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ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ДИПЛОМАТИЧНОЇ 

СЛУЖБИ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

НА 2021 – 2026 РОКИ 

 

Основними напрямками розвитку кафедри обрано підготовку висококваліфікованих 

фахівців–міжнародників для структур зовнішньополітичної служби України та інших 

інститутів державного управління і силових структур. Для підтримки ведучої ролі кафедри в 

освітньому просторі України необхідно постійно розвивати освітній процес і вдосконалювати 

методи його реалізації відповідно до сучасних світових стандартів.  

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на реалізації Стратегії розвитку Львівського 

Університету та досягнення її цілей. 

 

 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені ресурси Дата 

виконання 

І. Кадровий склад 

1. Забезпечення 

високого рівня 

викладання 

дисциплін 

викладачами 

кафедри. 

Підвищення 

кваліфікації та 

науково-практичної 

діяльності кафедри 

 

 

1.1 Моніторинг та 

оцінка роботи 

наукових, науково-

педагогічних і 

педагогічних 

працівників згідно з 

Положенням про 

оцінювання роботи та 

визначення рейтингів 

наукових, науково-

педагогічних і 

педагогічних 

працівників.  

 постійно 

1.2 Організація заходів 

щодо підвищення 

кваліфікації, 

вдосконалення 

викладацької 

майстерності та 

проходження 

стажування, зокрема за 

кордоном, науково-

педагогічними і 

науковими 

працівниками 

відповідно до вимог 

нормативних 

документів 

Університету та вимог 

Угоди про співпрацю з 

вітчизняними та 

зарубіжними 

закладами освіти; 

Онлайн платформи 

вдосконалення 

викладацької 

майстерності з 

використанням 

тренінгів тощо; 

Укладення договірних 

відносин про 

співпрацю з кафедрами 

постійно 
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чинного 

законодавства.  

 

та факультетами з 

підготовки фахівців за 

профілем кафедри 

ІІ. Освітня діяльність 

 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені ресурси Дата 

виконання 

1. Акредитація та 

ліцензування 

освітніх програм.  

Створення нових 

освітніх програм 

 

 

1.1 Акредитація 

освітніх програм 291–

Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації, 

регіональні студії 

 2025 

1.2 Розробка та 

впровадження 

освітньої програми 

«Національна 

безпека» 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Залучення лекторів та 

фахівців до освітнього 

процесу 

2023 

1.3 Розробка та 

впровадження 

магістерської 

програми 

«Міжнародна безпека» 

Угоди про співпрацю з 

зарубіжними 

закладами освіти, 

залучення лекторів та 

фахівців до освітнього 

процесу 

2022 

2. Вдосконалення 

навчально-

методичного 

забезпечення 

освітнього процесу 

2.1 Розробка і 

атестування 

електронних 

навчальних курсів. 

(довести чисельність 

розроблених курсів до 

25 %) 

Платформа 

дистанційного 

навчання Moodle 

Платформа командної 

роботи  Office 365 

Центр мережевих 

технологій Львівського 

Університету 

постійно 

2.2 Діджиталізація 

навчального процесу. 

Створення платформи 

командної роботи 

кафедри та 

електронного 

документообігу 

2022 
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2.3 Оприлюднення на 

сайті кафедри 

навчально-

методичного 

забезпечення науково-

педагогічних 

працівників.  

Викладацький склад 

кафедри 

постійно 

2.4 Оновлення 

освітніх програм, 

навчальних дисциплін 

кафедри з 

врахуванням 

результатів 

внутрішнього та 

зовнішнього 

оцінювання якості 

освіти. 

Результати 

внутрішнього 

моніторингу та 

оцінювання якості 

освіти 

Залучення 

стейкхолдерів до 

оцінки та 

вдосконалення 

освітніх програм та 

розробки навчальних 

дисциплін 

постійно 

2.5 Розробка та 

впровадження в 

навчальний процес 

нових вибіркових 

дисциплін 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри, залучення 

фахівців-експертів та 

лекторів з 

партнерських 

навчальних закладів 

постійно 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені ресурси Дата 

виконання 

1. Визначення 

основних напрямів 

наукових 

досліджень, участь в 

конкурсах на 

фінансування з 

держбюджету, 

укладання 

госпдоговорів, 

отримання грантів. 

1.1 Підготовка та 

подача грантових 

проектів та заявок на 

отримання 

фінансування для 

виконання науково-

дослідної теми 

кафедри 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри, 

Професори, лектори, 

експерти з 

партнерських 

університетів та 

профільних установ 

постійно 
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2. Планування 

підготовки докторів 

філософії і докторів 

наук через 

аспірантуру і 

докторантуру, 

сприяння 

своєчасному захисту 

дисертацій, 

збільшення кількості 

працівників з 

науковими 

ступенями (вченими 

званнями). 

2.1 Активізація роботи 

з випускниками 

магістратури з метою 

збільшення кількості 

аспірантів 

Працівники кафедри постійно 

2.2 Активізація 

наукової роботи 

викладачів кафедри з 

метою захисту 

дисертацій на здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософії та 

доктора наук (доктор 

філософії – 3, доктор 

наук – 2) 

Викладацький склад 

Мотиваційний фонд 

університету 

2025 

 

3. Публікаційна 

активність 

3.1 Підготовка до 

друку колективних 

монографій з 

проблематики 

наукової теми кафедри 

Викладацький склад 

кафедри 

Видавництво 

Університету 

2023 

3.2 Підготовка та 

публікація наукових 

статей в періодичних 

виданнях, що 

містяться в переліку 

наукометричних 

видань  

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Угоди про співпрацю з 

вітчизняними та 

зарубіжними освітніми 

закладами 

постійно 

3.3 Підготовка та 

проведення наукової 

конференції за 

проблематикою 

наукової роботи 

кафедри 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Угоди про співпрацю з 

вітчизняними та 

зарубіжними освітніми 

закладами, органами 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

2022 

3.4 Створення 

наукового гуртка 

студентів за профілем 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2021 
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наукової роботи 

кафедри 

Співпраця з 

профільними 

кафедрами та 

факультетами 

партнерських 

університетів 

3.5 Розробка та 

подання заявки на 

проведення 2-го етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу наукових 

робіт студентів з 

галузі 291-Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

 2023 

3.6 Розробка та 

подання заявки на 

проведення  

Всеукраїнської 

олімпіади студентів з 

галузі 291-Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

 2024 

4. Приведення 

наукових 

періодичних видань 

у відповідність до 

вимог для 

включення у 

міжнародні 

наукометричні бази 

даних. 

4.1 Активізація роботи 

з приведення у 

відповідність до вимог 

наукометричних баз 

«Вісника Львівського 

університету серія 

міжнародні 

відносини» та 

розробка і подача 

документів на розгляд 

експертів 

 2023 

5. Сприяння участі 

учасників освітнього 

процесу в програмах 

міжнародної 

академічної 

мобільності, 

стажуванню 

5.1 Підготовка та 

подача заявок для 

участі в академічній 

мобільності та 

проектній діяльності 

Угоди про співпрацю з 

профільними 

установами та 

закордонними 

освітніми та 

науковими центрами 

постійно 
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наукових і науково-

педагогічних 

працівників за 

кордоном, 

виконання 

міжнародних 

проєктів. 

6. Створення та 

підтримка 

актуальності 

наукових профілів 

науково-

педагогічних, 

наукових, інших 

працівників кафедри 

у наукометричних 

базах даних Scopus, 

Google Scholar, на 

плаформах 

Researcher ID (Web 

of Science), ORCID. 

6.1 Доведення до 

100% створення та 

актуалізація наукових 

профілів працівників 

кафедри та моніторинг 

 постійно 

ІV. Соціально-виховна робота 

 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені ресурси Дата 

виконання 

1. Профорієнтаційна 

робота.  

1.1 Участь в 

інформаційній 

профорієнтаційній 

діяльності 

Університету 

Львівський 

університет 

Ресурси соціальних 

мереж, засобів масової 

інформації 

Випускники 

Львівського 

університету, фахівці-

міжнародники 

Органи студентського 

самоврядування 

постійно 

1.2 Ініціювати 

створення школи 

(гуртка) «молодого 

міжнародника» для 

популяризації 

факультету, 

спеціальності 

1.3 Організація в 

рамках 

профорієнтаційної 

діяльності конкурсів, 
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вікторин із залученням 

учнівської молоді 

2. Робота порадників 

академічних груп із 

студентами. 

2.1 Підтримувати 

роботу порадників 

академгруп 

Працівники кафедри постійно 

3. Заходи, спрямовані 

на дотримання 

академічної 

доброчесності. 

3.1 Роз’яснювальна 

робота зі студентами 

та працівниками 

кафедри, організація 

тренінгів 

 2022 

4. Співпраця із 

випускниками 

кафедри. 

4.1 Розширення 

співпраці та залучення 

випускників до 

проведення зустрічей, 

лекцій, навчального 

процесу 

 постійно 

5. Налагодження 

співпраці із 

роботодавцями. 

5.1 Розширення баз 

навчальної та 

виробничої практики 

для студентів 

спеціальності 

«Міжнародні 

відносини» за рахунок 

укладення угод з 

профільними 

інституціями та 

організаціями 

Угоди про співпрацю з 

МЗС України, 

обласними 

державними 

адміністраціями, 

органами місцевого 

самоврядування 

постійно 

6. Забезпечення 

національно-

патріотичного 

виховання учасників 

освітнього процесу. 

6.1 Організація 

тематичних заходів 

(дискусійних клубів, 

круглих столів, 

конференцій тощо) 

Працівники кафедри 

Органи студентського 

самоврядування 

постійно 
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V. Промоція кафедри 

 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені ресурси Дата 

виконання 

1. Підвищення рівня 

присутності кафедри 

в медійному 

просторі 

Персональні веб-

сторінки викладачів.  

 

1.1 Створення 

сторінки кафедри та її 

супровід у соціальних 

мережах LinkedIn, 

Facebook, Telegram 

 2022 

1.2 Наповнення 

актуальною 

інформацією веб-

сторінки кафедри 

(включаючи 

оприлюднення 

освітніх програм, 

навчальних курсів, 

актуальних новин 

кафедри).  

постійно 

1.3 Моніторинг та 

актуалізація 

персональних веб-

сторінок викладачів.  

постійно 

  1.4 Ініціювати 

створення Української 

асоціації міжнародних 

студій 

 2022 

  1.5 Опублікувати 

інформаційний буклет 

кафедри 

 2022 

 

 

Програму розвитку кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби 

Львівського національного університету імені Івана Франка на 2021–2026 рр. підготував 

доцент кафедри, кандидат історичних наук Кучик Олександр Сергійович. 

  


