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Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби є одним із лідерів в 

Україні у сфері підготовки фахівців з міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій. Викладачі кафедри брали активну участь у 

створенні стандартів якості навчання фахівців спеціальності «міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», враховуючи потреби 

ринку праці. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів, кандидатів 

наук, докторів філософії, докторів наук. На базі кафедри функціонувала 

спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.  

На кафедрі сформувалась наукова школа теоретиків міжнародних відносин, 

регіоналізму та міжнародної безпеки. Упродовж останнього часу було проведено 

десятки міжнародних наукових конференцій, організованих за співпраці з 

європейськими та північноамериканськими партнерами, опубліковано низку 

монографій, наукових статей, захищені кандидатські дисертації. Досягнення 

наукової школи отримали схвальні оцінки та знаходять щоразу більше 

прихильників у Польщі, США, Канаді, Франції, Туреччині, Ізраїлі, Азербайджані 

та ін. 

Кафедру міжнародних відносин і дипломатичної служби створено у 1992 р. 

У 2020-2021 н.р. на кафедрі працюють: 3 професори, 19 доцентів,  

4 асистенти. 

Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби готує фахівців 

освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Міжнародні відносини суспільні 

комунікації і регіональні студії» і освітнього ступеня магістр за цією ж 

спеціальністю. 

З 2015 р. акредитовано і ліцензовано підготовку фахівців освітнього ступеня 

магістр і бакалавр за спеціальністю Міжнародні відносини суспільні комунікації і 

регіональні студії»  
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ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

І ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ 

НА 2021–2026 РОКИ 
 

 Ціль 
Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені 

ресурси 

Дата 

виконання 

І. Кадровий склад 

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. 

 

 

1.1 Постійно проводити 

моніторинг якості 

професійно-педагогічної 

діяльності викладачів 

кафедри, що зумовлено 

необхідність розробки та 

впровадження системи 

забезпечення, контролю й 

оцінювання якості освіти. 

Наявність та відповідність 

світовим стандартам 

моніторингу якості 

професійно-педагогічної 

діяльності викладачів є 

необхідною умовою 

входження вищої освіти 

України у Європейський 

освітній простір. 

Завідувач 

кафедри 

Щорічно 

1.2 Професійна діяльність 

педагогічних працівників має 

творчий характер, що вимагає 

визначення чітких критеріїв 

оцінки і конкретних кінцевих 

результатів їх праці, тому 

постає проблема впровадження 

системи мотивації, яка б 

спонукала викладачів до 

підвищення результативності 
своєї діяльності 

Преміювання з 

мотиваційного 

фонду 

Щорічно 

1.3 Критеріями оцінювання 

при проведені моніторингу 

враховувати навчально-

методичне забезпечення 

(навчально-методичний 

комплекс з дисципліни: 

лекції, практичні заняття 

матеріали контролю), а й 

підготовка та видання 

навчальних посібників, 

Завідувач 

кафедри 

Щорічно 
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підручників з грифами МОН 

України, монографій, 

збірники тестів участь у 

розробці освітніх стандартів 

тощо. 

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 чинного 

законодавства.  

2.1. Сприяти професійному 

росту співробітників, 

працювати над забезпеченням 

комфортних умов праці, 

технічним оснащенням, 

розширенням співпраці з 

іншими навчальними 

закладами і науковими 

установами. 

Кошти грантів 

та 

позабюджетних 

коштів на 

придбання 

технічного 

оснащення 

2021-2026 

2.2. Забезпечити умови для 

стажування викладачів 

кафедри та для їх творчої 

діяльності з написання 

підручників, посібників, 

монографій. 

Творчі 

відпустки 

2021-2026 

2.3. Сприяти підготовці та 

захисту кандидатських і 

докторських дисертацій. 

Завідувач 

кафедри. 

Наукові 

керівники 

постійно 

2.4. Розширення можливостей 

для стажування наукових 

працівників у провідних 

зарубіжних університетах  

2 викладачі 

Двосторонні 

угоди про 

співпрацю з 

зарубіжними 

університетами 

Щорічно 

2.5. Надання можливості 

пройти стажування за 

програмами грантів  

1-2 викладачі 

За програми 

Еразмус + 

Щорічно 

ІІ. Освітня діяльність 

3 Бакалаврат: 

Міжнародні 

відносини. 

 

 

3.1  Оновлення бакалаврських 

програм та забезпечення 

навчальних курсів 

англійською мовою 

викладання. 

Акредитована до  

2024 р. 

Гарант: Кучик 

Олександр 

Сергійович. 

Кандидат 

історичних 

наук, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин і 

дипломатичної 

служби. 

 

Щорічно 
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Міжнародна 

інформація. 

3.2. Оновлення бакалаврських 

програм та забезпечення 

навчальних курсів 

англійською мовою 

викладання. 

Акредитована до  

2024 р. 

Гарант:  

Вовк Роман 

Володимирович. 

Кандидат фіз-

мат. наук, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин і 

дипломатичної 

служби. 

Щорічно 

Магістри: 
«Європейське 

місцеве та 

регіональне 

врядування» 

3.3. Оновлення магістерських 

програм та забезпечення 

навчальних курсів 

англійською мовою 

викладання. 

Акредитована до  

2024 р. 

Гарант доцент 

Калитчак Р.Г. 

Кандидат 

політичних 

наук, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин і 

дипломатичної 

служби. 

Щорічно 

2.4. «Зовнішня 

політика і 

національна 

безпека» 

3.4. Оновлення магістерських 

програм та забезпечення 

навчальних курсів 

англійською мовою 

викладання. 

Акредитована до  

2024 р. 

Гарант доцент 

Романюк Р.Й. 

Кандидат 

політичних 

наук, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин і 

дипломатичної 

служби. 

Щорічно 

Ініціювати 

відкриття нової 

магістерської 

програми: 

«Міжнародна 

безпека» 

3.5. Планується з метою 

підготовки нового покоління 

політологів-міжнародників. Її 

доцільність обумовлена 

необхідністю ретельного 

аналізу та критичного 

осмислення низки нових 

викликів Української держави 

в умовах гібридної війни. 

Освітня програма покликана 

поглибити та систематизувати 

знання із міжнародної 

безпекової проблематики та 

розвинути необхідні 

професійні компетентності із 

врахуванням кращих світових 

практик. 

Викладачі 

кафедри 

2022-2023 
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Ініціювати 

відкриття нової 

магістерської 

програми: 

«Енергетична 

дипломатія» 

3.6. Планується з метою 

підготовки нового покоління 

політологів-міжнародників 

для розвитку енергетичної 

дипломатії у зовнішній 

політиці України. 

Міждержавної співпраці у 

формі енергетичної 

дипломатії, що забезпечить 

національні інтереси держави 

через використання широкого 

спектру класичних і 

специфічних 

зовнішньополітичних дій, а 

також створить додаткові 

засоби протидії глобальним 

викликам та розвине 

необхідні професійні 

компетентності із 

врахуванням кращих світових 

практик 

Викладачі 

кафедри 

2022-2023 

Аспірантура 3.7. Сприяти вчасному 

захисту дисертаційних робіт, 

працевлаштуванню аспірантів 

і докторантів. 

Аспірантура акредитована у 

2020 р. 

Завідувач 

кафедри та 

керівники 

дисертаційних 

робіт 

Щорічно. 

4 Планування 

розвитку 

навчально-

методичного 

забезпечення. 

4.1. Удосконалення 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої 

діяльності за допомогою 

використання інноваційних 

навчальних та інформаційних 

технологій. 

Викладачі 

кафедри 

Щорічно 

4.2. Підготовка та 

впроваджування сучасних 

освітніх (освітньо-наукових, 

освітньо-професійних) 

програм зі залученням 

роботодавців, випускників та 

студентів. 

Освітні 

програми. 

Викладачі 

кафедри 

2022-2023 

4.3. Розширення можливостей 

індивідуальних освітніх 

траєкторій студентів. 

Збільшення 

кількості 

вибіркових 

курсів 

 

2021-2026 
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4.4. Удосконалення 

інноваційних освітніх та 

інтерактивних технологій 

навчання. 

Онлайн-сервіси 2021-2026 

4.5. Оновлення магістерських 

програм та забезпечення 

навчальних курсів 

англійською мовою 

викладання. 

Актуалізовані 

та англомовні 

програми, % 

Щорічно 

4.6. Видання: підручників 

«Історія міжнародних 

відносин» 

проф.  

Мороз Ю.М. 

2022 

4.7. Навчальних посібників: 

Зовнішня політика 

Європейського Союзу» 

доц.  

Калитчак Р.Г. 

 

2025 

4.8. «Зовнішня політика 

держави» 

доц. Теленко О. 

 

2024 

4.9. «Медіа комунікація та 

інформаційні війни в Балто-

Чорноморському 

Регірні» 

проф. 

Присяжнюк 

Ю.І. 

2021 

4.10. Проведення внутрішньо-

кафедрального рейтингування 

викладачів. 

Рейтинг Постійно 

5 Оприлюднення 

на сайті 

кафедри 

навчально-

методичного 

забезпечення. 

науково-

педагогічних 

працівників. 

5.1. Удосконалення та 

оновлення навчальних і 

робочих програм навчальних 

курсів 

згідно навчального плану 

Викладачі 

кафедри зі 

залученням 

роботодавців, 

випускників та 

студентів. 

Щорічно 

5.2. Удосконалення 

інноваційних освітніх та 

інтерактивних технологій 

навчання. 

Онлайн-сервіси 2021-2026 

6 Розробка і 

атестування 

електронних 

курсів. 

6.1. Забезпечення якості 

освітньої діяльності за 

допомогою використання 

інноваційних навчальних та 

інформаційних технологій. 

Показники 

оцінки якості освітніх послуг 

Викладачі 

кафедри зі 

залученням 

роботодавців, 

випускників та 

студентів. 

Постійно 

7 Оновлення 

освітніх 

програм, 

навчальних 

дисциплін 

кафедри. 

7.1. Постійно оновлювати 

освітні програми до сучасних 

викликів глобалізованого 

світу. 

 

Викладачі 

кафедри зі 

залученням 

роботодавців, 

випускників та 

студентів. 

щорічно 
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7.2. Впровадження нових 

навчальних дисциплін 

до вимог сучасності з метою 

надання відповідних 

професійних компетенцій із 

врахуванням кращих світових 

практик. 

Викладачі 

кафедри зі 

залученням 

роботодавців, 

випускників та 

студентів. 

щорічно 

8 Підготовка 

вибіркових 

дисциплін 

8.1. Вибіркові дисципліни 

бакалаврату сформовані за 

чотирма тематичними 

блоками:  
Блок 1 «Європейські студії» 

Блок 2 «Американські студії» 

Блок 3 «Дипломатична 

служба і міжнародні 

організації» 

Блок 4 «Безпекові студії» 

Дисципліни вдосконалюються 

і оновлюється  щороку з 

метою 

розвинення необхідної 

професійної компетентності із 

врахуванням кращих світових 

практик 

Викладачі 

кафедри зі 

залученням 

роботодавців, 

випускників та 

студентів. 

постійно 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

9 Визначення 

основних 

напрямів 

наукових 

досліджень, 

участь в 

конкурсах на 

фінансування з 

держбюджету, 

укладання 

госпдоговорів, 

отримання 

грантів.  

 

9.1. Участь у виконанні 

держбюджетної теми кафедри 

Викладачі 

кафедри 

2021-2026 

9.2. Кафедра координує в 

університеті проєкт Мережі 

Жана Моне «Єднаючи Європу 

на периферії», до якого 

залучені шість університетів з 

Грузії, Косово, Румунії, 

Туреччини та України. Його 

ключовою метою є 

дослідження того, яким чином 

проблематика європейської 

інтеграції викладається, 

вивчається, сприймається і 

критикується на прикладі 

досвіду Грузії, Косово, 

Туреччини, Румунії та 

України.  
9.3. Кафедра залучена у 

проєкт - Центр досконалості 

імені Жана 

Моне «Західноукраїнський 

доц. 

Шаленна Н.М., 

доц.  

Калитчак Р.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співзасновником 

якого є доц. 

Калитчак Р. Г., 

де він працює 

Постійно 

на час 

існування 

гранту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

на час 

існування 

гранту. 
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дослідницький центр з 

європейських студій». 

9.4. Співробітники кафедри 

залучені у проект «Відбудова 

потенціалу Європейських 

студій на українських 

територіях, що постраждали 

від конфлікту: осмислюючи 

виклики та генеруючи 

рішення», що реалізується за 

підтримки Європейського 

Союзу у рамках напряму ім. 

Жана Монне програми 

Еразмус +.  
9.5. Кафедра брала і бере 

участь у проєкті  

Сприяння участі України у 

Європейському дослідницько-

му просторі та Еразмус+» за 

підтримки Університет 

Уппсала (Швеція).  
9.6. Кафедра залучена у 

розвиток американських 

студій: 15-18 травня 2019 

року відбувся 19-ий 

Щорічний інститут з 

американознавства «Вибори у 

США: міфи та факти» на 

базі факультету міжнародних 

відносин. Його проведення 

було підтримано Посольством 

США в Україні. Також 

Посольство США в Україні 

також підтримало проведення 

20-ого Щорічного інституту з 

американознавства. 

9.7. «Прагнення 

досконалості: американські 

студії в Україні». Його 

проведення відбудеться, коли 

будуть скасовані карантинні 

обмеження.  
9.8. Спільно з американським 

Університетом Східної 

Кароліни «Global 

Understanding».  

читається спеціальний 

над темою 

«Європейські 

студії в 

Україні». 

 

 

 

доц.  

Калитчак Р.Г. 

 

 

 

 

 

доц.  

Шаленна Н.М., 

доц. Калитчак Р. 

Г. 

 

 

 

доц. 

Комарницький 

М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. 

Комарницький 

М.М. 

 

 

 

доцент Пик С.М. 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

на час 

існування 

гранту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

на час 

існування 

гранту. 

 

 

 

Постійно 

на час 

існування 

гранту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

на час 

існування 

гранту. 

 

 

Постійно 

на час 

існування 

гранту. 

 



10 

навчальний магістерський 

курс 

9.9. Кафедра залучена до 

гранту Європейського Союзу: 

Магістерської англомовної 

програми «Балто-

Чорноморські регіональні 

студії» 

 

 

Викладачі 

кафедри 

 

 

Постійно 

на час 

існування 

гранту. 

10 Планування 

підготовки 

докторів 

філософії і 

докторів наук 

через 

аспірантуру і 

докторантуру, 

сприяння 

своєчасному 

захисту 

дисертацій, 

збільшення 

кількості 

працівників з 

науковими 

ступенями 

(вченими 

званнями). 

10.1. Щорічно кафедра 

випускає докторів філософії. 

Сприяє вчасному захисту. 

Захистилося 3 доктори 

філософії. 1 в 2019 р. і 2 в 

2021 р. 

Завідувач 

кафедри. 

Викладачі 

кафедри 

2021-2026 

10.2. Захищено зо остаyні 5 

років 15 кандидатів наук. 

 

Завідувач 

кафедри. 

Викладачі 

кафедри 

 

10.3. Плануємо захисти.  

Докторські дисертації: 

Калитчак Р. Г. 

Кучик О.С. 

Романюк Р.Й. 

Кандидатські дисертації  

асистентів: 

Гогоша О.І.  

Фечко Ж.В. 

Шипка Р.Й. 

Шамборовська О.М 

Завідувач 

кафедри. 

Викладачі 

кафедри 

2021-2026 

11 Публікаційна 

активність та 

підвищення 

відповідних 

стандартів, 

збільшення 

кількості 

науково-

педагогічних і 

наукових 

працівників, які 

мають не менше 

п’яти наукових 

публікацій у 

періодичних 

виданнях, що 

включені до 

науко-

11.1. Збільшення кількості 

статей у журналах категорії А 

і Б фахових видань України, у 

журналах з переліку Web of 

Science та Scopus та інших 

наукометричних баз даних. 

Викладачі 

кафедри. 

Кількість 

статей. 

Щорічно 
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метричних баз 

даних Scopus 

або Web of 

Science. 

12 Підготовка до 

друку 

монографій, у 

тому числі 

іноземними 

мовами. 

12.1. Участь у виданні 

колективної монографії  

ІІ частини «Міжнародні 

конфлікти середина ХХ ст. до 

наших днів» 

Викладачі 

кафедри. 

2021-2026 

12.2. Видання монографії 

«Міжнародні відносини і 

світова політика» 

доц.  

Романюк Р.Й. 

доц.  

Калитчак Р.Г. 

2021-2026 

12.3. «Новий український 

дипломатичний словник» 

 

За ред. проф. 

Мальського М.З. 

проф.  

Мороза Ю.М. 

2021 

12.4. «Термінологічний 

словник сучасної дипломатії» 

 

За ред. проф. 

Мальського М.З. 

проф.  

Мороза Ю.М. 

2021 

13 Приведення 

наукових 

періодичних 

видань у 

відповідність до 

вимог для 

включення у 

міжнародні 

наукометричні 

бази даних. 

13.1. Кафедра готує 

документи до включення 

вісника Львівського 

національного університету 

імені Івана Франку серії 

«Міжнародні відносини» до 

міжнародних 

науковометричних баз даних. 

доц. Кучик О.С. 2022 

14 Розширення 

практики 

залучення 

іноземних 

викладачів до 

освітнього 

процесу в 

Університеті. 

14.1. Не менше 1 викладача Завідувач 

кафедри, 

деканат 

Щорічно 

15 Планування 

проведення 

наукових 

семінарів, 

зокрема з 

залученням 

закордонних 

партнерів, 

15.1. Проведення наукової 

конференції в рамках 

святкування 360 річчя 

Львівського університету 

імені Івана Франка 

«Дипломатія єднає: новітні 

перспективи спільних 

традицій» з нагоди 90 років з 

проф. 

Мальський М.З. 

і викладачі 

кафедри 

спільно з 

викладачами 

інших кафедр 

факультету. 

18 Жовтня 

2021 р. 
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розвиток 

титульних 

конференцій. 

Залучення 

студентів до 

наукової 

роботи, участі у 

Міжнародних 

студентських 

олімпіадах, 

Всеукраїнській 

студентській 

олімпіаді, 

Всеукраїнськом

у конкурсі 

студентських 

наукових робіт. 

часу заснування 

Дипломатичних Студій» 

у Львівському національному 

університеті імені Івана 

Франка, організаційно 

відновлених у 1992 р. як 

факультету міжнародних 

відносин 

15.2. Міжнародна наукова 

конференція “Міжнародні 

конфлікти: від регіонального 

протистояння до глобального 

суперництва” 

проф. 

Мальський М.З. 

доц. Кучик О.С. 

Викладачі 

кафедри. 

Грудень 

2021 р. 

15.3. Проведення наукової 

конференції до 30-ліття 

кафедри 

Викладачі 

кафедри. 

 

2022 

15.4. Організація роботи 

студентського наукового 

гуртка 

Завідувач 

кафедри 

доц.  

Шалена Н.М., 

доц.  

Кучик О.С., 

доц. 

Комарницький 

М.М. 

студенти 

кафедри 

2021 

15.5. Сприяти у підготовці 

студентів через наукові 

гуртки у роботі Міжнародних 

студентських олімпіадах, 

Всеукраїнській студентській 

олімпіаді, Всеукраїнському 

конкурсі студентських 

наукових робіт. 

Викладачі 

кафедри, 

студенти 

кафедри. 

 

постійно 

16 Створення та 

підтримка 

актуальності 

наукових 

профілів 

науково-

педагогічних, 

наукових, 

інших 

працівників 

кафедри у 

наукометрични

16.1. Постійно поновлювати і 

актуальну інформацію 

наукових профілів викладачів 

кафедри у наукометричних 

базах даних Scopus, Google 

Scholar, на плаформах 

ResearcherID (Web of Science), 

ORCID 

Викладачі 

кафедри. 

постійно 
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х базах даних 

Scopus, Google 

Scholar, на 

плаформах 

ResearcherID 

(Web of 

Science), 

ORCID. 

17 Сприяння 

участі 

учасників 

освітнього 

процесу в 

програмах 

міжнародної 

академічної 

мобільності, 

стажуванню 

наукових і 

науково-

педагогічних 

працівників за 

кордоном, 

виконання 

міжнародних 

проєктів. 

17.1. Розширення 

можливостей для стажування 

наукових працівників у 

провідних зарубіжних 

університетах та збереження 

сталого зростання участі 

студентів, аспірантів, 

викладачів і науковців у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності 

Викладачі 

кафедри, 

студенти 

кафедри. 

 

Щорічно 

ІV. Соціально-виховна робота 

18 Профорієнтацій

на робота. 

18.1. Оновлення інтернет-

сторінки кафедри 

ас. Шипка Р.Й. 

 

постійно 

18.2. Проведення тематичних 

зустрічей зі студентами 

та школярами у дні відкритих 

дверей в університеті 

Викладачі 

кафедри, 

 

постійно 

18.3. Публікація 

довідникового матеріалу про 

кафедру 

Завідувач 

кафедри 

 

постійно 

18.4. Робота з учнями 

середніх шкіл, коледжів, 

ліцеїв 

Викладачі 

кафедри 

постійно 

19 Робота 

порадників 

академічних 

груп із 

студентами. 

19.1. Для студентів першого 

курсу ознайомлення з 

Науковою університетською 

бібліотекою 

Порадник щороку 

19.2. Організація ознайомчої 

екскурсії для студентів з 

інших міст України по Львову 

Порадник щороку 
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19.3. Відвідування культурних 

заходів в університеті та місті 

Львові.  

Порадник щороку 

20 Заходи, 

спрямовані на 

дотримання 

академічної 

доброчесності. 

20.1. Забезпечення ефективної 

системи запобігання та 

виявлення академічного 

плагіату у наукових працях 

викладачів і здобувачів вищої 

освіти 

Моніторинг 

рукописів 

Постійно 

21 Співпраця із 

випускниками 

кафедри. 

21.1. Організовувати на 

першому курсі, в межах курсу 

вступ до спеціальності, 

зустріч з успішними 

випускниками. Провести 

заняття у форму бесіди. «Як 

досягти успіху»   

Завідувач 

кафедри 

щороку 

21.2. Залучати випускників до 

навчального процесу, участі в 

наукових семінарах кафедри, 

конференціях. 

Завідувач 

кафедри 

постійно 

21.3. Організовувати інтерв’ю 

з випускниками факультету, 

які поділяться своїм досвідом 

закордонного навчання в 

рамках Еразмусу, та про 

проведення магістерського 

дослідження за кордоном, та 

розкажуть про можливості 

працевлаштування за 

спеціальністю у сфері 

міжнародних відносин, а 

також дадуть мотиваційні 

поради студентам. 

Завідувач 

кафедри 

постійно 

22 Налагодження 

співпраці із 

роботодавцями.  

22.1. Постійне залучення 

роботодавців до моніторингу і 

оновлення освітніх програм. 

Безпосередня співпраця 

проводиться за допомогою 

засідань кафедри, круглих 

столів, конференцій та за 

індивідуальним характером. 

Роботодавці, знаючи ринок 

праці і його вимоги, 

допомагають скеровувати 

зміст ОП в спектр 

конкурентоспроможних 

фахівців. 

Завідувач 

кафедри 

постійно 
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23 Забезпечення 

національно-

патріотичного 

виховання 

учасників 

освітнього 

процесу. 

 

23.1. утвердження в 

свідомості і почуттях 

студента патріотичних 

цінностей, переконань і 

поваги до культурного та 

історичного минулого 

України 

Викладачі 

кафедри. 

Порадники 

постійно 

23.2. виховання поваги до 

Конституції України, Законів 

України, державної символіки 

23.3. культивування ставлення 

поваги до солдата учасника 

АТО, як до захисника 

вітчизни, героя; 

- усвідомлення взаємозв’язку 

між індивідуальною 

свободою, правами людини та 

її патріотичною 

відповідальністю; 

23.4. сприяння набуттю 

студентами патріотичного 

досвіду на основі готовності 

до участі в процесах 

державотворення, уміння 

визначати форми та способи 

своєї участі в життєдіяльності 

громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними 

інститутами, органами влади, 

спроможності дотримуватись 

законів та захищати права 

людини, готовності взяти на 

себе відповідальність, 

здатності розв’язувати 

конфлікти відповідно до 

демократичних принципів 

24.5. формування 

толерантного ставлення до 

інших народів, культур і 

традицій;- утвердження 

гуманістичної моральності як 

базової основи 

громадянського суспільства 

24.5. культивування кращих 

рис української ментальності: 

- працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, 
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чесності, бережного 

ставлення до природи; 

- формування мовленнєвої 

культури; 

- спонукання зростаючої 

особистості до активної 

протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму, 

шовінізму, фашизму 

V. Промоція кафедри 

24 Конкретні 

кроки, 

спрямовані на 

представлення 

кафедри у 

соціальних 

мережах. 

24.1. Просування кафедри в 

соціальних мережах шляхом 

викладання новин та 

інформації про роботу 

кафедри на фейсбук сторінці 

у активній групі факультету 

міжнародних відносин 

ас. Шипка Р.Й. постійно 

25 Наповнення 

актуальною 

інформацією 

веб-сторінки 

кафедри 

(включаючи 

оприлюднення 

освітніх 

програм та їх 

компонент, 

навчальних 

курсів, 

актуальні 

новини 

кафедри). 

25.1. веб-сторінки кафедри 

забезпечує представлення 

інформації у мережі Інтернет 

для оперативного 

ознайомлення викладачів, 

співробітників, студентів, 

абітурієнтів, академічної 

спільноти, ділових партнерів 

й інших зацікавлених 

користувачів з різними 

аспектами діяльності 

кафедри, підвищення 

ефективності взаємодії з 

цільовою аудиторією. 

Завідувач 

кафедри, 

викладач 

кафедри 

постійно 

26  26.1. Висвітлення оновлених 

освітніх бакалаврських та 

магістерських програм та їх 

компонент. 

Викладачі 

кафедри 

щороку 

27 Персональні 

веб-сторінки 

викладачів. 

27.1. Постійно оновлювати 

веб-сторінки викладачів, на 

якій показати навчальні 

програми курсів, плани 

семінарських занять, 

науковий доробок зі списком 

останніх публікацій. 

Викладачі 

кафедри 

постійно 

 


