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Навчальні
дисципліни, що їх
викладає викладач
на ОП
Історія України

Обґрунтування

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
інформаційнокомунікаційних
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 військовоісторичних досліджень в ХІХ – на
початку ХХ ст. Сторінки історії.
КПІ. 2020. (№50).
DOI:
10.20535/23075244.50.2020.210119;
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 художньолітературній творчості Івана Франка.
Київські історичні студії. 2015. С.

Данник Катерина
Олександрівна
375877

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Туризмознавство;
кваліфікація – магістр з
туризмознавства); науковий
ступінь:
кандидат
культурології (26.00.01 –
теорія та історія культури).
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Історія української
культури

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. 3034.
Навчальна
5. Мохнатюк І.О.
програма з дисципліни «Історія
України». К.: КиМУ, 2020. 20 с.
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
національнокультурних 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.

Зінченко Ольга
Зіновіївна
352187

Доцент кафедри
слов’янської філології
та загального
мовознавства

кафедра слов’янської
філології та
загального
мовознавства

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).
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Українська мова
(за проф. спрям.)

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.
Проблемноперспективний
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.
Обґрунтування
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.

Шарко Олег
Віталійович
78566

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра психології та
педагогіки

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).
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Філософія

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.
Обґрунтування
дисципліни
«Філософія»:
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).
Тема
дисертації:
«Явище
семантичної неясності: логікофілософський 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

Крупеня Ірина
Миколаївна
(лекційні заняття)
227381

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

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).
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Історія політичних
вчень та
політологія

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.
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:
теоретикофілософський
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 «постправди»
–
небезпека
для
демократії. Гілея: науковий вісник:

Алексанян Валерій
Ігорович
(семінарські
заняття)
241973

Викладач кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Політологія;
кваліфікація – політолог).

5

Історія політичних
вчень та
політологія

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
науковопрактичної
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.
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

Щудла Наталія
Михайлівна
175837

Викладач кафедри
іноземних мов

кафедра іноземних
мов

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Переклад
(англійська
мова);
кваліфікація
–
філолог,
перекладач-референт,
перекладач англійської та
німецької мов ).
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Іноземна мова
(англійська)

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.
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.

Тіменко
Ірина Валентинівна
80523

Професор кафедри
іноземних мов

Кафедра іноземних
мов

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
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Іноземна мова
(англійська)

3. Тіменко І. В., Щудла Н. М.,
Тимошенко
І.
Б.
Лексикограматичний
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 // Художньопубліцистичний
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.
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 ethicsbased 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.
Лексикограматичний
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.

Щудла Наталія
Михайлівна
175837

Викладач кафедри
іноземних мов

кафедра іноземних
мов

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Переклад
(англійська
мова);
кваліфікація
–
філолог,
перекладач-референт,
перекладач англійської та
німецької мов ).
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Іноземна мова (за
проф. спрям.)
(англійська)

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.
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.,

Лук’яненко Яна
Василівна
13759

Доцент
кафедри іноземних мов

кафедра
іноземних мов

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).
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Друга іноземна
мова (франц.)

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 // Художньопубліцистичний
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.
Лексикограматичний
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.
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.

Лук’яненко Яна
Василівна
13759

Доцент кафедри
іноземних мов

кафедра іноземних
мов

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).

Друга іноземна
мова (за
проф.спрям.)
(франц.)

Концептосистеми
фразеології
французької
мови.
Проблеми
державного будівництва в Україні
№ 25: у 2 томах: збірник матеріалів
Міжнародної
науковоХХII
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.
Художньопубліцистичний
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.
Навчальна
5.
Лук’яненко Я.В.
програма з дисципліни «Друга
іноземна мова (франц.)». К.:
КиМУ, 2020. 20 с.
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
науковопрактичної
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.
Художньопубліцистичний
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.
Навчальна
5.
Лук’яненко Я.В.
програма з дисципліни «Друга
іноземна мова (за проф.спрям.)

Долгош Катерина
Іванівна
286379

Доцент
кафедри
іноземних мов

кафедра
іноземних мов

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
мова
та
література (німецька);
кваліфікація – викладач
німецької мови та світової
літератури;
науковий ступінь: кандидат
педагогічних наук; (13.00.04 Теорія і методика професійної
освіти)
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Друга іноземна
мова (за
проф.спрям.)
(нім.)

(франц.)». К.: КиМУ, 2020. 20 с.
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

Долгош Катерина
Іванівна
286379

Доцент
кафедри
іноземних мов

кафедра
іноземних мов

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
мова
та
література (німецька);
кваліфікація – викладач
німецької мови та світової
літератури;
науковий ступінь: кандидат
педагогічних наук; (13.00.04 Теорія і методика професійної
освіти)
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Друга іноземна
мова (нім.)

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.
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

Кінщак Олександр
Михайлович
1020

Професор кафедри
германських мов та
перекладу

кафедра германських
мов та перекладу

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Іноземні мови;
кваліфікація – перекладачреферент,
викладач
англійської та французької
мов);
науковий
ступінь:
кандидат філологічних наук
(10.02.04 – германські мови);
вчене
звання:
доцент
кафедри іноземних мов.
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Теорія та практика
перекладу

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.
Обґрунтування дисципліни «Теорія
та практика перекладу»:
кваліфікація
відповідно
до
спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність:
Іноземні
мови;
кваліфікація
–
перекладачреферент, 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

Судак Ірина
Іванівна
(лекційні заняття)
138258

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Історія;
кваліфікація – магістр історії);
науковий ступінь: кандидат
історичних наук (07.00.02 –
Всесвітня історія); вчене
доцент
кафедри
звання:
міжнародних відносин та
зовнішньої політики.
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Вступ до
спеціальності

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.
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
професорськовикладацького 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

Самойлов Олексій
Федорович
162777

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Міжнародні
відносини; кваліфікація –
фахівець з міжнародних
відносин,
політологміжнародник,
референтперекладач англійської мови);
науковий ступінь: кандидат
історичних наук (07.00.02 –
Всесвітня історія).
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Історія
міжнародних
відносин

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.
Обґрунтування дисципліни «Історія
міжнародних відносин»:
кваліфікація
відповідно
до
спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність:
Міжнародні
відносини; кваліфікація – фахівець
з міжнародних відносин, політологміжнародник, 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

Самойлов Олексій
Федорович
162777

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Міжнародні
відносини; кваліфікація –
фахівець з міжнародних
відносин,
політологміжнародник,
референтперекладач англійської мови);
науковий ступінь: кандидат
історичних наук (07.00.02 –
Всесвітня історія).
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Міжнародні
відносини та
світова політика

«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.
Обґрунтування
дисципліни
«Міжнародні відносини та світова
політика»:
кваліфікація
відповідно
до
спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність:
Міжнародні
відносини; кваліфікація – фахівець
з міжнародних відносин, політологміжнародник, 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:

Шергін Сергій
Олексанедрович
374787

Професор кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Історія;
кваліфікація –
Вчитель історії середньої
школи;
науковий ступінь:
доктор політичних наук
(23.00.04
–
політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального
розвитку);
вчене звання:
професор
кафедри
зовнішньої політики та
міжнародного права
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Теорія
міжнародних
відносин

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.
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. 4358).
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

Самойлов Олексій
Федорович
162777

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Міжнародні
відносини; кваліфікація –
фахівець з міжнародних
відносин,
політологміжнародник,
референтперекладач англійської мови);
науковий ступінь: кандидат
історичних наук (07.00.02 –
Всесвітня історія).
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Історія та теорія
міжнародних
суспільних
комунікацій

державотворчих процесів. С. 6072).
4. Шергін С.О. Політологічний
концепт національної безпеки.
Науковий вісник Дипломатичної
академії. Вип. 24. Част. ІІ. 2017. С.410.
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. АзійськоТихоокеанський 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).
Обґрунтування дисципліни «Історія
та теорія міжнародних суспільних
комунікацій»:
кваліфікація
відповідно
до
спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність:
Міжнародні
відносини; кваліфікація – фахівець
з міжнародних відносин, політологміжнародник, референт-перекладач
англійської мови); науковий ступінь:
кандидат історичних наук (07.00.02
– Всесвітня історія).

Самойлов Олексій
Федорович
(лекційні заняття)

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Міжнародні
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Країнознавство

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.
Соціальнокомунікаційні 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.
Обґрунтування
дисципліни
«Країнознавство»:
кваліфікація
відповідно
до

162777

відносини; кваліфікація –
фахівець з міжнародних
відносин,
політологміжнародник,
референтперекладач англійської мови);
науковий ступінь: кандидат
історичних наук (07.00.02 –
Всесвітня історія).

спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність:
Міжнародні
відносини; кваліфікація – фахівець
з міжнародних відносин, політологміжнародник, 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 /

Порплиця Наталія
Богданівна
(семінарські
заняття)

Викладач кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Країнознавств
о; кваліфікація – фахівець з
країнознавства,
політолог-міжнародник)
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Країнознавство

Професор кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Історія;
кваліфікація –
Вчитель історії середньої
школи;
науковий ступінь:
доктор політичних наук

38

Регіональні
підсистеми
міжнародних
відносин

353594

Шергін Сергій
Олександрович
374787

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.
Обґрунтування
дисципліни
«Країнознавство»:
кваліфікація
відповідно
до
спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність:
Країнознавство;
кваліфікація
–
фахівець
з
країнознавства,
політологміжнародник).
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.
Обґрунтування
дисципліни
«Регіональні
підсистеми
міжнародних відносин»:
науковий ступінь:
доктор політичних наук
(23.00.04 – політичні проблеми
міжнародних
систем
та
глобального
розвитку).
Тема

(23.00.04
–
політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального
розвитку);
вчене звання:
професор
кафедри
зовнішньої політики та
міжнародного права

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.
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.
Азійськотихоокеанський 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. PolishUkrainian Scientific Journal. Warsaw,
2015. № 4. P. 39-50.
Азійсько5.
Шергін
С.О.
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 «Інт всесвіт. історії НАН України»,
2016. 271 с. С. 31-53.
6.
Шергін
С.О.
УкраїнаТаджикистан:
фактори
трансрегіональної
співпраці.
Матеріали міжнародної наукової
конференції. К., ДАУ, 2017.
7. Шергін С.О. В’єтнам на шляху
до суспільної модернізації та

Крупеня Ірина
Миколаївна
227381

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

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).
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Зовнішня політика
України

міжрегіонального
співробітництва. Зовнішні справи.
2020. № 4. С. 40-47.
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
науковопрактичної
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

Судак Ірина
Іванівна
138258

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Історія;
кваліфікація – магістр історії);
науковий ступінь: кандидат
історичних наук (07.00.02 –
Всесвітня історія); вчене
доцент
кафедри
звання:
міжнародних відносин та
зовнішньої політики.

16

Зовнішня політика
країн Західної
Європи

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.
3. Крупеня І.М. Будапештський
меморандум 1994: тест
для
верховенства
права.
«Гілея:
науковий вісник». Вип.141 (№2).
Ч. 3. Політичні науки. 2019. C. 3942.
4. Krupenya I. The Ukrainian crisis: a
Test for the Rule of Law / I.
Krupenya. 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.
5.
Крупеня
І.М.
Культурна
дипломатія: чинник впливу на
міжнародний імідж України //
Україна
в
сучасному
світі:
Матеріали міжнародної наукової
конференції (18-19 червня 2020 р., м.
Суми). Суми: ФОП Цьома С.П. 2020.
С. 107-109.
6. Крупеня І.І. Навчальна програма з
дисципліни «Зовнішня політика
України». К.: КиМУ, 2020. 20 с.
Обґрунтування
дисципліни
«Зовнішня політика країн Західної
Європи»:
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
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
професорськовикладацького 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

Курілова Юлія
Олександрівна
(семінарські
заняття)

Викладач кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Зовнішня
політика; кваліфікація –
магістр зовнішньої політики).

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Мова
та
література
(англійська);
кваліфікація
–
філолог,
викладач англійської мови та
літератури);
науковий ступінь: кандидат
політичних наук (23.00.04 –
політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального розвитку).

293940

Тараненко Ганна
Геннадіївна
173937

Зовнішня політика
країн Західної
Європи
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Конфліктологія та
теорія переговорів

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.
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 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.
Обґрунтування
дисципліни
«Конфліктологія
та
теорія
переговорів»:
науковий
ступінь:
кандидат
політичних
наук
(23.00.04
–
політичні проблеми міжнародних
систем та глобального розвитку).
Стажування:
Інститут
євроатлантичного
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

Рябоштан Євген
Вікторович
37068

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Історія
та
англійська мова; кваліфікація
– спеціаліст з історії та
англійської мови); науковий
ступінь:
кандидат
політичних наук (23.00.04 –
політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального розвитку).
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Інформаційноаналітичне
забезпечення
зовнішньої
політики

міжнародних відносин. Київ: КиМУ,
2020. Вип. 17. С. 38-60.
7.
Тараненко
Г.Г.
Чинник
міжнародних
структур
у
врегулюванні конфліктів. «Дні
науки філосовського факультету2016»,
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.
Навчальна
9.
Тараненко
Г.Г.
програма
з
дисципліни
«Конфліктологія
та
теорія
переговорів». К.: КиМУ, 2020. 20 с.
Обґрунтування
дисципліни
«Інформаційно-аналітичне
забезпечення зовнішньої політики»:
науковий
ступінь:
кандидат
політичних
наук
(23.00.04
–
політичні проблеми міжнародних
систем та глобального розвитку).
Стажування:
Інститут
євроатлантичного
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

Крупеня Ірина
Миколаївна
227381

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Зовнішня
політика; кваліфікація –
магістр зовнішньої політики);
науковий ступінь: кандидат
політичних наук (23.00.04 –

9

Дипломатичний
протокол та етикет

організацій. Зб. наук. тез ХХІІ
Міжнародна
науково-практична
конференція
професорськовикладацького складу на тему:
«Україна між Заходом і Сходом:
реалії та перспективи» К.: КиМУ, 15
березня 2017 року.
2. Рябоштан Є.В. Інформаційноаналітична
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.
Обґрунтування
дисципліни
«Дипломатичний
протокол
та
етикет»:
кваліфікація
відповідно
до
спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність: Зовнішня політика;
кваліфікація – магістр зовнішньої

політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального розвитку).

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»;
Дипломатична академія України
імені Геннадія Удовенка при
Міністерстві закордонних справ
України; сертифікат про підвищення
кваліфікації
працівників
дипломатичної служби №238 від
27.06.2018
р.,
тема:
«Дипломатичний протокол та
етикет».
Основні роботи:
1. Крупеня І.М. Дипломатична та
консульська служба: навч. посіб.
К.: Вид-во КиМУ, 2019. 285 с.
2.
Крупеня
І.М.
Публічна
дипломатія: інструмент створення
позитивного
іміджу
держави.
Ідентичності
та
політичні
інститути: збірник матеріалів 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. 39-41.
3.
Крупеня
І.М.
Культурна
дипломатія: чинник впливу на
міжнародний імідж України //
Україна
в
сучасному
світі:
Матеріали міжнародної наукової
конференції (18-19 червня 2020 р., м.
Суми). Суми: ФОП Цьома С.П. 2020.
С. 107-109.
4. Крупеня І.М. «English textbook
for
international
relations
professionals»: навч. посіб. К.: Вид-

Тараненко Ганна
Геннадіївна
173937

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Мова
та
література
(англійська);
кваліфікація
–
філолог,
викладач англійської мови та
літератури);
науковий ступінь: кандидат
політичних наук (23.00.04 –
політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального розвитку).

16

Міжнародні
організації

во КиМУ, 2020. 203 с.
5. Крупеня І.М. Дипломатія як
інструмент вирішення проблем
європейської
безпеки.
Глобалізаційні
виклики
і
багатостороння дипломатія: зб.
матеріалів міжнародної науковопрактичної
конференції
Дипломатичної академії України
при МЗС України (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.
6. Крупеня І.М. Навчальна програма
з дисципліни «Дипломатичний
протокол та етикет». К.: КиМУ,
2020. 20 с.
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
євроатлантичного
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.
Роль
2.
Тараненко
Г.Г.
міжнародних
організацій
у
врегулюванні конфліктів. Гілея:
науковий вісник: Збірник наукових
праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К. :
«Видавництво «Гілея», 2016. Вип.

Крупеня Ірина
Миколаївна
227381

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

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).
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Дипломатична та
консульська
служба

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.
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
науковопрактичної
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.: Видво КиМУ, 2020. 203 с.

Шергін Сергій
Олександрович
374787

Професор кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Історія;
кваліфікація –
Вчитель історії середньої
школи;
науковий ступінь:
доктор політичних наук
(23.00.04
–
політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального
розвитку);
вчене звання:
професор
кафедри
зовнішньої політики та
міжнародного права.
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Аналіз зовнішньої
політики

6. Крупеня І.М. Навчальна програма
з дисципліни «Дипломатична та
консульська служба». К.: КиМУ,
2020. 20 с.
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. 717226.
5. Шергін С.О. Сінгапур в АСЕАН:
історичний і політичний нарис.

Рябоштан Євген
Вікторович
37068

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Історія
та
англійська мова; кваліфікація
– спеціаліст з історії та
англійської мови); науковий
ступінь:
кандидат
політичних наук (23.00.04 –
політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального розвитку).
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Міжнародна
інформація

Зовнішні справи. 2016. № 11. С. 3639.
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. Парадигмальноконцептуальний
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.564568.
Обґрунтування
дисципліни
«Міжнародна інформація»:
науковий
ступінь:
кандидат
політичних
наук
(23.00.04
–
політичні проблеми міжнародних
систем та глобального розвитку).
Стажування:
Інститут
євроатлантичного
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
професорськовикладацького 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
професорськовикладацького 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

Мохнатюк Ігор
Олексійович

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

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).

кафедра економіки,
підприємництва,
менеджменту

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Маркетинг;
кваліфікація – магістр з
маркетингового
менеджменту);
науковий
ступінь:
кандидат
економічних наук (08.00.02 –
Світове
господарство
і
міжнародні
економічні
відносини).

366925

Мхітарян Олена
Євгенівна
23981

Доцент кафедри
економіки,
підприємництва,
менеджменту

33

Основи наукових
досліджень

Міжнародні
економічні
відносини

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.
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.
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.

Сапарова Анастасія
Олександрівна
28882

Доцент кафедри
теоретичних та
приватноправових
дисциплін

кафедра теоретичних
та приватноправових
дисциплін

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

Теорія держави і
права

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.
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:

Чернецька Олена
Василівна
230751

Професор кафедри
міжнародного права та
порівняльного
правознавства

кафедра
міжнародного права
та порівняльного
правознавства

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.

Порівняльне
конституційне
право

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.
Навчальна
6. Сапарова А. О.
програма з дисципліни «Теорія
держави і права». К.: КиМУ, 2020.
20 с.
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);

Панфілова Юлія

Доцент кафедри

кафедра

Кваліфікація

відповідно

до

Міжнародне

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.
Обґрунтування
дисципліни

Михайлівна
167067

міжнародного права та
порівняльного
правознавства

міжнародного права
та порівняльного
правознавства

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.

публічне право

«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: «Міжнародноправовий 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. Международноправовая охрана человеческой
жизни на море. Legea si Viata. № 5
(317). 2018. С. 134–137.
5. Панфілова Ю.М. Навчальна
програма
з
дисципліни

Спектор Ольга
Михайлівна
225149

Тараненко Ганна
Геннадіївна
173937

Професор кафедри
міжнародного права та
порівняльного
правознавства

кафедра
міжнародного права
та порівняльного
правознавства

Кваліфікація відповідно до
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.

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Мова
та
література
(англійська);
кваліфікація
–
філолог,

Міжнародне
приватне право
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Етнополітичні
проблеми у
міжнародних
відносинах

«Міжнародне публічне право». К.:
КиМУ, 2020. 20 с.
Обґрунтування
дисципліни
«Міжнародне приватне право»:
кваліфікація
відповідно
до
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: «Міжнародноправове
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 міжнародноправового 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.
Обґрунтування
дисципліни
«Етнополітичні
проблеми
у
міжнародних відносинах»:
науковий
ступінь:
кандидат
політичних
наук
(23.00.04
–

викладач англійської мови та
літератури);
науковий
ступінь: кандидат політичних
наук (23.00.04 – політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального
розвитку).

політичні проблеми міжнародних
систем та глобального розвитку).
Стажування:
Інститут
євроатлантичного
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. 390392.
Навчальна
5.
Тараненко
Г.Г.
програма
з
дисципліни
«Етнополітичні
проблеми
у
міжнародних
відносинах».
К.:

Шарко Олег
Віталійович

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра психології та
педагогіки

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).

5

Соціологія
політики

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Міжнародні
відносини; кваліфікація –
фахівець з міжнародних
відносин,
політологміжнародник,
референтперекладач англійської мови);
науковий ступінь: кандидат
історичних наук (07.00.02 –
Всесвітня історія).

13

Стратегічні
комунікації в
міжнародних
відносинах

78566

Самойлов Олексій
Федорович
162777

КиМУ, 2020. 20 с.
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.
Обґрунтування
дисципліни
«Стратегічні
комунікації
в
міжнародних відносинах»:
кваліфікація
відповідно
до
спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність:
Міжнародні
відносини; кваліфікація – фахівець
з міжнародних відносин, політологміжнародник, 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.
Соціальнокомунікаційні 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.

Коломієць
Олег
Валерійович
(за сумісництвом)
375110

Професор кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Правознавство;
кваліфікація – юрист );
науковий ступінь:
доктор
політичних наук (23.00.04 –
політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального розвитку).
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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
Збірник
політики
Польщі.
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
Сучасне суспільство:
безпеки.
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 соціальногуманітарні дискурси: Матеріали V
Всеукраїнської наукової конференції
(м.
з
міжнародною
участю
Дніпропетровськ, 21 березня 2015
р.): у 5-х частинах.
Д. : TOB

Мхітарян Олена
Євгенівна
23981

Доцент кафедри
економіки,
підприємництва,
менеджменту

кафедра економіки,
підприємництва,
менеджменту

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Маркетинг;
кваліфікація – магістр з
маркетингового
менеджменту);
науковий
ступінь:
кандидат
економічних наук (08.00.02 –
Світове
господарство
і
міжнародні
економічні
відносини).
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Економіка та
зовнішньоекономі
чні зв’язки
України

«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.
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.

Добровольська
Юлія Станіславівна
353545

Викладач кафедри
слов’янської філології
та загального
мовознавства

кафедра слов’янської
філології та
загального
мовознавства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Українська
мова
та
література;
кваліфікація
–
магістр
філології,
фахівець
з
української
мови
та
літератури, викладач.
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Ділова
документація

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.
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. Лексикограматичні 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

Судак Ірина
Іванівна
138258

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

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.
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Зовнішня політика
країн Північної
Америки

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
науковопрактичної
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.
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

Усманов
Юрій
Ільдарович

Доцент кафедри
міжнародного права та
порівняльного
правознавства

кафедра
міжнародного права
та порівняльного
правознавства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Правознавство; кваліфікація
– юрист); науковий ступінь:
кандидат юридичних наук
(12.00.11
–
Міжнародне
право).

3

Право
міжнародних
організацій

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:

3

Міжнародне
культурногуманітарне

366633

Данник Катерина
Олександрівна

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.
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. ПереяславХмельницький, 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.
Обґрунтування
дисципліни
«Міжнародне
культурногуманітарне співробітництво»:

Туризмознавство;
кваліфікація – магістр з
туризмознавства); науковий
ступінь:
кандидат
культурології (26.00.01 –
теорія та історія культури).

375877

Сокирська
Владилена
Володимирівна
(за сумісництвом)
348100

Професор кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Історія
і
іноземна мова; кваліфікація –
вчитель історії та іноземної
мови); науковий ступінь:
доктор історичних наук
(07.00.02
–
Всесвітня
історія); вчене звання: доцент

співробітництво
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Росії та країн СНД

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.
Проблемноперспективний
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.
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

кафедри всесвітньої історії та
правознавства.

Могилевська Ольга
Юріївна
180486

Професор кафедри
економіки,
підприємництва,
менеджменту

кафедра економіки,
підприємництва,
менеджменту

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Фінанси і
кредит;
кваліфікація
–
економіст по фінансовій
роботі); науковий ступінь:
кандидат економічних наук
(08.00.04 – Економіка та
управління підприємствами
(за
видами
економічної
діяльності));
вчене звання: доцент кафедри
економіки
підприємництва,
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Тайм-менеджмент
у професійній
діяльності

Британія; довідка про стажування
від 11.2018 р. на тему: «Розвиток
лідерського
потенціалу
університетів».
Основні роботи:
1. Сокирська В.В. Російськоукраїнський 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.
Обґрунтування дисципліни «Таймменеджмент
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

менеджменту.

Лавриненко
Олександр
Олександрович
124424

Доцент кафедри
германських мов та
перекладу

кафедра германських
мов та перекладу

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)

19

Переклад
дипломатичних
переговорів,
конференцій
та
зустрічей

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: “Timemanagement
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.
Таймменеджмент:
навчальний
посібник. Київ. КиМУ, 2016. 305 с.
Тайм2.
Могилевська
О.Ю.
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 «Таймменеджмент
у
професійній
діяльності». К.: КиМУ, 2020. 20 с.
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:

Лавриненко
Олександр
Олександрович
124424

Доцент кафедри
германських мов та
перекладу

кафедра германських
мов та перекладу

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)
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Переклад
дипломатичних
документів
та
кореспонденції

«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.
Художньопубліцистичний 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.
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.
Художньопубліцистичний 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.

Коломієць
Олег
Валерійович
(за сумісництвом)
375110

Професор кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність: Правознавство;
кваліфікація – юрист );
науковий ступінь:
доктор
політичних наук (23.00.04 –
політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального розвитку).
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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.

Усманов
Юрій
Ільдарович
366633

Доцент кафедри
міжнародного права та
порівняльного
правознавства

кафедра
міжнародного права
та порівняльного
правознавства

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Правознавство; кваліфікація
– юрист); науковий ступінь:
кандидат юридичних наук
(12.00.11
–
Міжнародне
право).

3

Європейська
інтеграція і право
ЄС

5.
Коломієць
О.В.
Сучасні
перспективи україно-російських
відносин.
Європейський вибір
України в контексті безпекових
викликів та сучасних реалій:
XX
Міжнародної
Матеріали
науково-практичної
конференції.
Київ, 14 березня 2015 р. Київ, 2015.
С. 145-148.
6. Коломієць О.В. Особливості
німецької моделі національної
безпеки.
Сучасні
соціальногуманітарні дискурси: Матеріали V
Всеукраїнської наукової конференції
(м.
з
міжнародною
участю
Дніпропетровськ, 21 березня 2015
Д. : TOB
р.): у 5-х частинах.
«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.
Обґрунтування
дисципліни
«Європейська інтеграція і право
ЄС»:
кваліфікація
відповідно
до
спеціальності
(базова
освіта:
спеціальність:
Правознавство;
кваліфікація – юрист); науковий
ступінь: кандидат юридичних наук

Панфілова Юлія
Михайлівна
167067

Доцент кафедри
міжнародного права та
порівняльного
правознавства

кафедра
міжнародного права
та порівняльного
правознавства

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.
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Правове
регулювання
зовнішніх зносин

(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. ПереяславХмельницький, 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.
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 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. Міжнародноправові
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. Международноправовая 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.

Чернецька Олена
Василівна
230751

Професор кафедри
міжнародного права та
порівняльного
правознавства

кафедра
міжнародного права
та порівняльного
правознавства

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.
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Міжнародноправові 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 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.
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
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

Тараненко Ганна
Геннадіївна
173937

Доцент кафедри
міжнародних відносин
та туризму

кафедра міжнародних
відносин та туризму

Кваліфікація відповідно до
спеціальності (базова освіта:
спеціальність:
Мова
та
література
(англійська);
кваліфікація
–
філолог,
викладач англійської мови та
літератури);
науковий
ступінь: кандидат політичних
наук (23.00.04 – політичні
проблеми
міжнародних
систем
та
глобального
розвитку).
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Міграційна криза і
політика
розширення
кордонів ЄС

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.
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