». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

227381 Крупеня 
Ірина 
Миколаївна

завідувач 
кафедри/до
цент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
університет 
"Острозька 

академія", рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043283, 
виданий 

26.06.2017

9 Історія 
політичних 
вчень та 
політологія

Обґрунтування 
дисципліни «Історія 
політичних вчень та 
політологія».
Науковий ступінь: 
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку).
Стажування: ГО 
«Центр міжнародного 
гуманітарного права і 
перехідного 
правосуддя»; довідка 
про стажування від 
30.10.2020 р. на тему: 
«Політичний аспект 
дотримання  
верховенства права в 
умовах агресії 
Російської Федерації».
Основні роботи:
1. Крупеня І.М. 
Реванш чи 
умиротворення: 
теоретико-
філософський вимір. 
Реструктуризація 
глобального простору: 
історичні імперативи 
та виклики: зб. 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
Дипломатичної 
академії України при 
МЗС України (19 
травня 2016 року, м. 
Київ) / за заг. ред. В.Г. 
Ціватого, Н.О. 
Татаренко. К.: ДАУ 
при МЗС України. 
2016. С. 62–64.
2. Крупеня І.М. 
Передумови 
гарантування миру в 
країнах ПСА у світлі 
нових теоретичних 



концепцій. Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Випуск 1(43), 
Міжнародні 
відносини. 2015. C.30–
35.
3. Крупеня І.М. 
Боротьба з фейками в 
умовах ери «пост-
правди» – небезпека 
для демократії. Гілея: 
науковий вісник: 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В.М. 
Вашкевич. К. : 
«Видавництво 
«Гілея». Вип. 133. 
2018. №6. C. 244–247.
4. Крупеня І.М. «Іслам 
Хадхарі» або 
«цивілізаційний 
іслам»: корисний 
досвід для України. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Київ: КиМУ, 
2018. Вип. 13. С. 211–
233.
5. Krupenya I. The 
Ukrainian crisis: a Test 
for the Rule of Law. 
Social and legal aspects 
of the development of 
civil society institutions: 
collective monograph. 
Part I. Warsaw: BMT 
Erida Sp.z o.o., 2019. С. 
19–32.
6. Крупеня І.М. 
Україна в контексті 
формування 
європейських 
цінностей і 
стандартів: сучасні 
виклики та загрози. 
Проблеми державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Формування 
європейських 
стандартів, цінностей 
та безпекового 
простору – 
стратегічний напрям 
української 
держави».: 14  березня 
2018 р., тези доп. К. : 
КиМУ. 2018. Вип. 
№26. Т.1. 238 с. С. 25–
28.
7. Крупеня І.М., 
Алексанян В.І. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Історія 
політичних вчень та 
політологія». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

162777 Самойлов 
Олексій 
Федорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 

13 Історія 
міжнародних 
відносин 

Обґрунтування 
дисципліни «Історія 
міжнародних 
відносин»:
кваліфікація 



заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
0304 

Мiжнароднi 
вiдносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018871, 
виданий 

17.01.2014

відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Міжнародні 
відносини; 
кваліфікація – 
фахівець з 
міжнародних 
відносин, політолог-
міжнародник, 
референт-перекладач 
англійської мови); 
науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія). 
Стажування: 
Університет у 
Домброві Гурнічій 
(WSB University, 
Польща); довідка про 
стажування від 
19.04.2019 р.; тема: 
«The role and place of 
the Central and Eastern 
European сountries in 
the system of 
international relations 
in the 21th century».
Основні роботи:
1. Самойлов О.Ф. 
Османська імперія як 
чинник розвитку 
міжнародних 
відносин. Проблеми 
державного 
будівництва в Україні: 
зб. Матеріалів ХХІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Україна між Заходом 
і Сходом: реалії та 
перспективи»: 15 
березня. 2017 р., тези 
доп. К. : КиМУ. 2017. 
Вип. № 25. Т.1. 238 с.  
С. 141–144.
2. Самойлов О.Ф. 
«Східне питання» у 
міжнародних 
відносинах та його 
вплив на систему 
міжнародних відносин 
у ХІХ ст. Проблеми 
державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Формування 
європейських 
стандартів, цінностей 
та безпекового 
простору – 
стратегічний напрям 
української держави»: 
14  березня 2018 р., 
тези доп. К. : КиМУ. 
2018. Вип. №26. Т.1. 
238 с. С. 29–34.
3. Самойлов О.Ф. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Історія 
міжнародних 
відносин». К.: КиМУ, 



2020. 20 с.
4. Самойлов О.Ф. 
Словник 
міжнародника. Київ: 
КиМУ. 2021, 45 с.

138258 Судак Ірина 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
030301 Історiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052556, 
виданий 

27.05.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039813, 
виданий 

23.09.2014

16 Вступ до 
спеціальності

Обґрунтування 
дисципліни «Вступ до 
спеціальності»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Історія; кваліфікація – 
магістр історії); 
науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія); 
вчене звання: доцент 
кафедри міжнародних 
відносин та 
зовнішньої політики.
Стажування: ГО 
«Центр дослідження 
армії, конверсії та 
роззброєння»; 
довідка про 
стажування від 
02.10.2017 р. на тему: 
«Проблеми безпеки і 
стабільності  у 
міжнародних 
відносинах»;
ГО «Центр 
міжнародного 
гуманітарного права і 
перехідного 
правосуддя»; довідка 
про стажування від 
02.10.2020 р. на тему: 
«Міжнародно-
правовий аспект 
регіональних процесів 
сучасних 
міжнародних 
відносин».
Основні роботи:
1. Судак І.І. 
Регіоналізація влади в 
Україні. Проблеми 
державного  
будівництва в Україні 
: зб. матеріалів ХХІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Україна 
в світових та 
європейських 
інтеграційних 
процесах: стратегія і 
тактика»: 16  березня. 
2016 р., тези доп. К.: 
КиМУ. 2016. Т.1. 262 с. 
С. 67–69.
2. Судак І.І. Співпраця 
НАТО з ЄС. Проблеми 
державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Формування 
європейських 
стандартів, цінностей 
та безпекового 
простору – 
стратегічний напрям 
української держави»: 



14  березня 2018 р., 
тези доп. К. : КиМУ. 
2018. Вип. №26. Т.1. 
238 с. С. 20–25.
3. Судак І.І. 
Пріоритети 
співробітництва НАТО 
з країнами-
партнерами. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Вип. 14. 
Київ: КиМУ, 2018. С. 
13–34.
4. Судак І.І. Зміна 
міжнародного 
безпекового 
середовища у світі.
Сучасні стратегії 
розвитку університету 
в контексті 
євроінтеграції №28: у 
2 томах: збірник 
матеріалів ХХV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
стратегії розвитку 
університету в 
контексті 
євроінтеграції», 21-22 
травня 2020 року / 
Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2020. Т.1. С. 56–61.
5. Судак І.І. Навчальна 
програма з 
дисципліни «Вступ до 
спеціальності». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

37068 Рябоштан 
Євген 
Вікторович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

інститут 
"Слов'янський 
університет", 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
010103 Історія 
та англійська 
мова, Диплом 

кандидата наук 
ДK 004814, 

виданий 
17.02.2012

18 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої 
політики

Обґрунтування 
дисципліни 
«Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики»:
науковий ступінь: 
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку). 
Стажування: Інститут 
євро-атлантичного 
співробітництва;  
довідка про 
стажування від 
30.10.2017 р. на тему: 
«Державна 
інформаційна 
політика у контексті 
інтеграції України в 
Європейський Союз».
Основні роботи:
1. Рябоштан Є.В.  
Інформаційна 
політика міжнародних 
організацій. Зб. наук. 
тез ХХІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
на тему: «Україна між 
Заходом і Сходом: 
реалії та 
перспективи» К.: 



КиМУ, 15 березня 2017 
року. 
2. Рябоштан Є.В. 
Інформаційно-
аналітична діяльність 
як основний елемент 
функціонування 
сучасної зовнішньої 
політики механізму 
провідних держав 
світу. Проблеми 
державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Формування 
європейських 
стандартів, цінностей 
та безпекового 
простору – 
стратегічний напрям 
української держави»: 
14  березня 2018 р., 
тези доп. К. : КиМУ. 
2018. Вип. №26. Т.1. 
238 с. С. 71–75.
3. Рябоштан Є.В. 
Міжнародна 
інформаційна 
політика в ХХІ ст. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№27: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХІV Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року. Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2019. Т.1. С. 68-72.
 4. Рябоштан Є.В. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

173937 Тараненко 
Ганна 
Геннадіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004809, 
виданий 

17.02.2012

16 Міжнародні 
організації

Обґрунтування 
дисципліни 
«Міжнародні 
організації»:
науковий ступінь:  
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку).
Тема дисертації: 
«Вплив неурядових 
організацій на 
процеси 
трансформації 
сучасної світ-
системи».
 Стажування: Інститут 
євро-атлантичного 
співробітництва; 
довідка про 



стажування від 
07.12.2017 р. на тему: 
«Системний підхід до 
аналізу міжнародних 
відносин».
Основні роботи:
1. Тараненко Г.Г. 
Міжнародні 
організації: 
навчальний посібник. 
К. : Видавництво 
Київського 
міжнародного 
університету, 2017. 120 
с.
2. Тараненко Г.Г.  Роль 
міжнародних 
організацій у 
врегулюванні 
конфліктів. Гілея: 
науковий вісник: 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В.М. 
Вашкевич. К. : 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. Вип. 
107 (4). С. 390–392.
3. Тараненко Г.Г. 
Чинник міжнародних 
структур у 
врегулюванні 
конфліктів. “Дні науки 
філосовського 
факультету – 2016”, 
Міжнародна наукова 
конференція ( 2016, 
Київ), 20–21 квітня 
2016 р. (матеріали 
доповідей та виступів  
/ редкол. А.Є. 
Конверський та ін. К. : 
Видавництво – 
поліграфічний ценр 
“Київський 
університет”, 2016.  
Ч.10. С. 25–27.
4. Тараненко Г.Г. 
Сучасні тенденції 
розвитку міжнародної 
безпеки. Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія 22. Політичні 
науки та методика 
викладання 
соціально-політичних 
дисциплін [Відп. ред. 
О.В. Бабкіна]. Випуск 
19: збірник наукових 
праць.  Вид-во НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова, 2016. С. 
138 – 142.
5. Тараненко Г.Г. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Міжнародні 
організації». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

173937 Тараненко 
Ганна 
Геннадіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 

16 Конфліктологі
я та теорія 
переговорів

Обґрунтування 
дисципліни 
«Конфліктологія та 
теорія переговорів»:
науковий ступінь:  
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 



закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004809, 
виданий 

17.02.2012

міжнародних систем 
та глобального 
розвитку).
Стажування: Інститут 
євро-атлантичного 
співробітництва; 
довідка про 
стажування від 
07.12.2017 р. на тему: 
«Системний підхід до 
аналізу міжнародних 
відносин»;
Київський 
міжнародний 
університет; кафедра 
психології та 
педагогіки; довідка 
про стажування від 
28.10.2020 р. на тему: 
«Теоретичні засади 
переговорного 
процесу та 
розв’язання 
конфліктів».
Основні роботи:
1. Тараненко Г.Г.  Роль 
міжнародних 
організацій у 
врегулюванні 
конфліктів. Гілея: 
науковий вісник: 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В.М. 
Вашкевич. К. : 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. Вип. 
107 (4). С. 390–392.
2. Тараненко Г.Г. 
Чинник міжнародних 
структур у 
врегулюванні 
конфліктів. “Дні науки 
філосовського 
факультету – 2016”, 
Міжнародна наукова 
конференція (2016, 
Київ), 20–21 квітня 
2016 р. (матеріали 
доповідей та виступів 
/ редкол. А.Є. 
Конверський та ін. К. : 
Видавництво – 
поліграфічний ценр 
“Київський 
університет”, 2016.  
Ч.10. С. 25–27.
3. Тараненко Г.Г. 
Сучасні тенденції 
розвитку міжнародної 
безпеки. Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія 22. Політичні 
науки та методика 
викладання 
соціально-політичних 
дисциплін [Відп. ред. 
О.В. Бабкіна]. Випуск 
19: збірник наукових 
праць.  Вид-во НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова, 2016. С. 
138 – 142.
4. Тараненко Г.Г. 
Міжнародні 
організації: 
навчальний посібник. 
К. : Видавництво 



Київського 
міжнародного 
університету, 2017. 120 
с.
5. Тараненко Г.Г. 
Перспективи 
реформування 
Організації 
Об’єднаних Націй. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Київ: КиМУ, 
2019. Вип. 16. С. 40–
61.
6. Тараненко Г.Г. 
Врегулювання 
конфліктів в 
Європейському Союзі: 
досвід Іспанії. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Київ: КиМУ, 
2020. Вип. 17. С. 38-
60.
7. Тараненко Г.Г. 
Чинник міжнародних 
структур у 
врегулюванні 
конфліктів. «Дні 
науки філосовського 
факультету- 2016», 
Міжнародна наукова 
конференція (2016, 
Київ), 20–21 квітня 
2016 р. (матеріали 
доповідей та виступів. 
редкол. А.Є. 
Конверський та ін. 
Київ: Видавництво-
поліграфічний ценр 
«Київський 
університет», 2016. 
Ч.10. С. 25–27.
8. Тараненко Г.Г. 
Розв’язання 
міжетнічних 
конфліктів: досвід 
Каталонії збірник 
матеріалів ХХІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року.  Київський 
міжнародний 
університет. Київ: 
КиМУ, 2019. Т.1. С. 72-
77.  
9. Тараненко Г.Г. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Конфліктологія та 
теорія переговорів». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

138258 Судак Ірина 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
030301 Історiя, 

16 Зовнішня 
політика країн 
Західної 
Європи

Обґрунтування 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Західної 
Європи»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Історія; кваліфікація – 
магістр історії); 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 052556, 
виданий 

27.05.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039813, 
виданий 

23.09.2014

науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія); 
вчене звання: доцент 
кафедри міжнародних 
відносин та 
зовнішньої політики. 
Стажування:
ГО «Центр 
міжнародного 
гуманітарного права і 
перехідного 
правосуддя»; довідка 
про стажування від 
02.10.2020 р. на тему: 
«Міжнародно-
правовий аспект 
регіональних процесів 
сучасних 
міжнародних 
відносин»;
 Університет у 
Домброві Гурнічій 
(WSB University, 
Польща); довідка про 
стажування від 
08.11.2019 р.; тема: 
«NATO’s modern 
security policy: key 
areas and objectives»;
ГО «Центр 
дослідження армії, 
конверсії та 
роззброєння»; довідка 
про стажування від 
02.10.2017 р. на тему: 
«Проблеми безпеки і 
стабільності  у 
міжнародних 
відносинах».
Основні роботи:
1. Судак І.І. Роль 
канадської дипломатії 
у Великій двадцятці 
(G20). Проблеми 
міжнародних 
відносин. Вип. 10–11. 
Київ: КиМУ, 2015. С. 
142–157.
2. Судак І.І. Участь 
Канади в програмі 
НАТО «Розширена 
передова присутність» 
та розміщенні 
системи 
протиракетної 
оборони у Європі. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Вип. 16. 
Київ: КиМУ, 2019. С. 
15–39.
3. Судак І.І. Співпраця 
НАТО з ЄС. Проблеми 
державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Формування 
європейських 
стандартів, цінностей 
та безпекового 
простору – 
стратегічний напрям 
української держави»: 
14  березня 2018 р., 



тези доп. К. : КиМУ. 
2018. Вип. №26. Т.1. 
238 с. С. 20–25.
4. Судак І.І. 
Пріоритети 
співробітництва НАТО 
з країнами-
партнерами. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. Вип. 14. 
Київ: КиМУ, 2018. С. 
13–34.
5. Судак І.І., Курілова 
Ю.О. Навчальна 
програма з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Західної 
Європи». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.
6. Судак І.І., Курілова 
Ю.О. Зовнішня 
політика країн 
Західної Європи : 
методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів. Київ : 
КиМУ, 2019. 20 с.

227381 Крупеня 
Ірина 
Миколаївна

завідувач 
кафедри/до
цент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
університет 
"Острозька 

академія", рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043283, 
виданий 

26.06.2017

9 Дипломатична 
та консульська 
служба

Обґрунтування 
дисципліни 
«Дипломатична та 
консульська служба»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Зовнішня політика; 
кваліфікація – магістр 
зовнішньої політики); 
науковий ступінь: 
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку). 
Стажування: 
Університет у 
Домброві Гурнічій 
(WSB University, 
Польща); довідка про 
стажування від 
29.11.2019 р.; тема: 
«Foreign Policy of 
countries within the 
framework of new 
geopolitical situation in 
the world».
Основні роботи:
1. Крупеня І.М. 
Дипломатична та 
консульська служба: 
навч. посіб. К.: Вид-во 
КиМУ, 2019. 285 с; 
2. Крупеня І.М. 
Дипломатія як 
інструмент вирішення 
проблем європейської 
безпеки. 
Глобалізаційні 
виклики і 
багатостороння 
дипломатія: збірник 
тез доповідей (18 
березня 2015 року), м. 
Київ / за заг. ред.. 
М.А. Кулініча, Н.О. 
Татаренко, В.Г. 
Ціватого. К.: ДАУ при 



МЗС України. 2015. 
276 с.
3. Крупеня І.М. Роль 
української 
дипломатії в 
забезпеченні 
європейського вибору 
держави. Проблеми 
державного 
будівництва в Україні 
№27: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХІV Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 
світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року. Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2019. Т.1. С. 63-67.
4. Крупеня І.М. 
Україна в контексті 
формування 
європейських 
цінностей і 
стандартів: сучасні 
виклики та загрози. 
Проблеми державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Формування 
європейських 
стандартів, цінностей 
та безпекового 
простору – 
стратегічний напрям 
української 
держави».: 14  березня 
2018 р., тези доп. К. : 
КиМУ. 2018. Вип. 
№26. Т.1. 238 с. С. 25–
28.
5. Крупеня І.М. 
«English textbook for 
international relations 
professionals»: навч. 
посіб. К.: Вид-во 
КиМУ, 2020. 203 с. 
6. Крупеня І.М. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Дипломатична та 
консульська служба». 
К.: КиМУ, 2020. 20 с.

374787 Шергін 
Сергій 
Олександров
ич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Куйбишевськи
й педагогічний 

інститут ім. 
В.В. 

Куйбишева, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДH 002768, 

виданий 
15.11.1996, 
Диплом 

кандидата наук 

38 Регіональні 
підсистеми 
міжнародних 
відносин

Обґрунтування 
дисципліни 
«Регіональні 
підсистеми 
міжнародних 
відносин»:
науковий ступінь:
доктор політичних 
наук 
(23.00.04 – політичні 
проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку). Тема 
дисертації: «Еволюція 
концептуального 
підходу США до 



ИT 005681, 
виданий 

10.02.1982, 
Атестат 

професора ПP 
002577, 
виданий 

24.12.2003

проблем 
тихоокеанської 
безпеки (70 – 80-і 
рр.)»; 
вчене звання:
професор кафедри 
зовнішньої політики 
та міжнародного 
права.
Основні роботи:
1. Шергін С.О. 
Суспільна 
модернізація та 
регіональна безпека: 
східноазійський 
варіант. Зовнішні 
справи. 2015. № 11. С. 
6-10.
2. Шергін С.О. Дилема 
східноазійського 
регіоналізму. 
Науковий вісник 
Дипломатичної 
академії України. Вип. 
11. Част. ІІ.  К., 2015. С. 
36-40.
3. Шергін С.О. 
Азійсько-
тихоокеанський 
регіоналізм у 
контексті проблем 
безпеки. Зовнішні 
справи. 2015. С. 16-21.
4. Sherhin S.O. 
Theoretical Base and 
Specific of East-Asian 
Regionalism. Social and 
Human Sciences. 
Polish-Ukrainian 
Scientific Journal.  
Warsaw, 2015. № 4. P. 
39-50.
5. Шергін С.О. 
Азійсько-
тихоокеанський 
регіоналізм у сучасних 
міжнародних реаліях. 
Історичний розвиток 
глобальної периферії 
як чинник 
трансформації 
сучасної світосистеми 
: зб. наук. пр. / 
[Білоконь О. С. та ін. ; 
відп. наук. ред. О. І. 
Лукаш] ; НАН 
України, Держ. 
установа «Ін-т всесвіт. 
історії НАН України», 
Ін-т Конфуція Київ. 
нац. лінгвіст. ун-ту. – 
Київ : ДУ «Ін-т всесвіт. 
історії НАН України», 
2016. 271 с. С. 31-53.
6. Шергін С.О. 
Україна-Таджикистан: 
фактори 
трансрегіональної 
співпраці. Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції. К., ДАУ, 
2017.
7. Шергін С.О. В’єтнам 
на шляху до 
суспільної 
модернізації та 
міжрегіонального 
співробітництва. 
Зовнішні справи. 
2020. № 4. С. 40-47.
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13 Історія та 
теорія 
міжнародних 
суспільних 
комунікацій

Обґрунтування 
дисципліни «Історія 
та теорія міжнародних 
суспільних 
комунікацій»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Міжнародні 
відносини; 
кваліфікація – 
фахівець з 
міжнародних 
відносин, політолог-
міжнародник, 
референт-перекладач 
англійської мови); 
науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія). 
Стажування:
Київський 
міжнародний 
університет; кафедра 
соціальних 
комунікацій;
довідка про 
стажування від 
28.10.2020 р. на тему: 
«Застосування теорії 
суспільних 
комунікацій у 
міжнародних 
відносинах».
Основні роботи:
1. Самойлов О.Ф. 
Вплив глобалізації на 
формування сучасних 
теорій масової 
комунікації. 
Соціально-
комунікаційні та 
мистецтвознавчі 
процеси в аспекті 
розвитку і сучасності: 
збірник наукових 
праць [наук. ред.: 
Чебанова О.Є.]. У 2-х 
т. Київ: КиМУ, 2019. 
Т.1. С. 5–20.
2. Самойлов О.Ф. 
Дифузія масових 
комунікацій в умовах 
глобалізації світу: 
історико-
культурологічний 
контекст. 
Мистецтвознавство та 
соціальні комунікації 
(збірник наукових 
праць у 2 томах). К. : 
КиМУ, 2017. Т.1. С. 5 – 
30.
3. Самойлов О.Ф. 
Спортивна 
дипломатія як 
елемент сучасної 
теорії масових 
комунікацій. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№27: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХІV Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
«Європейський вибір 
України у контексті 



світових політичних 
процесів», 14 березня 
2019 року / Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2019. Т.1. С. 216–218.
4. Самойлов О.Ф. 
Навчальна програма з 
дисципліни «Історія 
та теорія міжнародних 
суспільних 
комунікацій». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.
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13 Країнознавство Обґрунтування 
дисципліни 
«Країнознавство»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Міжнародні 
відносини; 
кваліфікація – 
фахівець з 
міжнародних 
відносин, політолог-
міжнародник, 
референт-перекладач 
англійської мови); 
науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія). 
Стажування: 
Університет у 
Домброві Гурнічій 
(WSB University, 
Польща); довідка про 
стажування від 
19.04.2019 р.; тема: 
«The role and place of 
the Central and Eastern 
European сountries in 
the system of 
international relations 
in the 21th century».
Основні роботи:
1. Самойлов О.Ф. 
Вплив глобалізації на 
модифікацію 
культурно-
історичного 
потенціалу Бразилії. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№ 23 : збірник 
матеріалів ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Європейський вибір 
України в контексті 
безпекових викликів 
та сучасних реалій», 
14 березня  2015 року. 
К.: КиМУ, 2015. С. 70–
72.
2. Самойлов О.Ф. 
Система ПЕК 
арабських держав на 
сучасному етапі. 
Матеріали 5-ої 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Аналітика 
міжнародних 
відносин», 20 травня 
2015 року,   Київський 
міжнародний 



університет. С. 19–26.
3. Самойлов О.Ф. 
Етнонаціональний 
розвиток та 
культурно-релігійні 
традиції Туреччини на 
сучасному етапі. 
Проблеми державного 
будівництва в Україні 
№ 24 : у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Україна в світових та 
європейських 
інтеграційних 
процесах: стратегія і 
тактика», 16 березня 
2016 року / Київський 
міжнародний 
університет. К. : 
КиМУ, 2016. Т. 1. С. 
66–67.
4. Самойлов О.Ф., 
Порплиця Н.Б. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Країнознавство». К.: 
КиМУ, 2020. 20 с.

374787 Шергін 
Сергій 
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професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 

Куйбишевськи
й педагогічний 

інститут ім. 
В.В. 

Куйбишева, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДH 002768, 

виданий 
15.11.1996, 
Диплом 

кандидата наук 
ИT 005681, 

виданий 
10.02.1982, 

Атестат 
професора ПP 

002577, 
виданий 

24.12.2003

38 Теорія 
міжнародних 
відносин

Обґрунтування 
дисципліни «Теорія 
міжнародних 
відносин»:
науковий ступінь:
доктор політичних 
наук 
(23.00.04 – політичні 
проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку);
вчене звання:
професор кафедри 
зовнішньої політики 
та міжнародного 
права
Основні роботи:
1. Шергін С.О. 
Політологія 
міжнародних 
відносин: навч. посіб. 
3-є видання, виправ. і 
доповн. Київ : «Центр 
учбової літератури». 
2020. 258 с.
2. Представницька 
влада в 
державотвоорчому 
процесі в Україні: 
монографія. За 
редакції Гошовської 
В.А. К. : НАДУ, 2018. 
(авт.вн. Шергін С.О. 
Глобалізаційний 
фактор кризи 
представницької 
влади на 
пострадянському 
просторі. С. 43-58). 
3. Представницька 
влада в 
державотвоорчому 
процесі в Україні: 
монографія. За 
редакції Гошовської 
В.А. К. : НАДУ, 2018. 
(авт.вн. Шергін С.О. 
Представницька влада 



як чинник 
державотворчих 
процесів. С. 60-72).
4. Шергін С.О. 
Політологічний 
концепт національної 
безпеки. Науковий 
вісник Дипломатичної 
академії. Вип. 24. 
Част. ІІ. 2017. С.4-10.
5. Шергін С.О. 
Політичні системи та 
політичні еліти 
пострадянських 
держав в умовах 
глобалізації. 
Проблеми всесвітньої 
історії. К. : Державна 
установа «Інститут 
всесвітньої історії 
НАН України. 2018. 
№2 (6). С. 9-24.
6. Парадигмальні 
трансформації 
сучасної глобалістики: 
монографія. За ред. 
О.С. Токовенка. 
Дніпропетровськ: Іма-
прес, 2015.  (авт.вн. 
Шергін С.О. Азійсько-
Тихоокеанський 
регіоналізм як варіант 
і альтернатива 
глобалізації. С. 367-
398).
7. Шергін С.О. Вплив 
глобалізації на 
трансформацію 
політичних систем 
держав 
пострадянського  
простору. Social and 
Human Sciences. 
Polish-Ukrainian 
scientific journal, 
Warsaw, 2018, Vol. 01 
(17). 
8. Шергін С.О. 
Метаморфози 
політичних систем на 
пострадянському 
просторі. Social and 
Human Sciences. 
Polish-Ukrainian 
scientific journal, 
Warsaw, 2018, Vol. 03 
(19).
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13 Міжнародні 
відносини та 
світова 
політика

Обґрунтування 
дисципліни 
«Міжнародні 
відносини та світова 
політика»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Міжнародні 
відносини; 
кваліфікація – 
фахівець з 
міжнародних 
відносин, політолог-
міжнародник, 
референт-перекладач 
англійської мови); 
науковий ступінь: 
кандидат історичних 
наук (07.00.02 – 
Всесвітня історія). 



Тема дисертації: 
«Глобалізація як 
культурно-історичне 
явище: 
синергетичний 
підхід».
Стажування: 
Університет у 
Домброві Гурнічій 
(WSB University, 
Польща); довідка про 
стажування від 
19.04.2019 р.; тема: 
«The role and place of 
the Central and Eastern 
European сountries in 
the system of 
international relations 
in the 21th century». 
Основні роботи:
1. Самойлов О.Ф. 
Глобалізація як 
культурно-історичне 
явище (кінець ХХ–
початок ХХІ ст.): 
монографія. Київ: 
КиМУ, 2015. 282 с.
 2. Самойлов О.Ф. 
Міжнародні 
відносини та світова 
політика (друга 
третина ХІХ ст. – 1945 
р.): курс лекцій. Київ: 
КиМУ, 2019. 237 с.
3. Самойлов О.Ф., 
Рябоштан Є.В., 
Закрева В.В. 
Homodictaticus: 
феномен диктатури у 
ХХ столітті: 
монографія. Київ: 
КиМУ, 2017. 160 с.
4. Самойлов О.Ф. 
Трансформаційні 
корпорації як елемент 
тиску у міжнародних 
відносинах. Сучасні 
стратегії розвитку 
університету в 
контексті 
євроінтеграції №28: у 
2 томах: збірник 
матеріалів ХХV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
стратегії розвитку 
університету в 
контексті 
євроінтеграції», 21-22 
травня 2020 року / 
Київський 
міжнародний 
університет. К.: КиМУ, 
2020. Т.1. С. 61–64.
5. Самойлов О.Ф. 
Поняття глобалізації: 
її сутність та 
теоретичні підходи. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин. К. : КиМУ, 
2015. Вип. 10–11. С. 
125–141.
6. Самойлов О.Ф. 
«Подружня 
диктатура» як 
феномен 
міжнародних відносин 
(на прикладі 
Філіппін).  Проблеми 



міжнародних 
відносин. Київ: КиМУ, 
2018. Вип. 13. С. 233–
252.
7. Самойлов О.Ф. 
Африканська 
диктатура як феномен 
міжнародних відносин 
на прикладі ДР 
Конго).  Проблеми 
міжнародних 
відносин. Київ: КиМУ, 
2018.Вип. 14. С. 57–77.
8. Samoylov O.F. The 
notion of globalization 
and the theoretical 
approaches to 
understand it. 
Проблеми 
міжнародних 
відносин: зб. наук. 
праць / наук. ред. 
Некряч А.І. та ін.  К. : 
КиМУ, 2017.  Вип. 12. 
С. 310–328.
9. Самойлов О.Ф. 
«Східне питання» у 
міжнародних 
відносинах та його 
вплив на систему 
міжнародних відносин 
у ХІХ ст. Проблеми 
державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Формування 
європейських 
стандартів, цінностей 
та безпекового 
простору – 
стратегічний напрям 
української держави»: 
14  березня 2018 р., 
тези доп. К. : КиМУ. 
2018. Вип. №26. Т.1. 
238 с. С. 29–34.
10. Самойлов О.Ф. 
Навчальна програма з 
дисципліни 
«Міжнародні 
відносини та світова 
політика». К.: КиМУ, 
2020. 20 с.
11. Самойлов О.Ф. 
Словник 
міжнародника. Київ: 
КиМУ. 2021, 45 с.
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9 Зовнішня 
політика 
України

Обґрунтування 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
України»:
кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Зовнішня політика; 
кваліфікація – магістр 
зовнішньої політики); 
науковий ступінь: 
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – 
політичні проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку).



Стажування: 
Університет у 
Домброві Гурнічій 
(WSB University, 
Польща); довідка про 
стажування від 
29.11.2019 р.; тема: 
«Foreign Policy of 
countries within the 
framework of new 
geopolitical situation in 
the world»;
ГО «Центр 
міжнародного 
гуманітарного права і 
перехідного 
правосуддя»; довідка 
про стажування від 
30.10.2020 р. на тему: 
«Політичний аспект 
дотримання 
верховенства права в 
умовах агресії 
Російської Федерації».
Основні роботи:
1. Крупеня І.М. 
Україна в контексті 
формування 
європейських 
цінностей і 
стандартів: сучасні 
виклики та загрози. 
Проблеми державного  
будівництва в Україні: 
зб. матеріалів ХХІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
«Формування 
європейських 
стандартів, цінностей 
та безпекового 
простору – 
стратегічний напрям 
української 
держави».: 14  березня 
2018 р., тези доп. К. : 
КиМУ. 2018. Вип. 
№26. Т.1. 238 с. С. 25–
28.
2. Крупеня І.М. Роль 
української 
дипломатії в 
забезпеченні 
європейського вибору 
держави. Проблеми 
державного 
будівництва в Україні 
№27: у 2 томах: 
збірник матеріалів 
ХХІV Міжнародної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

ПРН 
відповідає 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



навчання ОП результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

забезпечують ПРН

ПРН 19 
Проектувати та 
будувати команду, 
набувати та 
використовувати 
міжособистісні 
навички та вміння, 
працювати 
злагоджено та 
результативно, 
налагоджувати 
ефективну 
взаємодію в 
колективі.

Гібридні виклики 
сучасного світу

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік 

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 



літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні 
організації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатичний 
протокол та етикет

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництво

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 



літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Тайм-менеджмент у 
професійній 
діяльності

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; бліц-турнір; кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 18 Самостійно 
приймати рішення, 
бути лідером, 
нести 
відповідальність за 
командну роботу.

Тайм-менеджмент у 
професійній 
діяльності

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; бліц-турнір; кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; Усне опитування; перевірка 



розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік 

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Дипломатичний 
протокол та етикет

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 17 Мати 
навички 
самостійного 
визначення 
освітніх цілей та 
навчання, пошуку 
необхідних для їх 
досягнення 
освітніх ресурсів.

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 



прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

контрольна робота

Вступ до спеціальності Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія української 
культури

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародна 
інформація

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 



робота в малих групах; 
ситуаційні завдання; 
ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

контрольна робота

Основи наукових 
досліджень

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародне приватне 
право 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Тайм-менеджмент у 
професійній 
діяльності

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; бліц-турнір; кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи



досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

ПРН 16 Розуміти 
та відстоювати 
національні 
інтереси України у 
міжнародній 
діяльності.

Вступ до спеціальності Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Правове регулювання 
зовнішніх зносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництво

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Ділова документація Пояснення; практичні 
заняття; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; контент-
аналіз; робота з 
документами;  робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
тестування; залік; модульна 
контрольна робота



складання таблиць; пошук 
інформації; реферат.

Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; кейс-стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Гібридні виклики 
сучасного світу

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування;  
відстоювання заданої 
позиції; ситуаційні 
завдання; спільний проект; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Соціологія політики Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік



Право міжнародних 
організацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Міжнародне приватне 
право 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародне публічне 
право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Порівняльне 
конституційне право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні 
організації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Дипломатичний 
протокол та етикет

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Країнознавство Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
мозкова атака; бліц-турнір.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Історія та теорія 
міжнародних 
суспільних 
комунікацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія української 
культури

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Історія України Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 15 Розуміти 
та застосовувати 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач міжнародних 
відносин, 
суспільних 
комунікацій та 
регіональних 
студій чинне 
законодавство, 
міжнародні 
нормативні 
документи і угоди, 
довідкові 
матеріали, чинні 
стандарти і 
технічні умови 
тощо.

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Міжнародне приватне 
право 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



Міжнародне публічне 
право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Порівняльне 
конституційне право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Теорія держави і 
права 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні 
економічні відносини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; кейс-
стаді; науково-дослідні 
проблемні групи; наукові 
гуртки. 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Основи наукових 
досліджень

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



малих групах; 
ілюстрування; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні 
організації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатичний 
протокол та етикет

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг.

Конфліктологія та 
теорія переговорів

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Історія та теорія 
міжнародних 
суспільних 
комунікацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.  

Гібридні виклики 
сучасного світу

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міграційна криза і 
політика розширення 
кордонів ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Правове регулювання 
зовнішніх зносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництво

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Право міжнародних 
організацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; кейс-стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 



моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування;  
відстоювання заданої 
позиції; ситуаційні 
завдання; спільний проект; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

залік; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 14 
Використовувати 
сучасні цифрові 
технології, 
спеціалізовані 
програмне 
забезпечення, бази 
даних та 
інформаційні 
системи для 
розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач у сфері 
міжнародних 
відносин, 
суспільних 
комунікацій та/або 
регіональних 
студій.

Міжнародна 
інформація

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
робота в малих групах; 
ситуаційні завдання; 
ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія та теорія 
міжнародних 
суспільних 
комунікацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; кейс-стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 



самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 13  Вести 
фахову дискусію із 
проблем 
міжнародних 
відносин, 
міжнародних 
комунікацій, 
регіональних 
студій, зовнішньої 
політичної 
діяльності, 
аргументувати 
свою позицію, 
поважати 
опонентів і їхню 
точки зору. 

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 



пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Основи наукових 
досліджень

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Конфліктологія та 
теорія переговорів

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Теорія та практика 
перекладу

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота



розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Друга іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
(німецька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
(французька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова
(німецька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(французька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота



Іноземна мова 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Переклад 
дипломатичних 
переговорів, 
конференцій та 
зустрічей

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 10 Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземними мовами 
на професійному 
рівні, необхідному 
для ведення 
професійної 
дискусії, 
підготовки 

Переклад 
дипломатичних 
переговорів, 
конференцій та 
зустрічей

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



аналітичних та 
дослідницьких 
документів.

робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки. 

Переклад 
дипломатичних 
документів та 
кореспонденції

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Ділова документація Пояснення; практичні 
заняття; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; контент-
аналіз; робота з 
документами;  робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
складання таблиць; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
тестування; залік; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік



заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Дипломатичний 
протокол та етикет

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Конфліктологія та 
теорія переговорів

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Теорія та практика 
перекладу

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Друга іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
(німецька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(за професійним 

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 



спрямуванням) 
(французька)

консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

Пояснення; практичні 
заняття; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
складання таблиць; круглий 
стіл; пошук інформації; 
реферат;наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(французька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова
(німецька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Іноземна мова 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота



тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

ПРН 12 Володіти 
навичками 
професійного 
усного та 
письмового 
перекладу з/на 
іноземні мови, 
зокрема, з фахової 
тематики 
міжнародного 
співробітництва, 
зовнішньої 
політики, 
міжнародних 
комунікацій, 
регіональних 
студій, дво- та 
багатосторонніх 
міжнародних 
проектів. 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

Пояснення; практичні 
заняття; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
складання таблиць; круглий 
стіл; пошук інформації; 
реферат;наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Іноземна мова 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Теорія та практика 
перекладу

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Друга іноземна мова
(німецька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 



з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Переклад 
дипломатичних 
документів та 
кореспонденції

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Переклад 
дипломатичних 
переговорів, 
конференцій та 
зустрічей

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Друга іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
(німецька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(за професійним 

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 



спрямуванням) 
(французька)

консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(французька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 11 
Здійснювати 
прикладний аналіз 
міжнародних 
відносин, 
зовнішньої 
політики України 
та інших держав, 
міжнародних 
процесів та 
міжнародної 
ситуації відповідно 
до поставлених 
цілей, готувати 
інформаційні та 
аналітичні.

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародна 
інформація

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
робота в малих групах; 
ситуаційні завдання; 
ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Основи наукових 
досліджень

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Гібридні виклики 
сучасного світу

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Ділова документація Пояснення; практичні 
заняття; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; контент-
аналіз; робота з 
документами;  робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
складання таблиць; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
тестування; залік; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 



літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 9 
Досліджувати 
проблеми 
міжнародних 
відносин, 
регіонального 
розвитку, 
зовнішньої 
політики, 
міжнародних 
комунікацій, із 
використанням 
сучасних 
політичних, 
економічних і 
правових теорій 
та концепцій, 
наукових методів 
та 
міждисциплінарних 
підходів, 
презентувати 
результати 
досліджень, 
надавати 
відповідні 
рекомендації.

Теорія міжнародних 
відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Вступ до спеціальності Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



Теорія та практика 
перекладу

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Історія політичних 
вчень та політологія

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Філософія Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; метод 
мисленого експерименту.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія та теорія 
міжнародних 
суспільних 
комунікацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Конфліктологія та 
теорія переговорів

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Правове регулювання 
зовнішніх зносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; кейс-стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування;  
відстоювання заданої 
позиції; ситуаційні 
завдання; спільний проект; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Соціологія політики Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 



конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

контрольна робота

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік



заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік 

Міжнародне публічне 
право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Порівняльне 
конституційне право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Теорія держави і 
права 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні 
економічні відносини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 



конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; кейс-
стаді; науково-дослідні 
проблемні групи; наукові 
гуртки. 

контрольна робота

Основи наукових 
досліджень

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародна 
інформація

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
робота в малих групах; 
ситуаційні завдання; 
ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 4 Знати 
принципи, 
механізми та 
процеси 
забезпечення 
зовнішньої 
політики держав, 
взаємодії між 
зовнішньою та 
внутрішньою 
політикою, 
визначення та 
реалізації на 
міжнародній арені 
національних 
інтересів держав, 
процесу 
формування та 
реалізації 
зовнішньополітичн
их рішень. 

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 



пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік 

Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Дипломатичний 
протокол та етикет

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія міжнародних 
відносин 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія України Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.  

Соціологія політики Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування;  
відстоювання заданої 
позиції; ситуаційні 
завдання; спільний проект; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Гібридні виклики 
сучасного світу

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат.

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Правове регулювання 
зовнішніх зносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництво

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; кейс-стаді.

ПРН 7 Здійснювати 
опис та аналіз 
міжнародної 
ситуації, збирати з 
різних джерел 
необхідну для цього 
інформацію про 
міжнародні та 
зовнішньополітичн
і події та процеси.

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; кейс-стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 



самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік



Основи наукових 
досліджень

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародна 
інформація

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
робота в малих групах; 
ситуаційні завдання; 
ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 



літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
(німецька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
(французька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова
(німецька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 



малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

контрольна робота

Друга іноземна мова 
(французька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Іноземна мова 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 6 Знати 
природу та 
характер 
взаємодій окремих 
країн та регіонів 
на глобальному, 
регіональному та 
локальному рівнях.

Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Право міжнародних 
організацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи



інформації.

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік 

Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Міжнародне приватне 
право 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Порівняльне 
конституційне право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні 
економічні відносини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; кейс-
стаді; науково-дослідні 
проблемні групи; наукові 
гуртки. 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародна 
інформація

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
робота в малих групах; 
ситуаційні завдання; 
ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Конфліктологія та 
теорія переговорів

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Країнознавство Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
мозкова атака; бліц-турнір.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Історія та теорія 
міжнародних 
суспільних 
комунікацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Теорія міжнародних 
відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Правове регулювання 
зовнішніх зносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міграційна криза і 
політика розширення 
кордонів ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Історія української 
культури

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія міжнародних 
відносин 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Вступ до спеціальності Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 5 Знати 
природу та 
механізми 
міжнародних 
комунікацій.

Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія та теорія 
міжнародних 
суспільних 
комунікацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



Теорія міжнародних 
відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія міжнародних 
відносин 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Вступ до спеціальності Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(за професійним 

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 



спрямуванням) 
(німецька)

консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
(французька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова
(німецька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Друга іноземна мова 
(французька)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 
контрольна робота

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Іноземна мова 
(англійська)

Практичні заняття; бесіди; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; залік; іспит; 
тестування; модульна 



малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

контрольна робота

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

Пояснення; практичні 
заняття; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
складання таблиць; круглий 
стіл; пошук інформації; 
реферат;наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія України Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



Міжнародні 
організації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міграційна криза і 
політика розширення 
кордонів ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Правове регулювання 
зовнішніх зносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 



з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Переклад 
дипломатичних 
документів та 
кореспонденції

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Переклад 
дипломатичних 
переговорів, 
конференцій та 
зустрічей

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництво

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Ділова документація Пояснення; практичні 
заняття; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; контент-
аналіз; робота з 
документами;  робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
складання таблиць; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
тестування; залік; модульна 
контрольна робота

Економіка та 
зовнішньоекономічні 
зв’язки України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; кейс-стаді.

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування;  
відстоювання заданої 
позиції; ситуаційні 
завдання; спільний проект; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки. 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-

сне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи



аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Міжнародне публічне 
право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні 
економічні відносини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; спільний 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; кейс-
стаді; науково-дослідні 
проблемні групи; наукові 
гуртки. 

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатичний 
протокол та етикет

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 3 Знати 
природу 
міжнародного 
співробітництва, 
характер взаємодії 
між міжнародним 
акторами, 
співвідношення 
державних, 

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



недержавних 
акторів у світовій 
політиці.

заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.  

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік 



Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Міжнародне приватне 
право 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародне публічне 
право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародна 
інформація

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
робота в малих групах; 
ситуаційні завдання; 
ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування;  
відстоювання заданої 
позиції; ситуаційні 
завдання; спільний проект; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатичний 
протокол та етикет

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 



самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Історія та теорія 
міжнародних 
суспільних 
комунікацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Теорія міжнародних 
відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія міжнародних 
відносин 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



Міжнародні 
організації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Ділова документація Пояснення; практичні 
заняття; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; контент-
аналіз; робота з 
документами;  робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
складання таблиць; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
тестування; залік; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Право міжнародних 
організацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія української 
культури

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 



самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Правове регулювання 
зовнішніх зносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Переклад 
дипломатичних 
документів та 
кореспонденції

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Переклад 
дипломатичних 
переговорів, 
конференцій та 
зустрічей

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Практичні заняття; 
розповідь; пояснення; 
консультації; самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою; 
діалог; самонавчання; 
конференція; робота в 
малих групах; тренінг; 
ілюстрування; спільний 
проект; контент-аналіз; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництво

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 2 Знати та 
розуміти природу 
та динаміку 
міжнародної 
безпеки, розуміти 
особливості її 
забезпечення на 
глобальному, 
регіональному та 
національному 
рівні, знати 
природу та підходи 
до вирішення 
міжнародних та 
інтернаціоналізова
них конфліктів.

Міграційна криза і 
політика розширення 
кордонів ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Європейська 
інтеграція і право ЄС

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Право міжнародних 
організацій

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Гібридні виклики 
сучасного світу

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 



самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

контрольна робота

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування;  
відстоювання заданої 
позиції; ситуаційні 
завдання; спільний проект; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 



консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Міжнародні 
економічні відносини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; кейс-
стаді; науково-дослідні 
проблемні групи; наукові 
гуртки. 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні 
організації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 



самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Теорія міжнародних 
відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 



дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія міжнародних 
відносин 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Вступ до спеціальності Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 1 Знати та 
розуміти природу 
міжнародних 
відносин та 
регіонального 
розвитку, 

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 



еволюцію, стан 
теоретичних 
досліджень 
міжнародних 
відносин та 
світової політики, 
а також природу 
та джерела 
політики держав 
на міжнародній 
арені і діяльності 
інших учасників 
міжнародних 
відносин.

конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.  

контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи



івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік 

Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Порівняльне 
конституційне право

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; спільний проект;  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота



складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Міжнародні 
економічні відносини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; кейс-
стаді; науково-дослідні 
проблемні групи; наукові 
гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародна 
інформація

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
робота в малих групах; 
ситуаційні завдання; 
ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні 
організації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Регіональні 
підсистеми 

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 



міжнародних відносин дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Країнознавство Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
мозкова атака; бліц-турнір.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; іспит; тестування; 
модульна контрольна 
робота

Теорія міжнародних 
відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія міжнародних Лекція; бесіди; розповідь; Усне опитування; письмове 



відносин пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Вступ до спеціальності Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія політичних 
вчень та політологія

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Філософія Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; метод 
мисленого експерименту.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Історія України Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Соціологія політики Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Стратегічні 
комунікації в 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування;  
відстоювання заданої 
позиції; ситуаційні 
завдання; спільний проект; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Ділова документація Пояснення; практичні 
заняття; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; контент-
аналіз; робота з 
документами;  робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
складання таблиць; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
тестування; залік; модульна 
контрольна робота

Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



Правове регулювання 
зовнішніх зносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Тайм-менеджмент у 
професійній 
діяльності

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; 
розробка тематичних 
презентацій; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки;  
тренінг; бліц-турнір; кейс-
стаді.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародне 
культурно-
гуманітарне 
співробітництво

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Зовнішня політика 
країн Північної 
Америки

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Гібридні виклики 
сучасного світу

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

ПРН 8 Збирати, 
обробляти та 
аналізувати великі 
обсяги інформації 
про стан 
міжнародних 
відносин, 
зовнішньої 
політики України 
та інших держав, 
регіональних 
систем, 
міжнародних 
комунікацій.

Історія української 
культури

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Актуальні проблеми 
транскордонного 
співробітництва

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат.

Національна та 
регіональна безпека в 
умовах глобалізації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; 
моделювання; 
прогнозування; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика  
Росії та країн СНД

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Етнополітичні 
проблеми у 
міжнародних 
відносинах

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.  

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 

Усне опитування; перевірка 
кваліфікаційної роботи; 
захист кваліфікаційної 
роботи



тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Курсова робота Бесіди; інструктаж; 
розповідь; пояснення; 
консультації; дискусія; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; 
конференція; ілюстрування; 
демонстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації.

Усне опитування; перевірка 
курсової роботи; захист 
курсової роботи

Виробнича практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат; 
аналітична довідка.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчальна практика Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Навчально-ознайомча 
практика

Практичні заняття; 
інструктаж;  практичні 
роботи; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; ситуаційні 
завдання; відстоювання 
заданої позиції; складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; робота з 
документами; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік

Міжнародні 
економічні відносини

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; кейс-
стаді; науково-дослідні 
проблемні групи; наукові 
гуртки. 

Основи наукових 
досліджень

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; 
ілюстрування; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Міжнародна 
інформація

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
робота в малих групах; 
ситуаційні завдання; 
ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Аналіз зовнішньої 
політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
демонстрування; 
проведення аналітичних 
досліджень; відстоювання 
заданої позиції; спільний 
проект;  складання таблиць; 
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Дипломатична та 
консульська служба

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Міжнародні 
організації

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект;  складання 
таблиць; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат;
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
зовнішньої політики

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
спільний проект; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки; 
ділова гра; тренінг; мозкова 
атака; бліц-турнір; бінарний 
метод; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази тестів; тематичні веб-
квести.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
залік; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
країн Західної Європи

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Зовнішня політика 
України

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота



відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Міжнародні відносини 
та світова політика

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
моделювання; 
прогнозування;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект; 
складання таблиць; івент-
аналіз; контент-аналіз; 
розробка тематичних 
презентацій; робота з 
документами; круглий стіл; 
пошук інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Вступ до спеціальності Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог;  
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; спільний 
проект; івент-аналіз; 
контент-аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

Регіональні 
підсистеми 
міжнародних відносин

Лекція; бесіди; розповідь; 
пояснення; консультації; 
дискусія; самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою; діалог; 
прогнозування; 
самонавчання; семінар; 
конференція; робота в 
малих групах; ситуаційні 
завдання; ілюстрування; 
відстоювання заданої 
позиції; спільний проект;  
івент-аналіз; контент-
аналіз; розробка 
тематичних презентацій; 
робота з документами; 
круглий стіл; пошук 
інформації; реферат; 
науково-дослідні проблемні 
групи; наукові гуртки.

Усне опитування; письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит; тестування; модульна 
контрольна робота

 


