
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50659 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 5754

Повна назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Ідентифікаційний код ЗВО 43861328

ПІБ керівника ЗВО Оборський Геннадій Олександрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

https://op.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/5754

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50659

Назва ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

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

Кафедра міжнародних відносин та права

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

Кафедра іноземних мов, кафедра германських мов та перекладу, кафедра 
іспанської мови і спеціального перекладу, кафедра професійно 
орієнтованої польської мови, кафедра інтегрованих технологій 
управління, кафедра інформаційної діяльності та медіакомунікацій, 
кафедра філософії, історії та політології

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

проспект Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 386313

ПІБ гаранта ОП Кривдіна Інна Борисівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

i.b.kryvdina@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(066)-970-90-40

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії Науково-навчального інституту гуманітарних наук Державного університету «Одеська політехніка» (далі – 
університет) проводиться з 2018 року. На цей час університет було включено до реєстру Асоціації європейських 
університетів (1999 р.), відкрито гуманітарний факультет (у 2001 р.), який цього року став інститутом, та накопичено 
необхідний досвід для професійної підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин.  Спершу випусковою стала 
кафедра правознавства, а з 2019 р. її було реорганізовано у кафедру міжнародних відносин та права (далі МВП).  
Освітньо-професійна програма визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання, перелік 
навчальних дисциплін та логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 
програми, а також очікувані результати навчання та компетентності, якими повинен оволодіти здобувач.  
Провадження освітньої діяльності за ОП спричинено інтенсифікацією глобалізаційних процесів, активним 
формуванням сучасного інформаційного суспільства, підвищенням попиту на фахівців, здатних розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародного співробітництва, 
суспільних комунікацій, зовнішньої політики, а також регіональних соціально-економічних, політичних і 
культурних взаємодій. 
Підготовка фахівців представлена ОП 2018, 2019, 2020 та 2021 рр. та є динамічним процесом, пов'язаним із 
розвитком міжнародних інтеграційних, комунікаційних процесів  та транскордонного співробітництва. 
Освітня програма щороку оновлюється з урахуванням накопиченого досвіду, обміну думками з представниками 
академічної спільноти, співпраці з внутрішніми та  зовнішніми стейкголдерами. Відбувається перегляд змістового 
наповнення освітніх компонент, розширюються можливості для набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок, мотивації до посилення професійної відповідальності, дотримання фахової та академічної доброчесності.  
Освітньо-професійна програма 2021 р. концептуально узгоджується з місією та стратегією університету й 
спрямовується на набуття здобувачами вищої освіти необхідних компетентностей та їх застосовування під час 
виконання професійних обов’язків у сфері  міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, міжнародного 
представництва України, суспільних комунікацій на глобальному, державному та регіональному рівнях.

 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 23 23 0

2 курс 2020 - 2021 21 20 0

3 курс 2019 - 2020 22 15 0

4 курс 2018 - 2019 15 15 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 50659 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

Усі приміщення ЗВО 164926 58362

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

104635 58362

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 4970 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 291-
mizhnarodni_vidnosyny_suspilni_ko
munikaciyi_ta_regionalni_studiyi-

2021.pdf

0M2oVvv8Mm02CmFvuhpEJkRGqHiU1XFfQLncQwZ1d
Xs=

Навчальний план за ОП 291-
mizhnarodni_vidnosyny_suspilni_ko
munikaciyi_ta_regionalni_studiyi-

np-2021.pdf

SZ9P7p0JBO40zhPLsbyWgo8iKUcZC7Xf6W+FfcVO4SI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Boreiko_Review.pdf 3UIMrDOiaLq09FsjSkUQ81UUrp+E8vRLrj+60KHQLwg
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Волошенков.pdf xDjEC6xBGneCOhVneWRffjXnHrhaxeW4k270w49SBGY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Leo_Krasnozhon_Recension.pdf 0I5wz7Rq5gj+KmK2MeeFhLTrjogxjqlkY30so6kzaoY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Dr._Ali_Saghir.pdf Mcfzr4UF7Uuw0+T2Ss8Ks4MCDu/RDeeCS7f6xlViiqM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Саінчин.pdf Rno6EKktaK0dwNgM6Y4nOGz6FWbYOfky9/L4fE5HkG
A=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП відповідають Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf).  
ОП спрямована на забезпечення здобувачів вищої освіти базовою теоретичною та практичною підготовкою, 
необхідною для виконання професійних обов’язків у сфері  міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, 
міжнародного представництва України, суспільних комунікацій на глобальному, державному та регіональному 
рівнях. 
Особливість ОП полягає у формуванні: зовнішньополітичної та дипломатичної компетентності майбутнього фахівця 
з урахуванням специфіки регіонів світу; компетентностей майбутнього фахівця у сфері міжнародних комунікацій з 
урахуванням специфіки зовнішньополітичної діяльності держав у регіонах світу. Завдяки опануванню двох 
іноземних мов і формуванню hard skills  здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у науково-дослідній 
діяльності, науково-практичних заходах, у програмах академічної мобільності та здобувати практичні навички на 
міжнародному рівні; завдяки залученню здобувачів вищої освіти до участі у наукових гуртках кафедри, гостьових 
лекціях і спонуканню до неформальної та інформальної освіти реалізується світоглядна концепція Lifelong learning. 

 

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

Цілі навчання за ОП – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних теорій та 
методів. Цілі узгоджуються із місією університету (https://op.edu.ua/about/mission-vision-goal), що полягає у 
підготовці на засадах академічної культури доброчесності та національної ідентичності висококваліфікованих 
фахівців, здатних навчатися впродовж життя, формування інтелектуального капіталу суспільства та стратегією, 
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зорієнтованою на задоволення вимог замовників до випускників, які відповідають міжнародним стандартам, 
шляхом надання комплексу якісних освітніх послуг. ОП корелює з основними документами університету 
(https://op.edu.ua/about/set_up_documents): Концепцією інноваційного розвитку, Планом стратегічного розвитку 
на 2021-2026 рр., Концепцією інтернаціоналізації університету, Політикою в сфері якості, що передбачають 
націленість на забезпечення європейської якості освіти на основі неухильного дотримання державних освітніх 
стандартів; забезпечення міжнародних стандартів якості освітніх послуг, інтеграцію у світовий простір вищої освіти, 
побудову навчального процесу на принципах гнучкості, адаптивності та інноваційності з орієнтацією на потреби 
споживачів освітніх послуг,  формування кадрового та інтелектуального потенціалу нації тощо. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Відповідно до «Процедури з розроблення освітніх програм» (https://opu.ua/document/3355) при визначенні потреби 
та потенціалу ОП обов ҆язково відбувається обговорення зі здобувачами вищої освіти, також періодично проводяться 
анкетування. Усі пропозиції обговорюються на засіданнях кафедри (напр., протокол зас. каф. МВП № 2 від 25 
вересня 2020 р., протокол №2 від 15 вересня 2021 р.).  
Під час щорічних редакцій ОП були враховані зауваження та пропозиції здобувачів щодо корегування НП та ОК. 
Так, за результатами обговорень ОП 2021 р. удосконалено форми і методи викладання/навчання, зменшено 
кількість реферативних та курсових робіт, додано до переліку вибіркових ОК «Міжнародний захист прав людини».

- роботодавці

До розробки ОП, моніторингу та оцінювання освітнього простору на постійній основі залучаються потенційні 
роботодавці (див. супровідний ресурс https://sites.google.com/d/1bC0qF_-
HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1UBsZJAdyhJa4DlHjlVlEW4MFjzNGJ1pJ/edit?pli=1). 
Практичне відтворення співпраці відбувається під час практик та завдяки сумісній участі в конференціях, відкритих 
лекціях-дискусіях, наукових консультаціях, вебінарах тощо.  Зокрема, пропозиції роботодавців були враховані під 
час розроблення та вдосконалення програм виробничої та переддипломної практики. 
У обговоренні ОП 2021 р. брали безпосередню участь директор ТОВ «Чорноморська правова компанія» Мороз А.А., 
в.о. директора Департаменту комунальної власності Одеської міської Ради Ахмеров О.О. та ін. 
Під час громадського обговорення проєктів ОП були враховані пропозиції щодо перерозподілу кредитів на 
вивчення ОК Правознавство та ОК Економічна теорія (їх збільшення на користь останньої), а також відкореговано 
формулювання РН1 доданої вибіркової ОК Міжнародний захист прав людини (... оволодіння знаннями щодо 
визначення найбільш ефективних засобів захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях). 

- академічна спільнота

Під час розробки, модернізації ОП використовуються здобутки вітчизняних та зарубіжних ЗВО, досвід кафедр-
партнерів ЗВО України під час проведення спільних засідань (див. https://sites.google.com/d/1bC0qF_-
HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1viyt3yeqdTtfcMtEjlNqvUDxPukxa-wV/edit?pli=1; 
https://www.facebook.com/groups/504408267393849/permalink/671855210649153/), проведення навчально-
методичних семінарів, обговорення на рівні інституту гуманітарних наук та Вченої ради університету. 
Так, академік Української Академії наук, д.ю.н., проф. Саінчин О.С. та доцент кафедри державознавства і права 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України Львова Є.О. запропонували до циклу 2.2  дисциплін професійної підготовки 
додати або перенести такі ОК:  Внутрішнополітичний розвиток країн світу, Етнополітологія, Міграційні процеси в 
міжнародних відносинах. Також скоротити назву ОК ВП19 Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці 
до Глобалізація у світовій політиці.  

   

- інші стейкхолдери

Для забезпечення всебічної якісної освіти здобувачів ОП під час формування ОП також залучаються стейкголдери з 
державних, приватних, комерційних, громадських, благодійних організацій, з метою аналізу потреб ринку праці та 
забезпечення всебічної якісної освіти здобувачів та успішної реалізації їх професійних функцій (див. 
https://sites.google.com/d/1bC0qF_-HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1viyt3yeqdTtfcMtEjlNqvUDxPukxa-wV/edit?
pli=1). 
Майданчиком для діалогу також є вебсайт університету завдяки зворотньому зв’язку зі стейкголдерами 
(https://op.edu.ua/quality/stakeholders). 
Зокрема, як інший стейкголдер,  начальник навчально-методичного відділу університету  Бондар О.А.  з метою 
оптимізації начального процесу та забезпечення стандарту вищої освіти вніс пропозицію щодо перегляду 
аудиторного навантаження ОК Інформаційні війни, Міжнародне інформаційне право та Інформаційна та 
кібербезпека для більш повної їх відповідності чинним нормативам.

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

ОП набуває все більшої актуальності в контексті інтенсифікації світових процесів глобалізації та інтеграції, 
розширення кола суб’єктів співпраці на міжнародній арені, посилення транскордонного співробітництва та 
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децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування тощо. 
Аналіз попиту ринку праці здійснюється шляхом моніторингу сайтів Державного центру зайнятості, місцевих 
органів влади, профільних юридичних осіб та опитувань стейкголдерів. 
ОП відповідає соціальному замовленню та сучасним тенденція ринку праці в попиті на фахівців, що мають 
структурні знання, відповідні уміння та навички. Це відображено у компетентностях і ПРН, а саме: ПРН1-2, ПРН5, 
ПРН7-12, ПРН14-15, ПРН20-21.

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

Галузевий та регіональний розвиток є одним із стратегічних основ розвитку держави («Державна стратегія 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки» від 05.08.2020 р., «Стратегія розвитку Одеської області на 2021-2027 
роки» від 03.03.2020 р. та ін.). 
 ОП сфокусовано на підготовці фахівців у сфері міжнародних відносин та комунікацій, здатних до 
зовнішньополітичної та дипломатичної діяльності з урахуванням специфіки регіонів світу, що має відображення у 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, ПРН8, ПРН9, ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН20, ПРН21. 
Проходження виробничої, переддипломної практик, формування тематики кваліфікаційних робіт враховує 
пріоритети бачення практичної діяльності здобувачів, потенційних роботодавців і інших стейкголдерів ОП та 
підкріплюється ПРН8, ПРН9, ПРН12, ПРН14, ПРН15, ПРН18, ПРН21.

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

Під час розробки та внесення змін до ОП були проаналізовані ОП провідних українських та зарубіжних ЗВО: ОПП 
«Міжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)» Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(http://www.iir.edu.ua/education/international_relations/); ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, 
регіональні студії» Національного університету «Острозька академія 
(https://www.oa.edu.ua/ua/osvita/ects/info_prog/bachelor/).
ОПП «Міжнародна інформація» Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича 
(https://drive.google.com/file/d/1kXQ4rOq5iezI8W0BJw16_PoBHQsBpAHH/view);  ОПП «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії (спеціалізація «Міжнародні відносини»)» Національного університету 
«Львівська політехніка» (https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/program/15923/291-bak-2020.PDF) та ін.
Під час аналізу іноземних програм особлива увага приділялась досвіду ЗВО країн ЄС та ОЄСР (переважно з тими, з 
якими університетом укладено угоди): Університет країни Басків (Іспанія, Країна Басків: https://www.ehu.eus/en/en-
home); Європейський університет Кіпру (Кіпр Нікосія:  https://euc.ac.cy/en/); Ягеллонський університет (Польща, 
Краків: https://www.uj.edu.pl/); Європейський гуманітарний університет (Литва) (https://en.ehu.lt/) та ін.  
Отриманий досвід було враховано під час формулювання програмних результатів навчання ПРН18, ПРН19, ПРН20, 
ПРН21 та переліку обов’язкових і вибіркових ОК.

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

Результати навчання відповідають Стандарту вищої освіти (наказ МОН №1002 від 04.08.2020) і досягаються 
змістом, структурою, логічною послідовністю освітніх компонент, методами, формами освітнього процесу. 
ОП містить структурно-логічну схему, матрицю співвідношення програмних компетентностей до освітніх 
компонент, матрицю співвідношення результатів навчання до програмних компетентностей, матрицю 
співвідношення результатів навчання до освітніх компонент. ОК загальної підготовки спрямовані здебільшого на 
формування загальних компетентностей здобувачів ОПП, освітні компоненти професійної підготовки – переважно 
на формування спеціальних компетентностей. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
затверджено і введено в дію наказом МОН від 04.08.2020 р. № 1002 (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-
standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-291-mizhnarodni-vidnosini-suspilni-komunikaciyi-ta-regionalni-studiyi-dlya-
pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti; https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Standarti/291-mvskrs-
bakalavr.pdf).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

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

60

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

Об’єкти вивчення – міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика 
держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, 
держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна 
безпека та конфлікти –  забезпечуються через такі ОК: ОП02-07, ОП09-10, ОП13-П21. ОК відповідають змісту 
предметної галузі та спрямовані на здобуття ПРН, які забезпечують досягнення заявлених цілей навчання та фокусу 
ОП.
Особлива увага приділяється формуванню мовних компетентностей. В ОП передбачено обов ҆язкове вивчення двох 
іноземних мов: ОЗ01 Англійська мова та ОЗ02 Іноземна мова (Німецька мова 1, Іспанська мова 1, Польська мова 1, 
Французька мова 1). Мовні та комунікативні компетентності поглиблюються ОК «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», «Переговорний процес у міжнародних відносинах», «Міжкультурні комунікації». 
Під час вивчення ОК, виробничої та переддипломної практик, підготовки кваліфікаційної роботи здобувачі 
використовують сучасні цифрові технології, бази даних та інформаційні системи, сучасні методи інформаційного 
аналізу, збору, обробки та поширення інформації. 

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

Забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти відбувається на 
основі процедури, передбаченої нормативно-правовими документами університету: Положенням про організацію 
освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/document/9419); 
Положенням про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів ОНПУ 
(https://opu.ua/document/3354); Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами 
вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті» (https://opu.ua/document/3447); Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність» (https://opu.ua/document/2501). 
Індивідуальна освітня траєкторія здобувача представлена в індивідуальному навчальному плані, формується 
завдяки вільному вибору ОК та форм здобуття ВО, баз практики, тематики реферативних, курсових, 
кваліфікаційних робіт, участі в наукових заходах. Обсяг вибіркових ОК складає 25% кредитів ЄКТС від загального 
обсягу ОП, рекомендований перелік вибіркових ОК професійної підготовки для набуття етико-психологічних, 
екологічних, правових та економічних компетентностей представлений в ОП та НП. Здобувачі також мають 
можливість вибору ОК з інших ОП університету (https://op.edu.ua/education/selective). 
Здобувачі також мають можливість навчання за кількома ОП, здобувати неформальну освіту, брати участь у 
програмах міжнародної академічної мобільності.

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

Здобувачі вищої освіти реалізують своє право на вибір навчальних дисциплін відповідно до чинного законодавства 
України та нормативно-правових документів Державного університету «Одеська політехніка», а саме: Положення 
про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419); Положення «Про порядок організації вивчення вибіркових освітніх 
компонентів» (https://opu.ua/document/3354), Проєкт «Процедура вибору освітніх компонентів здобувачами вищої 
освіти Державного університету “Одеська політехніка”» (https://op.edu.ua/document/9334), де у розділі  2.1 
«Процедура вибору ОК здобувачами 1-3 курсів першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти (денна форма навчання 
на базі повної загальної середньої освіти)» описана процедура вибору з вказівкою термінів:
- на офіційному сайті університету у травні-червні поточного року розміщуються анотації вибіркових ОК НП 
(https://op.edu.ua/studies/selected); 
- протягом вересня-жовтня гаранти ОП: інформують здобувачів щодо переліку ОК, які пропонуються НП; 
повідомляють правила вибору та формування навчальних груп для їх вивчення;  організовують зустрічі з 
викладачами, які пропонують свої навчальні дисципліни для вибору;
- до 1 грудня здобувачі подають заяви на вивчення вибіркових ОК до деканатів;
- до 20 грудня деканати подають службові записки до НМВ зі зведеними по ННІ відомостями щодо вибраних 
дисциплін загальної підготовки (Каталог 1 – загальноуніверситетських дисциплін) та до 24 грудня  щодо вибраних 
дисциплін професійної підготовки кількості здобувачів, що їх обрали;
- до 10 лютого НМВ формує Наказ про затвердження переліку ОК загальної підготовки (за Каталогом 1 – 
загальноуніверситетських дисциплін та Каталогом 2 – внутрішньоінститутських навчальних дисциплін) і 
навчальних груп для їх вивчення.
- до 20 лютого деканати формують остаточні списки вибіркових дисциплін професійної підготовки (Каталог 3 – ОК 
професійної підготовки (в межах  галузі/спеціальності/інституту) та кількість здобувачів, що їх вивчають;
- до 1 березня інформація щодо обраних ОК загальної та професійної підготовки заноситься до індивідуальних 
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навчальних планів здобувачів.
Дисципліна з частини НП 2.2 «Навчальні дисципліни професійної підготовки» (Каталог 3) вважається вибраною за 
умови (з урахуванням зазначеної в заявах здобувачів пріоритетності вибірковості) її вибору більшістю здобувачів 
академічної групи та/або більшістю здобувачів, які навчаються за однією спеціальністю.
Здобувачі несуть відповідальність за своєчасність виконання процедур вибору ОК. 
Можливість вибору дисциплін з інших ОП є важливою як з точки зору особистісного розвитку здобувача освіти, так і 
з метою запровадження міждисциплінарності в освітній процес. 
Академічний календар дає необхідні рекомендації стосовно початку чи кінця періодів процесу вибору дисциплін. 
Картки/силабуси всіх ОК розміщуються в каталогах освітніх програм (https://op.edu.ua/education/programs).

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

ОП та НП передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 
необхідні для подальшої професійної діяльності у вигляді: практичних занять, розрахунково-графічної роботи, 
реферативних та курсових робіт, виробничої (4,5 кредити, 6 семестр) та переддипломної практики (3 кредити, 8 
семестр), що відповідає вимогам стандарту вищої освіти. Цілі, завдання практичної підготовки, її зміст формуються 
за результатами обговорення зі стейкголдерами, що підтверджується угодами про співпрацю (див. 
https://sites.google.com/d/1bC0qF_-HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1UBsZJAdyhJa4DlHjlVlEW4MFjzNGJ1pJ/edit?
pli=1). 
Практична підготовка проводиться під організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічного працівника 
кафедри згідно з «Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти» 
(https://op.edu.ua/document/2304).
Метою практичної підготовки є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації та 
знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, закріплення професійних знань, умінь і навичок; 
формування здатності до прийняття самостійних рішень тощо. 
Переддипломна практика є завершальним етапом професійної підготовки і проводиться з метою узагальнення та 
вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього 
фахівця до самостійної трудової діяльності.
Практична підготовка спрямована на формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей 
відповідно до поставлених завдань.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітні компоненти ОП, крім набуття hard skills, сприяють набуттю soft skills та формуванню світоглядної концепції 
Lifelong learning.
Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок забезпечено завдяки засвоєнню:
- загальних компетентностей: ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ЗК13 –  бути критичним і самокритичним; генерувати 
нові ідеї, навчатися і оволодівати сучасними знаннями; реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства та ін.; 
- спеціальних компетентностей: СК2, СК8, СК10, СК12, зокрема, здатності усвідомлювати національні інтереси 
України на міжнародній арені,  аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних комунікацій, здатність 
до комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин.
Соціальні навички формуються під час вивчення дисциплін загальної і професійної підготовки, обов’язкових і 
вибіркових ОК: ОЗ06, ОЗ08, ОП05, ОП06, ОП13; ВЗ02-ВЗ22; ВП01-02, ВП10, ВП21-22, ВП26, ВП29,  а також 
закріплюються під час виробничої та переддипломної практики, виконанні та захисті курсових і кваліфікаційної 
робіт. 
Застосовувані методи навчання також сприяють соціалізації здобувачів, зокрема, здатності системно мислити, 
розвитку критичного мислення, соціального та емоційного інтелекту, креативності, лідерських рис, уміння 
працювати в команді тощо. 
Також здобувачі ОП активно залучаються до НДР, заходів із підвищення кваліфікації, тренінгів, форумів, які 
активно сприяють формуванню soft skills.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонент ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів 
вищої освіти (включно із самостійною роботою) здійснюється відповідно до нормативно-правових документів 
Державного університету «Одеська політехніка»: Положення «Про організацію освітнього процесу в ОНПУ» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf); «Методичними 
рекомендаціями із розрахунку навантаження здобувачів ВО» (https://opu.ua/document/2537), відповідні накази про 
формування навчальних і робочих  планів бакалаврів.
Співвіднесення самостійної та аудиторної роботи визначається структурою конкретного ОК з урахування змісту та 

Сторінка 8



результатів навчання: на одну годину лекцій відводиться 0,5 год. СРЗ; на одну годину практичних занять – 1 год. 
СРЗ; для виконання реферативних робіт в план додається 8 годин СРЗ; розрахунково-графічних робіт – додається 15 
год. СРЗ; для виконання курсової роботи – 30 год. СРЗ.
Час, відведений на самостійну роботу здобувача, регламентується навчальним планом i повинен становити не 
менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу часу, відведеного для вивчення ОК. За НП кількість аудиторних годин 
– 2860. На самостійну роботу відведено 4340 год. Для встановлення достатності часу для виконання окремих 
навчальних елементів ОК проводяться опитування здобувачів (на 13-14 тижнях семестру) – 
https://op.edu.ua/quality/monitordis. Результати аналізу опитувань за кожною ОК обговорюються на засіданнях 
кафедри (напр., прот. зас. каф. МВП №6 від 29.12.2021 року).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому: https://op.edu.ua/vstup/rules, https://op.edu.ua/vstup/bac-list-bids, 
https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8DtmOmjA1f/view

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

Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил прийому до Державного університету «Одеська 
політехніка» в 2021 році», затверджених Вченою радою ОНПУ (протокол № 5 від 22.12.2020) та Вченою радою 
Державного університету «Одеська політехніка» (протокол №1 від 25.05.2021), в межах ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 
Вимоги щодо попередньої освіти включають наявність повної загальної середньої освіти або освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 
Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати 
вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів: 
1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова
3. Математика або Фізика, або Історія України, або Біологія, або Географія, або Хімія. 
Під час вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти вступники, які 
користуються спеціальними умовами вступу, мають право складати вступні випробування у ЗВО 
(https://op.edu.ua/vstup/bac-exams). 
Розрахування конкурсного балу відбувається за визначеною формулою (https://op.edu.ua/vstup/bac-calc). 
«Правила прийому до Державного університету «Одеська політехніка» в 2022 році» (див. 
https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8DtmOmjA1f/view), затверджені Вченою радою 
Державного університету «Одеська політехніка» (протокол від 21 грудня 2021 року №6.)  та введено в дію наказом 
від 24 грудня 2021 року №117/1.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентується п.4 «Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність» (https://op.edu.ua/document/2501). 
ОП визнає результати навчання здобувача вищої освіти в університеті-партнері згідно з укладеним договором з 
опорою на європейську систему трансферу та накопичення кредитів ЄКТС. 
«Визнання вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого здобувачем документа з переліком та 
результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання 
навчальних здобутків здобувачів, завіреного в установленому порядку у закладі вищої освіти – партнері» (п. 4.4. 
Положення). 
Після цього порівнюються обсяги навчального навантаження і результати навчання, яких було досягнуто 
здобувачем вищої освіти у закладі-партнері, та обсяги і результати навчання, передбачені освітньою програмою 
університету. 
«Академічна різниця нормативних та вибіркових навчальних дисциплін за індивідуальним навчальним планом 
здобувача визначається закладом вищої освіти, але не повинна перевищувати 10 навчальних дисциплін» (п. 4.5. 
Положення). 
Порядок ліквідації академічної різниці визначається ЗВО-партнерами відповідно до законодавства (п. 4.6. 
Положення).
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Такі практики на ОП відсутні. 

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

Порядок та процедура визнання результатів неформальної освіти прописані в п.2. «Положення про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній 
освіті» (https://op.edu.ua/document/3447).
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється в межах окремих ОК навчального 
плану (навчальних дисциплін, практик і курсових робіт), так і в межах змістових модулів окремих дисциплін. 
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється за особистою заявою здобувача 
вищої освіти, яку він подає гаранту освітньої програми, вказавши отримані ним конкретні результати навчання. 
До заяви додаються відповідні документи, які засвідчують здобуті результати навчання (свідоцтва, сертифікати, 
статті, матеріали студентських проєктів, дипломи тощо). 
Наказом ректора за поданням гаранта створюється комісія для визнання результатів навчання. Комісія розглядає 
надані документи, проводить співбесіду зі здобувачем вищої освіти та перезараховує результати навчання або 
призначає контрольні заходи для їх підтвердження. 
Рішення комісії оформлюються у вигляді протоколу. 
Контрольні заходи при перезарахуванні мають відповідати формі контролю навчальної дисципліни відповідно до 
навчального плану.

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

Практик визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті немає, проте на початку кожного 
навчального року (і відповідно на початку 2021/2022 н.р.) здобувачам повідомляється про таку можливість. 
Викладачі рекомендують здобувачам розширювати свої знання участю у майстер-класах, тренінгах та курсах, у тому 
числі відповідно до певної ОК. 
Попри відсутність практик перезарахування кредитів, здобувачі освіти активно долучаються до неформальної  та 
інформальної освіти. Напр., здобувач 4 курсу Н. Сімачков в межах вивчення дисципліни «Комунікативний 
менеджмент» здобув додаткові знання на курсі «Комунікаційні інструменти для побудови репутації» (викл. доц. 
Кубко В.П.); здобувачі другого курсу А. Бзіта та О. Горбачова  в межах ОК «Міжкультурні комунікації: культура і 
влада» засвоїли додаткові навички на курсі «Громадська та політична участь: базовий курс» (викл. Кудлай І.В.); 
здобувачі третього курсу М. Животенков, К. Степаненко, О. Миргородська, А. Потапчук, М. Попазова  в межах 
вивчення дисципліни «Дипломатична та консульська служба» (викл. доц. Латишева В.В.) здобули додаткові 
навички на курсі «Європейська зовнішня політика: просто по складне» (ресурс Prometheus) та отримали відповідні 
сертифікати (див. супровідний ресурс https://sites.google.com/d/1bC0qF_-
HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1E6PHbBb3LU47PWuufOyt6YisrK-WEZOb/edit?pli=1 та офіційну групу каф. МВП 
https://www.facebook.com/groups/504408267393849). 
Набуті в межах неформальної освіти компетенції реалізуються у навчальній, практичній та науковій діяльності.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419) навчання проходить в очній формі і включає аудиторні години (лекційні, 
практичні), самостійну роботу, індивідуальні консультації, практичну підготовку, заходи контролю та виконання і 
захист РР, РГР, КР, кваліфікаційної роботи. 
Досягнення ПРН забезпечується як традиційними (пояснення, спостереження, презентація, пошук, дослідження), 
так і інноваційними інтерактивними методами навчання (мозкові штурми, кейс-аналізи, ділові ігри та ін.). Також у 
навчальному процесі використовується відповідне інформаційно-комунікаційне обладнання, платформи для 
корпоративного використання (Google Classroom, Google Meet, Zoom), портал дистанційного навчання 
(https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=14).  
Апробація знань і умінь, отримання фахового досвіду здобувачів здійснюється протягом виробничої та 
переддипломної практики і шляхом залучення до НДР (участь здобувачів у науково-практичних конференціях, 
наукових публікаціях у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах тощо).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
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студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми й методи навчання і викладання на ОП обираються викладачами згідно з власним досвідом, аналізу кращих 
практик своїх колег та передбачають студентоцентрований підхід. Корегування форм і методів навчання за кожною 
ОК відбувається з урахуванням пропозицій здобувачів, отриманих шляхом анкетувань 
(https://op.edu.ua/quality/monitordis) та під час обговорень. Також здійснюється інформування та обговорення зі 
здобувачами вищої освіти порядку та критеріїв оцінювання. З урахуванням їхніх побажань було збільшено кількість 
індивідуальних творчих завдань та зменшено кількість курсових та реферативних робіт за ОК: ОЗ05, ОП02, ОП03, 
ОП05, ОП15, ОП18, ОП20.  Результати опитувань обговорюються на засіданнях кафедри (напр., протоколи зас. каф. 
МВП №11 від 17.06.2021 р. та №6 від 29.12.2021 р.).
Студентоцентрований підхід реалізується, в тому числі, через вибіркові компоненти, які становлять 25 % загальної 
кількості кредитів ЄКТС. Забезпечується такий підхід і вільним вибором тем реферативних та курсових робіт, 
кваліфікаційної роботи, керівника роботи, баз практики. Тематика та методи досліджень обираються здобувачами 
самостійно із рекомендованих. 
Загалом, здобувачі беруть участь  у розробці освітніх програм, мають можливість брати участь у роботі наукових 
гуртків, різноманітних вебінарах, конференціях та інших заходах.
Таким чином, викладач у освітньому процесі є консультантом, модератором і фасилітатором, що постійно мотивує 
здобувачів до активної участі в освітньому процесі та удосконалення професійних знань і умінь.

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

Професорсько-викладацький склад керується здібностями та можливостями здобувачів, поважає їх думки та 
створює корпоративне освітнє середовище. Викладачі вільні у виборі структури і змісту ОК, засобів і методів 
навчання та викладання, інструментів навчальної взаємодії зі здобувачами.
Академічна свобода підтримується наданням здобувачам усієї необхідної інформації зі сторінок кафедри на 
офіційному сайті ЗВО та супровідного до ОП ресурсу, бесід з викладачами та кураторами груп, які допомагають 
здобувачам сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Також здобувачі мають змогу ознайомитись зі змістом 
кожної ОК, заходами контролю, критеріями оцінювання і політикою освітнього процесу. 
(«Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ» 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf)
Підґрунтям для досягнення принципів академічної свободи є також взаємна співпраця здобувачів та викладачів у 
науковій, дослідницькій та творчій діяльності. Результатом є участь ПВС та здобувачів вищої освіти у різноманітних 
конкурсах, конференціях, розробці проєктів, в т.ч. написанні індивідуальних грантових проєктів, у 
загальнонаукових та профільних олімпіадах тощо. Також здобувачі вільно обирають теми кваліфікаційної роботи, 
індивідуальні завдання на виробничій і переддипломній практиці, бази практик; мають можливість зарахування 
результатів неформальної освіти, відвідування студентських наукових гуртків та різноманітних науково-практичних 
заходів.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах 
окремих освітніх компонент надається через офіційний сайт університету 
(https://op.edu.ua/education/programs/bac-291-0), де у вільному доступі розміщені інформаційні картки/силабуси 
всіх ОК ОП, що надають здобувачу стислу інформацію про цілі, завдання, основні результати навчання, форми 
організації освітнього процесу, тематику та види навчальних занять, види самостійної та індивідуальної роботи, 
процедуру оцінювання та ін. 
На першому навчальному занятті викладач повідомляє здобувачам вищезазначену інформацію, відповідає на їх 
питання, надає необхідні навчально-методичні матеріали, доступ до яких забезпечується посиланнями на 
офіційний сайт НТБ університету, е-папку дисциплін корпоративного Google диску, на онлайн-курс у Google 
Classroom, месенджер-групі відповідного курсу. 
Зі здобувачами вищої освіти проводяться консультації (графік щосеместрових консультацій та контактна 
інформація є у відкритому доступі на стендах кафедри та через месенджері), кураторські години (графік проведення 
яких зазначається у розкладі занять, ведуться щоденники кураторів).

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

Освітній процес поєднує у собі навчання та науково-дослідну діяльність і передбачає виконання реферативних, 
розрахунково-графічної, курсових та кваліфікаційних робіт і участь у різноманітних наукових заходах, олімпіадах, 
наукових гуртках та студіях тощо. Науково-дослідна робота здобувачів (НДРЗ) є обов ҆язковою складовою 
навчального процесу та  здійснюється згідно з «Положення про організацію науково-дослідної роботи здобувачів в 
ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2599; https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_pro_ndrs.pdf). 
Лекційні та практичні заняття також спрямовані на отримання фундаментальних знань, необхідних для НДРЗ. 
НДРЗ реалізується за такими основними напрямками: залученні здобувачів до участі в НДР кафедри («Україна в 
євроінтеграційному процесі: правові, політичні, інформаційні проблеми» (№ 0121U111681) 
https://op.edu.ua/science/research/11247);  підготовці й участі у студентських олімпіадах та конференціях (щорічний 
університетський захід «Олімпіада за спеціальностями» та наукова конференція студентів та молодих дослідників 
університету; участі здобувачів у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях; участі у роботі 
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наукових гуртків кафедри (див. https://sites.google.com/d/1bC0qF_-
HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1MJD4P0B4v3kgD61NE_bbMbnh0WZli4yC/edit?pli=1)
Звіти про наукову активність здобувачів щорічно розглядаються та затверджуються на засіданнях кафедри (напр., 
протокол зас. каф. МВП №11 від 17.06.2021 року).

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

Викладацький колектив кафедри МВП напрацьовує практичний досвід, підвищуючи кваліфікацію, беручи участь у 
роботі міжнародних конференцій, тренінгах, вебінарах, семінарах тощо. Зміст ОК оновлюється регулярно на 
підставі нових знань та навичок, отриманих у процесі підвищення кваліфікації, стажувань ПВС кафедри (див. 
супровідний ресурс, вкладка «Викладачі» https://sites.google.com/d/1bC0qF_-
HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1E6PHbBb3LU47PWuufOyt6YisrK-WEZOb/edit?pli=1). 
Сприяють процесу оновлення змісту ОК і проведення спільних методичних семінарів (напр., 19 травня 2021 р. за 
запрошенням кафедри було проведено міжуніверситетський онлайн-семінар Державного університету «Одеська 
політехніка» та Одеського аграрного університету. Основна мета семінару – обмін досвідом з впровадження 
сучасних методів освіти). 
Постійною практикою є проведення гостьових лекцій від провідних науковців галузі (напр., 26 жовтня 2021 р. 
відбулася лекція на тему «Around the world of international development aid». Лектор: Andrew Winter-Taylor, Senior 
International Development Expert, FGM International France Dr. Olena Zharkykh, International Development Consultant, 
AWT Associates (France) (див. https://www.facebook.com/groups/504408267393849/permalink/659821481852526/). 
Впровадження найдоцільніших ефективних практик обговорюється на методичних семінарах кафедри (напр., 
протокол №9 від 09.06.2021 р.). 
Процес оптимізації змісту ОК є постійним та безперервним, відповідно оновлюються теми лекцій, практичних 
завдань з опорою на інтерактивні методи навчання; активізована така форма контролю, як тестування, оновлюється 
навчально-методичне забезпечення тощо. Напр., доц. Кубко В.П. завдяки курсу «Академічна доброчесність» на 
ресурсі EdEra (27.06.2021) ввела теми щодо академічної доброчесності та протидії академічній нечесності у ОК 
«Академічна грамотність», а курси  «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» (платформа Prometheus, 30.09.2021) 
та «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби» (ресурс EdEra, 03.10.2021.) сприяли тематичному 
наповненню практичних занять  ОК «Переговорний процес у міжнародних відносинах». Міжнародне стажування 
«Fundraising And Organization Of Project Activities In Educational Establishments: European Experience and has 
developed the educational project on the topic The Roadmap for the Development and Implementation of Innovative 
Educational Programs for HEIs in the Context of Globalization of Educational Environmentt» (листопад-грудень 2021 р., 
Республіка Польща) сприяло удосконаленню вибіркової ОК «Комунікативний менеджмент».  Схожі практики 
удосконалення ОК мають викладачі Бабіна В.О., Кривдіна І.Б., Моісеєва Т.М.,  Озернюк Г.В. та ін. (див. супровідний 
ресурс до ОП).
Навчально-методичні матеріали з ОК розміщено в електронній базі даних НТБ університету (див. 
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/918 (вкладка кафедри))  та у навчально-методичному кабінеті кафедри.

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

Процесу інтернаціоналізації діяльності ЗВО сприяє поєднання навчання за цією ОП з навчанням в УНІ, УПІ, УІІ; 
міжнародні стажування та підвищення кваліфікації; фахове залучення іноземних лекторів та ін. Так,  13 жовтня 
2021 р. ПВС кафедри та здобувачі взяли участь у міжнародному онлайн-марафоні «Культурна дипломатія в 
українсько-німецьких відносинах: тренди, постаті, інструментарій (до 30-ліття відновлення дипломатичних 
відносин). Захід відбувся у межах проєкту «Європейські цінності та культурна дипломатія: молодіжні зустрічі»;  26 
листопада 2021 року відбулася онлайн-лекція професора Loyola University New Orleans (Нью Орлеан, США) Leo 
Krasnozhon на тему «Теорія суспільного вибору («Public Choice Economics») 
(https://www.facebook.com/groups/504408267393849).
З метою забезпечення процесу інтернаціоналізації діяльності ЗВО, викладачі кафедри постійно беруть участь у 
міжнародних стажуваннях та програмах підвищення кваліфікації. Так, професор Білоусов О.С. пройшов стажування 
в Європейському університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина, 2020); доц. 
Чістякова І.М., Озернюк Г.В., Латишева В.В. пройшли два стажування в Ankara University (Республіка Туреччина, 
2021);  доц. Кубко В.П. пройшла професійну практику у Державному Східноєвропейському університеті в м. 
Перемишль (Республіка Польща, 2017) та міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в 
закладах освіти: європейський досвід» (Республіка Польща-Україна, 2021).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

ОП і НП до неї встановлюють підсумкові форми контролю навчальних дисциплін, визначають їх кількість у 
семестрах та навчальному році. 
Поточний контроль як форма контрольних заходів, здійснюється впродовж семестрових модулів. Форми 
контрольних заходів оцінювання поточного контролю: письмові та усні опитування на лекційних заняттях; 
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поточний контроль на практичних заняттях; виконання індивідуальних завдань; індивідуальна або групова 
презентація тощо. 
РПНД  визначає форми поточного контролю, який дозволяє оцінити: рівень засвоєння навчального матеріалу з 
відповідної ОК; правильність і повноту виконання практичних завдань, опанування необхідними навичками тощо. 
При складанні РПНД обов’язково вказуються критерії оцінювання поточного та підсумкового контролю та кожного 
навчального елементу накопичувальної частини дисципліни. Розділ РПНД «Критерії оцінювання рівня навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти» описує, як вибрані викладачем форми та методи навчання дозволяють 
перевірити досягнення ПРН. У РПНД в табличній формі вказуються чіткі критерії оцінювання різних видів робіт: 
практичних, контрольних та індивідуальних завдань, модульних контрольних робіт, які мають бути чіткими, 
зрозумілими та у сукупності давати можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів 
навчання за певною ОК. Контрольні питання та завдання формулюються таким чином, щоб мати можливість 
перевірити досягнення програмних результатів навчання. Мета семестрового контролю – оцінити рівень 
теоретичних знань, здатність до аналізу та синтезу, вміння критично мислити, застосовувати набуті знання і вміння 
на практиці тощо. 
Формами підсумкового контролю (ПК) є усні або письмові екзамени та заліки. 
Кількість заходів та форм проведення ПК визначається в РНПД та інформаційних картках з кожної ОК і є 
достатньою для перевірки досягнень ПРН здобувачів. Підсумковий контроль з навчальної дисципліни (екзамен, 
залік, диференційований залік) проводиться після завершення її вивчення з метою встановлення досягнення 
здобувачем заявлених ПРН і оцінювання їх рівня. Складання екзаменаційних білетів здійснюється відповідно до 
«Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролю рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490). 
Екзамени проводяться за повним змістом дисципліни в усній (або письмовій) формі за розкладом, складеним у 
навчально-методичному відділі. Зміст екзаменаційного білету забезпечує перевірку досягнення всіх ПРН, які були 
визначені в ОПП. Білет містить теоретичну і практичну частини; оцінку в балах за правильну відповідь на кожне з 
теоретичних питань та практичних завдань окремо.
 Атестація проводиться екзаменаційною комісією на заключному етапі навчання у формі атестаційного екзамену та 
публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. Основною метою атестації є встановлення відповідності 
засвоєних здобувачами вищої освіти знань та умінь вимогам стандарту вищої освіти.  

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

Контрольні заходи регулюються: 
«Положенням про організацію освітнього процесу в Державному університеті “Одеська політехніка”» 
(https://op.edu.ua/document/9419); 
«Положенням про робочу програму навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2549); 
«Положенням про організацію та проведення підсумкового, поточного та модульного контролів рівня навчальних 
досягнень студентів з дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490); 
«Процедурою організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» 
(https://op.edu.ua/document/2536). 
Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання забезпечують: а) поточні і 
передпідсумкові консультації; б) інформаційні картки/силабуси кожної навчальної дисципліни, які знаходяться у 
відкритому доступі на офіційному вебсайті університету; в) робочі навчальні програми дисциплін (РНПД). 
На першому занятті кожен викладач обов’язково доводить до здобувачів інформацію щодо форм контрольних 
заходів та критеріїв оцінювання усіх навчальних досягнень впродовж вивчення навчальної дисципліни, 
проходження практичної підготовки. Перед кожним підсумковим контролем проводиться консультація, на якій 
викладач доводить до відома здобувачів правила проведення контролю, критерії оцінювання, відповідає на усі 
питання щодо вивчення певної ОК та загалом щодо організації навчального процесу.

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

Форми контролю та критерії оцінювання контрольних заходів ґрунтуються на принципах об’єктивності, відкритості 
та єдності вимог і доводяться до відома здобувачів відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в 
Державному університеті “Одеська політехніка”» (https://op.edu.ua/document/9419) та «Положенням про робочу 
програму навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2549): на перших аудиторних заняттях у семестрі; 
перед кожним модульним контролем, екзаменом чи заліком; у РПНД, які затверджуються до початку навчального 
року та в інформаційних картках/силабусах, які  знаходяться у вільному доступі на сайті університету 
(https://op.edu.ua/education/programs/bac-291-0); у навчальному плані, де зокрема йдеться про календарний графік 
на період навчання, бюджет часу на самостійну роботу, контрольні заходи, атестацію; визначається також обсяг 
кожної дисципліни в годинах і кредитах ЄКТС та форма підсумкового контролю. Терміни складання іспитів вказані 
у графіку навчального процесу; розклад іспитів оприлюднюється на сайті університету 
(https://op.edu.ua/studies/ign), дошці оголошень деканату та кафедри за місяць до початку сесії. Для отримання 
зворотного зв’язку щодо доступності інформації про форми контрольних заходів та зрозумілості критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень проводяться опитування здобувачів (див. https://op.edu.ua/quality/monitordis). 
Так, опитування на 13-14 тижні  першого семестру 2021/2022 н.р. засвідчило, що усім  здобувачам доступна поточна 
інформація про власну успішність.
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи, 
що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України №1002  від  04.08.2020 р. 
Атестація передбачає перевірку досягнення результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою. 
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації (здійснюється 
перевірка програмою StrikePlagiarism відповідно до «Порядку перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-
методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату» 
(https://op.edu.ua/document/2754)) та оприлюднюється у репозитарії університету. Захист кваліфікаційної роботи 
здійснюється відкрито й публічно.
Процедура підготовки, оформлення кваліфікаційних робіт та атестація здобувачів вищої освіти регламентується 
«Положенням про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2291; https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/atestaciya_2019.pdf) і 
прописана у програмі атестаційного екзамену та  методичних рекомендаціях щодо підготовки кваліфікаційної 
роботи.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється: 
«Положенням про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419); 
«Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490); 
«Положенням про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2291) – склад екзаменаційних комісій оприлюднюється на дошці оголошень кафедри; 
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету “Одеська політехніка”» 
(https://op.edu.ua/document/8818); 
«Процедурою організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» 
(https://op.edu.ua/document/2536). 
Процедури контрольних заходів за окремими ОК містяться у РПНД, що розробляються відповідно до «Положення 
про робочу програму навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2549; 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf).
Зазначені документи є у вільному доступі на офіційному вебсайті університету – вкладка «Нормативно-правові акти 
університету» (https://op.edu.ua/about/regulations).

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується прозорістю та відкритістю процесу, оприлюдненням розкладу 
екзаменів, обізнаністю здобувачів з академічним календарем (https://op.edu.ua/studies) та рівними умовами: 
тривалість екзамену, наявність двох викладачів, кількість питань (завдань) й однакові за складністю  типи білетів, 
єдині критерії оцінювання тощо. 
Вірогідні спірні питання врегульовуються «Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового 
контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/document/2490), «Положенням про постійно діючу універс. комісію з етики та управлінням 
конфліктами» (https://op.edu.ua/document/2801),  «Положення про інститутську (факульт.) комісію з етики та 
управління конфліктами» (https://op.edu.ua/document/2776), «Положення про кафедральні комісії з академ. 
доброчесності в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2753). 
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів встановлюються норм. документами: 
«Наказ про заходи щодо недопущення корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів» 
(https://op.edu.ua/document/3632), 
«Антикорупційна програма ДУ “Одеська політехніка” на 2021-2023 рр.» (https://op.edu.ua/document/8518), 
«План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у ДУ “Одеська політехніка” на 2021-2023 рр.» 
(https://op.edu.ua/document/8411). 
Є чинним «Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2436).  
Прикладів застосування відповідних процедур на ОП немає.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів та ліквідації академічної заборгованості урегульовується 
«Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490), відповідно до якого здобувачі 
вищої освіти, яким не зараховано перший семестровий модуль, повинні, виконуючи програму за другим 
семестровим модулем, ліквідувати борги за першим семестровим модулем впродовж перших 4-х тижнів від початку 
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другого семестрового модуля. Допускається перескладання МКР1 не більше 2-х разів. 
До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, у яких зараховано перший семестровий модуль і накопичувальну 
частину другого семестрового модулю (при її виконанні не менш ніж на 60 %). Здобувачі вищої освіти, які не 
з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. За відсутності 
здобувача вищої освіти на екзамені з поважної причини, підтвердженої документально, деканатом встановлюється 
додатковий графік складання підсумкового контролю. Здобувачі вищої освіти, які отримали незадовільні оцінки під 
час складання екзаменів, допускаються до перескладання екзамену у терміни, визначені ректоратом та за 
розкладом, який складено завідувачем кафедри.
Ця інформація постійно доводиться до відома здобувачів представниками деканату, кожним викладачем на 
заняттях і на кураторських годинах.

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів прописано в «Положенні про 
організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти з навчальної дисципліни», зокрема п. 4 (https://op.edu.ua/document/2490).  Якщо здобувач не погоджується з 
оцінкою підсумкового контролю, він має право в день оголошення результатів звернутися з мотивованою заявою на 
ім’я директора інституту, який скликає комісію. До складу комісії входять: голова – директор інституту; завідувач 
кафедри; викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь у проведенні цього підсумкового 
контролю; представник ради студентського самоврядування інституту. Здобувач має право бути присутнім під час 
розгляду своєї заяви. Члени комісії аналізують представлені екзаменатором записи здобувача під час підготовки до 
відповідей. Після цього комісія на закритому засіданні проводить обговорення його результатів та приймає 
відповідне рішення (напр., попереднє оцінювання на екзамені не змінюється; попереднє оцінювання не відповідає 
рівню й якості знань здобувача вищої освіти і потребує повторного оцінювання). Повторне оцінювання проводиться 
комісією, склад якої призначає директор інституту протягом 3-х днів після розгляду заяви. Якщо здобувач не 
погоджується з рішенням комісії, він звертається до університетської комісії з етики та управління конфліктами.
Прикладів оскарження результатів контрольних заходів за цією ОП не зафіксовано.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентують: 
Статут Університету (https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view); 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/news/proyekt_statutu.pdf);
«Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2436);
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету ”Одеська політехніка”» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_systemu_vnutrishnogo_zabezpechennya_
yakosti_derzhavnogo_universytetu_odeska_politehnika.pdf); 
«Положення про академічну доброчесність ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2333); 
«Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2753); 
«Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» 
(https://op.edu.ua/document/2536); 
«Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490); 
«Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2802);
«Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 
наявність академічного плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754).

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

Ефективним технологічним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності є використання сервісу 
перевірки текстів усіх наукових праць та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти і науково-педагогічного 
персоналу на виявлення збігів/схожості StrikePlagiarism (https://strikeplagiarism.com). 
Алгоритм перевірки визначається чинним «Порядком перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-
методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату» 
(https://op.edu.ua/document/2754). Доступ до системи мають відповідальні особи кафедр, науково-технічної 
бібліотеки університету, відділу аспірантури та докторантури, редакційних відділів наукових видань університету, 
секретарі спеціалізованих вчених спецрад.  Організацію перевірки робіт покладено на кафедральну комісію з 
академічної доброчесності. У межах викладання ОК контроль за дотриманням академічної доброчесності 
здобувачами здійснюють викладачі. 
Для підвищення технологічної грамотності  в університеті проводяться методичні семінари щодо використання 
Інтернет-системи StrikePlagiarism, напр., вебінар А.Тахмазова, виконавчого директора компанії Plagiat.pl;  семінар 
директора з розвитку бізнесу Plagiat.pl в Україні М. Маєвського (https://op.edu.ua/news/2810), презентація функції 
«Пошук перекладеного плагіату» менеджера з розвитку Plagiat.pl в Україні Анни Чудак  тощо.  

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

Відповідно до «Положення про академічну доброчесність» (див. https://opu.ua/document/2333), популяризація 
академічної доброчесності  серед усіх учасників освітнього процесу загалом та здобувачів вищої освіти зокрема є 
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пріоритетним завданням університету. В університеті активно діє група сприяння академічній доброчесності, 
діяльність якої регулюється «Положенням про групу сприяння академічній доброчесності в Університеті» (див. 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-76.pdf); на кафедрі створено комісію з академічної 
доброчесності.
Зростанню культури академічної доброчесності сприяє комплекс профілактичних заходів: проведення постійної 
роз’яснювальної роботи із суб’єктами освітнього процесу; щорічні тижневі заходи з популяризації норм та 
принципів академічної доброчесності (напр., впродовж вересня-жовтня 2021 р. для всієї академічної спільноти 
університету, в.т.ч. для НПП, здобувачів, кураторів академічних груп проводилася серія вебінарів з обов’яковим 
зворотнім зв’язком у форматі квізів та кураторських годин (див. https://op.edu.ua/news/9534, 
https://sites.google.com/op.edu.ua/akademicheskaya-dodrochesnost), розробка інформаційних та методичних 
матеріалів з питань академічної доброчесності; викладання ОК «Академічна грамотність» , «Основи академічної 
доброчесності»; участь у тематичних семінарах здобувачів та викладачів  кафедри МВП (сертифікати, висвітлення 
на офіційних сторінках у соціальних мережах, на супровідному до ОП ресурсі).

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

В університеті постійно проводяться профілактичні роз’яснювальні й контрольні заходи щодо академічної 
доброчесності (див. https://sites.google.com/op.edu.ua/akademicheskaya-dodrochesnost).
У випадку порушення академічної доброчесності здобувач вищої освіти проходить процедуру повторного 
оцінювання контрольних заходів (модульної контрольної роботи, заліку, іспиту); повторного проходження 
відповідної освітньої компоненти ОП; повторної перевірки кваліфікаційної роботи, а за наявності негативних 
висновків етичної комісії – недопуск до захисту; позбавлення права включатися в рейтинг претендентів на 
отримання академічної стипендії, наданих університетом пільг з оплати навчання тощо.
Притягнень щодо порушень академічної доброчесності за цією ОП не було, проте траплялися поодинокі випадки 
повернення на доопрацювання реферативних та курсових робіт, перевірка яких виявляла граничні межі допустимих 
відсотків за показниками «Звіту подібності» під час перевірки онлайн-системою «StrikePlagiarism». Після 
доопрацювання та повторної перевірки роботи допускалися до захисту та були успішно захищені.

6. Людські ресурси

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

Добір науково-педагогічних кадрів здійснюється згідно з «Порядком проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 
в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2485) та за умови попереднього обговорення претендентів у трудовому 
колективі кафедри, зокрема щодо рівня наукової та професійної активності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти) та володіння державною мовою. До заяви претендента 
додаються анкета-резюме, список наукових праць, копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації 
протягом останніх п’яти років тощо. 
Під час конкурсного відбору враховуються особистий потенціал претендента, що виявляється у співбесіді із 
завідувачкою кафедри, колегами; його пропозиції та бачення щодо забезпечення дисциплін відповідної ОП. 
Рівень професіоналізму визначається на основі звіту про роботу за попередній період, участі викладачів у процесах 
забезпечення якості вищої освіти та за результатами опитування здобувачів вищої освіти. Конкурсний відбір 
проводиться на засадах відкритості, колегіальності, обґрунтованості та об’єктивності прийняття рішень. У процедурі 
конкурсного відбору беруть участь представники студентського самоврядування. 
Наразі ОП забезпечена: 3 докторами наук, професорами; 14 кандидатами наук, доцентами та 2 старшими 
викладачами.

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

На вебсайті університету є розділ для співпраці з роботодавцями (див. https://opu.ua/employers) щодо залучення їх 
до реалізації освітнього процесу  та подальшого працевлаштування випускників через сервісний відділ «Кар’єра-
Центр». 
Роботодавці заохочуються також через інструмент анкетування (див. https://opu.ua/quality/stakeholders) і завдяки 
участі у Ярмарках Кар'єри університету, конференціях, ознайомчих екскурсіях та ін. 
До освітнього процесу залучаються роботодавці, передусім установ, з якими укладено договори про співпрацю. 
Зокрема, див. супровідний ресурс https://sites.google.com/d/1bC0qF_-
HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1E6PHbBb3LU47PWuufOyt6YisrK-WEZOb/edit?pli=1.
Роботодавці беруть участь у розробці, обговоренні, рецензуванні ОП та навчальних планів (напр., Одеська міська 
рада, ТОВ «Чорноморська правова компанія»), беруть участь у засіданнях кафедри (напр., Одеська регіональна 
організація Національної спілки журналістів України, ТОВ «Амерго груп», громадська організація «Альтернатива») 
та ін. (див. протокол зас. каф. МВП № 5 від 10 грудня 2020 р., протокол №6 від 29 грудня 2021 р.).
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Роботодавці-практики плідно співпрацюють з кафедрою МВП і беруть активну участь в освітньому процесі. Так, 
напр., 2 квітня 2021 р. вiдбулася вiдкрита лекцiя для здобувачів та ПВС кафедри директора ТОВ «Чорноморська 
правова компанія», адвоката Мороз Аліни Анатоліївни (договір про співробітництво від 15 січня 2020 року) на тему 
«Визнання та виконання рiшень iноземних судiв». 
Активно долучаються до цього процесу і стейкголдери, які  є експертами-практиками. Зокрема, 10 березня 2021 року 
відбулася відкрита лекція доктора юридичних наук, професора, академіка Української Академії наук, завідувача 
кафедри галузевого права Херсонського державного університету, адвоката Ради адвокатів Одеської області, 
полковника міліції у відставці Саінчина Олександра Сергійовича на тему «Антикорупційне законодавство України. 
Сексуальні домагання під час роботи і навчання»; 28 квітня 2021 року відбулася відкрита лекція керуючої справами 
виконавчого апарату Одеської районної ради Одеської області Мельник Юлії Павлівни на тему «Місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації: національний та зарубіжний досвід» (див. 
https://sites.google.com/d/1bC0qF_-HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1E6PHbBb3LU47PWuufOyt6YisrK-
WEZOb/edit?pli=1).

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

Формами підвищення кваліфікації викладачів ОП є інституційна (очна, заочна, дистанційна), дуальна, на робочому 
місці, на виробництві тощо. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення 
кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо (див. 
https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master)
Тривалість, періодичність, обсяг, види та умови підвищення кваліфікації, в т. ч. і механізм їх оплати, визнання 
результатів підвищення кваліфікації визначено в «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників» (https://op.edu.ua/document/2518, 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/poryadok_pidvyshchennya_kvalifikaciyi_2020p_0.pdf). 
Викладачі ОП поглиблюють професійні знання в Центрі педагогічної майстерності (див. 
https://op.edu.ua/document/5839) (напр., Бабіна В.О., Татакі Д.Д.); в Центрі післядипломної освіти 
(https://op.edu.ua/education/postgraduate); у Центрі «Політех-Консалт» (див. https://op.edu.ua/quality/centers) – всі 
викладачі кафедри; на університетському семінарі «Дистанційні освітні технології» (напр., Кривдіна І.Б., Татакі 
Д.Д.) та ін. Також, викладачі мають можливість на базі інститутів університету проходити курси з вивчення 
іноземних мов (напр., Кубко В.П. в УПІ).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

У розділі 9 «Правил внутрішнього розпорядку ОНПУ» вказані основні форми заохочення викладацької 
майстерності (https://op.edu.ua/document/3695). У «Положенні про надання щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам Державного університету «Одеська політехніка» за сумлінну працю, зразкове виконання 
службових обов'язків» затверджено систему розвитку викладацької майстерності (див. 
https://op.edu.ua/document/9383). У «Процедурі соціальної підтримки здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2539) передбачено у тому числі надбавки за високі досягнення у науковій діяльності, за 
статті, опубліковані в періодичних наукових виданнях, зокрема, включених до бази SCOPUS. Одним з напрямків 
підвищення кваліфікації в університеті є програма «Педагогічна майстерність викладачів вищої школи» 
(https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master#), «Системи дистанційної освіти» (https://el.opu.ua/course/index.php?
categoryid=100).
Університет інформує та заохочує викладачів брати участь у численних міжнародних та вітчизняних проєктах та 
грантових програмах (https://op.edu.ua/staff), сприяє залученню НПП до міжнародних програм і грантів за 
стипендіальною програмою «Еразмус +». Університетом укладено угоди про співробітництво з багатьма провідними 
університетами країн світу, в тому числі, і такими, що мають споріднені ОП, зокрема, Берлінською школою 
економіки та права (Німеччина), Європейським університетом Кіпру (Кіпр), Університетом Країни Басків (Іспанія, 
Країна Басків), Університетом м. Гент (Бельгія) та ін.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові та матеріально-технічні ресурси і навчально-методичне забезпечення ОП, що гарантують досягнення 
визначених цілей та ПРН, регулюються планово-фінансовим відділом, бухгалтерією ЗВО та затверджуються 
ректором університету. Інформація про це представлена у звітах і публічних документах 
(https://op.edu.ua/about/reports/). Усі навчальні корпуси університету повністю зосереджені в одному місці. Це 
дозволяє здобувачам витрачати мінімальний час на переміщення. На невеликій відстані від університету 
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знаходяться гуртожитки, стадіон, майданчики для занять спортом та проведення відпочинку, палац культури, 
поліклініка тощо (більш детально у «Довідці про університет» (https://opu.ua/about/reference). 
Усі здобувачі та НПП мають відкритий доступ з власних корпоративних акаунтів з доменом op.edu.ua до ресурсів 
науково-технічної бібліотеки університету,  у якій функціонує 5 читальних залів, діє локальна мережа інтернету, є 
безкоштовний WI-FI (див. https://opu.ua/library) та дистанційного навчання завдяки платформам й інструментам 
Google та продуктам Microsoft Office 365, баз даних SCOPUS та WoS, репозитарію, електронних навчально-
методичних видань, де розміщено і методичне забезпечення ОП, що сприяє досягненню цілей та ПРН. Методичні 
кабінети кафедр, що забезпечують ОП, наповнені методичною, довідковою літературою та іншими виданнями. 

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

Освітнє середовище університету дозволяє повністю задовольняти потреби та інтереси здобувачів за ОП завдяки 
усій інфраструктурі: аудиторний фонд, Палац культури студентів, спортивні комплекси, бібліотека, комбінат 
громадського харчування,  СОСТ  «Чайка». Соціальну активність здобувачі вищої освіти виявляють у різноманітних 
конкурсах, акціях тощо (див. https://op.edu.ua/studies). Здійснюється підтримка студентських стартапів (див. 
https://www.facebook.com/mic.polin/?ref=page_internal).
Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти відбувається постійна комунікація безпосередньо з 
викладачами, завідувачкою кафедри, гарантом ОП, кураторами (відображено в щоденниках кураторів груп). В 
умовах карантину віртуальне консультування здійснюється за допомогою електронної пошти, месенджерів, 
допоміжного ресурсу кафедри та вебресурсу університету. Органи студентського самоврядування представляють 
інтереси здобувачів у відносинах з університетом (див. https://op.edu.ua/about/stud-municip). 
Соціальна підтримка забезпечується відповідно до  «Процедури про соціальну підтримку здобувачів вищої освіти та 
працівників» (див. https://op.edu.ua/document/2539), зокрема, здобувачам пільгових категорій надається 
гуртожиток, матеріальна допомога на проїзд, знижки на харчування тощо. Загалом, гуртожитком забезпечено всіх, 
хто того потребує і подає відповідну заявку. 
Здобувачі також мають можливість отримати пільгові путівки до СОСТ «Чайка» у рекреаційній зоні Кароліно-
Бугазу.

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

Безпечність освітнього середовища для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечена системою заходів, які 
регулює відділ охорони праці. Перед початком навчального року проводиться перевірка готовності приміщень 
університету до навчального року, дотримання норм протипожежної безпеки (https://op.edu.ua/node/2205). 
Відповідальні служби дбають про охорону праці в підрозділах, проводять інструктажі, заняття 
(https://op.edu.ua/document/2500). Здобувачі регулярно проходять медичний огляд у студентській поліклініці. Для 
надання першої медичної допомоги на кафедрі є аптечка та необхідні навички у викладачів. 
В університеті підтримується сприятливий психологічний клімат, норми якого прописані в «Кодексі професійної 
етики та поведінки працівників ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2436) та діють комісії з етики та управлінням 
конфліктами (https://opu.ua/about/et-com), (https://op.edu.ua/document/2776). З метою протидії булінгу чи інших 
форм насильства в університеті розроблено і введено в дію процедуру «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти 
та працівників» (див. https://opu.ua/document/2539). 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В університеті діє багаторівневий механізм освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти. З інформацією про нормативне підґрунтя діяльності університету, організацію 
освітнього процесу, зміст ОП та окремих її ОК, графік навчального процесу, розклад занять, стипендіальні рейтинги, 
академічну мобільність, конкурси та конференції здобувачі можуть ознайомитися на сайті (розділ «Студентам і 
аспірантам») (див. https://op.edu.ua/studies) та можливості працевлаштування (див. 
https://op.edu.ua/education/employment). Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти реалізується наданням 
соціальних стипендій (див. https://op.edu.ua/studies/rules), що регулюється «Правилами призначення призначення 
і виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам ОНПУ» (див. https://op.edu.ua/document/2504). На 
офіційних сторінках та в соцмережах ведуть активну просвітницьку роботу співробітники НТБ щодо можливості 
використання інформаційних послуг бібліотеки (пошук літератури, доступ до навчально-методичних матеріалів за 
ОП). Захист прав і інтересів, участь в громадському житті, в колегіальних органах управління університетом 
забезпечують органи студентського самоврядування (див. https://opu.ua/about/stud-municip). Моніторинг якості 
надання освітніх послуг, оцінка рівня соціального забезпечення здобувачів вищої освіти здійснюється через вебсайт 
та з допомогою анонімних опитувань інструментами Google. Так, результати опитування (червень 2021 р.) 
показують, що ефективність усіх механізмів підтримки здобувачів вищої освіти на 88% є задовільною та переважно 
задовільною (результати обговорені на зас. каф. МВП №11 від 17 червня 2021 р.). Комунікування проводиться через: 
соціальні мережі (див. https://www.facebook.com/onpu.odessa/); Telegram-чат, Telegram-канали університету; 
корпоративну пошту, віртуальне навчальне середовище; безпосередній зв'язок із співробітниками деканату, 
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завідувачкою кафедри, гарантом ОП, викладачами тощо. Активно діє інститут кураторства: куратори академічних 
груп ведуть систематичний діалог зі здобувачами вищої освіти, у тому числі здійснюють морально-психологічний 
супровід студентів, що потребують соціально-психологічної підтримки; діє й інститутська група соціально-
психологічної підтримки, створена в межах програми «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та 
працівників» (див. https://op.edu.ua/document/2539). Якість роботи деканату (див. https://op.edu.ua/ign/dekanat) 
(дотримання правил документообігу, робота з документами студентів, доброзичливість, оперативність у вирішенні 
питань, коректність спілкування тощо) інституту гуманітарних наук не викликає нарікань у здобувачів.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті створені умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами 
(https://op.edu.ua/about/persons-disabilities, https://op.edu.ua/education/handicapped). Зокрема, наказом №32 від 
24.09.2019 р. затверджено «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 
потребами у Одеському національному політехнічному університеті» (https://op.edu.ua/document/2486), де 
визначено дії працівників щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в університеті особам, що 
потребують допомоги, а також створення умов для якісного їх обслуговування працівниками університету. Також 
існує «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час 
перебування на території (в приміщеннях) ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2651). Здобувачі з малозабезпечених 
та багатодітних сімей одержують соціальну стипендію; здобувачі, що мають родину та дітей, забезпечуються 
кімнатою у сімейному гуртожитку. Вагітним здобувачкам залежно від стану здоров’я та молодим мамам, що 
народили і годують дітей, надається можливість вільного відвідування занять. Спеціальну допомогу в організації 
інклюзивного навчання здійснює група психолого-педагогічного супроводу 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/509-v.pdf), що забезпечує професійну допомогу в організації 
освітнього процесу, індивідуальних консультацій; соціально-психологічну підтримку тощо. 
Серед здобувачів на цій ОП є особи з інвалідністю, але без особливих освітніх потреб.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика та процедура врегулювання конфліктних ситуацій, включаючи пов'язані із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією, чітко визначені в «Антикорупційній програмі» (див. 
https://op.edu.ua/document/2433), «Плані заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державному 
університеті «Одеська Політехніка» на 2021-2023 роки» (див. https://op.edu.ua/document/8411) та «Кодексі 
професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» (ст. 8) (див. 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf), де увиразнено норми професійної етики, 
порядок і заходи щодо врегулювання конфліктних ситуацій. Запобігання та виявлення корупції регулюється 
нормативно-правовими актами університету  відповідно до законодавства України (див. 
https://op.edu.ua/about/pcc). Чинним є «Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в університеті» (див. 
https://op.edu.ua/document/2438) та загальні засади її діяльності (див. https://op.edu.ua/about/corruption-risk). 
Кожного навчального року викладачі підписують попередження про кримінальну відповідальність за корупційні дії.  
Інформування здобувачів щодо змісту вказаних Положень та Процедур проводиться на кураторських годинах на 
системній основі. 
З ініціативи керівництва університету проводяться анонімні опитування щодо виявлення випадків корупції під час 
навчального процесу.
Згідно з процедурою «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2539), для працівників та здобувачів під час освітнього процесу є не прийнятними будь-
які форми фізичного, сексуального та психічного насильства, приниження їх честі та гідності. 
Шляхи вирішення конфліктних ситуацій в Університеті прописані у вказівці «Про запровадження обліку 
повідомлень працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду» № 3-у від 06.02.2018 р. 
(https://op.edu.ua/document/2434). Здобувач вищої освіти має право звернутися до ректора, проректора, декана 
факультету зі скаргою стосовно тих чи інших конфліктних ситуацій. Процедура звернення регулюється 
«Положенням  про порядок проведення внутрішнього службового розслідування у ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennyz63.pdf, https://op.edu.ua/document/2620), 
який затверджено наказом  ректора від 2 грудня 2019 №63. 
На території університету розміщено «Скриньки довіри» для анонімного оскарження ситуацій, що мають ознаки 
корупційних дій.  Також інформація про прояви корупції може бути повідомлена: особисто за адресою: каб. №210 
адмінкорпусу, просп. Шевченка, 1, Одеса, Україна; за телефоном: (048) 705-85-01; електронним листом на адресу: 
anticor@op.edu.ua чи традиційною поштою (див. https://op.edu.ua/about/pcc).
Під час реалізації ОП випадків виникнення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними 
домаганнями, дискримінацією та корупцією) не встановлено.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

У внутрішній системі якості ключову роль для формування ОП, її моніторингу та перегляду відіграють документи: 
«Процедура з розроблення освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/3355); 
«Положення про Центр із забезпечення якості вищої освіти Державного Університету «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/8852), 
«Положення про Раду з якості освітньої діяльності Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/8817),
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/8818). 
Нині на вебсайті оприлюднені для громадського обговорення проєкти «Положення про розроблення, моніторинг, 
перегляд та оновлення освітньої програми» (https://op.edu.ua/document/9333) та «Процедура затвердження освітніх 
програм» (https://op.edu.ua/document/9335).

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

Періодичність перегляду та оновлення ОП встановлено «Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості Державного університету «Одеська політехніка» (див. https://op.edu.ua/document/8818). За результатами 
поточного моніторингу група забезпечення ОП щорічно оновлює зміст освітньої програми з урахуванням останніх 
досягнень у галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, потреб суспільства, ринку 
праці та пропозицій здобувачів, академічної спільноти та інших груп стейкголдерів. Зміни, внесені до ОП, 
зафіксовано у протоколах засідань кафедри МВП (напр., №2 від 17 вересня 2019 р., № 11 від 30 червня 2020 р., № 1 
від 27 серпня 2020 р., № 2 від 25 вересня 2020 р., № 5 від 10 грудня 2020 р.). Затверджує ОП Вчена рада 
університету. 
Прийняття Стандарту вищої освіти (наказ МОН України № 1002 від 04.08.2020 р.) зумовило ґрунтовний перегляд 
ОП у 2020 році: було внесено зміни у формулювання мети, більш конкретними стали цілі навчання та фокус 
програми, деталізовано особливості та відмінності програми, уточнено специфічні характеристики кадрового, 
матеріально-технічного та інформаційно-методичного забезпечення. Крім того, переглянуто список ОК циклу 
професійної підготовки та збільшено обсяг кредитів для деяких з них (Зовнішня політика країн Європи, Зовнішня 
політика країн АТР та ін.). Також змінилася структура НП: у вибіркову частину додано ОК загальної підготовки для 
набуття соціально-політичних, етико-психологічних та правових компетентностей, а також для поглиблення 
компетентностей з економічної та фінансової грамотності, безпечної діяльності та збереження довкілля. 
Відкореговані матриці співвідношень компетентностей та результатів навчання до освітніх компонент ОП 
відповідно до їхніх нових переліків. Таблицю 4.1 також було змінено з огляду на вищезазначене. 
За результатами останнього перегляду до ОП 2021 р. на основі проведеного моніторингу та поданих пропозицій 
стейкголдерів було введено ОК: ОЗ07 Академічна грамотність, ОП01 Вступ до фаху. 
Враховано пропозиції стейкголдерів: 
1) д.ю.н., професора, академіка Української академії наук, адвоката, зав. кафедри галузевого права Херсонського 
державного університету Саінчина О.С. про те, що ОК Правознавство, Політологія та Економічна теорія слід 
перемістити до циклу 1.1 дисциплін загальної підготовки, а  ОК Міжнародна інформація та комп'ютерні технології 
перемістити до циклу 1.2 дисциплін професійної підготовки, одночасно скоротивши її назву до Міжнародна 
інформація; 
2) Радника Посольства України в Турецькій Республіці Борейка А.М., про те, що уточнений фокус ОП потребує 
перенесення до циклу 1.2 дисциплін професійної підготовки ОК Дипломатична та консульська служба; 
3) директора Агенції регіонального розвитку Одеської області Шестакова А.І. щодо корегування назв ОК:  ОП13 
Міжкультурні комунікації, ОП19 Зовнішня політика Північної та Південної Америки, ОП20 Зовнішня політика країн 
Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету “Одеська 
політехніка”» (див. https://op.edu.ua/document/8818) моніторинг та періодичний перегляд ОП здійснюється 
щороку. 
Перегляд ОП зумовлено аналізом навчального середовища (оцінювань здобувачів вищої освіти та викладачів, якості 
матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, доступності і прозорості 
інформації та ін.), а також результатами моніторингу потреб здобувачів вищої освіти, побажань роботодавців, 
академічної спільноти, у тому числі споріднених кафедр, змін регламентів освітньої діяльності. Зокрема, залучення 
здобувачів до проведення процедур забезпечення якості відбувається через їх роботу у складі Ради з якості освітньої 
діяльності (див. https://op.edu.ua/about/eqb) та анонімного анкетування (див. 
https://op.edu.ua/quality/stakeholders)).  У процесі розробки та перегляду ОП брали участь здобувачки вищої освіти 
за першим (бакалаврським) рівнем Юлія Царюк  та Карина Смук (2018 рік вступу). 
За результатами перегляду ОП (прот. зас. каф. МВП протокол № 2 від 25 вересня 2020 р.) було внесено такі 
пропозиції здобувачів: 
- з метою оптимізації начального плану та забезпечення Стандарту вищої освіти кількість індивідуальних творчих 
завдань збільшена, а кількість курсових та реферативних робіт зменшена;
- додано до вибіркової частини ОК Міжнародний захист прав людини.
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Здобувачі також активно долучені до обговорення проєкту ОП на 2022 р.

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

Згідно з «Положенням про студентське самоврядування в ОНПУ» (https://drive.google.com/file/d/1-
IGGcFkC1sUiCpVw_eRsHsboD4GWLMlO/view) органи студентського самоврядування долучаються до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП. Саме через органи студентського самоврядування налагоджено систему 
ефективної комунікації здобувачів з викладацьким складом, деканатом та іншими структурними підрозділами ЗВО, 
представництва і захисту їх законних прав та інтересів в освітньому процесі. Представники студентського 
самоврядування беруть участь у засіданнях вчених рад університету та інституту (Ю. Царюк), конференції трудового 
колективу ЗВО (Е. Чебан), факультетської стипендіальної комісії та ін. 
(https://sites.google.com/d/1zZt_SMReiQ6vNc4vGg83xQwozrkaaO8X/p/1qXuzv-
awzgLq1C8NM2giBbyph0YWp0N4/edit). 
Зворотній зв’язок зі здобувачами забезпечується через: опитування; бесіди з гарантом та викладачами; анкетування 
щодо якості викладання дисциплін ОП та рівня практичної підготовки. Так, наприкінці кожного семестру 
проводиться анкетування щодо кожної ОК,  на засіданні кафедри обговорюється узагальнений звіт (напр., 
протоколи №11 від 17.06.2021, №6 від 29.12.2021). 
Отримана від здобувачів вищої освіти інформація є підґрунтям для перегляду ОП, насамперед щодо переліку ОК, 
компетентностей і результатів навчання, добору методів викладання та оцінювання. Так, у результаті зворотного 
зв’язку деякі часомісткі завдання було оптимізовано, збільшено кількість інтерактивних методів навчання, 
упорядковано критерії оцінювання окремих завдань.

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

Кафедра співпрацює та уклала договори про співпрацю з: ТОВ «Чорноморська правова компанія», Одеська 
регіональна організація Національної спілки журналістів України, Одеська районна рада Одеської області, ТОВ 
«Ескадра ВА», ТОВ «Амерго груп», ТОВ «Фемілі Брендс», ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту», 
Приватне підприємство «Аргентум тревел», Громадська організація «Альтернатива» та ін. Договорами 
передбачається й проведення виробничої та переддипломної практик на базі зазначених установ та організацій. 
Роботодавці залучені до процедур забезпечення якості ОП як з допомогою анкетування 
(https://op.edu.ua/quality/stakeholders) – за останніми оцінками роботодавців (2021 р.), знання та навички 
здобувачів є високими та достатніми (82,8%),  так і участі у обговоренні змісту ОП на засіданнях кафедри, 
методичних семінарів, під час проходження практики. 
Так, для удосконалення ОП 2021 року Ахмеров О.О.,  в.о. директора Департаменту комунальної власності Одеської 
міської Ради  запропонував здійснити рівномірний перерозподіл кредитів на вивчення ОК циклу дисциплін 
загальної підготовки Економічна теорія та Правознавство; Мороз А.А., директор ТОВ «Чорноморська правова 
компанія», запропонувала здійснити корегування формулювання РН1 доданої вибіркової ОК Міжнародний захист 
прав людини, а саме: «...уміти визначати найбільш ефективні засоби захисту прав людини на національному та 
міжнародному рівнях»  (див. протокол зас. каф. МВП № 5 від 10 грудня 2020 р.)  

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

Навчання за ОП започатковане у 2018 році, тому станом на цей час випускників ще немає. 
Ефективне проходження здобувачами практики, тісна співпраця з  роботодавцями (див. договори на супровідному 
до ОП ресурсі https://sites.google.com/d/1bC0qF_-
HxA9KqdnIb2orDSEeI8DK5DQC/p/1MJD4P0B4v3kgD61NE_bbMbnh0WZli4yC/edit?pli=1) дають можливість 
стверджувати про затребуваність випускників за цією ОП як на регіональному, так і національному рівнях.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Протягом здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості було виявлено: за відсутності Стандарту вищої 
освіти у ОП 2018 р. була присутня значна кількість економічних та правових освітніх компонент загального 
характеру, які певним чином розбалансовували політологічний характер ОП. Такий висновок викликав необхідність 
(за рекомендацією ЦЗЯВО) перегляду номенклатури освітніх компонент та внесення ґрунтовних змін в НП 2019 р., 
відображення їх у ОП того ж року в розділі «Перелік освітніх компонент». Також у 2020 році з'ясувалося, що наявна 
невідповідність форм атестації здобувачів вищої освіти, компетентностей та програмних результатів навчання, а 
також профілю ОП 2018 та 2019 років тому, що зазначено у прийнятому  Стандарті. У тому ж році було прийнято 
рішення в ОП 2018 року переглянути й перелік ОК з метою виконання такої вимоги Стандарту спеціальності як: 
«Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та фахових 
компетентностей за спеціальністю, що визначені Стандартом вищої освіти», бо наявна номенклатура дисциплін не 
дозволяла цього зробити. ЦЗЯВО та адміністрація університету проконсультувала групу забезпечення ОП щодо 
особливостей здійснення процедури внесення змін до ОП зазначених років з метою усунення вищезазначених 
недоліків. Крім того, ЦЗЯВО було рекомендовано перевірити перелік професійних кваліфікацій, що привело до його 
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уточнення та відображення в ОП 2020 та 2021 років (див. https://op.edu.ua/education/programs/bac-291-0).  
У ОП 2020 р. було враховано вимоги відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки 
кваліфікацій, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1341 (у ред. від 
02.07.2020), що встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів, магістрів та докторів філософїі; загальні 
компетентності; спеціальні компетентності; ПРН; перелік та обсяг ОК для опанування компетентностями ОП.
Стосовно освітньої діяльності з реалізації ОП, то основні поради ЦЗЯВО стосувалися залучення більшої кількості 
осіб як стейкголдерів, налагодження більш широких зв'язків з представниками вітчизняної академічної спільноти та 
опанування  процедурними механізмами додержання академічної доброчесності. Все вищезазначене було взято до 
уваги та відпрацьовано робочою групою ОП.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги гарантом програми та групою 
забезпечення під час удосконалення ОП. Так, вимоги Стандарту вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН 
України № 1002 від 04.08.2020 р.) було дотримано під час розробки ОП 2020 року (зокрема, відбулися уточнення 
мети, фокусу та опису освітньої програми, введення необхідної форми атестації, а також нових КП та РН). 
Акредитація цієї ОП проводиться вперше. Зауваження, які було висловлено експертами під час проходження 
акредитації інших ОП, стосувалися у тому числі неприпустимості ігнорування вимог стандартів спеціальностей 
щодо  форми атестації здобувачів вищої освіти для ОП, розроблених та введених в дію до моменту прийняття 
стандарту. Стандартом 291 спеціальності передбачений атестаційний екзамен як обов'язкова форма атестації. Тому в 
2020 році до НП і ОП 2018 та 2019 років було додано атестаційний екзамен.  А також приведений у відповідність до 
Стандарту профіль ОП. 
Взято до відома пропозиції НАЗЯВО щодо забезпечення якості освітнього процесу та врахування міжнародного і 
вітчизняного досвіду. Зокрема, у 2019 році проведено ґрунтовний аналіз змісту ОП провідних ЗВО України. Досвід 
формування переліку освітніх компонент було використано в процесі перегляду номенклатури ОК під час розробки 
освітньої програми зазначеного року. 
З урахуванням отриманих знань, досвіду розробки та акредитації інших ОП у 2020 та 2021 рр. було:
- удосконалено структурно-логічну схему ОП; 
- активізовано зворотній зв'язок зі здобувачами освіти через співпрацю зі студентським самоврядуванням і 
процедури регулярного анкетування, опитування, формальні і неформальні бесіди; 
- посилено зацікавленість викладачів у проходженні стажувань та підвищенні кваліфікації, отримання викладачами 
та здобувачами неформальної та інформальної освіти, їх участі у вебінарах, тренінгах, майстер-класах; 
- поліпшено систему популяризації академічної доброчесності; 
- у ОК змістовно акцентовані питання професійної етики та доброчесності, розвитку креативності та критичного 
мислення; 
- покращено навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, у тому числі в корпоративному 
віртуальному навчальному просторі. НПП було підготовлено нові навчальні посібники, затверджені Вченою радою 
університету, навчально-методичні комплекси дисциплін тощо.

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

У процедурах внутрішнього забезпечення якості освітньої програми представники академічної спільноти беруть 
безпосередню участь під час:
1) обговорень ОП з кафедрами-партнерами ЗВО (Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського 
«Харківським аерокосмічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Дніпровський 
національним університетом імені Олеся Гончара, Маріупольським  національним університетом);
2) комунікуванням з рецензентами ОП:  Л.A. Красножоном, доктором економічних наук, доцентом кафедри 
економіки, завідувачем кафедри економіки Університету Лойола (Новий Орлеан, США); Бадрі Начкебією, доктором 
історичних наук, директором Центру досліджень тероризму та політичного насилля  (Тбілісі, Грузія) та доктором 
Алі Абдалла Сагхіром – незалежним експертом з філософії та політики (Бейрут, Ліван);
3) обговорень змісту ОК на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в сучасному 
міжнародному просторі» (круглі столи);
4) комунікуванні з адміністрацією університету, деканатом, вченою радою університету та інституту, науково-
методичною радою університету та органами із забезпечення якості вищої освіти;
5) опитувань, що стосуються сучасних тенденцій розвитку освітнього простору (дистанційних технологій), методів 
навчання тощо;
6) взаємних відвідувань відкритих лекцій та аналізом якості викладання та змісту ОК ( напр., протокол зас. каф. 
МВП № 4 від 19 листопада 2020 р.).

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

До процедур реалізації політики у сфері якості залучаються усі структурні підрозділи університету та учасники 
освітнього процесу. Відповідальність за організацію і роботу СВЗЯВО несуть: ректор, проректори з науково-
педагогічної роботи, керівники структурних підрозділів – на університетському рівні; директори – на рівні 
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інститутів; завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, НПП – на рівні кафедр. Керівництво ЗВО відповідає за 
реалізацію політики у сфері якості, цілі та забезпечення умов її виконання, вдосконалення системи управління 
освітньою та науковою діяльністю. Структура СВЗЯВО складається з трьох рівнів: першого –  кафедр та академічної 
спільноти ЗВО (в т.ч. здобувачів вищої освіти всіх рівнів навчання); другого – інститутів, структурних підрозділів, 
що забезпечують організацію освітнього процесу, проводять наукову, науково-технічну, інноваційну та/або 
методичну діяльність; третього – Ради з якості освітньої діяльності (https://op.edu.ua/about/eqb) та Центру із 
забезпечення якості вищої освіти (https://op.edu.ua/quality/czjvo).
Контроль якості освітнього процесу здійснюється на рівні ректорату, інститутів та кафедр. Передбачено внутрішні 
аудити за дотриманням процедури з розроблення ОП. Керівники структурних підрозділів (кафедр) відповідають за 
виконання положень цієї процедури, а начальник Центру із забезпечення якості вищої освіти –  за її підтримку.  

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються нормативно-правовою базою освітньої діяльності:
- Законами України, Постановами КМУ, нормативно-правовими документами МОН України 
(https://op.edu.ua/education/normative_base) та університету:
- Статутом Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view);
- Правилами внутрішнього розпорядку (https://op.edu.ua/document/3695);
- Положенням про організацію освітнього процесу (https://op.edu.ua/document/9419);
- Колективним договором (https://op.edu.ua/staff/collective-agreement);
- Контрактом здобувача вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2565);
- Положенням про академічну доброчесність (https://op.edu.ua/document/2333);
- Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2304) та 
ін. 
Інформація про рівні та ступені вищої освіти доступна за посиланням: https://op.edu.ua/education/levels, про освітні 
програми – https://op.edu.ua/education/programs, про академічну мобільність – https://op.edu.ua/document/2501, 
про студентське самоврядування – https://drive.google.com/file/d/1-IGGcFkC1sUiCpVw_eRsHsboD4GWLMlO/view.
Публічна інформація надається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
З метою спрощення процедури оформлення запитів щодо публічної інформації на вебсайті університету створено 
електронну форму (https://opu.ua/about/community).

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

Адреса вебсторінки проєкту: https://op.edu.ua/quality/draft-programs;
https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/proj/291-0-
mizhnarodni_vidnosyny_suspilni_komunikaciyi_ta_regionalni_studiyi-proyekt-2021.pdf.
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення ОП:
https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/obgovorennya_proyektu_op_mizhnarodni_vidnosyny_suspilni_komun
ikaciyi_ta_regionalni_studiyi_2021.pdf

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

Освітньо-професійна програма: https://op.edu.ua/education/programs/bac-291-0; 
https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/291-
mizhnarodni_vidnosyny_suspilni_komunikaciyi_ta_regionalni_studiyi-2021.pdf.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОП містить чітко визначені цілі та програмні результати навчання, які узгоджені із місією та стратегією 
університету. 
Сильні сторони:
– залучення до навчання/викладання на ОП іноземних (Федеративна Республіка Німеччина, Сполучені Штати 
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Америки,  Ліванська Республіка, Республіка Туреччина, Французька Республіка, Республіка Грузія тощо) та 
вітчизняних фахівців у сфері міжнародних відносин сприяє формуванню професійної траєкторії майбутніх 
професіоналів;  
– зорієнтованість ОП на вивчення регіонів світу дає змогу охопити сучасні геополітичні вектори розвитку 
міжнародних відносин та відслідковувати їх взаємодію;
– на ОП створено якісний освітній простір для навчальної, наукової і дослідницької діяльності, який сприяє набуттю 
hard skills та розвитку soft skills здобувачів;
– завдяки укладеним договорам з державними структурами, громадськими організаціями, підприємствами різної 
форми власності тощо здобувачі мають широкі можливості для практичної підготовки та подальшого 
працевлаштування;
– завдяки постійному удосконаленню  академічної кваліфікації НПП, здобувачі активно долучаються до 
перспективних досліджень у  сфері міжнародних комунікацій з урахуванням специфіки зовнішньополітичної 
діяльності регіонів світу, що забезпечує їх конкурентоспроможність.  

Серед слабких сторін: 
– обмежена співпраця на ОП із закордонною академічною спільнотою;
– обмежена можливість академічної мобільності здобувачів вищої освіти та НПП;
– посередня інтеграція НПП на ОП як членів професійних об’єднань.

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

Перпективи розвитку ОП у найближчі роки:
- постійний моніторинг змісту ОП з урахуванням інноваційних світових практик та їх застосування в освітній 
діяльності; 
- зміцнення міжнародної інтеграції в європейський освітній простір активізацією академічної мобільності 
здобувачів вищої освіти і НПП;
-      систематичне удосконалення ОП, зокрема шляхом введення навчальних дисциплін, які викладаються 
іноземною мовою;
- створення бази випускників ОП, сприяння їх працевлаштуванню  (у тому числі завдяки вже впровадженій 
практиці активної співпраці з зовнішніми стейкголдерами), консультаційний супровід під час професійної 
діяльності; 
- забезпечення можливості здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Інформація про КЕП

ПІБ: Оборський Геннадій Олександрович

Дата: 10.02.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОП10 Міжнародні 
економічні відносини

навчальна 
дисципліна

ОП10_Міжнародні
_економічні_віднос

ини.pdf

TpwSYIsEffP62zX+c
zup+VBK2lEOSDHj/

6QQzW14uwk=

Notebook Acer Aspire 7720G
Програмне забезпечення: ОС 
Windows Vista Ultimate; Microsoft 
Office 365 – ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП11 Міжнародне 
публічне та приватне 
право

навчальна 
дисципліна

ОП11_Міжнар._пуб
лічне_та_приватн

е_право.pdf

hQimKgOVGcupk4C
gbWfrWY62zWGUdk

ZZV3c7Km6toQ8=

Notebook Dell Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП12 Міжнародна 
інформація

навчальна 
дисципліна

ОП12_Міжнародна
_інформація.pdf

xpz43atuD73puXjv8
6OY8Mlme75GHyrTv

BVIOpjIC9M=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1, 
комп’ютери – 12, телевізор 
широкоекранний – 1, кінотеатр – 
1.
Корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету).

ОП13 Міжкультурні 
комунікації

навчальна 
дисципліна

ОП13_Міжкультур
ні_комунікації.pdf

svUq3SUnzfogjKLq51
3vKK6T7uYFen/Hpx

x71uglGxk=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1, 
телевізор широкоекранний – 1, 
кінотеатр – 1.
Корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету).

ОП14 Регіональні 
системи міжнародних 
відносин

навчальна 
дисципліна

ОП14_Регіональні_
системи_міжнарод

них_відносин.pdf

WHh1YKp45eHou0+
IEueYlhqU0yxajkqM

w07pVobpE0s=

Notebook Dell Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП15 Зовнішня навчальна ОП15_ЗП_України. 2Ecpm6vZRc4Gh5D Notebook Acer Aspire 7720G



політика України дисципліна pdf Hu92QdClMaH2xYB
KOfzuJ997ieEk=

Програмне забезпечення: ОС 
Windows Vista Ultimate; Microsoft 
Office 365 – ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП16 Зовнішня 
політика країн Європи

навчальна 
дисципліна

ОП16_ЗПК_Європи
.pdf

x73QL0KiTkBx0OQc
FNSQMh3b0R8J3+
Um48YjILQqLX4=

ПЕОМ P4-3.0 2Gb; 80Gb; 17"
Windows XP; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

навчальна 
дисципліна

ОП17_ЗПК_АТР.pdf KTh6XN+5ObmSX7
hqnQqoZvLtih6rX0Z

3W9snKPWbBi0=

ПЕОМ P4-3.0 2Gb; 80Gb; 17"
Windows XP; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП18 Зовнішня 
політика країн 
Африки

навчальна 
дисципліна

ОП18_ЗПК_Африк
и.pdf

XMUV3xpw7NpvfKr
3ce+js3tDsOkhjbipG

oKCizMKhmg=

Notebook Acer Aspire 7720G
Програмне забезпечення: ОС 
Windows Vista Ultimate; Microsoft 
Office 365 – ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП19 Зовнішня 
політика країн 
Північної та Південної 
Америки

навчальна 
дисципліна

ОП19_ЗПК_Північн
._та_Півд._Амери

ки.pdf

p26u76gIv+DErpw/
QKfRrarU7bT6zpyoD

ViGDA7UbOg=

ПЕОМ P4-3.0 2Gb; 80Gb; 17"
Windows XP; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП20 Зовнішня 
політика країн 
Близького Сходу та 
Південно-Східної Азії

навчальна 
дисципліна

ОП20_ЗПК_Близ._
Сходу_та_Південн

о-Схід._Азії.pdf

OsGkdea6HtO7DnP
U4aPdfmyMzNHoicg

hava1cRrxZuA=

ПЕОМ P4-3.0 2Gb; 80Gb; 17"
Windows XP; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП21 Зовнішня 
політика країн 

навчальна 
дисципліна

ОП21_ЗПК_постра
д._простору.pdf

5JwUPmpIvpjMUcM
eMS0oEHW0hrUYgf

Notebook Acer Aspire 7720G
Програмне забезпечення: ОС 



пострадянського 
простору

U6BHYvXoDk9/Y= Windows Vista Ultimate; Microsoft 
Office 365 – ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

П01 Виробнича 
практика

практика П01_Виробнича_пр
актика.pdf

QHO5bwtxlZpchVbj5
6//DtcplFeThcVe4m

P5MxMpv1c=

МТЗ бази практики; 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google; для 
захисту - переносний 
мультимедійний проєктор та 
екран до нього – 1, телевізор 
широкоекранний – 1, кінотеатр – 
1.

П02 Переддипломна 
практика

практика П02_Переддипломн
а_практика.pdf

zCwzssfCHk9g2GNo
JkWAMGdB9GicG5S

VdIm2aXNCFKs=

МТЗ бази практики; 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google; для 
захисту - переносний 
мультимедійний проєктор та 
екран до нього – 1, телевізор 
широкоекранний – 1, кінотеатр – 
1.

А01 Атестаційний 
екзамен

підсумкова 
атестація

А01_Атестаційний
_екзамен.pdf

4lz4nqPHE7k5hhhs
mXy5YcE7tBAsYv1P/

WrZKIoMDqo=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1, 
Notebook Dell Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. 

ОП09 Міжнародні 
організації

навчальна 
дисципліна

ОП09_Міжнародні
_організації.pdf

f9hCYQMPZV6zYJSP
0HnI2A/bR0qwVw3

yJdE3G1ajNNE=

Notebook Dell Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП08 Правові 
системи сучасності

навчальна 
дисципліна

ОП08_Правові_сис
теми_сучасності.p

df

ATZtgHft9ypN1lxnix
X4GoAfAMk59dsvH

uyiJBlOIik=

Notebook Dell Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП07 Дипломатична 
та консульська служба

навчальна 
дисципліна

ОП07_Дипломатич
на_та_консульськ

а_служба.pdf

WGagtkFNc2hYlYEg
Sk4hQMhYC7xm9dY

1EFAff4Wtpzc=

ПЕОМ P4-3.0 2Gb; 80Gb; 17"
Windows XP; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП06 Переговорний 
процес у міжнародних 

навчальна 
дисципліна

ОП06_Переговорни
й_процес_у_міжна

3pWmvkwrnl2wO5J
NSpIMwnR9hAGtBF

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1, 



відносинах р._відносинах.pdf kOjBVs6+uKLbM= комп’ютери – 12, телевізор 
широкоекранний – 1, кінотеатр – 
1
Корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету).

ОЗ01 Англійська мова 
1-7

навчальна 
дисципліна

ОЗ01_Англійська_м
ова_1_7.pdf

/bE9VRVoOgRklR+
KzWXTLkiuC/nbrxo

1crbonmt5mhA=

Notebook Dell Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОЗ02 Іноземна мова 
(Німецька мова 1) 1-7

навчальна 
дисципліна

ОЗ02_Німецька_мо
ва_1_7.pdf

jgcBWqRAmmBkT3
wVrBR33MXpCJ+E5
emdHPvNnSNDu48

=

ПЕОМ P4-3.0 2Gb; 80Gb; 17"
Windows XP; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОЗ02 Іноземна мова 
(Іспанська мова 1) 1-7

навчальна 
дисципліна

ОЗ02_Іспанська 
мова_1_7.pdf

wW0U6f94wTEaU1a
LhSbTTPA3EBHl8Hl

AsDLkOosyTds=

ПЕОМ P4-3.0 2Gb; 80Gb; 17"
Windows XP; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОЗ02 Іноземна мова 
(Польська мова 1) 1-7

навчальна 
дисципліна

ОЗ02_Польська_мо
ва_1_7.pdf

xiOImWUgwdVVUvb
T4MSrlAdhWtGbdOv

fTAxE2RoOkAY=

ПЕОМ P4-3.0 2Gb; 80Gb; 17"
Windows XP; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОЗ03 Політологія навчальна 
дисципліна

ОЗ03_Політологія.
pdf

A8cXDZc+BwCvyON
ySKoALbFw7DFNJk

6CUTzrZgdlaAk=

Notebook Dell Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОЗ04 Економічна 
теорія

навчальна 
дисципліна

ОЗ04_Економічна_
теорія.pdf

Ghw+tp3GGKGmPv
Bei+5jduioIuqUA/m

X4vP/CcoRS8A=

ПЕОМ P4-3.0 2Gb; 80Gb; 17"
Windows XP; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 



університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОЗ05 Правознавство навчальна 
дисципліна

ОЗ05_Правознавст
во.pdf

nUmWsd4uE3SmO
WqrL2vhQjeP2/E/F/

Z0e5aS7lmmbNI=

Notebook Acer Aspire 7720G
Програмне забезпечення: ОС 
Windows Vista Ultimate; Microsoft 
Office 365 – ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

А02 Кваліфікаційна 
робота

підсумкова 
атестація

А02_Кваліфікаційн
а_робота.pdf

fXMT9xtAp5mQ13N
5D1XqoikK5/+f546h

zsQslWYCC00=

Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету). Корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. 
Для захисту - переносний 
мультимедійний проєктор та 
екран до нього – 1, Notebook Dell 
Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка". 

ОЗ06 Історія України 
та української 
культури

навчальна 
дисципліна

ОЗ06_Історія_Укр
аїни_та_українськ

ої_культури.pdf

J5qdzhJ+KZk1EMgD
TD1A3I9HakbMbfVS

PtR3vcYXgOU=

Notebook Acer Aspire 7720G
Програмне забезпечення: ОС 
Windows Vista Ultimate; Microsoft 
Office 365 – ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОЗ08 Філософія навчальна 
дисципліна

ОЗ08_Філософія.pdf OBbSte3Q1hS/JEZ6
moKNc8epgWbciesN

C2mTO3TspSU=

Notebook Acer Aspire 7720G
Програмне забезпечення: ОС 
Windows Vista Ultimate; Microsoft 
Office 365 – ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОЗ09 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОЗ09_Українська_
мова_за_професійн
им_спрямуванням.

pdf

JFpUWqbxEjUZ4YC
RnZKDLe2o97OmX7

//dWr+B2iUJdk=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1.
Корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету).

ОП01 Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

ОП01_Вступ_до_ф
аху.pdf

fWTF9oYKrtdIBXV
W2cDJh8P6s52Bduv

Notebook Dell Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 



+QexSomNiqVE= ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП02 Історія 
міжнародних відносин 
1-2

навчальна 
дисципліна

ОП02_Історія_між
народних_відносин

_1_2.pdf

N+KNP3QIaLsk6Lnlj
6rFfKOIkKJnrw1Hi1S

EuDvpJO8=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1, 
комп’ютери – 12, телевізор 
широкоекранний – 1, кінотеатр – 
1
Корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету).

ОП03 Країнознавство навчальна 
дисципліна

ОП03_Країнознавс
тво.pdf

dNndeCU/YbNrL9w
UKcutakrDnICphoN

/xBq0u1SWoLU=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1, 
комп’ютери – 12, телевізор 
широкоекранний – 1, кінотеатр – 
1
Корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету).

ОП04 Теорія 
міжнародних відносин

навчальна 
дисципліна

ОП04_Теорія_міжн
ародних_відносин.p

df

uiMrY0Jn6JrEJmIH
MgUb1356mc3vmZyf

pshFUH34ZpM=

Notebook Acer Aspire 7720G
Програмне забезпечення: ОС 
Windows Vista Ultimate; Microsoft 
Office 365 – ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОП05 Суспільні 
комунікації в 
регіоналістиці

навчальна 
дисципліна

ОП05_Суспільні_ко
мунікації_в_регіон

алістиці.pdf

I5Q22i+ejcDj8bn6uI
8OMOFZ4BVd8p8Y

9iR/KiIbjyU=

Notebook Dell Inspiron 3531
Windows 8; Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету).

ОЗ07 Академічна 
грамотність

навчальна 
дисципліна

ОЗ07_Академічна_
грамотність.pdf

CcyOeuFSW/RViVz3
vyZWzK1W0jwdqDB

9KAbCtS3gl5k=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1
Корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету).

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



 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

386630 Слободцова 
Ірина 
Віталіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014284, 
виданий 

10.04.2002

30 ОЗ02 Іноземна 
мова 
(Німецька 
мова 1) 1-7

Навчально-методичні 
матеріали:
Основи лексикології: 
практикум  для 
здобувачів вищої 
освіти з філологічних  
спеціальностей Одеса: 
ОНПУ, 2020. 45 с.
Публікації у Scopus:
Dombrovan T., Mitina 
O., Slobodtsova I. 
Studying Languages 
Remotely: Refections 
on Challenges Posed by 
Distance Learning. In: 
Advances in Economics, 
Business and 
Management Research. 
Vol. 170. Proceedings of 
the International 
Conference on 
Economics, Law and 
Education research 
(ELER 2021). Atlantis 
Press. 2021/03/22. PP. 
193-198 SCOPUS 
http://doi.org/10.2991/
aebmr.k.210320.034 
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Димирова О.П., 
Слободцова И.В. 
Структура кореня та 
його функціонування 
у 
середньоверхньонімец
ькій мові. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
філологічної науки: 
сучасні наукові 
дискусії». Одеса: 
Міжнародний 
гуманітарний 
університет. 2019.  
С.38-41.
- Слободцова І.В., 
Панчук Л.В. 
Проблеми організації 
самостійної роботи 
студентів. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
філологічної науки: 
сучасні наукові 
дискусії». Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія.  № 37. Том 
2. 2019. С.141-144.
- Slobodtsova I.W. 
Angewandte 
Germanistik als 



Notwendigkeit. 
Актуальні проблеми 
філологічної науки: 
Сучасні наукові 
дискусії. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. МГУ. 
Факультет лінгвістики 
та перекладу.  Одеса, 
2018.
Підвищення 
кваліфікації:
Підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі іноземних 
мов Одеської 
національної академії 
харчових технологій 
за програмою 
стажування науково-
педагогічного 
працівника без 
відриву від основного 
міста роботи. Одеса, 
25.03.2019-25.04.2019.
Практична робота:
Директор 
лінгвістичного центру 
«НІМАНГ» (2002-
2021)
Відповідальний 
екзаменатор TestDaF-
Zentrum (2007-2021), 
ліцензія TestDaF-
Zentrum (м. Хаген, 
Німеччина)
Відповідність п.п. 1, 4, 
8, 10 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386308 Бабіна 
Валентина 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

091401 
Системи 

управління і 
автоматики, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026164, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

доцента AД 
001631, 

виданий 
18.12.2018

7 ОП14 
Регіональні 
системи 
міжнародних 
відносин

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Регіональні системи 
міжнародних 
відносин» : для 
здобувачів вищо. 
освіти спец. 291 
«Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії». Укл. В.О. 
Бабіна, І.М. Чістякова, 
І.В. Кудлай, Д.Д. 
Татакі, В.В. Гайтан, 
В.В. Латишева ; Одес. 
нац. політехн. ун-т. 
Одеса, 2020. 120 с.
- Методичні вказівки 
до написання курсової 
роботи з дисципліни 
«Регіональні системи 
міжнародних 
відносин» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. Уклад. В.О. 
Бабіна ; Держ. ун-т 
«Одес. політехніка». 
Одеса, 2021. 35 с.
- Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Регіональні системи 



міжнародних 
відносин» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії ІІІ 
курсу V семестру. Укл.:                      
В. О. Бабіна, І. В. 
Кудлай. Одеса: ОНПУ, 
2020. 10 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти при підготовці 
до лекційних занять з 
дисципліни 
«Регіональні системи 
міжнародних 
відносин» 
спеціальності 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії ІІІ 
курсу V семестру. Укл.: 
В.О. Бабіна, І.В. 
Кудлай Одеса: ОНПУ, 
2020. 11 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти при підготовці 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Регіональні системи 
міжнародних 
відносин» 
спеціальності 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії ІІІ 
курсу V семестру. Укл.: 
В. О. Бабіна, І. В. 
Кудлай. Одеса: ОНПУ, 
2020.  9 с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
Політологія: 
навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей вищих 
закладів освіти. О.С. 
Білоусов, В.О. Бабіна, 
І.Б. Кривдіна, Т.М. 
Чістякова, В.В. 
Латишева, Д.Д. Татакі, 
Б.Г. Шевченко, Т.О. 
Чернов. Київ: 
Каравелла, 2019. 168 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Бабіна В.О., 
Миргородська О. 
Міжнародна 
інтеграція у світовій 
політиці через призму 
інтеграційних теорій. 
Політичні 
трансформації 
сучасного суспільства:  
колективна 
монографія,   
присвячується 100-
річчю Полтавської 
державної аграрної 



академії Полтава, 10 
лютого 2021 р.  за 
наук. редакцією Т. 
Шаравари. Київ : 
Видавництво Ліра-К, 
2021. 216 с. С.178-184.
- Бабіна О.В. Зміна 
системи міжнародних 
відносин у контексті 
нових геополітичних 
викликів.  Політикус: 
Науковий журнал. 
Одеса, 2017. №2. С.54-
57. 
- Бабіна В.О. 
Впровадження в 
Україні 
демократичних 
принципів 
міжнародного 
суспільства 
політологічного 
рекламування як 
потреба часу. 
Науковий вісник 
РДГУ «Панорама 
політологічних 
студій». Рівне, РДГУ.  
2016. №14. С.170-175.
Публікації в інших 
виданнях:
- Бабіна В.О., 
Шевченко Б.Г. 
Тенденції розвитку 
громадянського 
суспільства і правової 
держави в умовах 
глобалізації. 
Матеріали ХІ 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції «Сучасні 
виклики і актуальні 
проблеми науки, 
освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути». 
Київ: Наукова 
платформа Open 
Science Laboratory, 
Київ 11 грудня 2020 р. 
С. 662-665.
- Бабіна В.О. Історія 
становлення 
концепції екологічної 
безпеки країн Азії на 
прикладі Японії. 
Матеріали V 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції 
«проблеми цивільного 
захисту населення та 
безпеки 
життєдіяльності: 
сучасні реалії 
України». Київ: 
Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова, 30 
квітня 2019 р.  С. 14-15.  
- Бабіна В.О., Борісов 
В. Проблеми 
реформування ООН. 
Історичний досвід та 
сучасність: Матеріали 
XXV наукової 
конференції 
здобувачів вищої 



освіти. Відп. ред. В.М. 
Букач.  Вип. 36. Одеса: 
ПНПУ, 2019. С. 3-4.
Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-68 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Дотримання етики у 
процесі досягнення 
політичного 
лідерства» (довідка № 
02-123 від 03.12.2021 
р.). Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19 р. - 
17.10.19 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-586 
від 18.10.2019 р.) (3 
кредити ECTS).
Відповідність п.п. 1, 3, 
4, 11, 12, 14, 19 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності

386299 Білоусов 
Олександр 
Сергійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2006, 

10 ОП13 
Міжкультурні 
комунікації

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжкультурні 
комунікації: культура і 
влада» для здобувачів 
вищої освіти  
спеціальності 291 



спеціальність: 
030402 

Мiжнародне 
право, Диплом 
доктора наук 
ДД 005284, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050866, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044291, 
виданий 

29.09.2015

«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії». 
Укл. Чістякова І.М., 
Білоусов О.С., Кудлай 
І.В., Бабіна В.О., 
Моісеєва Т.М., 
Латишева В.В., Одеса: 
ДУ «Одеська 
політехніка», 2021. 
219 с.
- Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Міжкультурні 
комунікації: культура і 
влада» для здобувачів 
вищої освіти 
спеціальності 291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання ІІІ курсу V 
семестру. Укл.: 
Білоусов О.С., Кудлай 
І.В. Одеса: ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 15 
с.
- Методичні 
рекомендації з 
написання 
реферативних робіт та 
їх тематика з 
дисципліни 
«Міжкультурні 
комунікації: культура і 
влада» для здобувачів 
вищої освіти 
спеціальності 291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання ІІІ курсу V 
семестру. Укл.: Кудлай 
І.В., Білоусов О.С. 
Одеса: ДУ «Одеська 
політехніка», 2021. 10 
с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
Культура і влада: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
Оборський Г.О., 
Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., Кудлай 
І.В., Озернюк Г.В., 
Татакі Д.Д., Шевченко 
Б.Г., Білоусов О.С., 
Волкова                                                                                                                                                                                                          
І.В., Чернов Т.О., 
Мікуліна Т.В. К.: 
Каравела, 2020. 148 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Білоусов О.С. 
Ромофобія як форма 
ксенофобії: кейс 
Угорщини. Держава і 
право: Збірник 



наукових праць. 
Юридичні і політичні 
науки. Випуск 87 / Ін-
т держави і права 
імені В.М. Корецького 
НАН України. Київ: 
Вид-во «Юридична 
думка», 2020. С. 466-
474.
- Білоусов О.С. 
Парадокси сучасного 
інформаційно-
комунікативного 
світу. Політикус: 
науковий журнал.  
Вип.5/6. Одеса: 
ПНПУ, 2018. С.40-45.
- Білоусов О.С. 
Процеси масовізації 
як своєрідність 
сучасної 
інформаційно-
технологічної епохи. 
Актуальні проблеми 
політики. – Одеса, 
2018. Вип. 61. С. 46-55.
Публікації в інших 
виданнях:
- Білоусов О.С. 
Проблема 
міжкультурної 
комунікації в 
сучасному 
інформаційному 
суспільстві. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.111-
112.
- Білоусов О.С., Смук 
К.    Соціальний лад, 
як лад політичний та 
проблема філософії 
права.  Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.110-
111.
Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Становлення та 
розвиток 
міжкультурних 
комунікацій» (довідка 
№ 02-122 від 
03.12.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 



(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS).

386299 Білоусов 
Олександр 
Сергійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
доктора наук 
ДД 005284, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050866, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044291, 
виданий 

29.09.2015

10 ОП21 
Зовнішня 
політика країн 
пострадянсько
го простору

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн пострадянського 
простору» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання. Укл.: 
Чістякова І. М., 
Білоусов О. С., Кудлай 
І. В., Гайтан В. В., 
Моісеєва Т. М.  Одеса: 
ДУ «Одеська 
політехніка», 2021. 
225 с.
- Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн пострадянського 
простору» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання / Укл.: 
Білоусов О. С., Кудлай 
І. В. Одеса: ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 14 
с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
Політологія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей вищих 
закладів освіти. О.С. 
Білоусов, В.О. Бабіна, 
І.Б. Кривдіна, Т.М. 
Моісеєва, І.М. 
Чістякова, В.В. 
Латишева, Д.Д. Татакі, 
Б.Г. Шевченко,Т.О. 
Чернов.  Київ: 
Каравела, 2019. 168 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Білоусов О.С. 
Ромофобія як форма 
ксенофобії: кейс 
Угорщини. Держава і 
право: Збірник 
наукових праць. 
Юридичні і політичні 
науки. Випуск 87.  Ін-т 
держави і права імені 
В.М. Корецького НАН 
України. Київ: Вид-во 
«Юридична думка», 
2020. С.466-474.
- Білоусов О.С. 
Парадокси сучасного 



інформаційно-
комунікативного 
світу. Політикус: 
науковий журнал. 
Вип.5/6.  Одеса: 
ПНПУ, 2018. С.40-45.
- Білоусов О.С. 
Процеси масовізації 
як своєрідність 
сучасної 
інформаційно-
технологічної епохи. 
Актуальні проблеми 
політики. Одеса, 2018. 
Вип. 61. С. 46-55.
Публікації в інших 
виданнях:
- Bilousov Olexandr.   
Helsinki Act on 
Security and 
Cooperation in Europe: 
History, Content and 
Significance for World 
Development. Україна 
у сучасному 
міжнародному 
просторі: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Одеса, 16-18 
червня 2021 р. Київ, 
2021. С.13-14.
- Білоусов О.С. 
Проблема 
міжкультурної 
комунікації в 
сучасному 
інформаційному 
суспільстві. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020.  С.111-
112.
- Білоусов О.С., Гарнік 
О. Аналіз правового 
регулювання 
забезпечення права на 
мирні зібрання в 
Україні. Актуальні 
питання державно-
правового розвитку 
України: Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (26-28 
червня 2019 р., м. 
Одеса). Київ: 
Видавництво 
«Каравела», 2019. 
С.13-16.
- Білоусов О.С. 
Громадсько-політичні 
практики як форма 
накопичення 
активістських 
ресурсів. Актуальні 
питання державно-
правового розвитку 
сучасної України: 
Матеріали III 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої 100-літтю 
ОНПУ (25-27 червня 
2018 р., м. Одеса). 



Київ: Каравела, 2018.  
C.93-96.
Практична робота:
Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою): Договір 
№ 02/10-18 від 2 
жовтня 2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-68 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 15.05.2018 р. – 
15.06.2018 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та світі» 
(довідка № 01-13-589 
від 18.10.2019 р.) (3,0 
кредити ECTS).

386299 Білоусов 
Олександр 
Сергійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
доктора наук 
ДД 005284, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050866, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 

10 ОП12 
Міжнародна 
інформація

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжнародна 
інформація» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносин, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії». Укл. Чістякова 
І.М., Білоусов О.С., 
Кудлай І.В.; Держ. ун-
т «Одес. політехніка».  
Одеса, 2021. 222 с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжнародна 
інформація» для 
студентів 
спеціальності 291 
Міжнародні відносин, 
суспільні комунікації 
та регіональні студії. 



044291, 
виданий 

29.09.2015

Укл.: Чістякова І.М., 
Кудлай І.В., Гайтан 
В.В., Шевченко Т.В., 
Білоусов О.С., 
Воробйова Г.В., Бабіна 
В.О.  Одеса: ОНПУ, 
2020. 227 с. / КЛ11432 
08.07.2020, №7499-
РС-2020.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжнародна 
інформація та 
комп’ютерні 
технології» для 
здобувачів вищої 
освіти  спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії». 
Укл. Чістякова І. М., 
Білоусов О. С., Кудлай 
І. В., Бабіна В. О., 
Гайтан В. В. Одеса: ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 157 
с.
- Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Міжнародна 
інформація та 
комп’ютерні 
технології» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання. Укл.: 
Білоусов О.С., Кудлай 
І.В. Одеса: ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 11 
с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти при підготовці 
до лекційних занять з 
дисципліни 
«Міжнародна 
інформація та 
комп’ютерні 
технології» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання. Укл.: 
Кудлай І.В., Білоусов 
О.С. Одеса: ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 11 
с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Міжнародна 
інформація та 
комп’ютерні 
технології» для 
здобувачів вищої 



освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання / Укл.: 
Кудлай І.В., Білоусов 
О.С. Одеса: ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 9 с.

Публікації у фахових 
виданнях України:
- Білоусов О.С. 
Міжнародна практика 
правового захисту 
приватної та публічної 
інформації. Наукові 
перспективи. Київ, 
2021. Вип. № 7 (13). С. 
181-190.
- Білоусов О.С. 
Політико-правове 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки: світовий 
досвід та міжнародні 
конфлікти. Науковий 
вісник. Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Історія. Філософія. 
Політологія: зб. наук. 
праць. Одеса: Фенікс, 
2018. Вип. № 15. С.86-
90.
-  Білоусов О.С. 
Парадокси сучасного 
інформаційно-
комунікативного 
світу. Політикус: 
науковий журнал.  
Вип.5/6. Одеса: 
ПНПУ, 2018. С.40-45.
- Білоусов О.С. 
Процеси масовізації 
як своєрідність 
сучасної 
інформаційно-
технологічної епохи. 
Актуальні проблеми 
політики. Одеса, 2018. 
– Вип. 61. С. 46-55.
Публікації в інших 
виданнях:
- Білоусов О.С. 
Проблема 
міжкультурної 
комунікації в 
сучасному 
інформаційному 
суспільстві. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020.  С.111-
112.
- Білоусов О.С., 
Чернов Т.О.  Сучасні 
інформаційні 
технології в 
навчальному процесі 
вищої школи. 
Актуальні питання 
державно-правого 



розвитку України: 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.124-
127.
- Білоусов О.С. 
Міжнародне політико-
правове 
співробітництво у 
подоланні «цифрової 
нерівності». Актуальні 
питання державно–
правового розвитку 
України: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті нашого друга 
та колеги Сергія 
Харлампійовича 
Яворського (21-23 
червня 2017 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2017. С. 122-
126.
Практична робота:
Науковий консультант  
теми науково-
дослідної роботи 
кафедри міжнародних 
відносин та права 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету  
«Україна в 
Євроінтеграційному 
процесі: правові, 
політичні, 
інформаційні 
проблеми» (номер 
держреєстрації  202-
87, 0121U111681).
Договір № 08/10-18 
від 08 жовтня 2018 р. 
Зміст наукових 
консультацій: 
"Джерельна база 
міжнародного 
морського права"; 
"Кодифікація 
морського права", 
"Міжнародний 
трибунал з морського 
права". Договір № 
02/10-18 від 02 
жовтня 2018 р. Зміст 
наукових 
консультацій: 
"Імплементація 
законодавства ЄС"; 
"Консультування з 
питань проходження 
етапів Євроінтеграції".
Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 



політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-68 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 15.05.18 р. – 
15.06.18 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-589 
від 18.10.2019 р.) (3,0 
кредити ECTS).
Відповідність п.п. 1, 3, 
4, 5, 8, 11, 12 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386323 Озернюк 
Ганна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 066329, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента AД 
001994, 
виданий 

05.03.2019

14 ОП11 
Міжнародне 
публічне та 
приватне 
право

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжнародне 
публічне та приватне 
право» : для 
здобувачів вищ. освіти 
ІІІ та ІV курсу спец. 
291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. Укл. І.М. 
Чістякова, Г.В. 
Озернюк, Т.В. 
Шевченко, І.Б. 
Кривдіна ; Держ. ун-т 
«Одес. політехніка». 
Одеса, 2021. 376 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
складання іспиту з 
дисципліни 
«Міжнародне 
публічне та приватне 
право» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. Уклад. І.М. 
Чістякова, Г.В. 
Озернюк, Т.В. 
Шевченко ; Держ. ун-т 
«Одес. політехніка». 
Одеса, 2021. 19 с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
європейського права 
та ідейні засади 
європейської 
політичної інтеграції» 
: для здобувачів вищ. 



освіти ІІІ курсу спец. 
291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. Укл. І.М. 
Чістякова, Г.В. 
Озернюк, Т.В. 
Шевченко, І.Б. 
Кривдіна ; Держ. ун-т 
«Одес. політехніка». 
Одеса, 2021. 186 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
Озернюк Г.В., Мороз 
А.А. Процесуальні 
особливості розгляду 
справ 
євроомбудсменом. 
Приватне та публічне 
право. 2021. №4. С.46-
52.
Озернюк Г.В. 
Регламентація судово-
медичної експертизи в 
Україні та окремих 
країнах Європи. 
Судова та слідча 
практика в Україні. 
2018. №6. С. 11-15.
Озернюк Г.В. 
Міжнародно-правове 
регулювання 
страхових 
правовідносин у 
країнах 
Європейського Союзу. 
Альманах 
міжнародного права. 
Вип. 15. 2017.  С. 58-
64.
Публікації в інших 
виданнях:
- Озернюк Г.В. 
Правове регулювання 
проведення судових 
засідань в режимі 
відеоконференції за 
законодавством 
Європейського Союзу. 
ScienceRise: Juridical 
Science. №1(11), 2020.  
P. 24-28.
- Озернюк Г.В. 
National health systems 
in EU. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ. 
Каравела, 2020. С.45-
46.
Ozernuk G. Private 
health insurance in 
Еurope. Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 26 
жов. 2018 р. Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2018.  
С.287.



- Ozernuk A.V. 
International insurance 
law. Urgent problems of 
law on the modern 
stage of statehood 
development.  Lublin, 
Republic of Poland.  
October 20-21, 2017. 
Riga: Baltija 
Publishing, 2017. 
P.252-254.
Підвищення 
кваліфікації:
підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19 р. - 
17.10.19 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-587 
від 18.10.2019 р.) (3 
кредити ECTS).
Практична робота:
Заняття адвокатською 
діяльністю з 2011 р., 
свідоцтво на право 
заняття адвокатською 
діяльністю № 2086 
від 23.09.2011 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю. 
Самозайнята особа, 
адвокат з 2011 р.

386323 Озернюк 
Ганна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 066329, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента AД 
001994, 
виданий 

05.03.2019

14 ОП08 Правові 
системи 
сучасності

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Конспект лекцій з 
дисципліни «Правові 
системи сучасності» : 
для здобувачів вищ. 
освіти ІІ курсу спец. 
291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. / І.М. Чістякова, 
Г.В. Озернюк, Т.В. 
Шевченко, І.Б. 
Кривдіна ; Держ. ун-т 
«Одес. політехніка». 
Одеса, 2021. 163 с.
- Методичні вказівки 
до написання курсової 
роботи з дисципліни 
«Правові системи 
сучасності» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. / уклад. Г.В. 
Озернюк, Т.В. 
Шевченко ; Держ. ун-т 
«Одес. політехніка». 
Одеса, 2021. 35 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
складання іспиту з 
дисципліни «Правові 
системи сучасності» : 
для здобувачів вищ. 
освіти спец. 291 
«Міжнарод. 



відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. / уклад. І.М. 
Чістякова, Г.В. 
Озернюк, Т. В. 
Шевченко ; Держ. ун-т 
«Одес. політехніка». 
Одеса, 2021. 12 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Історичний розвиток 
правового 
регулювання 
трансплантації в 
офтальмології. 
Офтальмологічний 
журнал. №4(483). 
2018. С. 59-65 
(SCOPUS).
- Озернюк Г.В. 
Міжнародні 
організації як суб’єкти 
страхових 
правовідносин. 
Альманах 
міжнародного права. 
2017. №16. С.11-18. 
- Озернюк Г.В. 
Державні органи як 
суб'єкти регулювання 
страхових 
правовідносин в 
Азіатсько-
Тихоокеанському 
регіоні. Науково-
виробничий журнал 
"Держава та Регіони. 
Серія Право" 
№3(57)/2017. С. 9-13.
- Озернюк Г.В. 
Порівняльно-
правовий аналіз 
історичних витоків 
походження судово-
медичної експертизи в 
Україні та в окремих 
країнах Європи і 
Стародавнього Сходу. 
Науковий вісник 
херсонського 
державного 
університету. Серія: 
Юридичні науки. 2017 
р. Випуск 6 Том 3. С. 
111-114.
Публікації в інших 
виданнях:
- Ozernuk G. Private 
health insurance in 
Еurope. Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 26 
жов. 2018 р. Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2018.  
С.287.
- Ozernuk A.V. 
International insurance 
law. Urgent problems of 
law on the modern 
stage of statehood 
development.  Lublin, 
Republic of Poland. – 
October 20-21, 2017. 



Riga: Baltija 
Publishing, 2017. 
P.252-254.
Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-81 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Пізнавальні 
формації політології 
міжнародних 
відносин» (довідка № 
02-113 від 03.12.2021 
р.). Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19 р. - 
17.10.19 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-587 
від 18.10.2019 р.) (3 
кредити ECTS).
Практична робота:
Заняття адвокатською 
діяльністю з 2011 р., 
свідоцтво на право 
заняття адвокатською 
діяльністю № 2086 
від 23.09.2011 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю. 
Самозайнята особа, 
адвокат з 2011 р.
Відповідність п.п. 1, 3, 
4, 11,12,19, 20 п. 30 
Ліцензійних умов 



провадження 
освітньої діяльності.

386403 Щьокіна 
Євгенія 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки та 
менеджменту

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.051001 
метрологія та 

інформаційно-
вимірювальні 

технології, 
Диплом 

спеціаліста, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
152 Метрологія 

та 
інформаційно-
вимірювальна 

техніка, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 047647, 

виданий 
05.07.2018

4 ОП10 
Міжнародні 
економічні 
відносини

Публікації у фахових 
виданнях України:
Щьокіна Є.Ю., 
Задорожнюк Н.О., 
Швєд М.О. Розвиток 
відносин у сфері 
інтелектуальної 
власності: актуальні 
тенденції.  
Економічний форум : 
наук. журн.  Луцьк, 
2021. Вип. №1. С. 122-
127.
Публікації в інших 
виданнях:
Shchokina E.U. 
Formation of an 
effective system of 
staffing the 
development of the 
region. IV міжнародна 
науково-практична 
Інтернет конференція 
«Управління 
інноваційним 
розвитком на макро-, 
мезо- та мікрорівнях», 
Одеса, 27-28 травня 
2021 р. Державний 
університет «Одеська 
політехніка», Одеса, 
2021. 
Підвищення 
кваліфікації:
- Підвищення 
кваліфікації 
викладача з курсу 
педагогічної 
майстерності в 
Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті. Період 
проходження: 
22.10.2018 р.-
24.06.2019 р. 
Свідоцтво 
(посвідчення №8 від 
24.06.2019).
- Стажування у ТОВ 
«Фактор-Інвест» 
18.01-18.02.2019 р.  
(120 годин) Тема: 
«Сучасні методи 
організації роботи по 
управлінню 
персоналом та 
управління 
талантами» 
(сертифікат 183/19).

386403 Щьокіна 
Євгенія 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки та 
менеджменту

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.051001 
метрологія та 

інформаційно-
вимірювальні 

технології, 
Диплом 

спеціаліста, 
Одеський 

4 ОП05 
Суспільні 
комунікації в 
регіоналістиці

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів:
- Навчально-
методичний комплекс 
з навчальної 
дисципліни 
«Суспільні 
комунікації в 
регіоналістиці» 
(конспект лекцій, 
методичні 
рекомендації і 
завдання для 
виконання 
практичних завдань і 
самостійної роботи, 



національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
152 Метрологія 

та 
інформаційно-
вимірювальна 

техніка, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 047647, 

виданий 
05.07.2018

завдання до 
самостійної роботи, 
методичні вказівки до 
виконання 
індивідуального 
завдання, методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт». 
Одеса: ДУ «Одеська 
політехніка», 2021. 
Публікації у фахових 
виданнях України:
-  Щьокіна Є.Ю., 
Царюк Ю.С.,  
Денисова Є.В. 
Ефективні суспільні 
комунікації. 
Приазовський 
економічний вісник. 
Електронний 
науковий журнал. 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. 2019. Вип. 
6 (17) 2019. С. 251-256.
- Щьокіна Є.Ю., 
Забарна Е.М. 
Стратегічні орієнтири 
в розвитку 
регіональних ринків. 
Інфраструктура 
ринку. Електронний 
фаховий науково-
практичний журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. Одеса. 
2019. Вип. №34. С. 
256-263.
Публікації в 
колективних 
монографіях:
Щьокіна Є.Ю., 
Забарна Е.М. Система 
організаційно-
управлінських 
інновацій в розвитку 
сучасних регіонів 
України : монографія.  
Херсон : Олді-плюс, 
2019. 244 с.
Публікації в інших 
виданнях:
- Щьокіна Є.Ю.,  
Забарна Е.М. 
Ефективні комунікації 
в розвитку сучасного 
суспільства. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Механізми 
управління розвитком 
територій» (м. 
Житомир, 20–21 
жовтня 2020 року на 
базі Поліського 
національного 
університету, 
«Наукові читання – 
2020»): Житомир, 
2020. С. 87-90. 
Підвищення 
кваліфікації:
- Підвищення 
кваліфікації 
викладача по курсу 
Педагогічної 
майстерності в 
Одеському 



національному 
політехнічному 
університеті. Період 
проходження: 
22.10.2018 р.-
24.06.2019 р. 
Свідоцтво 
(посвідчення №8 від 
24.06.2019 р.).
- Стажування у ТОВ 
«Фактор-Інвест» 
18.01-18.02.2019 р.  
(120 годин) Тема: 
«Сучасні методи 
організації роботи по 
управлінню 
персоналом та 
управління 
талантами» 
(сертифікат 183/19).
Відповідність п.п.  2, 
3, 4, 8, 12 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386297 Чістякова 
Ірина 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Московський 
державний 
університет 

імені 
М.В.Ломоносо

ва, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність: 

2011 Філософія, 
Диплом 

кандидата наук 
ФC 008738, 

виданий 
22.06.1988, 

Атестат 
доцента ДЦ 

000885, 
виданий 

25.11.1994

33 ОП04 Теорія 
міжнародних 
відносин

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів:
- Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія 
міжнародних 
відносин» для 
здобувачів вищої 
освіти ІІІ курсу 
спеціальності 291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання. Укл.: 
Чістякова І.М., Кубко 
В.П., Кудлай І.В. 
Одеса: ДУ ОП, 2021. 
208 с.
- Методичні 
рекомендації з 
написання 
реферативних робіт та 
їх тематика з 
дисципліни «Теорія 
міжнародних 
відносин» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. Уклад. І.М. 
Чістякова, В.П. Кубко 
; Держ. ун-т «Одеська 
політехніка». Одеса, 
2021. 33 с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Релігійний фактор в 
міжнародних 
відносинах» для 
здобувачів вищої 
освіти ІV курсу 
спеціальності 291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 
денної та заочної 
форм навчання. Укл.: 
Чістякова І.М., 
Яковлєв І.В., Кудлай 
І.В. Одеса: ДУ 



«Одеська 
політехніка», 2021. 155 
с. 
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Чістякова І.М., 
Кудлай І.В., Гайтан 
В.В. Аналіз 
досліджень політичної 
взаємодії у 
міжнародних 
конфліктах. Наукові 
перспективи: журнал 
(Серія «Державне 
управління», Серія 
«Право», Серія 
«Економіка», Серія 
«Медицина», Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія»). 
Випуск № 6 (12) 2021. 
Київ, 2021. С. 163-175.
- Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., Букач 
В.М. Студентські 
омбудсмен в Україні 
та США: 
порівняльний аналіз.   
Інтелігенція і влада. 
Серія: Історія.  Одеса: 
Екологія, 2019. С.209-
221.
- Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б.  Інститут 
освітнього 
омбудсмену в Україні 
та США. Інтелігенція і 
влада. Збірник 
наукових праць. Серія: 
Історія. Вип. № 39.  
2018. Одеса: Екологія, 
2018. С. 173-181.
- Чістякова І.М. 
Генезис міжнародно-
правового 
регулювання 
допоміжних 
репродуктивних 
технологій. 
Прикарпатський 
юридичний     вісник: 
збірник наукових 
праць.  Івано-
Франківськ, 2018. 
Вип. 4(25).  Т.3. С.153-
157.
- Чістякова І.М. 
Інститут бізнес-
омбудсмену в Україні 
та світі: історико-
правовий аспект. 
Інтелігенція і влада. 
№ 37, 2017. С. 128-137.
Публікації в інших 
виданнях:
- Чістякова І.М., 
Чебан Е.О. Роль ООН 
у вирішенні світових 
конфліктів. Україна у 
сучасному 
міжнародному 
просторі: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Одеса, 16-18 
черв. 2021 р. Київ, 
2021. С.14-18.
- Чістякова І.М., 
Коротенко М.Р.  
Інтернет-комунікація 
та Інтернет-
комунікант: взаємодія 



і взаємопородження. 
Україна у сучасному 
міжнародному 
просторі: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Одеса, 16-18 
черв. 2021 р. Київ, 
2021. С.156-158.
- Чістякова І.М., 
Іванова С. Сучасне 
суспільство: до 
питання 
самовизначення 
людини. Історичний 
досвід і сучасність: 
Матеріали XХVІ 
наукової конференції 
здобувачів вищої 
освіти. Тези 
доповідей. Відп. ред. 
В.М. Букач. Вип. 38. 
Одеса: ПНПУ, 2020. 
С.39-40.
- Чістякова І.М., 
Гайтан В.В. Безпека 
держави в епоху 
глобалізації 
інтеграційних 
процесів. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.75-
77.
- Чістякова І.М. 
Глобалізація 
духовного та 
бездуховного у 
сучасному світі. 
Актуальні питання 
державно-правового 
розвитку сучасної 
України: Матеріали 
III міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 
присвяченої 100-літтю 
ОНПУ (25-27 червня 
2018 р., м. Одеса). 
Київ: Каравела, 2018. 
C.129-131.

Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
- Міжнародні 
відносини: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти 
/ Оборський Г.О., 
Чістякова І.М., 
Воробйова Г.В., 
Озернюк Г.В., 
Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В., Чернов Т.О. Київ: 
Каравела, 2019. 178 с.
- Політологія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей вищих 
закладів освіти. О.С. 



Білоусов, В.О. Бабіна, 
І.Б. Кривдіна, Т.М. 
Моісеєва, І.М. 
Чістякова, В.В. 
Латишева, Д.Д. Татакі, 
Б.Г. Шевченко,Т.О. 
Чернов.  Київ: 
Каравела, 2019. 168 с.
- Культура і влада: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
Оборський Г.О., 
Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., Кудлай 
І.В., Озернюк Г.В., 
Татакі Д.Д., Шевченко 
Б.Г., Білоусов О.С., 
Волкова І.В.,  Чернов 
Т.О.,                                                                                                                                                                                            
Мікуліна Т.В. Київ: 
Каравела, 2020. 148 с.
Практична робота:
Науковий керівник 
теми науково-
дослідної роботи 
кафедри міжнародних 
відносин та права 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету  
«Україна в 
Євроінтеграційному 
процесі: правові, 
політичні, 
інформаційні 
проблеми» (номер 
держреєстрації  202-
87, 0121U111681).
Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою). Договір 
№ 02/10-18 від 02 
жовтня 2018р., 
Договір № 08/10-18 
від 08 жовтня 2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-78 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 



годин (6 кредитів 
ECTS);
- участь у ІІ 
Міжнародній 
програмі підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти і науки, а також 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників. 
Присвоєно 
кваліфікацію 
"Міжнародний 
Керівник Категорії Б в 
галузі Освіти та 
Науки, згідно 
кваліфікації 
ЮНЕСКО" та 
"Міжнародний 
Вчитель/Викладач". 
Сертифікат № 2556 
від 12 жовтня 2021р. 
(6 кредитів ECTS); 
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.2021 
р. – 03.12.2021 р., 
тема: «Пізнавальні 
формації політології 
міжнародних 
відносин» (довідка № 
02-111 від 03.12.2021 
р.). Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 15.05.2018 р. – 
15.06.2018 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-638 
від 16.10.2018 р.) (3,0 
кредити ECTS).
Відповідність п.п.  1, 3, 
4,  11, 12 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386329 Гайтан 
Віталій 
Віталійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
бакалавра, 

Одеська 
національна 

юридична 
академія, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

"Одеська 

3 ОП18 
Зовнішня 
політика країн 
Африки

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Азії, Африки та 
Латинської Америки» 
для здобувачів  вищої 
освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної та заочної 



юридична 
академія", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031145, 
виданий 

29.09.2015

форм. Укл. Чістякова 
І.М., Татакі Д.Д., 
Бабіна В.О., Гайтан 
В.В. Одеса: ОНПУ, 
2021. 169 с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Країнознавство» для 
студентів 
спеціальності 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Укл.: Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., 
Шевченко Б.Г., 
Моісеєва Т.М., 
Шевченко Т.В., 
Гайтан В.В., 
Воробйова Г.В., Бабіна 
В.О. Одеса: ОНПУ, 
2020. 137 с.  КЛ11472 
13.07.2020, №7475-
РС-2020.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Регіональні системи 
міжнародних 
відносин» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Укл.: Чістякова І.М., 
Бабіна В.О., Кудлай 
І.В., Татакі Д.Д., 
Гайтан В.В., Латишева 
В.В. Одеса: ОНПУ, 
2020. 121 с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
Міжнародні 
відносини: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
Оборський Г.О., 
Чістякова І.М., 
Воробйова Г.В., 
Озернюк Г.В., 
Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В., Чернов Т.О.  
Київ: Каравела, 2019. 
178 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Чістякова І.М., 
Кудлай І.В., Гайтан 
В.В. Аналіз 
досліджень політичної 
взаємодії у 
міжнародних 
конфліктах. Наукові 
перспективи: журнал 
(Серія «Державне 
управління», Серія 
«Право», Серія 
«Економіка», Серія 
«Медицина», Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія»). 
Випуск № 6 (12). Київ, 
2021. С. 163-175.
- Гайтан В.В. 



Транскордонне 
співробітництво в 
контексті 
децентралізації 
місцевого 
самоврядування: 
політико-правовий 
аспект. Актуальні 
проблеми політики: 
збірник наукових 
праць. Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика» 2020. 
Вип.66. С.43-49.
Публікації в інших 
виданнях:
- Кудлай І. В.,  
Моісеєва Т. М.,   
Гайтан В.В. Правова 
оцінка збройних 
протистоянь у 
міжнародному 
гуманітарному праві. 
International scientific 
and practical 
conference «Legal 
science, legislation and 
law enforcement: 
traditions and new 
European approaches»: 
conference proceedings, 
July 9-10, 2021. 
Wloclawek, Republic of 
Poland : «Baltija 
Publishing», 2021. С. 
194-198.
- Гайтан В.В. 
Модернізаційний 
процес в Україні: до 
використання 
міжнародного досвіду. 
Актуальні питання 
державно-правого 
розвитку України: 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.57-
59.  
- Чістякова І.М., 
Гайтан В.В. Безпека 
держави в епоху 
глобалізації 
інтеграційних 
процесів. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.75-
77.
Підвищення 
кваліфікації: 
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Політичні конфлікти 
та політичні 



переговори» (довідка 
№ 02-120 від 
03.12.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);

386329 Гайтан 
Віталій 
Віталійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
бакалавра, 

Одеська 
національна 

юридична 
академія, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

"Одеська 
юридична 

академія", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031145, 
виданий 

29.09.2015

3 ОП20 
Зовнішня 
політика країн 
Близького 
Сходу та 
Південно-
Східної Азії

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Далекого та 
Близького Сходу» для 
здобувачів  вищої 
освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії». 
Укл. Чістякова І.М., 
Татакі Д.Д., Кудлай 
І.В., Гайтан В.В. 
Одеса: ОНПУ, 2021. 
145 с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни  
«Зовнішня політика 
країн Азії, Африки та 
Латинської Америки» 
для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії». 
Укл. Чістякова І.М., 
Татакі Д.Д., Бабіна 
В.О., Гайтан В.В. 
Одеса: ОНПУ, 2021. 
169 с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Регіональні системи 
міжнародних 
відносин» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Укл.: Чістякова І.М., 
Бабіна В.О., Кудлай 
І.В., Татакі Д.Д., 
Гайтан В.В., Латишева 
В.В. Одеса: ОНПУ, 
2020. 121 с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Країнознавство» для 
студентів 
спеціальності 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Укл.: Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., 
Шевченко Б.Г., 
Моісеєва Т.М., 
Шевченко Т.В., 
Гайтан В.В., 
Воробйова Г.В., Бабіна 
В.О. Одеса: ОНПУ, 



2020. 137 с. / КЛ11472 
13.07.2020, №7475-
РС-2020.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
- Міжнародні 
відносини: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
Оборський Г.О., 
Чістякова І.М., 
Воробйова Г.В., 
Озернюк Г.В., 
Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В., Чернов Т.О. К.: 
Каравела, 2019. 178 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Чістякова І.М., 
Кудлай І.В., Гайтан 
В.В. Аналіз 
досліджень політичної 
взаємодії у 
міжнародних 
конфліктах. Наукові 
перспективи: журнал 
(Серія «Державне 
управління», Серія 
«Право», Серія 
«Економіка», Серія 
«Медицина», Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія»). 
Випуск №6 (12). 2021. 
Київ 2021. С. 163-175.
- Гайтан В.В. 
Транскордонне 
співробітництво в 
контексті 
децентралізації 
місцевого 
самоврядування: 
політико-правовий 
аспект. Актуальні 
проблеми політики: 
збірник наукових 
праць. Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика» 2020. 
Вип. 66. С.43-49.
Публікації в інших 
виданнях:
- Гайтан В.В. Кудлай 
І.В.,  Моісеєва Т.М. 
Правова оцінка 
збройних протистоянь 
у міжнародному 
гуманітарному праві. 
International scientific 
and practical 
conference «Legal 
science, legislation and 
law enforcement: 
traditions and new 
European approaches»: 
conference proceedings, 
July 9-10, 2021. 
Wloclawek, Republic of 
Poland : «Baltija 
Publishing», 2021. С. 
194-198.
- Гайтан В.В. 
Модернізаційний 
процес в Україні: до 
використання 
міжнародного досвіду. 



Актуальні питання 
державно-правого 
розвитку України: 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С. 57-
59.  
- Гайтан В.В., 
Чістякова І.М. Безпека 
держави в епоху 
глобалізації 
інтеграційних 
процесів. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.75-
77.
Підвищення 
кваліфікації: 
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-69 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Політичні конфлікти 
та політичні 
переговори» (довідка 
№ 02-120 від 
03.12.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);

395227 Шановська 
Олена 

Доцент, 
Основне 

Навчально-
науковий 

Диплом 
кандидата наук 

20 ОЗ06 Історія 
України та 

Навчально-методичні 
матеріали: 



Андріївна місце 
роботи

інститут 
гуманітарних 

наук

ДK 022306, 
виданий 

11.02.2004, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011619, 

виданий 
16.02.2006

української 
культури

- Історія України та 
української культури: 
методичні 
рекомендації щодо 
проведення 
семінарських занять
для здобувачів вищої 
освіти першого курсу 
усіх спеціальностей 
денної форми 
навчання. Г.І. 
Гончарук, М.С. 
Кучерук, О.В. 
Мельник, А.І. 
Федорова. Одеса: 
ОНПУ, 2020.
- Історія України та 
української культури. 
Конспект лекцій для 
здобувачів вищої 
освіти всіх 
спеціальностей. Під 
ред. А. І. Федорової. 
Одеса, 2017.
Публікації у фахових 
виданнях:
- Шановська О.А. 
Український самвидав 
як форма радянського 
інакомислення. 
Canadian-American 
Slavic Studies, №51 
(2017), 428-458. 
(Scopus).
- Шановська О.А. 
Громадянське 
виховання: радянська 
практика (1956–1991 
рр.). Емінак. 2019. № 
4 (28).  С. 159–168. 
(Index Copernicus).
- Шановська О.А. 
Політичні документи 
одеського самвидаву. 
Інтелігенція і влада. 
Збірник  наукових 
праць. Серія: історія. 
Вип. 41. Одеса: 
Екологія, 2019. С. 164–
176.
- Шановська О.А. 
Одеська 
«компартійна» 
передісторія 
Народного руху 
України. Інтелігенція і 
влада. Збірник 
наукових праць. Серія: 
історія. Вип. 40. 
Одеса: Екологія, 2019. 
С. 71–94. 
- Шановська О.А. 
Загиблі, але нескорені 
борці за свободу і 
гідність (Олекса 
Тихий, Юрій Литвин, 
Валерій Марченко, 
Василь Стус). Наукові 
праці історичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету. 2018. 
Вип. 51. С. 87-97. 
(Index Copernicus).
- Шановська О.А. З 
історії самвидаву та 
дисидентського руху в 
Одесі: Ганна 
Михайленко. 
Інтелігенція і влада. 



Збірник наукових 
праць. Серія: історія. 
Вип. 39. Одеса: 
Екологія, 2018. С. 181–
197.
- Шановська О.А. 
Науковий центр із 
вивчення історії 
Народного руху 
України. Інтелігенція і 
влада. Збірник 
наукових праць. Серія: 
історія. Вип. 37. Одеса: 
Екологія, 2017. С. 
205–217.
Підвищення 
кваліфікації:
- Підвищення 
кваліфікації на базі 
кафедри політичних 
теорій в 
Національному 
університеті «Одеська 
юридична академія» 
10.04–10.05.2018 р. 
(довідка №901-3 від 
16.05.2018 р.)
- Навчальний семінар 
при Консультаційно-
навчальному центрі 
«Політех-Консалт» 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету «Ділова 
українська мова в 
освітньому процесі» 
01.10–25.10.2018 р. 
(сертифікат №260/18 
від 25.10.2018).
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
кафедральних НДР 
«Взаємодія держави 
та інститутів 
громадянського
суспільства в науково-
технічній діяльності 
Півдня України: 
ретроспективний 
аналіз і сучасні реалії» 
(наук. керівник: д. і. 
н., проф. Сухотеріна 
Л. І., термін 
виконання: 
01.01.2017–
31.12.2021);
Член редакційної 
колегії збірника 
Матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Гуманітарні науки у 
контексті суспільно-
політичних викликів» 
(2020 рр.).
Відповідність п.п. 1, 2, 
3, 8, 10, 14 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386329 Гайтан 
Віталій 
Віталійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
бакалавра, 

Одеська 
національна 

юридична 
академія, рік 
закінчення: 

2010, 

3 ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеансько
го регіону

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Азіатсько-
Тихоокеанського 



спеціальність: 
0601 Право, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

"Одеська 
юридична 

академія", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031145, 
виданий 

29.09.2015

регіону» : для 
здобувачів вищ. освіти  
ІV курсу спец. 291 
«Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч.  І.М. Чістякова, 
В.В. Гайтан, Д.Д. 
Татакі ; Держ. ун-т 
«Одес. політехніка». 
Одеса, 2021. 251 с. 
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Регіональні системи 
міжнародних 
відносин» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Укл.: Чістякова І.М., 
Бабіна В.О., Кудлай 
І.В., Татакі Д.Д., 
Гайтан В.В., Латишева 
В.В. Одеса: ОНПУ, 
2020. 121 с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Країнознавство» для 
студентів 
спеціальності 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Укл.: Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., 
Шевченко Б.Г., 
Моісеєва Т.М., 
Шевченко Т.В., 
Гайтан В.В., 
Воробйова Г.В., Бабіна 
В.О. Одеса: ОНПУ, 
2020. 137 с.  КЛ11472 
13.07.2020, №7475-
РС-2020.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
- Міжнародні 
відносини: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти 
/ Оборський Г.О., 
Чістякова І.М., 
Воробйова Г.В., 
Озернюк Г.В., 
Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В., Чернов Т.О. Київ: 
Каравела, 2019. 178 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Чістякова І.М., 
Кудлай І.В., Гайтан 
В.В. Аналіз 
досліджень політичної 
взаємодії у 
міжнародних 
конфліктах. Наукові 
перспективи: журнал 
(Серія «Державне 
управління», Серія 
«Право», Серія 
«Економіка», Серія 



«Медицина», Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія»). 
Випуск № 6 (12). Київ, 
2021. С. 163-175.
- Гайтан В.В. 
Транскордонне 
співробітництво в 
контексті 
децентралізації 
місцевого 
самоврядування: 
політико-правовий 
аспект. Актуальні 
проблеми політики: 
збірник наукових 
праць. Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика» 2020. 
Вип. 66. С.43-49.
Публікації в інших 
виданнях:
- Гайтан В., Чістякова 
І., Гегечкорі О. 
Сучасний стан та 
перспективи 
поглиблення 
зовнішньополітичної 
та 
зовнішньоекономічної 
співпраці України та 
Китаю. Власть и 
общество (История, 
Теория, Практика): 
научный журнал № 3 
(59) 2021. Тбилиси: 
Ассоциация открытой 
дипломатии ISSN 
1512-374X, 2021. С. 
142-149.
- Гайтан В.В. 
Модернізаційний 
процес в Україні: до 
використання 
міжнародного досвіду. 
Актуальні питання 
державно-правого 
розвитку України: 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.57-
59.  
- Чістякова І.М., 
Гайтан В.В. Безпека 
держави в епоху 
глобалізації 
інтеграційних 
процесів. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.75-
77.
Підвищення 
кваліфікації: 
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 



політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Політичні конфлікти 
та політичні 
переговори» (довідка 
№ 02-120 від 
03.12.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19 р. – 
17.10.19 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та світі» 
(довідка № 01-13-590 
від 18.10.2019 р.) (3,0 
кредити ECTS).

386329 Гайтан 
Віталій 
Віталійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
бакалавра, 

Одеська 
національна 

юридична 
академія, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

"Одеська 
юридична 

академія", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031145, 
виданий 

29.09.2015

3 ОП03 
Країнознавство

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Країнознавство» для 
студентів 
спеціальності 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Укл.: Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., 
Шевченко Б.Г., 
Моісеєва Т.М., 
Шевченко Т.В., 
Гайтан В.В., 
Воробйова Г.В., Бабіна 
В.О. Одеса: ОНПУ, 
2020. 137 с.  КЛ11472 
13.07.2020, №7475-
РС-2020.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Регіональні системи 
міжнародних 
відносин» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Укл.: Чістякова І.М., 
Бабіна В.О., Кудлай 
І.В., Татакі Д.Д., 
Гайтан В.В., Латишева 
В.В. Одеса: ОНПУ, 
2020. 121 с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
Міжнародні 
відносини: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 



Оборський Г.О., 
Чістякова І.М., 
Воробйова Г.В., 
Озернюк Г.В., 
Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В., Чернов Т.О. Київ: 
Каравела, 2019. 178 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Гайтан В.В., 
Кривдіна І.Б., 
Білоусов О.С. 
Особливості розвитку 
україно-естонських 
відносин у 1991 - 2021 
рр.. Філософія та 
політологія в 
контексті сучасної 
культури. 2021. Т. 13. 
№ 2. С.56-65. 
- Гайтан В.В., 
Чістякова І.М., Кудлай 
І.В. Аналіз досліджень 
політичної взаємодії у 
міжнародних 
конфліктах. Наукові 
перспективи: журнал 
(Серія «Державне 
управління», Серія 
«Право», Серія 
«Економіка», Серія 
«Медицина», Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія»). 
Випуск № 6 (12). 2021. 
Київ 2021. С. 163-175.
- Гайтан В.В. 
Транскордонне 
співробітництво в 
контексті 
децентралізації 
місцевого 
самоврядування: 
політико-правовий 
аспект. Актуальні 
проблеми політики: 
збірник наукових 
праць. Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика» 2020. 
Вип.66. С.43-49.
Публікації в інших 
виданнях:
- Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В. Проблема 
нормативного 
забезпечення захисту 
прав людини у мережі 
Інтернет: 
міжнародний досвід 
та вітчизняні реалі. 
Філософія та гуманізм. 
2020. Вип. 1(11). С.51-
59.
- Гайтан В., Чістякова 
І., Гегечкорі О. 
Сучасний стан та 
перспективи 
поглиблення 
зовнішньополітичної 
та 
зовнішньоекономічної 
співпраці України та 
Китаю. Власть и 
общество (История, 
Теория, Практика): 
научный журнал № 3 
(59) 2021. Тбилиси: 
Ассоциация открытой 
дипломатии ISSN 
1512-374X, 2021.  С. 



142-149.
- Гайтан В.В. 
Модернізаційний 
процес в Україні: до 
використання 
міжнародного досвіду. 
Актуальні питання 
державно-правого 
розвитку України: 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.57-
59.  
- Чістякова І.М., 
Гайтан В.В. Безпека 
держави в епоху 
глобалізації 
інтеграційних 
процесів. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.75-
77.
Підвищення 
кваліфікації: 
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-69 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Політичні конфлікти 
та політичні 
переговори» (довідка 
№ 02-120 від 
03.12.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 



ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09. 2019 р. – 
17.10.2019 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та світі» 
(довідка № 01-13-590 
від 18.10.2019 р.) (3,0 
кредити ECTS).
Відповідність п.п. 1, 3, 
4, 12  п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386694 Гродська 
Еліна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050896, 
виданий 

05.03.2019, 
Атестат 

доцента AД 
006755, 
виданий 

09.02.2021

18 ОЗ01 
Англійська 
мова 1-7

Навчально-методичні 
матеріали:
- - Методичні вказівки 
«Контрольні завдання 
№ 6 з англійської 
мови» для здобувачів 
ІІІ курсу 
Гуманітарного 
факультету (ГФ) 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Одеса: ОНПУ, 2021. 29 
с.
- Методичні вказівки 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» 
«Conversations about 
Science and 
Technology, Specialty 
Dialogues» для студ. І-
ІІ курсів денної форми 
навчання  
Гуманітарного 
факультету (ГФ). 
Одеса: ОНПУ, 2020. 
32 с.
SCOPUS, WoS:
- Cultural-Linguistic 
Aspect of Teaching and 
Learning Spanish 
Colour Idioms and 
Symbols. Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala, 
2020 12 (1Sup1), 213-
231.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- 
Лінгвокультурологічні 
особливості символіки 
кольору в іспанській 
фразеології. Науковий 
Вісник Херсонського 
державного  
університету. Серія: 
Германістика.  
Херсон: ХДУ. №1. 
2020. С. 136-141. 
- Метафори часу в 
українській та 
іспанській мовах. 
Закарпатські 
філологічні студії: 
наук. журнал. 
Ужгород, 2019. Вип. 



12. С. 148-150.
- Genesis of nominal 
root morphemes in 
English text corpora of 
scientific and technical 
discourse. Вісник МДУ 
: зб. наук. пр. 
Маріуполь, 2019.
- Розуміння контексту 
іспанської культурної 
картини світу при 
вивченні іспанської 
мови. Закарпатські 
філологічні студії: 
наук. журнал. 
Ужгород, 2019. Вип. 9. 
С. 155-158.
Інші видання:
- The globalization and 
cultural identity: two 
vectors of the processes 
of globalization. CIS 
ISLLHLE: International 
Symposium. St.Louis, 
Missouri, USA, January 
23, 2017. P. 30-36.
- Functioning of 
metaphors in scientific 
and technical discourse. 
Dynamics of the 
development of world 
science. Abstracts of the 
6th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 19-21 February 
2020. Pp.82-86.
Підвищення 
кваліфікації:
Політехнічний 
університет м. 
Валенсія, Іспанія, 
кафедра прикладної 
лінгвістики.   
31.05.2016 – 31.05.2017 
р.
Практична робота:
- Керівництво 
проблемними 
групами у центрі 
«ЛінгваПолітех».  
Наказ № 110 від 
26.11.2008. 
Перейменування у 
науково-
консультаційний 
Центр 
«ЛінгваПолітех» 
Наказ №104 від 
29.12.2011 
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
«Special English 
Engineers and 
Scientists Community» 
(Наказ Міністерства 
освіти і науки № 1061 
від 01.09.2016 № 1662 
від 22.12.2017)
Відповідність п.п. 1, 2, 
13, 14, 16 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386320 Моісеєва 
Тетяна 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

37 ОП16 
Зовнішня 
політика країн 
Європи

Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:



наук Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1985, 
спеціальність: 
2008 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 065334, 
виданий 

17.07.1992, 
Атестат 

доцента AP 
005737, 
виданий 

24.06.1997

Політологія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей вищих 
закладів освіти. О.С. 
Білоусов, В.О. Бабіна, 
І.Б. Кривдіна, Т.М. 
Моісеєва, І.М. 
Чістякова, В.В. 
Латишева, Д.Д. Татакі, 
Б.Г. Шевченко, Т.О. 
Чернов. Київ: 
Каравела, 2019. 168 с. 
Публікації у 
зарубіжних 
рецензованих 
виданнях:
- Воробйова Г.В., 
Моісеєва Т.М., 
Шевченко Б.Г. 
Здобутки та 
прорахунки сучасної 
зовнішньої політики 
України. Власть и 
общество (История, 
Теория, Практика): 
Научный журнал. 
Тбилиси: Ассоциация 
открытой 
дипломатии. № 2 
(58). 2021. С.120-130.
Публікації в інших 
виданнях:
- Моісеєва Т.М., 
Воробйова Г.В., 
Латишева В.В. 
Формування 
європейського 
освітнього простору та 
інтеграція до нього 
України (в оцінках 
українських 
науковців). 
International scientific 
and practical 
conference «Legal 
sciences: research and 
European innovations»: 
conference proceedings, 
April 23–24, 2021. 
Czestochowa: «Baltija 
Publishing», 2021. С. 
27-30. 
- Моісеєва Т.М., Топор 
Г. Зарубіжний досвід 
електронного 
голосування в працях 
українських 
науковців. Актуальні 
питання державно-
правого розвитку 
України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С.72-
75.
- Моісеєва Т.М. 
Ратифікація 
міжнародних 
договорів України. 
Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 



Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 26 
жов. 2018 р. Одеса: 
ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 
426-427. 
Підвищення 
кваліфікації: 
- Курс «Європейська 
зовнішня політика: 
просто про складне», 
платформа 
Prometheus. 
Сертифікат 
експертного рівня 
19.11.2021.
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-75 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS;
- курс «Цифрові 
інструменти Google 
для закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти» (ТОВ Академія 
цифрового розвитку),  
з 04 по 18 жовтня 2021 
року. Обсяг 30 годин 
(1 кредит ECTS). 
Сертифікат № 19GW-
177. 
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19 р. – 
17.10.19 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-588 
від 18.10.2019 р.) (3,0 
кредити ECTS).
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член наукової 
організації «Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва» 
(Свідоцтво № 121741. 
2021 р.)

386318 Латишева 
Вікторія 
Валентинівн

Доцент, 
Основне 
місце 

Навчально-
науковий 
інститут 

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 

5 ОП07 
Дипломатична 
та консульська 

Навчально-методичні 
матеріали:
- Конспект лекцій з 



а роботи гуманітарних 
наук

національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061810, 
виданий 

06.10.2010

служба дисципліни 
«Дипломатична та 
консульська служба». 
Укл. Латишева В. В., 
Чістякова І. М. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 77 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
лекційних занять з 
дисципліни 
«Дипломатична та 
консульська служба» 
для здобувачів вищої 
освіти  спеціальності  
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання ІІ курсу ІІІ 
семестру. Укл.: 
Латишева В. В.  Одеса: 
ОНПУ, 2020. 11 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Дипломатична та 
консульська служба» 
для здобувачів вищої 
освіти  спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання ІІ курсу ІІІ 
семестру. Укл.: 
Латишева В. В.  Одеса: 
ОНПУ, 2020. 9 с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
Політологія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей вищих 
закладів освіти (у 
співавторстві) Київ: 
Каравела, 2019.  168 с.   
Публікації у фахових 
виданнях:
- Латишева В.В., 
Кривдіна І.Б.  
Активізація 
переговорного 
процесу та 
комунікативної 
взаємодії між 
органами публічної 
влади та 
громадськістю на 
регіональному рівні. 
Наукові перспективи. 
2021. № 5. С. 94-107.
- Латишева В.В., 
Бабіна В.О.  Проблеми 
формування 
позитивного іміджу 
України на 
міжнародній арені.  
Наукові перспективи. 
2021. № 7. С. 10-21.
- Латишева В.В. 
Міжнародний досвід 
лобізму, як спосіб 
забезпечення 



представництва 
інтересів. Наукові 
записки 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету: збірник. 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020.  Вип. 32. С. 211-
214.
Публікації в інших 
виданнях:
- Латишева В.В. 
Громадська 
дипломатія в 
контексті 
європейських 
прагнень України. 
Публічне управління в 
Україні: історія 
державотворення, 
виклики та 
перспективи : 
матеріали ХІІ наук. 
Інтернет-конф. за 
міжнар. участю для 
аспірантів та 
докторантів , 28 
травня 2021 р. Одеса: 
ОРІДУ НАДУ, 2021. С. 
14. 
- Латишева В.В. 
Особливості 
правового 
регулювання 
дистанційної роботи в 
Україні. Topical issues 
of the development of 
modern science. 
Abstracts of the 10th 
International scientific 
and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
Sofia, Bulgaria. 2020. 
Pp. 468-474. URL: 
https://sci-
conf.com.ua.
Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Членство в 
громадському 
об’єднанні «Асоціація 
дослідників 
державного 
управління» з 
01.06.2020 року.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1997-2007 рр. – 
державний 
службовець;
2012-2016 рр. – юрист 
в організаціях 
(установах) приватної 
форми власності. 
Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 



державознавства та 
права 15.05.2018 р. – 
15.06.18 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка про 
підвищення 
кваліфікації № 01-13-
635 від 16.10.2018 р.).
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
по 18.06.21 р. тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини. Загальний 
обсяг (тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS) (довідка про 
підвищення 
кваліфікації № 02-43 
від 01.07. 2021 р.)

386024 Добровольсь
ка-Піпіч 
Ірина 
Євгенівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
іспанський 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(іспанська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034244, 
виданий 

25.02.2016

15 ОЗ02 Іноземна 
мова 
(Іспанська 
мова 1) 1-7

Навчально-методичні 
матеріали:
- Навчальний 
посібник до 
практичних занять з 
іспанської мови за 
спеціальністю 
«Культурологія» УІІ 
усіх напрямів 
бакалаврської 
підготовки. Одеса: 
«ОНПУ», 2019.  103 с. 
(співавтори – Ю. Жук)
- Навчальний 
посібник до 
практичних занять з 
іспанської мови за 
спеціальністю 
«Соціологія» УІІ усіх 
напрямів 
бакалаврської 
підготовки. Одеса: 
«ОНПУ», 2019. 103 с. 
(співавтори – Ю. Жук, 
Г. Глазман)
- Іноземна мова 
(англійська) 
професійного 
спілкування: 
Практикум. Укладачі: 
І.Є. Добровольська-
Піпіч, Л.І. Алексєєва. 
Одеса: Міжнародний 
гуманітарний 
університет, 2016. 32 с.
Публікації в інших 
виданнях:
- Добровольська-Піпіч 
І.Є. Порівняльний 
аналіз паремій, що 
позначають любов в 
іспанській, російській 
та українських мовах. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університета  імені В.І. 
Вернадського. Серія: 



Філологія. Соціальні 
комунікацій. Том 31 
(70) №1. Том 1. 
Гельветика, 2020. C. 
194-199. 
- Добровольська-Піпіч 
І.Є. Тематична 
класифікація 
концепту «Гроші» в 
іспанській мовній 
картині світу.  
International research 
and practice conference 
«Modern philology: 
relevant issues and 
prospects of research»: 
Conference 
proceedings, October 
20-21, 2017. Lublin: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing». P. 82-86. 
- Добровольська-Піпіч 
І.Є. Організація 
самостійної роботи 
студентів як 
педагогічна умова 
формування 
академічної 
компетентності 
майбутніх викладачів 
професійного 
навчання. Науковий 
журнал «Молодий 
вчений», № 10 (50) 
жовтень 2017 р. 
Дизайн, видавничий 
дім «Гельветика». С. 
413-417. 
Підвищення 
кваліфікації :
 - Університет 
Данубіус (м. 
Сладковічево, 
Словацька 
Республіка). 
Філологічна освіта в 
сучасному 
університеті – 
проектний підхід до 
організації роботи 
згідно з положенням 
Європейських 
кваліфікаційних 
рамок (досвід 
Університету Данубіус 
). Університет 
Данубіус, 26.04-
28.04.2017 р.
- 
F.I.D.E.S.C.U.Fundació
n para la investigación y 
desarrollo de la cultura 
española. Дистанційно 
на платформі 
MOODLE. Курс 
екзаменаторів 
міжнародного 
диплома: «Іспанська 
мова як іноземна», 
15.11.2017-20.10.2018 
року.
Відповідність п.п. 2, 3, 
8, 10, 13, 17 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386086 Тожиєва 
Віталія 
Валентинівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 

Українсько-
польський 
навчально-
науковий 

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 

2 ОЗ02 Іноземна 
мова 
(Польська 
мова 1) 1-7

Навчально-методичні 
матеріали:
- Польська мова за 
професійним 



роботи інститут університет 
імені І.І. 

Мечникова, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
університет 

імені І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
2013, 

спеціальність: 
030502 

Українська 
мова і 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056235, 

виданий 
26.02.2020

спрямуванням. 
Навчальний посібник 
для студентів 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету 
(спеціальності: 
енергетика, 
інформатика й 
комп’ютерні науки, 
економіка, хімія, 
екологія, управління, 
журналістика, 
культурознавство, 
психологія) : навч. 
посіб. Вид. 2-ге, 
переробл. й доповн. 
Одеса : 
Політехперіодика, 
2020. 142 с. 
(співавтори – Л. 
Яковенко, А. 
Денисова, О. 
Козаченко, О. 
Савченко)
Публікації в Scopus:
Динамика 
терминообразования в 
области лингвистики 
(на материале 
польского языка). 
Езиков свят. Orbis 
linguarum. 
Благоевград, 2020. Т. 
18. Кн. 2. С. 36–46.
Публікації у фахових 
виданнях України:
Номінація 
граматичної категорії 
роду в граматиках і 
словниках польської 
мови ХVI–І пол. ХХ 
ст. Мова : Науково-
теоретичний часопис 
з мовознавства. Одеса, 
2017. № 27. С. 124–
129.
Публікації в інших 
виданнях:
- Geneza polskich nazw 
przypadków i ich 
kodyfikacja w 
gramatykach i 
słownikach doby 
średniopolskiej i 
nowopolskiej. 
Słowianie. Kultura. 
Język : Wybrane 
zagadnienia z języków, 
literatur i kultur 
słowiańskich i 
germańskich. Szczecin, 
2018. S. 26–35.
Підвищення 
кваліфікації:
- Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти (м. 
Луцьк, онлайн): 
«Розвиток 
професійних 
компетентностей 
учителя польської 
мови і літератури за 
програмою інтенсив-
курсу «Сучасні 
підходи та методи у 
викладанні польської 
мови і літератури», 
25-29.05.2020 р., 



Сертифікат № 2650-
20.
- Центр польської 
мови і культури для 
полонії і іноземців 
Університету Марії 
Кюрі-Склодовської в 
партнерстві з 
Чорноморським 
національним 
університетом ім. 
Петра Могили. Місце 
проведення: Одеська 
спеціалізована школа 
№ 121 І—ІІІ ступенів з 
поглибленим 
вивченням іноземних 
мов Одеської міської 
ради Одеської області. 
Тема: «Warto uczyć 
(się) polskiego», 24.02–
01.03.2020 р.
- Сертифікат 
володіння польською 
мовою як іноземною 
на рівні С2 (рівень 
носія мови). Державна 
комісія 
підтвердження знання 
польської мови як 
іноземної. Варшава, 15 
жовтня 2015 р. 
Сертифікат № 
7826/1427/14.
Відповідність п.п. 1, 2, 
3, 6 п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності.

386313 Кривдіна 
Інна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014911, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011044, 

виданий 
15.12.2005

20 ОЗ03 
Політологія

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Європи» для 
здобувачів  вищої 
освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» ІV 
курсу VIІ семестру. 
Укл.:  Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., Кудлай 
І.В., Моісеєва Т.М. 
Одеса: ДУОП, 2021. 
198 с.
- Методичні 
рекомендації з 
написання 
реферативних робіт та 
їх тематика з 
дисципліни 
«Політологія» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності  
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання. Укл.: 
Кривдіна І.Б. Одеса: 
ДУ ОП, 2021. 31 с.
- Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Політологія» для 
здобувачів вищої 
освіти  спеціальності 
291 «Міжнародні 



відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання І курсу І 
семестру. Укл.: 
Кривдіна І.Б. Одеса: 
ДУОП, 2021. 12 с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
- Культура і влада: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти 
/ Оборський Г.О., 
Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., Кудлай 
І.В., Озернюк Г.В., 
Татакі Д.Д., Шевченко 
Б.Г., Білоусов О.С., 
Волкова І.В., Чернов 
Т.О., Мікуліна Т.В. 
Київ: Каравела, 2020. 
148 с.
- Політологія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей вищих 
закладів освіти (у 
співавторстві). Київ: 
Каравела, 2019. 168 с. 
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Кривдіна І.Б., 
Латишева В.В. 
Активізація 
переговорного 
процесу та 
комунікативної 
взаємодії між 
органами публічної 
влади та 
громадськістю на 
регіональному рівні. 
Наукові перспективи: 
журнал. 2021. № 5 (11) 
2021. С. 94-107.
- Кривдіна І., Моісеєва 
Т. Україна та ООН: 
співпраця в роки 
незалежності. Вісник 
Львівського 
університету. 
Філософсько-
політологічні студії. 
Випуск 38. Збірник 
наукових праць. 
Видавничий дім 
«Гельветика» 2021. С. 
199-204.
- Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В, Букач В.М. 
Спеціалізований 
державний захист 
прав осіб з 
інвалідністю в Україні 
та США: 
порівняльний аналіз. 
Інтелігенція і влада. 
Збірник наукових 
праць. Серія: Історія. 
Вип. № 42. 2020 
(березень). Одеса: 
Екологія, 2020.  С. 74-
86.
- Кривдіна І.Б.,  



Чістякова І.М.  
Інститут бізнес-
омбудсмену в Україні 
та світі: історико-
правовий аспект. 
Інтелігенція і влада. 
Збірник наукових 
праць. Серія: Історія. 
Вип. № 37. 2017. 
Одеса: Екологія, 2017. 
С. 123-137.
Публікації в інших 
виданнях:
- Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В. Проблема 
нормативного 
забезпечення захисту 
прав людини у мережі 
Інтернет: 
міжнародний досвід 
та вітчизняні реалії. 
Філософія та гуманізм. 
2020. Вип. 1(11). С.51-
59. (Index Copernicus)
- Кривдіна І.Б. 
Формування 
політичного бренду: 
європейський досвід. 
Європейська 
інтеграція в контексті 
світових 
глобалізаційних 
процесів: Матеріали 
ІХ щоріч. наук.-практ. 
конф. Одеса, 18 
грудня 2020 р. За заг. 
ред. М. М. Іжі, В. М. 
Кривцової. Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2021. С. 
108-112. 
- Кривдіна І. Б., Чебан 
Е. Переговори як засіб 
міжнародного 
спілкування. 
Матеріали XХVІІ 
наукової конференції 
здобувачів вищої 
освіти «Історичний 
досвід і сучасність». 
Одеса : ПНПУ ім. К. Д. 
Ушинського. 2021. 
Вип. 40.  С. 58-60. 
- Кривдіна І.Б., 
Овчаренко Т.Д. 
Використання 
міжнародного досвіду 
при впровадженні 
посади поліцейського 
офіцеру громади в 
Україні, його 
правовий статус. 
Актуальні питання 
державно–правового 
розвитку України: 
Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (26-28 
червня 2019 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2019. С. 18-
22.
- Кривдіна І.Б., 
Чістякова І.М. 
Реформування 
Верховного Суду в 
Україні: міжнародний 
досвід та вітчизняні 
реалії. Реформування 
публічного 
управління та 



адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 26 
жов. 2018 р.  Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 
446-447.
- Кривдіна І.Б., 
Бондаренко А. Страйк 
і його вплив на 
економічне та 
політичне життя 
держави (на прикладі 
України та 
європейських країн). 
Історичний досвід і 
сучасність: Матеріали 
ХХІV наукової 
студентської 
конференції. Тези 
доповідей. Відп. ред. 
В.М. Букач. Вип. 34. 
Одеса: ПНПУ, 2018. С. 
89-91.
Підвищення 
кваліфікації: 
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-72 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19 р. - 
17.10.19 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-584 
від 18.10.2019 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- навчально-
практичний семінар з 
підвищення 
кваліфікації  
«Дистанційні освітні 
технології. Методика 



та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплекту», 150 годин 
(5 кредитів ECTS) 
09.10.18 р. 24.12.18 р. 
(посвідчення № 61);
- курс «Культура 
толерантності: як 
побудувати 
суспільство, 
комфортне для всіх», 
платформа 
Prometheus. 
Сертифікат 
04.10.2021.
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проєктах та 
підвищення 
кваліфікації:
Міжнародний освітній 
грант № 
EG/U/2021/08/12 від 
International Historical 
Biographical Institute 
(Dubai – New York – 
Rome – Jerusalem – 
Beijing) та 
проходження II 
Міжнародної 
програми підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти і науки, а також 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників “Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Знання, 
Компетентності і 
Технології для 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу”. 
(Міжнародний 
Сертифікат №2508 від 
12 жовтня 2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS).
Практична робота:
Наукове 
консультування ТОВ 
«Чорноморська 
правова компанія» 
щодо проблемних 
питань реалізації прав 
людини та 
статистичного підбору 
справ ЄСПЧ за 
категоріями на 
підставі договору з 
2018 до 2021 р.
Відповідність п.п. 2, 3, 
4, 10, 11, 12 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386313 Кривдіна 
Інна 

Доцент, 
Основне 

Навчально-
науковий 

Диплом 
спеціаліста, 

20 ОП19 
Зовнішня 

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:



Борисівна місце 
роботи

інститут 
гуманітарних 

наук

Одеський 
державний 
університет 

імені 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014911, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011044, 

виданий 
15.12.2005

політика країн 
Північної та 
Південної 
Америки

- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
країн Азії, Африки та 
Латинської Америки» 
: для здобувачів вищ. 
освіти ІV курсу спец. 
«Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч./ І.М. Чістякова, 
І.Б. Кривдіна, Д.Д. 
Татакі, І.В. Кудлай, 
В.В. Гайтан ; Держ. 
ун-т «Одес. 
політехніка». Одеса, 
2021. 291 с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Країнознавство» для 
студентів 
спеціальності 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії. 
Укл.: Чістякова І.М., 
Кривдіна І.Б., 
Шевченко Б.Г., 
Моісеєва Т.М., 
Шевченко Т.В., 
Гайтан В.В., 
Воробйова Г.В., Бабіна 
В.О. Одеса: ОНПУ, 
2020. 137 с. КЛ11472 
13.07.2020, №7475-
РС-2020.
- Методичні вказівки 
з написання 
реферативних робіт та 
їх тематика з 
дисципліни 
«Країнознавство» для 
студентів 
спеціальності 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії 
денної форми 
навчання І курсу І 
семестру. Укл.: 
Кривдіна І.Б., 
Шевченко Б.Г. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 10 с. 
МВ11477 13.07.2020, 
№7477-РС-2020.
- Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Країнознавство» для 
студентів 
спеціальності 291 
Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії 
денної форми 
навчання І курсу І 
семестру / Укл.: 
Кривдіна І.Б., 
Шевченко Б.Г. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 9 с. 
МВ11473 13.07.2020, 
№7479-РС-2020.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
- Міжнародні 



відносини: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
/ Оборський Г.О., 
Чістякова І.М., 
Воробйова Г.В., 
Озернюк Г.В., 
Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В., Чернов Т.О. Київ: 
Каравела, 2019. 178 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В, Букач В.М. 
Спеціалізований 
державний захист 
прав осіб з 
інвалідністю в Україні 
та США: 
порівняльний аналіз. 
Інтелігенція і влада. 
Збірник наукових 
праць. Серія: Історія. 
Вип. № 42. 2020 
(березень). Одеса: 
Екологія, 2020.  С. 74-
86.
- Кривдіна І.Б., 
Чістякова І.М., Букач 
В.М. Студентські 
омбудсмени в Україні 
та США: 
порівняльний аналіз. 
Інтелігенція і влада. 
Збірник наукових 
праць. Серія: Історія. 
Вип. № 40. 2019. 
Одеса: Екологія, 2019.   
С. 182-194.
- Кривдіна І.Б., 
Чістякова І.М. 
Інститут освітнього 
омбудсмену в Україні 
та США. Інтелігенція і 
влада. Збірник 
наукових праць. Серія: 
Історія. Вип. № 39. 
2018. Одеса: Екологія, 
2018.  С. 173-181.
Публікації в інших 
виданнях:
- Кривдіна І.Б., Гайтан 
В.В. Проблема 
нормативного 
забезпечення захисту 
прав людини у мережі 
Інтернет: 
міжнародний досвід 
та вітчизняні реалії. 
Філософія та гуманізм. 
2020. Вип. 1(11). С.51-
59. (Index Copernicus)
- Кривдіна І.Б., 
Чістякова І.М. 
Реформування 
Верховного Суду в 
Україні: міжнародний 
досвід та вітчизняні 
реалії.  Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 26 



жов. 2018 р.  Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 
446-447.
- Кривдіна І.Б., 
Кутузова Н.Г. 
Становлення 
інституту 
освітянського 
омбудсмену в Україні: 
міжнародний досвід 
та вітчизняні реалії. 
Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід : 
Матеріали 
Всеукраїнської наук.- 
практ. конф. за 
міжнар. участю. 27 
жовтня 2017 р.  Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2017. С. 
320-321.
- Кривдіна І.Б. 
Інститут 
Уповноваженого з 
прав дитини: 
міжнародний досвід 
та вітчизняні реалії. 
Матеріали ХVІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Людина, культура, 
техніка в новому 
тисячолітті» 20-21 
квітня 2017 р., 
Національний 
аерокосмічний ун-т 
ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ». Харків, 2017. С. 
204-206.
Підвищення 
кваліфікації: 
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-72 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Дипломатична 
історія України» 



(довідка № 02-119 від 
03.12.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19 р. - 
17.10.19 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-584 
від 18.10.2019 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- навчально-
практичний семінар з 
підвищення 
кваліфікації  
«Дистанційні освітні 
технології. Методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплекту», 150 годин 
(5 кредитів ECTS) 
09.10.18 р. – 24.12.18 
р. (посвідчення № 61).
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проєктах та 
підвищення 
кваліфікації:
Міжнародний освітній 
грант № 
EG/U/2021/08/12 від 
International Historical 
Biographical Institute 
(Dubai – New York – 
Rome – Jerusalem – 
Beijing) та 
проходження II 
Міжнародної 
програми підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти і науки, а також 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників “Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Знання, 
Компетентності і 
Технології для 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу”. 
(Міжнародний 
Сертифікат №2508 від 
12 жовтня 2021 р.). 
Загальний обсяг 



(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS).
Практична робота:
Наукове 
консультування ТОВ 
ТОВ «Навчальний 
центр фахівців 
морського 
транспорту». Зміст 
наукових 
консультацій: 
«Консультування з 
проблемних питань 
реалізації захисту 
прав моряків» на 
підставі договору з 
2018 до 2021 р.

386320 Моісеєва 
Тетяна 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1985, 
спеціальність: 
2008 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 065334, 
виданий 

17.07.1992, 
Атестат 

доцента AP 
005737, 
виданий 

24.06.1997

37 ОП02 Історія 
міжнародних 
відносин 1-2

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжнародні 
відносини (історія 
дипломатії)» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. ІІ курсу ІІІ 
семестру, заочної 
форми навч. ІІІ курсу 
V семестру Т.М. 
Моісеєва, І.М. 
Чістякова, І.Б. 
Кривдіна, Б.Г. 
Шевченко, В.В. 
Гайтан, Г.В. 
Воробйова ; Одес. нац. 
політехн. ун-т. Одеса, 
2020. 167 с.
- Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Міжнародні 
відносини (історія 
дипломатії)» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. ІІ курсу ІІІ 
семестру.  Уклад. Т.М. 
Моісеєва ; Одес. нац. 
політехн. ун-т. Одеса, 
2020. 10 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
лекційних занять з 
дисципліни 
«Міжнародні 
відносини (історія 
дипломатії)» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. ІІ курсу ІІІ 
семестру. Уклад. Т.М. 
Моісеєва ; Одес. нац. 
політехн. ун-т. Одеса, 
2020. 10 с.
- Методичні вказівки 



до самостійної роботи 
при підготовці до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Міжнародні 
відносини (історія 
дипломатії)» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» денної форми 
навч. ІІ курсу ІІІ 
семестру. Уклад. Т.М. 
Моісеєва; Одес. нац. 
політехн. ун-т. Одеса, 
2020. 8 с.
Публікації у фахових 
виданнях:
- Кривдіна І., Моісеєва 
Т. Україна та ООН: 
співпраця в роки 
незалежності. Вісник 
Львівського 
університету. 
Філософсько-
політологічні студії. 
Випуск 38. Збірник 
наукових праць. 
Видавничий дім 
«Гельветика» 2021. С. 
199-204.
- Моісеєва Т.М., 
Кудлай І.В., Бабіна 
В.О. Проблеми єдності 
професіоналізму та 
культури в 
комунікативних 
відносинах епохи 
глобалізації. Наукові 
перспективи: журнал. 
Серія «Державне 
управління», Серія 
«Право», Серія 
«Економіка», Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія». Випуск 
№ 2(2) 2021. С.101-115.
- Моісеєва Т.М., 
Кудлай І.В., Бабіна 
В.О. Політична 
культура сучасної 
України: взаємодія 
культури і влади. 
Наукові перспективи: 
журнал. Серія 
«Державне 
управління», Серія 
«Право», Серія 
«Економіка», Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія». Випуск 
№ 9(15) 2021. С.120-
133.
Публікації у 
зарубіжних 
рецензованих 
виданнях:
- Воробйова Г.В., 
Моісеєва Т.М., 
Шевченко Б.Г. 
Здобутки та 
прорахунки сучасної  
зовнішньої політики 
України. Власть и 
общество (История, 
Теория, Практика): 
Научный журнал. 
Тбилиси: Ассоциация 
открытой 
дипломатии. № 2 



(58). 2021. С.120-130.
Публікації в інших 
виданнях:
- Моісеєва Т.М., 
Горбачук О.І. 
Співробітництво 
України та Ізраїлю в 
сфері освіти  
(договірна база). 
Україна у сучасному 
міжнародному 
просторі: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (16-18 
червня 2021 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2021. С. 182-
186.
- Моісеєва Т.М., 
Гавриленко Н.Н. 
Підтримка України в 
умовах російської 
агресії  (за 
матеріалами сайту 
посольства США в 
Україні). Україна у 
сучасному 
міжнародному 
просторі: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (16-18 
червня 2021 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2021. С. 177-
181.
- Моісеєва Т.М., 
Воробйова Г.В., 
Латишева В.В. 
Формування 
європейського 
освітнього простору та 
інтеграція до нього 
України (в оцінках 
українських 
науковців). 
International scientific 
and practical 
conference «Legal 
sciences: research and 
European innovations»: 
conference proceedings, 
April 23–24, 2021. 
Czestochowa: «Baltija 
Publishing», 2021. С. 
27-30. 
- Моісеєва Т.М. 
Ратифікація 
міжнародних 
договорів України. 
Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 26 
жов. 2018 р. Одеса: 
ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 
426-427. 
Підвищення 
кваліфікації: 
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 



університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 4.10.21 р. – 
3.12.21 р., тема: 
«Дипломатична 
історія України» 
(довідка № 02-114 від 
03.12.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19  р. – 
17.10.19  р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-588 
від 18.10.2019 р.) (3,0 
кредити ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-75 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS).
Практична робота:
- Наукове 
консультування ТОВ 
«Чорноморська 
правова компанія»  на 
підставі договору  з 
2018 до 2021 р.
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
- Член наукової 
організації «Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва» 
(Свідоцтво № 121741. 
2021 р.)

Відповідність п.п. 1, 3, 
4, 11, 12, 19  п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386400 Чередниченк Доцент, Навчально- Диплом 28 ОЗ04 Навчально-методичні 



о Володимир 
Анатолійови
ч

Основне 
місце 
роботи

науковий 
інститут 

економіки та 
менеджменту

магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

050108 
Маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 017828, 
виданий 

27.06.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002115, 

виданий 
23.06.1995

Економічна 
теорія

матеріали з 
дисципліни:
- Економічна теорія: 
закономірності, 
практика та сучасність 
: підручник. Е.М. 
Забарна, О.М. 
Козакова, Н.О. 
Задорожнюк та ін. 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2020. 412 с. 
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Мікроекономіка» 
для студентів 
спеціальності 291  
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання І курсу ІІ 
семестру. Одеса, 
ОНПУ, 2019. 
Електронна 
реєстрація № 
КЛ10604.
- Конспект лекцій з 
дисципліни «Макро- і 
мікроекономіка» для 
студентів 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
спеціалізація 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
денної форми 
навчання ІІ курсу ІІІ 
семестру.  Одеса, 
ОНПУ, 2019. 
Електронна 
реєстрація № 
КЛ10155.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Volodymyr 
Cherednychenko. 
Influence Of 
Administrative-
Territorial Reform On 
The Market Of Public 
Goods In Ukraine. 
European Journal  Of 
Economics And 
Management.  Volume 
5.  Issue 1. 2019. Р.256-
260.  ISSN 2533‐4794  
(Index Copernicus)
- Чередниченко В.А. 
Розумна спеціалізація 
об’єднаної 
територіальної 
громади. Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації: зб. 
наукових праць.  
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 588 с. 
- Забарна Е.М., 
Чередниченко В.А. До 
питання формування 
правових та 
фінансових передумов 
самоуправління 
регіонів та 
територіальних 



громад. Економічний 
форум. Наук. ж-л.  
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 
2018. №1. С. 62-67. 
Журнал індексується 
та реферується в 
зарубіжних базах 
даних: Ulrich’s 
Periodicals Directory 
(США); Index 
Copernicus (Польща). 
- Чередниченко В.А. 
Особливості 
українського ринку 
суспільних благ. 
Економіка. Фінанси. 
Право.  №7/1. 2018. С. 
20-23. 
Наявність виданого 
підручника, 
навчального 
посібника або 
монографії:
- Парадигма 
інноваційного 
розвитку в умовах 
ринкової 
трансформації : 
монографія. Авт. кол.: 
Е.М. Забарна, О.М. 
Козакова, 
В.А.Чередниченко та 
ін.; за заг. ред. Е.М. 
Забарної. Херсон : 
Олди+, 2019. 
- Економічна теорія: 
тенденції та розвиток 
системи економічних 
ідей : монографія. Авт. 
кол.: Е.М.Забарна, 
Н.О.Задорожнюк, 
Н.І.Волкова та ін.; за 
заг. ред. Е.М.Забарної. 
Одеса : Астропринт, 
2018. 392 с. 
- Керівник наукового 
гуртку «Економіка і 
бізнес: міжнародний 
та регіональний 
аспект» (з 2018/2019 
н.р.) Наказ №555-в від 
26.11.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
- Одеський 
національний 
політехнічний 
університет.  Відділ 
технологій 
дистанційного 
навчання. 
Дистанційні освітні 
технології: методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплекту
06.03.18 р. – 29.05.18 
р. Посвідчення
 - Одеський 
національний 
політехнічний 
університет. 
Консультативно-
навчальний центр 
«Політех-Консалт». 
Навчальний семінар 
«Ділова українська 
мова в освітньому 
процесі» 01.10.2018 р.-



25.10.2018 р. 
Сертифікат
- Одеський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України. Кафедра 
глобалістики, 
євроінтеграції та 
управління 
національною 
безпекою
17.10.17 р. – 15.12.17 р. 
Довідка.
Відповідність пп. 1, 3, 
4, 11, 12 п. 30 
Ліцензійних умов.

386300 Марущак 
Володимир 
Петрович

Професор, 
Сумісництв
о

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 007827, 

виданий 
18.11.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

ЮP 000660, 
виданий 

19.04.1978, 
Атестат 

доцента ДЦ 
068548, 
виданий 

21.12.1983, 
Атестат 

професора 
12ПP 007225, 

виданий 
10.11.2011

22 ОЗ05 
Правознавство

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Марущак В.П. 
Правове регулювання 
фінансових відносин: 
навч. посібник. В.П. 
Марущак, Є.О. 
Львова, К.В. 
Бачинська, О.І. 
Марущак. Одеса: 
ОРІДУ, 2020. 275 с.
- Марущак В.П., 
Львова Є.О.. 
Навчально-
методичний комплекс 
дисципліни «Правове 
регулювання 
фінансових відносин», 
ОРІДУ НАДУ, 2019. 
- Марущак В.П.  
Правове регулювання 
фінансових відносин. 
Програма, тематичні 
плани, методичні 
рекомендації для 
слухачів 1 курсу у 
галузі знань 07 
«управління та 
адміністрування» за 
спеціальністю 074 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
(другий 
(магістерський 
рівень). Одеса: ОРІДУ 
НАДУ. 2017. 
(електронний 
варіант).
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Марущак В.П., 
Марущак О.І. 
Правовий механізм 
державного 
регулювання податків. 
Актуальні проблеми 
державного 
управління: зб. наук. 
пр. ОРІДУ. Голов. ред. 
М.М. Іжа. Вип. 2(74). 
Одеса: ОРІДУ НАДУ, 
2018. С. 92-96.
- Марущак В.П. 
Правова природа 
планових фінансових 
нормативів 
Актуальные 
социально-
экономические и 
правовые проблемы 



развития Украины и 
ее регионов.  Одесса: 
ОНУ. 2017. С. 187-194.
- Марущак В., 
Кулінкович Т. 
Напрямки 
державного 
регулювання 
фінансової діяльності. 
Актуальні проблеми 
державного 
управління: Збірник 
наукових праць ОРІДУ 
НАДУ. № 1 (69). 
Одеса, 2017. С. 88-92.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
Правове регулювання 
фінансових відносин: 
Навчальний посібник. 
Марущак В.П., 
Бачинська К.В., 
Львова Є.О., Марущак 
О.І. Одеса: ОРІДУ 
НАДУ, 2020, 275 с.
Публікації в інших 
виданнях:
- Марущак В.П. 
Фактори становлення 
та розвитку держави. 
Україна у сучасному 
міжнародному 
просторі: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Одеса, 16-18 
червня 2021 р. Київ, 
2021. С.46-49.
- Марущак В.П. Право 
і стратегічне 
планування 
економіки. Актуальні 
питання державно-
правового розвитку 
сучасної України: 
Матеріали III 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої 100-літтю 
ОНПУ (25-27 червня 
2018 р., м. Одеса). 
Київ: Каравела, 2018.  
C.21-25.
- Марущак В.П. 
Вдосконалення 
нормативно-
правового 
забезпечення 
децентралізації. 
Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 26 
жов. 2018 р. Одеса: 
ОРІДУ НАДУ, 2018. 
С.403-404.
Підвищення 
кваліфікації: 
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 



університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-76 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Менеджмент 
регіонального 
розвитку» (довідка № 
02-115 від 03.12.2021 
р.). Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- стажування у 
Відділенні 
Національної служби 
посередництва та 
примирення в 
Одеській області з 01 
березня по 01 червня 
2021 року за темою 
«Вивчення діяльності 
НСПП та участь у 
заходах служби по 
розгляду примирних 
процедур» 
(довідка №02-15/8-2 
від 02 червня 2021 р., 
6 кред. ECTS).
Відповідність п.п. 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8,  11, 12, 20 
п. 30 Ліцензійних 
умов провадження

386128 Кубко 
Валентина 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
1994, 

спеціальність: 
7.020303 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

спеціаліста, 
Одеський 

національний 

18 ОП06 
Переговорний 
процес у 
міжнародних 
відносинах

Навчально-методичні 
матеріали:
- Переговорний 
процес у міжнародних 
відносинах: конспект 
лекцій для здобувачів 
вищої освіти 
гуманітарного 
факультету та  
навчально-наукового 
інституту 
дистанційної та 
заочної освіти. 
Частина І. Уклад. : І.Б. 
Кривдіна, В.П. Кубко. 
Одеса: ДУ «Одеська 
політехніка», 2021. 71 
с.



політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
020105 

Документознав
ство та 

інформаційна 
діяльність, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013174, 
виданий 

25.04.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041637, 

виданий 
26.02.2015

- Переговорний 
процес у міжнародних 
відносинах: конспект 
лекцій для здобувачів 
вищої освіти 
гуманітарного 
факультету та  
навчально-наукового 
інституту 
дистанційної та 
заочної освіти. 
Частина ІІ. Уклад. : 
І.Б. Кривдіна, В.П. 
Кубко. Одеса: ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 98 
с.
- Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Переговорний 
процес у міжнародних 
відносинах» для 
здобувачів вищої 
освіти гуманітарного 
факультету та  
навчально-наукового 
інституту 
дистанційної та 
заочної освіти. Уклад.: 
І.Б. Кривдіна, В.П. 
Кубко. Одеса: ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 20 
с.
- Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Переговорний 
процес у міжнародних 
відносинах» для 
здобувачів вищої 
освіти гуманітарного 
факультету та  
навчально-наукового 
інституту 
дистанційної та 
заочної освіти. Уклад.: 
І.Б. Кривдіна, В.П. 
Кубко. Одеса: ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 19 
с.

Публікації у фахових 
виданнях України:
- Медіакультура 
сучасного 
інформаційного 
суспільства.  Вісник 
Книжкової палати: 
науково-практичний 
журнал. Київ: 
Книжкова палата 
України, 2019. №3. 
С.34-37.
- Funkcje społeczne 
kultury medialnej. 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць.  Гол. 
ред. В.М. Вашкевич. 
Київ: Видавництво 
«Гілея», 2019. Вип.141. 
Ч.2. (Філософські 
науки). С. 77-73.
- Соціально-
філософський аспект 
тайм-менеджменту. 



Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. Гол. 
ред. В.М. Вашкевич. 
Київ: Видавництво 
«Гілея», 2018. Вип. 
130 (3). С.276-278. 
(співавтор – С. 
Торкняк)

Публікації в інших 
виданнях:
- Медіаграмотність як 
складова 
інформаційної 
безпеки держави. 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
державно-правового 
розвитку України» 
(10-12 червня 2020 р., 
м. Одеса). Київ: 
Каравела, 2020. С. 
135-138.
- Технологія 
формування 
позитивного іміджу 
органів державного 
управління. Актуальні 
питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Одеса, 
27-29 березня 2019 р., 
під заг.ред. В. Г. 
Спрінсяна. Дніпро: 
Середняк Т. К., 2019. 
С.533-539. (співатор –  
Гордієнко М.)
- Конструювання 
соціальної реальності 
в процесі 
комунікативної 
взаємодії. Актуальні 
питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
Матеріалів ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої 100-
річчю Одеського 
національного 
політехнічного 
університету, Одеса, 
22-23 березня 2018 р. 
Під заг.ред. В.Г. 
Спрінсяна. Дніпро: 
Середняк Т.К., 2018. С. 
464-469. (співавтор – 
А. Крайнюк)
- Комунікація як 
важлива складова 
процесу прийняття 
рішення. Матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців «Актуальні 



питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації» (23-24 
березня 2017 р.). 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет. 
Дніпропетровськ: 
Середняк Т.К., 2017. С. 
371-376. (співавтор – 
В. Вражитор)

Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Політичні конфлікти 
та політичні 
переговори» (довідка 
№ 02-117 від 
03.12.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- Курс «Комунікаційні 
інструменти для 
побудови репутації» – 
платформа Prometeus. 
Сертифікат від 
17.04.2020.
- Курс ««Основи 
діалогу» у межах 
онлайн-курсу «Як 
ефективно спланувати 
та провести діалог»», 
платформа 
Prometheus. 
Сертифікат 
27.09.2021.
- Курс «Основи 
організації діалогу» у 
межах онлайн-курсу 
«Як ефективно 
спланувати та 
провести діалог», 
платформа 
Prometheus. 
Сертифікат 
30.09.2021.
- Курс «Основи 
ведення діалогу» у 
межах онлайн-курсу 
«Як ефективно 
спланувати та 
провести діалог», 
платформа 
Prometheus. 
Сертифікат 
30.09.2021.
- Курс «Діалог та 
медіація: Шлях до 
порозуміння», 30 
годин, платформа 
Prometheus. 
Сертифікат 
30.09.2021.



Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Консультування PR-
менеджерів ТОВ «Star 
Time» м. Одеса з 2015 
р. 

Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
- Членкиня 
Національної спілки 
журналістів України.
- Членкиня наукової 
організації «Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва».
- Членкиня 
Громадської 
організації 
«Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян» 
(INTERNATIONAL 
EDUCATORS AND 
SCHOLARS 
FOUNDATION, IESF) 

384508 Афанасьєв 
Олександр 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Ростовський-
на-Дону 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1972, 

спеціальність: 
09.00.02 

Філософія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002833, 

виданий 
17.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 004156, 
виданий 

25.07.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006916, 
виданий 

29.12.1988, 
Атестат 

професора 
12ПP 010717, 

виданий 
30.06.2015

43 ОЗ08 
Філософія

Навчально-методичні 
матеріали:
- Філософія та 
методологія наукових 
досліджень: 
підручник. Одеса: 
Освіта України, 2018. 
308 с.
- Конспект лекцій з 
курсу «Філософія» для 
студентів усіх 
спеціальностей 
ОНПУ. Одеса: ОНПУ, 
2019. 71 с.
- Методичні вказівки 
для виконання 
контрольних робіт та 
підготовки до іспиту з 
філософії. Одеса: 
ОНПУ, 2017. 15 с.
Публікації у 
зарубіжних виданнях:
- The methodology of 
science in the fight 
against seudoscience. 
Modern engineering 
and innovative 
technologies. Issue 11. 
Part 2. Karlsruhe: 
Sergeieva&Co, 2020. P. 
36-42
- Strategy of change in 
the spirit «сome on!» 
Стратегия перемен в 
духе «сome on!». 
Modern engineering 
and innovative 
technologies Heutiges 
Ingenieurwesen und 
innovative 
Technologien, Issue 
No6 Part 4. Karlsruhe, 



Germany: 
Sergeieva&Co, 2018. P. 
84-90
Post-nonclassical and 
post-institutional 
science. International 
periodic scientific 
journal 
SCIENTIFICWORLDJO
URNAL in Scientific 
World Journal, Issue 
№15, Vol.4. 62-66 p
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Методологічні 
аспекти критики 
псевдонауки. 
Філософія та гуманізм. 
Вип. 1 (11). Одеса: 
ОНПУ, 2020. С.9-18.
- 
Трансдисциплінарніст
ь та проблема 
професіоналізму. 
����. ДОКСА. 
Збірник наукових 
праць з філософії та 
філології. Вип. 1 (25). 
Одеса: ОНУ ім. І.І. 
Мечникова, 2016. С. 9-
17.
Публікації в 
колективних 
монографіях:
Monograph Trbe der 
europäischen 
wissenschaft. 
Philosophie, philologie, 
geschichte, 
kunstwissenschaf. Buch 
1. Teil 7. Karlsruhe: 
SWorld-Net Akhat A.V., 
2020.  196 р.
Публікації в інших 
виданнях:
- Особливості науки в 
інформаційному 
суспільстві. XІIІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інформаційна освіта 
та 
професійнокомунікати
вні технології ХХІ 
століття» Одеса, 16 – 
18 вересня 2020 р.
- A strategy for change 
in spirit «сome on!». 
Modern engineering 
and innovative 
technologies Heutiges 
Ingenieurwesen und 
innovative 
Technologien, Issue 
No6 Part 4. Karlsruhe, 
Germany: 
Sergeieva&Co, 2018. 
P.84-90
Підвищення 
кваліфікації: 
- Одеський 
національний 
університет ім. І.І. 
Мечникова, кафедра 
філософії та 
методології пізнання: 
«Методика 
викладання 
філософських 
дисциплін», 108 



годин, 23.04.2018–
23.05.2018.
Свідоцтво № 02-01-
1130 від 21.06.2018 р.
Практична робота:
- Член редакційної 
колегії наукового 
періодичного видання 
«Філософія та 
гуманізм».
- Голова Апеляційної 
комісії ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
філософських наук.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Одеської 
філософської спілки
Відповідність п.п. 1, 2, 
3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження.

386124 Брайченко 
Світлана 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

7.020303 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007334, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
10285, виданий 

17.02.2001

21 ОЗ09 
Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Навчально-методичні 
матеріали:
- Конспект лекцій з 
курсу «Українська 
мова за професійним 
спрямуванням» для 
здобувачів усіх 
спеціальностей денної 
форми навчання. 
Укл.: С.Л. Брайченко, 
В.Г.Спрінсян. Одеса: 
Державний 
університет «Одеська 
політехніка», 2021.  
125 с.
- Методичні 
матеріали для 
самостійної роботи 
здобувачів з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням до 
змістового модуля №1 
«Законодавчі та 
нормативно-стильові 
ознаки професійного 
спілкування» для 
здобувачів усіх 
спеціальностей денної 
форми навчання. 
Одеса: Державний 
університет «Одеська 
політехніка», 2021. 59 
с.
- Брайченко С.Л. 
Практикум з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням. За ред. 
В.Г. Спрінсяна. Одеса: 
Вид. Державний 
університет «Одеська 
політехніка», 2021. 57 
с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Braychenko S. 
Changes in 
anthroponymic 
prefereces of Odesa 
region inhabitants 
(Ukraine) in time. 
Communicative-



pragmatic, normative 
and functional 
parameters of the 
professional discourse: 
колективна 
монографія. Львів : 
Liha-Pres, 2021.  Р.1-9.
- Брайченко С.Л. 
Сучасні 
антропонімічні 
уподобання 
мешканців Одеської 
області: рідкісні 
чоловічі особові 
імена. Одеська 
лінгвістична школа: 
траєкторія 
досліджень: колект. 
моногр. За заг. Ред. 
Ковалевської Т.Ю. 
Одеса: ПолиПринт, 
2021. С.33-40.
- Маловживані 
чоловічі особові імена 
мешканців Одещини. 
Записки з 
українського 
мовознавства: Вип. 
26. У 2-х томах. Т.1.: 
Зб наук. праць Opera 
in linguistica 
ukrainiana: 
Fascicultum 26. Vol, 1. 
Гол. редактор Т.Ю. 
Ковалевська. Одеса: 
Поліпринт, 2019. С. 
200–206. (Index 
Copernicus).
- Малопопулярні 
чоловічі особові 
найменування 
українців Одеської 
області. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. 2019. Вип. 
38. Т.3. Одеса, 2019. 
С.30-32. (Index 
Copernicus).
- Екзотичні жіночі 
особові імена у колі 
сучасних 
антропонімічних 
уподобань мешканців 
Одещини. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. 2018 № 32. 
Том 3. Одеса, 2018. 
С.16–18. (Index 
Copernicus)
Публікації у інших 
виданнях:
Брайченко С.Л. 
Мотиваційні фактори 
у пізнавальній 
діяльності журналіста. 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: матеріали 
ХІV Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
15–17 вересня 2021 
року) / за заг. ред. В. 
Г. Спрінсяна ; ред. 
кол.: Г.О. Оборський, 



В.Г. Спрінсян, В.М. 
Шейко [та ін.] ; відп. 
за вип. О.О. Татакі. 
Одеса, 2021. С.229-
232.

Підвищення 
кваліфікації:
Одеський 
національний 
університет ім. І.І. 
Мечникова, програма 
стажування 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням», 
10.04.17-10.05.17., 108 
год. Довідка № 02-01-
943 від 17.05.2017 р.
Відповідність п.п. 1, 3, 
4, 12, 19 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386318 Латишева 
Вікторія 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061810, 
виданий 

06.10.2010

5 ОП01 Вступ до 
фаху

Навчально-методичні 
матеріали:
- Конспект лекцій з 
дисципліни «Вступ до 
фаху» для студентів 
спеціальності 291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» (у 
співавторстві). Одеса: 
ОНПУ, 2020. 148 с.  
КЛ11462 09.07.2020, 
№7492-РС-2020.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
лекційних занять з 
дисципліни «Вступ до 
фаху» для здобувачів 
вищої освіти  
спеціальності  291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання І курсу І 
семестру. Укл.: 
Латишева В. В.  Одеса, 
2021. 11 с.
Методичні вказівки до 
самостійної роботи 
при підготовці до 
практичних занять з 
дисципліни «Вступ до 
фаху» для здобувачів 
вищої освіти  
спеціальності 291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання І курсу І 
семестру. Укл.: 
Латишева В. В.  Одеса, 
2021. 9 с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
Політологія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 



спеціальностей вищих 
закладів освіти (у 
співавторстві). Київ: 
Каравела, 2019.  168 с.   
Публікації у фахових 
виданнях:
- Латишева В.В., 
Кривдіна І.Б.  
Активізація 
переговорного 
процесу та 
комунікативної 
взаємодії між 
органами публічної 
влади та 
громадськістю на 
регіональному рівні. 
Наукові перспективи. 
2021. № 5. С. 94-107.
- Латишева В.В., 
Бабіна В.О.  Проблеми 
формування 
позитивного іміджу 
України на 
міжнародній арені.  
Наукові перспективи. 
2021. № 7. С. 10-21.
- Латишева В.В. 
Міжнародний досвід 
лобізму як спосіб 
забезпечення 
представництва 
інтересів Наукові 
записки 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету: збірник. 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020.  Вип. 32. С. 211-
214.
Публікації в інших 
виданнях:
- Латишева В.В., 
Царюк Ю.С. 
Європейський досвід у 
сфері публікації 
відкритих даних. 
Україна в сучасному 
міжнародному 
просторі: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (16-18 
червня 2021 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2021.  С. 43-
46.
- Латишева В.В. 
Громадська 
дипломатія в 
контексті 
європейських 
прагнень України. 
Публічне управління в 
Україні: історія 
державотворення, 
виклики та 
перспективи : 
матеріали ХІІ наук. 
Інтернет-конф. за 
міжнар. участю для 
аспірантів та 
докторантів, 28 
травня 2021 р. Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2021. С. 
14. 
- Моісеєва Т.М., 
Воробйова Г.В., 
Латишева В.В. 
Формування 



європейського 
освітнього простору та 
інтеграція до нього 
України (в оцінках 
українських 
науковців). 
International scientific 
and practical 
conference «Legal 
sciences: research and 
European innovations» 
: conference 
proceedings, April 23–
24, 2021. Czestochowa: 
«Baltija Publishing», 
2021. С. 27-30.
- Латишева В.В. 
Особливості 
правового 
регулювання 
дистанційної роботи в 
Україні. Topical issues 
of the development of 
modern science. 
Abstracts of the 10th 
International scientific 
and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
Sofia, Bulgaria. 2020. 
Pp. 468-474. URL: 
https://sci-
conf.com.ua.
- Латишева В.В. 
Застосування 
інтерактивних методів 
навчання при 
підготовці студентів 
спеціальності 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» в 
Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті. 
Інтерактивний 
освітній простір ЗВО : 
матеріали 
всеукраїнського 
науково-практичного 
вебінару (м. Вінниця, 
4 березня 2019 р.)/ 
відп. ред. Л.Б. 
Ліщинська.  Вінниця: 
ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 
С.20-22.
- Латишева В.В., 
Вадовська Х. Стан 
нормативно-
правового 
регулювання 
громадського 
контролю як 
інструмент 
налагодження діалогу 
між владою, бізнесом 
та громадськістю. 
Історичний досвід та 
сучасніть: Матеріали 
ХХIV наукової 
студентської 
конференції. Тези 
доповідей. Відп. ред. 
В.М. Букач.  Вип. 34. 
Одеса: ПНПУ, 2018. С. 
88.  
Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 



та/або громадських 
об’єднаннях:
Членство в 
громадському 
об’єднанні «Асоціація 
дослідників 
державного 
управління» з 
01.06.2020 року.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1997-2007 рр. – 
державний 
службовець;
2012-2016 рр. – юрист 
в організаціях 
(установах) приватної 
форми власності. 
Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 15.05.2018 р. – 
15.06.18 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка про 
підвищення 
кваліфікації № 01-13-
635 від 16.10.2018 р.) 
(3,0 кредити ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
по 18.06.21 р. тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини. Загальний 
обсяг (тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS) (довідка про 
підвищення 
кваліфікації № 02-43 
від 01.07. 2021 р.);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Менеджмент 
регіонального 
розвитку» (довідка № 
02-116 від 03.12.2021 
р.). Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 



(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- участь в зарубіжній 
науковій конференції: 
«International scientific 
and practical 
conference «Legal 
sciences: research and 
European innovations». 
April 23–24, 2021. 
Czestochowa. Обсяг 
підвищення 
кваліфікації 15 годин 
(0,5 кредити ECTS). 
Сертифікат № LC-
2324076 від 
24.04.2021.
- курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів», 60 годин 
(2 кредити ECTS), 
платформа 
Prometheus. 
Сертифікат 
27.09.2021.
Відповідність п.п. 1, 3, 
4, 12, 19, 20 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386318 Латишева 
Вікторія 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061810, 
виданий 

06.10.2010

5 ОП09 
Міжнародні 
організації

Навчально-методичні 
матеріали:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжнародні 
організації» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії». 
Укл. Латишева В.В., 
Чістякова І.М., Кудлай 
І.В.  Одеса: ОНПУ, 
2020. 77 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
лекційних занять з 
дисципліни 
«Міжнародні 
організації» для 
здобувачів вищої 
освіти  спеціальності  
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 
денної форми 
навчання І курсу І 
семестру. Укл.: 
Латишева В. В.  Одеса: 
ОНПУ, 2020. 11 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Міжнародні 
організації» для 
здобувачів вищої 
освіти  спеціальності 
291 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації  та 
регіональні студії» 



денної форми 
навчання І курсу І 
семестру. Укл.: 
Латишева В. В.  Одеса: 
ОНПУ, 2020. 9 с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
Політологія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей вищих 
закладів освіти (у 
співавторстві) Київ: 
Каравела, 2019. 168 с.  
Публікації у фахових 
виданнях:
- Латишева В.В., 
Бабіна В.О.  Проблеми 
формування 
позитивного іміджу 
України на 
міжнародній арені.  
Наукові перспективи. 
2021. № 7. С. 10-21.
- Латишева В.В. 
Міжнародний досвід 
лобізму, як спосіб 
забезпечення 
представництва 
інтересів. Наукові 
записки 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету: збірник. 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020.  Вип. 32. С. 211-
214.
Публікації в інших 
виданнях:
- Моісеєва Т.М., 
Воробйова Г.В., 
Латишева В.В. 
Формування 
європейського 
освітнього простору та 
інтеграція до нього 
України (в оцінках 
українських 
науковців) // 
International scientific 
and practical 
conference «Legal 
sciences: research and 
European innovations» 
: conference 
proceedings, April 23–
24, 2021. Czestochowa: 
«Baltija Publishing», 
2021. С. 27-30.
- Латишева В.В. 
Особливості 
правового 
регулювання 
дистанційної роботи в 
Україні. Topical issues 
of the development of 
modern science. 
Abstracts of the 10th 
International scientific 
and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
Sofia, Bulgaria. 2020. 
Pp. 468-474. URL: 
https://sci-
conf.com.ua.
 Діяльність за 



спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Членство в 
громадському 
об’єднанні «Асоціація 
дослідників 
державного 
управління» з 
01.06.2020 року.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1997-2007 рр. – 
державний 
службовець;
2012-2016 рр. – юрист 
в організаціях 
(установах) приватної 
форми власності. 
Підвищення 
кваліфікації:
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 15.05.2018 р. – 
15.06.2018 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка про 
підвищення 
кваліфікації № 01-13-
635 від 16.10.2018 р.) 
(3,0 кредити ECTS);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
по 18.06.21 р. тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини». 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS) (довідка про 
підвищення 
кваліфікації № 02-43 
від 01.07.2021 р.);
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Менеджмент 
регіонального 
розвитку» (довідка № 
02-116 від 03.12.2021 
р.). Загальний обсяг 



(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS).

386128 Кубко 
Валентина 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
1994, 

спеціальність: 
7.020303 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

спеціаліста, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

020105 
Документознав

ство та 
інформаційна 

діяльність, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 013174, 

виданий 
25.04.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

041637, 
виданий 

26.02.2015

18 ОЗ07 
Академічна 
грамотність

Навчально-методичні 
матеріали:
- Методичні 
рекомендації щодо 
виконання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційних робіт 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 
спеціальності 291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії»; 
уклад.: І.Б. Кривдіна, 
В.П. Кубко, Г.В. 
Озернюк,  І.М. 
Чістякова. Одеса : ДУ 
«Одеська 
політехніка», 2021. 44 
с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни  
«Корпоративна 
культура» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання 
гуманітарних 
спеціальностей. 
Уклад.: В.П. Кубко. 
Одеса: ОНПУ, 2018. 63 
с.
- Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
науково-дослідної 
роботи» для студентів 
денної та заочної 
форм. Уклад. : В.П. 
Кубко, О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОНПУ, 2018. 118 с. (КЛ 
09802 від 04.10. 2018).
- Методичні вказівки 
з дисципліни «Основи 
науково-дослідної 
роботи» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 029 – 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа». Уклад. : В.П. 
Кубко, О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОНПУ, 2018. 16 с. (МВ 
09801 від 04.10. 2018).
Публікації у фахових 
виданнях України:
- Kubko W.P. Funkcje 
społeczne kultury 
medialnej. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 



праць.  Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. Київ: 
Видавництво «Гілея», 
2019. Вип.141. Ч.2. 
(Філософські науки). 
С. 77-73. 
- Кубко В.П. 
Медіакультура 
сучасного 
інформаційного 
суспільства. Вісник 
Книжкової палати: 
науково-практичний 
журнал. Київ: 
Книжкова палата 
України, 2019. №3. 
С.34-37.
- Кубко В.П.  
Соціально-
філософський аспект 
тайм-менеджменту.  
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. 
К.: Видавництво 
«Гілея», 2018. Вип. 
130 (3). С.276-278. 
(співавтор - Торконяк 
С.С.)
- Кубко В.П. Стратегія 
формування 
корпоративної 
культури закладу 
вищої освіти. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. Київ: 
Видавництво «Гілея», 
2018. Вип.138 (11). Ч.2. 
(Філософські науки). 
С. 209-213. (співавтор 
- Шиндор А.В.)
- Кубко В.П., Ткаченко 
К. Особливості 
розробки 
корпоративного 
кодексу вищого 
навчального закладу. 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. 
Київ: Видавництво 
«Гілея», 2017. Вип. 116 
(1). С.255-258. URL: 
http://www.gileya.org/i
ndex.php?
ng=library&cont=long&
id=140.

Публікації в інших 
виданнях
- Кубко В.П. З досвіду 
залучення 
роботодавців до 
організації та 
реалізації освітнього 
процесу. Матеріали 
ХVІ-ої Міжнародної 
конференції 
«Стратегія якості в 
промисловості і 
освіті» (31 травня – 03 
червня 2021 р., 
Технічний університет  
м. Варна, Болгарія). 
Дніпро-Варна, 2021. С. 
169-175.
URL: 



https://nmetau.edu.ua/
file/--sbornik-varna-
2021-full.pdf 
(співавтор - Баландіна 
Н.Ф.)
- Кубко В.П. 
Медіаосвіта в 
сучасному 
інформаційному 
суспільстві. 
International scientific 
conference 
«Journalism, 
advertising and PR: 
European development 
direction»: conference 
proceedings, July 16–
17, 2021. Riga, Latvia: 
«Baltija Publishing», 
2021. С. 25-27. URL: 
http://www.baltijapubli
shing.lv/omp/index.ph
p/bp/catalog/book/155. 
(співавтор - Зірчак 
Г.П.)
- Кубко В.П. 
Медіаграмотність як 
складова 
інформаційної 
безпеки держави. 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
державно-правового 
розвитку України» 
(10-12 червня 2020 р., 
м. Одеса). Київ: 
Каравела, 2020.  
С.135-138.
- Кубко В.П. 
Соціокультурне 
середовище закладу 
вищої освіти як 
підґрунтя 
становлення 
особистості. 
Інформаційна освіта 
та комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Одеса, 12-14 вересня  
2018 р.), під заг. ред. 
В.Г.Спрінсяна.  Одеса: 
Сімон, 2018. С.276-
280. (співавтор - 
Розова Т.В.)
Підвищення 
кваліфікації:
- Міжнародне 
стажування 
«Фандрейзинг та 
основи проєктної 
діяльності в закладах 
освіти: європейський 
досвід» (Польща) з 6 
листопада по 12 
грудня 2021 р. обсягом 
180 год. (6 кредитів).
- Міжнародний 
освітній грант № 
EG/U/2021/08/12 від 
International Historical 
Biographical Institute 
(Dubai – New York – 
Rome – Jerusalem – 
Beijing) та 
проходження II 



Міжнародної 
програми підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти і науки, а також 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників «Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Знання, 
Компетентності і 
Технології для 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу». 
(Міжнародний 
Сертифікат №2444 від 
12 жовтня 2021 р.)
- Курс «Академічна 
доброчесність», ресурс 
EdEra, 27.06.2021.
- Курс «Критичне 
мислення для 
освітян», Платформа 
Prometheus. 
Сертифікат видано  
21.11.2020.

Практична робота:
Голова групи 
сприяння академічній 
доброчесності 
Державного 
університету Одеська 
політехніка (Наказ 
345-в від 01.10.2021)

Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
- Членкиня 
Національної спілки 
журналістів України.
- Членкиня наукової 
організації «Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва».
Членкиня 
Громадської 
організації 
«Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян» 
(INTERNATIONAL 
EDUCATORS AND 
SCHOLARS 
FOUNDATION, IESF) 

Відповідність п.п. 1, 3, 
4, 8, 10, 11, 12, 14, 19 п. 
30 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386320 Моісеєва 
Тетяна 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

37 ОП15 
Зовнішня 
політика 
України

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
- Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
України» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» І курсу IІ 



1985, 
спеціальність: 
2008 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 065334, 
виданий 

17.07.1992, 
Атестат 

доцента AP 
005737, 
виданий 

24.06.1997

семестру. Т.М. 
Моісеєва, І.М. 
Чістякова, І.В. 
Яковлєв, В.О. Бабіна, 
І.В. Кудлай, Г.В. 
Воробйова ; Одес. нац. 
політехн. ун-т. Одеса, 
2020. 177 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
України» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» ден. форми 
навч. І курсу ІІ 
семестру. Уклад. Т.М. 
Моісеєва ; Одес. нац. 
політехн. ун-т. Одеса, 
2020. 9 с.
- Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Зовнішня політика 
України» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» ден. форми 
навч. І курсу ІІ 
семестру. Уклад. Т.М. 
Моісеєва ; Одес. нац. 
політехн. ун-т.  Одеса, 
2020. 11 с.
- Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
при підготовці до 
лекційних занять з 
дисципліни 
«Зовнішня політика 
України» : для 
здобувачів вищ. освіти 
спец. 291 «Міжнарод. 
відносини, сусп. 
комунікації та регіон. 
студії» ден. форми 
навч. І курсу ІІ 
семестру. Уклад. Т.М. 
Моісеєва ; Одес. нац. 
політехн. ун-т.  Одеса, 
2020. 11 с.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника:
- Політологія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей вищих 
закладів освіти. О.С. 
Білоусов,  В.О. Бабіна, 
І.Б. Кривдіна, Т.М. 
Моісеєва, І.М. 
Чістякова, В.В. 
Латишева, Д.Д. Татакі, 
Б.Г. Шевченко, Т.О. 
Чернов. Київ: 
Каравела, 2019. 168 с.  
Публікації у 
зарубіжних 
рецензованих 
виданнях:
- Воробйова Г.В., 
Моісеєва Т.М., 



Шевченко Б.Г. 
Здобутки та 
прорахунки сучасної  
зовнішньої політики 
України. Власть и 
общество (История, 
Теория, Практика): 
Научный журнал. 
Тбилиси: Ассоциация 
открытой 
дипломатии. № 2 
(58). 2021. С.120-130.
Публікації в інших 
виданнях:
- Моісеєва Т.М., 
Горбачук О.І. 
Співробітництво 
України та Ізраїлю в 
сфері освіти  
(договірна база). 
Україна у сучасному 
міжнародному 
просторі: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (16-18 
червня 2021 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2021. С. 182-
186.
- Моісеєва Т.М., 
Гавриленко Н.Н. 
Підтримка України в 
умовах російської 
агресії  (за 
матеріалами сайту 
посольства США в 
Україні). Україна у 
сучасному 
міжнародному 
просторі: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (16-18 
червня 2021 р., м. 
Одеса). Київ: 
Каравела, 2021. С. 177-
181.
- Моісеєва Т. М., 
Воробйова Г.В., 
Латишева В.В. 
Формування 
європейського 
освітнього простору та 
інтеграція до нього 
України (в оцінках 
українських 
науковців). 
International scientific 
and practical 
conference «Legal 
sciences: research and 
European innovations»: 
conference proceedings, 
April 23–24, 2021. 
Czestochowa: «Baltija 
Publishing», 2021. С. 
27-30. 
- Моісеєва Т.М. 
Ратифікація 
міжнародних 
договорів України. 
Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 



міжнар. участю. 26 
жов. 2018 р. Одеса: 
ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 
426-427. 
Підвищення 
кваліфікації: 
- Підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 04.10.21 р. 
– 03.12.21 р., тема: 
«Дипломатична 
історія України» 
(довідка № 02-114 від 
03.12.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS).
- підвищення 
кваліфікації в 
Одеському 
державному 
аграрному 
університеті, кафедра 
філософії, історії і 
політології 19.04.21 р. 
– 18.06.21 р., тема: 
«Порівняльна 
політологія та 
міжнародні 
відносини: 
імплементація 
зарубіжного досвіду» 
(довідка № 02-75 від 
01.07.2021 р.). 
Загальний обсяг 
(тривалість) 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) склав 
180 академічних 
годин (6 кредитів 
ECTS);
- Курс «Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів», 60 годин 
(2 кредити ECTS), 
платформа 
Prometheus. 
Сертифікат 20.11.2021.
- підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19 р. – 
17.10.19 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-588 
від 18.10.2019 р.) (3,0 
кредити ECTS).
Практична робота:
Наукове 
консультування ТОВ 
«Навчальний центр 
фахівців морського 
транспорту» на 
підставі договору з 



2018 до 2021 р.
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член наукової 
організації «Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва» 
(Свідоцтво № 121741. 
2021 р.)

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН21 (У/Н, ВА). 
Уміти визначати 
зовнішньополітичн
і орієнтири 
світових та 
регіональних 
геополітичних 
центрів.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП18 Зовнішня 
політика країн 
Африки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, «флеш-картки» 
самостійна робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП19 Зовнішня 
політика країн 
Північної та Південної 
Америки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
мозковий штурм, проблемні 
завдання, «флеш-картки», 
публічні виступи, письмові 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Поточний контроль, 
модульний контроль, залік.

ОП20 Зовнішня 
політика країн 
Близького Сходу та 
Південно-Східної Азії

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, «флеш-
картки», мозковий штурм, 
проблемні завдання, 
публічні виступи, письмові 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП21 Зовнішня 
політика країн 
пострадянського 
простору

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 
заняття, дебати, ділова гра, 
робота в парах, публічні 
виступи, проблемні 
завдання, самостійна 
робота. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

П01 Виробнича 
практика

Практичне навчання, 
активне навчання, 
самостійна робота, 
наставництво.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, дослідницький 
метод, самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний Аналітична робота з Атестаційний екзамен.



екзамен навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод, 
самостійна робота.

Презентація результатів 
дослідження, звіти 
перевірки на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ПРН20 (З).  Знати 
особливості, 
основні напрямки, 
глобальні та 
регіональні 
пріоритети 
зовнішньої 
політики держав.

ОП14 Регіональні 
системи міжнародних 
відносин

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії, практичні заняття, 
консультування щодо 
курсових робіт, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, 
поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
захист курсових робіт, 
екзамен.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП18 Зовнішня 
політика країн 
Африки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, «флеш-картки» 
самостійна робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП20 Зовнішня 
політика країн 
Близького Сходу та 
Південно-Східної Азії

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, «флеш-картки» 
самостійна робота.

Поточний контроль, 
модульний контроль, залік.

ОП21 Зовнішня 
політика країн 
пострадянського 
простору

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 
заняття, дебати, ділова гра, 
робота в парах, публічні 
виступи, проблемні 
завдання, самостійна 
робота. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

П01 Виробнича 
практика

Наставництво, активне 
навчання, практичне 
навчання.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, частково-
пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Індивідуальні завдання, 
перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ОП19 Зовнішня 
політика країн 
Північної та Південної 
Америки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, «флеш-картки» 
самостійна робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ПРН19 (З, К). 
Знати особливості 
політичної та 
кроскультурної 

ОП06 Переговорний 
процес у міжнародних 
відносинах

Лекції-презентації, 
інтерактивні лекції, 
брейнстормінг, ділова гра, 
публічні виступи, метод 

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 



комунікації у 
міжнародних 
відносинах. 

кейсів (case study), 
«Портфоліо»,  «Коло ідей»,  
«Six Thinking Hats» («Шість 
капелюхів мислення»), 
самостійне навчання.

модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП13 Міжкультурні 
комунікації

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 
заняття, ділова гра, робота в 
парах, публічні виступи,  
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування,  домашні 
завдання, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсових робіт, екзамен.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП18 Зовнішня 
політика країн 
Африки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
мозковий штурм, проблемні 
завдання, «флеш-картки», 
публічні виступи, письмові 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП19 Зовнішня 
політика країн 
Північної та Південної 
Америки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні завдання, 
«флеш-картки», публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, самостійна 
робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП20 Зовнішня 
політика країн 
Близького Сходу та 
Південно-Східної Азії

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, «флеш-
картки», мозковий штурм, 
проблемні завдання, 
публічні виступи, письмові 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП21 Зовнішня 
політика країн 
пострадянського 
простору

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 
заняття, дебати, ділова гра, 
робота в парах, публічні 
виступи, проблемні 
завдання, самостійна 
робота. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

П01 Виробнича 
практика

Практичне навчання, 
активне навчання, 
самостійна робота, 
наставництво.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
самостійна робота 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ПРН11 (У/Н, ВА). 
Здійснювати 
прикладний аналіз 
міжнародних 
відносин, 

ОЗ01 Англійська мова 
1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, дискусія, 
проблемно-пошукові 
завдання, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.



зовнішньої 
політики України 
та інших держав, 
міжнародних 
процесів та 
міжнародної 
ситуації відповідно 
до поставлених 
цілей, готувати 
інформаційні та 
аналітичні 
матеріали. 

ОЗ02 Іноземна мова 
(Німецька мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
проблемно-пошукові 
завдання, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Іспанська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
проблемно-пошукові 
завдання, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОП01 Вступ до фаху Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, метод 
«мозкового штурму»,  
ситуаційні «кейс-стаді», 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП02 Історія 
міжнародних відносин 
1-2

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії, проблемні 
завдання, публічні виступи,  
самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
іспит.

ОП04 Теорія 
міжнародних відносин

Інтерактивні лекції, 
публічні виступи, робота в 
групах,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо реферативної роботи, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
модульні контрольні роботи, 
захист реферативної роботи, 
екзамен.

ОП12 Міжнародна 
інформація

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, диспути, 
проблемні завдання, робота 
в парах, публічні виступи,  
дебати, ділова гра, робота в 
парах, самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП14 Регіональні 
системи міжнародних 
відносин

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії, практичні заняття, 
консультування щодо 
курсових робіт, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, 
поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
захист курсових робіт, 
екзамен.

ОП15 Зовнішня 
політика України

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, диспути, 
проблемно-пошукові 
завдання, самостійна 
робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП16 Зовнішня 
політика країн Європи

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
під час підготовки 
реферативних робіт, 
самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

П01 Виробнича 
практика

Наставництво, активне 
навчання, практичне 
навчання

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, дослідницький 
метод, частково-пошуковий 
метод, самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 



захисти.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Польська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
проблемно-пошукові 
завдання, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ПРН18 (У/Н, ВА).  
Здійснювати 
діяльність у 
дипломатичній та 
інших суміжних до 
міжнародного 
співробітництва 
сферах.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
самостійна робота, частково-
пошуковий метод, 
дослідницький метод.

Індивідуальні завдання, 
перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, дослідницький 
метод, частково-пошуковий, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

П01 Виробнича 
практика

Активне навчання, 
практичне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

ОП05 Суспільні 
комунікації в 
регіоналістиці

Інтерактивні лекції, ділові 
ігри, робота у групі, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, індивідуальні 
консультації щодо 
реферативної роботи, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП06 Переговорний 
процес у міжнародних 
відносинах

Лекції-презентації, 
інтерактивні лекції, 
брейнстормінг, ділова гра, 
письмові творчі завдання, 
публічні виступи, метод 
кейсів (case study), 
«Портфоліо»,  самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП18 Зовнішня 
політика країн 
Африки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
мозковий штурм, проблемні 
завдання, «флеш-картки», 
публічні виступи, письмові 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП19 Зовнішня 
політика країн 
Північної та Південної 
Америки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні завдання, 
«флеш-картки», публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, самостійна 
робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП20 Зовнішня 
політика країн 
Близького Сходу та 
Південно-Східної Азії

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
мозковий штурм, проблемні 
завдання, «флеш-картки», 
публічні виступи, письмові 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП21 Зовнішня 
політика країн 

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 

Усне та письмове 
опитування, поточний 



пострадянського 
простору

заняття, дебати, ділова гра, 
робота в парах, публічні 
виступи, проблемні 
завдання, самостійна 
робота. 

контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ПРН17 (У/Н). Мати 
навички 
самостійного 
визначення 
освітніх цілей та 
навчання, пошуку 
необхідних для їх 
досягнення 
освітніх ресурсів.

ОЗ01 Англійська мова 
1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри, метод 
проєкту, самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Німецька мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри, метод 
проєкту, самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Іспанська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри, метод 
проєкту, самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Польська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри, метод 
проєкту, самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ07 Академічна 
грамотність

Лекції-презентації, 
інтерактивні лекції, 
брейнстормінг, публічні 
виступи, метод кейсів (case 
study), «Коло ідей», 
«Портфоліо»,  евристичні 
бесіди, самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОЗ08 Філософія Інтерактивні лекції, 
практичні заняття,  публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, індивідуальні 
консультації щодо 
реферативної роботи, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, захист 
реферативних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОЗ09 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, ділові 
ігри, публічні виступи, 
письмові творчі завдання, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

П01 Виробнича 
практика

Практичне навчання, 
активне навчання, 
самостійна робота, 
наставництво.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Інструктаж, консультування, 
пояснювально-
демонстраційний, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод, 
самостійна робота.

Презентація результатів 
дослідження, звіти 
перевірки на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ПРН16 (У/Н, К). ОЗ06 Історія України Інтерактивні лекції, Усне та письмове 



Розуміти та 
відстоювати 
національні 
інтереси України у 
міжнародній 
діяльності. 

та української 
культури

дискусії, евристичні бесіди, 
робота в малих групах, 
публічні виступи, 
індивідуальні консультації 
під час виконання 
реферативних робіт.

опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
реферативних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП02 Історія 
міжнародних відносин 
1-2

Інтерактивні лекції, 
аналітичні завдання, творчі 
завдання, публічні виступи, 
групові дискусії, самостійна 
робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
іспит.

ОП07 Дипломатична 
та консульська служба

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах, метод 
«мозкового штурму», 
ситуаційні «кейс-стаді», 
дискусія, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП15 Зовнішня 
політика України

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, групові 
дискусії, проблемно-
пошукові завдання, 
письмові творчі завдання, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік.

П01 Виробнича 
практика

Наставництво, активне 
навчання, практичне 
навчання.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування,  
дослідницький метод, 
частково-пошуковий, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування,  
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод, 
самостійна робота.

Публікації результатів 
дослідження, перевірка на 
унікальність та наявність 
академічного плагіату, 
рецензування, попередній та 
основний захисти.

ПРН15 (У/Н). 
Розуміти та 
застосовувати для 
розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач міжнародних 
відносин, 
суспільних 
комунікацій та 
регіональних 
студій чинне 
законодавство, 
міжнародні 
нормативні 
документи і угоди, 
довідкові 
матеріали, чинні 
стандарти і 
технічні умови 
тощо. 

ОЗ05 Правознавство Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, робота в 
малих групах, вправи з 
критичного мислення, 
вирішення практичних 
задач, самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП04 Теорія 
міжнародних відносин

Інтерактивні лекції, 
публічні виступи, робота в 
групах,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо реферативної роботи, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативної роботи, 
екзамен.

ОП05 Суспільні 
комунікації в 
регіоналістиці

Інтерактивні лекції, ділові 
ігри, робота у малих групах, 
публічні виступи, 
проблемно-пошукові 
завдання, консультації щодо 
реферативної роботи, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП07 Дипломатична 
та консульська служба

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах, метод 
«мозкового штурму», 
ситуаційні «кейс-стаді», 
дискусія, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП08 Правові 
системи сучасності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах, моделювання 

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, захист курсової 



професійних ситуацій, метод 
проєкту, індивідуальні 
консультації щодо курсових 
робіт, самонавчання.

роботи, модульні контрольні 
роботи, екзамен.

ОП09 Міжнародні 
організації

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи, проблемно-
пошукові завдання, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

П02 Переддипломна 
практика

Інструктаж, консультування,  
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

П01 Виробнича 
практика

Практичне навчання, 
активне навчання, 
самостійна робота, 
наставництво.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
нормативними, навчально-
науковими джерелами, 
консультування, кейс-
аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Презентація результатів 
дослідження, звіти 
перевірки на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ОП11 Міжнародне 
публічне та приватне 
право

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах, метод 
моделювання професійних 
ситуацій, консультування 
щодо реферативних робіт, 
метод проєкту, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
захист реферативних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ПРН14 (У/Н). 
Використовувати 
сучасні цифрові 
технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення, бази 
даних та 
інформаційні 
системи для 
розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач у сфері 
міжнародних 
відносин, 
суспільних 
комунікацій та/або 
регіональних 
студій. 

ОП10 Міжнародні 
економічні відносини

Інтерактивні лекції,  
практичні заняття, 
проблемно-пошукові 
завдання, індивідуальні 
консультації під час 
підготовки розрахунково-
графічної роботи,  
самостійна робота.

Письмові опитування, 
дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП12 Міжнародна 
інформація

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
самостійна робота,  ділова 
гра, проблемно-пошукові 
завдання, публічні виступи, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

П01 Виробнича 
практика

Наставництво, активне 
навчання, практичне 
навчання.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, дослідницький 
метод, робота з 
нормативною базою.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
самостійна робота, частково-
пошуковий метод, 
дослідницький метод.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ПРН13 (У/Н, К, ВА). ОП06 Переговорний Лекції-презентації, Усне та письмове 



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

процес у міжнародних 
відносинах

інтерактивні лекції, 
брейнстормінг, ділова гра, 
метод кейсів (case study), 
дискусії,  «Six Thinking 
Hats» («Шість капелюхів 
мислення»), самостійна 
робота.

опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП05 Суспільні 
комунікації в 
регіоналістиці

Інтерактивні лекції, ділові 
ігри, робота у групі, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, індивідуальні 
консультації щодо 
реферативної роботи, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОЗ09 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, ділові 
ігри, публічні виступи, 
письмові творчі завдання, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ07 Академічна 
грамотність

Проблемні лекції, лекції-
дискусії, брейнстормінг, 
публічні виступи, метод 
кейсів (case study), ділова 
гра, «Six Thinking Hats» 
(«Шість капелюхів 
мислення»),  самостійна 
робота. 

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Польська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, метод 
моделювання професійних 
ситуацій,  ділові ігри, 
самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Іспанська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, метод 
моделювання професійних 
ситуацій,  ділові ігри, 
самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ01 Англійська мова 
1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій,  
ділові ігри, метод проєкту, 
самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОП13 Міжкультурні 
комунікації

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 
заняття, дебати, ділова гра, 
робота в парах, публічні 
виступи, проблемні 
завдання, індивідуальні 
консультації щодо курсових 
робіт, самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, домашні 
завдання, тестовий 
контроль, поточний 
контроль, захист курсових 
робіт, екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Німецька мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, метод 
моделювання професійних 
ситуацій,  ділові ігри, 
самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОП14 Регіональні 
системи міжнародних 
відносин

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії, практичні заняття, 
консультування щодо 
курсових робіт, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, 
поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
захист курсових робіт, 
екзамен.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 

Атестаційний екзамен.



джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод, 
самостійна робота.

Індивідуальні завдання, 
презентація результатів 
дослідження, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

П01 Виробнича 
практика

Активне навчання, 
практичне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

ПРН12 (У/Н, К, ВА). 
Володіти 
навичками 
професійного 
усного та 
письмового 
перекладу з/на 
іноземні мови, 
зокрема, з фахової 
тематики 
міжнародного 
співробітництва, 
зовнішньої 
політики, 
міжнародних 
комунікацій, 
регіональних 
студій, дво- та 
багатосторонніх 
міжнародних 
проєктів. 

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
самостійна робота 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод.

Публікації результатів 
дослідження, перевірка на 
унікальність та наявність 
академічного плагіату, 
рецензування, попередній та 
основний захисти.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, словесний, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

П01 Виробнича 
практика

Практичне навчання, 
активне навчання, 
самостійна робота, 
наставництво.

Диференційований залік.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП12 Міжнародна 
інформація

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття,  дебати, 
ділова гра, робота в парах, 
публічні виступи, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Іспанська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
ділові ігри, інтерактивні 
завдання, самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Польська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
ділові ігри, інтерактивні 
завдання, самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ01 Англійська мова 
1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри, метод 
проєкту, самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Німецька мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
ділові ігри, інтерактивні 
завдання, самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ПРН10 (У/Н, К, ВА). 
Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземними мовами 
на професійному 
рівні, необхідному 

ОЗ01 Англійська мова 
1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри, метод 
проєкту, самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.



для ведення 
професійної 
дискусії, 
підготовки 
аналітичних та 
дослідницьких 
документів. 

ОЗ02 Іноземна мова 
(Німецька мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри,  
самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Іспанська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри,  
самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Польська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри,  
самонавчання. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОП06 Переговорний 
процес у міжнародних 
відносинах

Лекції-презентації, 
інтерактивні лекції, 
брейнстормінг, письмові 
творчі завдання, публічні 
виступи, метод кейсів (case 
study),  проблемно-пошукові 
завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП12 Міжнародна 
інформація

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, диспути, 
проблемні завдання, 
публічні виступи, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП13 Міжкультурні 
комунікації

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 
заняття, ділова гра, робота в 
парах, публічні виступи,  
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування,  домашні 
завдання, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсових робіт, екзамен.

П01 Виробнича 
практика

Активне навчання, 
практичне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, дослідницький 
метод, самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Презентація результатів 
дослідження, звіти 
перевірки на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ПРН08 (У/Н). 
Збирати, 
обробляти та 
аналізувати великі 
обсяги інформації 
про стан 
міжнародних 
відносин, 
зовнішньої 
політики України 
та інших держав, 
регіональних 
систем, 
міжнародних 

ОЗ02 Іноземна мова 
(Іспанська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, проблемно-
пошукові завдання, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Польська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах,  пошукові 
завдання, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ04 Економічна 
теорія

Інтерактивні лекції, 
публічні виступи, письмові 

Усне та письмове 
опитування, тестовий 



комунікацій. творчі завдання, самостійна 
робота.

контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ05 Правознавство Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, лекції-
дискусії, робота в малих 
групах, ділові ігри/вправи, 
вправи з критичного 
мислення, вирішення 
практичних задач, 
самостійне навчання.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ09 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП05 Суспільні 
комунікації в 
регіоналістиці

Інтерактивні лекції, ділові 
ігри, робота у групі, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, індивідуальні 
консультації щодо 
реферативної роботи, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП11 Міжнародне 
публічне та приватне 
право

Інтерактивні лекції, 
проблемно-пошукові 
завдання, ділові ігри, робота 
в групах, індивідуальні 
консультації під час 
виконання реферативних 
робіт, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, захист 
реферативних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП12 Міжнародна 
інформація

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, диспути, 
проблемні завдання, ділова 
гра, публічні виступи, 
самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП14 Регіональні 
системи міжнародних 
відносин

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії, практичні заняття, 
консультування щодо 
курсових робіт, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, 
поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
захист курсових робіт, 
екзамен.

ОП15 Зовнішня 
політика України

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
самостійна робота, письмові 
творчі завдання, публічні 
виступи, групові дискусії.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП21 Зовнішня 
політика країн 
пострадянського 
простору

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 
заняття, дебати, ділова гра, 
робота в парах, публічні 
виступи, проблемні 
завдання, самостійна 
робота. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

П01 Виробнича 
практика

Практичне навчання, 
активне навчання, 
самостійна робота, 
наставництво.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Німецька мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, проблемно-
пошукові завдання, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 

Атестаційний екзамен.



кейс-аналіз, фактчекінг
А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
самостійна робота, частково-
пошуковий метод, 
дослідницький метод.

Публікації результатів 
дослідження, перевірка на 
унікальність та наявність 
академічного плагіату, 
рецензування, попередній та 
основний захисти.

ОЗ01 Англійська мова 
1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, дискусія, 
проблемно-пошукові 
завдання, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ПРН09 (У/Н, К, ВА). 
Досліджувати 
проблеми 
міжнародних 
відносин, 
регіонального 
розвитку, 
зовнішньої 
політики, 
міжнародних 
комунікацій, із 
використанням 
сучасних 
політичних, 
економічних і 
правових теорій 
та концепцій, 
наукових методів 
та 
міждисциплінарних 
підходів, 
презентувати 
результати 
досліджень, 
надавати 
відповідні 
рекомендації. 

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
самостійна робота 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод.

Презентація результатів 
дослідження, звіти 
перевірки на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг

Атестаційний екзамен.

П01 Виробнича 
практика

Наставництво, активне 
навчання, практичне 
навчання.

Диференційований залік.

ОЗ03 Політологія Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, лекції-
дискусії, робота в малих 
групах, ділові ігри/вправи, 
вправи з критичного 
мислення, індивідуальні 
консультації під час 
виконання реферативних 
робіт.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОЗ04 Економічна 
теорія

Інтерактивні лекції, 
публічні виступи, письмові 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ05 Правознавство Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, лекції-
дискусії, робота в малих 
групах, ділові ігри/вправи, 
вправи з критичного 
мислення, вирішення 
практичних задач, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ06 Історія України 
та української 
культури

Інтерактивні лекції, 
дискусії, евристичні бесіди, 
робота в малих групах, 
публічні виступи, 
індивідуальні консультації 
під час виконання 
реферативних робіт, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
реферативних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОЗ07 Академічна 
грамотність

Лекції-презентації, 
проблемні лекції, 
інтерактивні лекції, 
брейнстормінг, публічні 
виступи, метод кейсів (case 
study),  проблемно-пошукові 
завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП01 Вступ до фаху Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, метод 
«мозкового штурму», 
ситуаційні «кейс-стаді», 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП03 Країнознавство Інтерактивні лекції, бесіди, Усне та письмове 



диспути, проблемно-
пошукові завдання, 
практичні задачі, 
самостійна робота.

опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП04 Теорія 
міжнародних відносин

Інтерактивні лекції, 
публічні виступи, робота в 
групах,  case study, 
проблемно-пошукові 
завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, модульні 
контрольні роботи,  
екзамен.

ОП07 Дипломатична 
та консульська служба

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах, метод 
«мозкового штурму», 
ситуаційні «кейс-стаді», 
дискусія, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП08 Правові 
системи сучасності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
моделювання професійних 
ситуацій, рольові та ділові 
ігри, метод проєкту, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
захист курсових робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП10 Міжнародні 
економічні відносини

Інтерактивні лекції, 
дискусії, практичні заняття,  
ділові бесіди, індивідуальні 
консультації під час 
підготовки розрахунково-
графічної роботи, 
самостійна робота.

Письмові опитування, 
модульні контрольні роботи, 
дистанційні завдання, 
захист розрахунково-
графічної роботи, екзамен.

ОП11 Міжнародне 
публічне та приватне 
право

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах, метод 
моделювання професійних 
ситуацій, рольові та ділові 
ігри, метод проєкту, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання,  реферативна 
робота, модульні контрольні 
роботи, екзамен.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, дослідницький 
метод, робота з 
нормативною базою.

Диференційований залік.

ПРН07 (У/Н). 
Здійснювати опис 
та аналіз 
міжнародної 
ситуації, збирати з 
різних джерел 
необхідну для цього 
інформацію про 
міжнародні та 
зовнішньополітичн
і події та процеси. 

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод, 
самостійна робота.

Презентація результатів 
дослідження, звіти 
перевірки на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

ОЗ01 Англійська мова 
1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, частково-
пошукові завдання, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Німецька мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, частково-
пошукові завдання, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.



ОЗ02 Іноземна мова 
(Іспанська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, частково-
пошукові завдання, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ02 Іноземна мова 
(Польська мова 1) 1-7

Практичні заняття, робота в 
малих групах, частково-
пошукові завдання, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік, 
екзамен.

ОЗ03 Політологія Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, лекції-
дискусії, робота в малих 
групах, ділові ігри/вправи, 
вправи з критичного 
мислення, індивідуальні 
консультації під час 
виконання реферативних 
робіт.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОЗ05 Правознавство Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, лекції-
дискусії, робота в малих 
групах, ділові ігри/вправи, 
вправи з критичного 
мислення, вирішення 
практичних задач.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ09 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, ділові 
ігри, публічні виступи, 
письмові творчі завдання, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП02 Історія 
міжнародних відносин 
1-2

Інтерактивні лекції, 
аналітичні завдання, творчі 
завдання, публічні виступи, 
групові дискусії, самостійна 
робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
іспит.

ОП12 Міжнародна 
інформація

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, диспути, 
проблемні завдання, 
публічні виступи, 
самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

П01 Виробнича 
практика

Практичне навчання, 
активне навчання,  
наставництво.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

ПРН06 (З). Знати 
природу та 
характер 
взаємодій окремих 
країн та регіонів 
на глобальному, 
регіональному та 
локальному рівнях. 

ОЗ04 Економічна 
теорія

Інтерактивні лекції, ділові 
ігри, публічні виступи, 
письмові творчі завдання, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ06 Історія України 
та української 
культури

Інтерактивні лекції, 
дискусії, евристичні бесіди, 
робота в малих групах, 
публічні виступи, 
індивідуальні консультації 
під час виконання 
реферативних робіт, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
реферативних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП03 Країнознавство Інтерактивні лекції, бесіди, 
демонстрація, публічні 

Усне та письмове 
опитування, тестовий 



виступи, самостійна робота. контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП07 Дипломатична 
та консульська служба

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах, метод 
«мозкового штурму», 
ситуаційні «кейс-стаді», 
дискусія, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП08 Правові 
системи сучасності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
метод моделювання 
професійних ситуацій, 
рольові та ділові ігри, метод 
проєкту, індивідуальне 
консультування щодо 
курсових робіт, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
захист курсових робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП09 Міжнародні 
організації

Інтерактивні лекції, 
презентація, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, фактчекінг, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП10 Міжнародні 
економічні відносини

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії, практичні заняття,  
ділові бесіди, індивідуальні 
консультації під час 
підготовки розрахунково-
графічної роботи, 
самостійна робота.

Письмові опитування, 
модульні контрольні роботи, 
дистанційні завдання, 
захист розрахунково-
графічних робіт, екзамен.

ОП13 Міжкультурні 
комунікації

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, лекції-екскурсії, 
практичні заняття, дебати, 
ділова гра, робота в парах, 
публічні виступи, проблемні 
завдання, консультації щодо 
курсових робіт, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, домашні 
завдання, тестовий 
контроль, поточний 
контроль, захист курсових 
робіт, екзамен.

ОП14 Регіональні 
системи міжнародних 
відносин

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії, практичні заняття, 
консультування щодо 
курсових робіт, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, 
поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
захист курсових робіт, 
екзамен.

ОП16 Зовнішня 
політика країн Європи

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
під час підготовки 
реферативних робіт, 
самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захисти 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП18 Зовнішня 
політика країн 
Африки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, мозковий штурм, 
проблемні завдання, 
самостійна робота.

Поточний контроль, 
модульні  контрольні 
роботи, залік.

ОП19 Зовнішня 
політика країн 
Північної та Південної 
Америки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, мозковий штурм, 

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
екзамен.



проблемні завдання, 
самостійна робота.

ОП20 Зовнішня 
політика країн 
Близького Сходу та 
Південно-Східної Азії

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, мозковий штурм, 
проблемні завдання, 
самостійна робота.

Поточний контроль, 
модульний контроль, залік.

ОП21 Зовнішня 
політика країн 
пострадянського 
простору

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 
заняття, дебати, ділова гра, 
робота в парах, публічні 
виступи, проблемні 
завдання, самостійна 
робота. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

П01 Виробнича 
практика

Активне навчання, 
практичне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий метод,  
самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
самостійна робота 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ПРН05 (З). Знати 
природу та 
механізми 
міжнародних 
комунікацій. 

ОП02 Історія 
міжнародних відносин 
1-2

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії,  публічні виступи, 
письмові творчі завдання, 
аналітичні завдання, 
самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
іспит.

ОП05 Суспільні 
комунікації в 
регіоналістиці

Інтерактивні лекції, ділові 
ігри, робота у групі, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, консультації щодо 
реферативної роботи, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП06 Переговорний 
процес у міжнародних 
відносинах

Проблемні лекції, лекції-
презентації, проблемно-
пошукові завдання, 
брейнстормінг, публічні 
виступи, метод кейсів (case 
study), евристичні бесіди, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
модульні контрольні роботи, 
залік.

ОП13 Міжкультурні 
комунікації

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, лекції-екскурсії, 
практичні заняття, дебати, 
ділова гра, робота в парах,  
публічні виступи, проблемні 
завдання, консультації щодо 
курсових робіт, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, домашні 
завдання, тестовий 
контроль, поточний 
контроль, захист курсових 
робіт, екзамен.

ОП18 Зовнішня 
політика країн 
Африки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
мозковий штурм, проблемні 
завдання, «флеш-картки», 
публічні виступи, письмові 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Поточний контроль, 
модульний контроль, залік.

ОП19 Зовнішня 
політика країн 
Північної та Південної 

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 

Поточний контроль, 
модульний контроль, залік.



Америки діалоги, дебати, 
«метаплан», мозковий 
штурм, проблемні завдання, 
самостійна робота.

ОП20 Зовнішня 
політика країн 
Близького Сходу та 
Південно-Східної Азії

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, дебати, 
«метаплан», мозковий 
штурм, проблемні завдання, 
самостійна робота.

Поточний контроль, 
модульний контроль, залік.

ОП21 Зовнішня 
політика країн 
пострадянського 
простору

Інтерактивні лекції, лекції-
презентації, практичні 
заняття, самостійна робота, 
дебати, ділова гра, робота в 
парах, публічні виступи, 
проблемні завдання, 
самостійна робота. 

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

П01 Виробнича 
практика

Наставництво, активне 
навчання, практичне 
навчання.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, дослідницький 
метод, самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ПРН04 (З). Знати 
принципи, 
механізми та 
процеси 
забезпечення 
зовнішньої 
політики держав, 
взаємодії між 
зовнішньою та 
внутрішньою 
політикою, 
визначення та 
реалізації на 
міжнародній арені 
національних 
інтересів держав, 
процесу 
формування та 
реалізації 
зовнішньополітичн
их рішень. 

ОЗ04 Економічна 
теорія

Інтерактивні лекції, ділові 
ігри, публічні виступи, 
письмові творчі завдання, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП03 Країнознавство Інтерактивні лекції, бесіди, 
демонстрація, пошукові 
завдання, самостійна 
робота.

 Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП07 Дипломатична 
та консульська служба

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, робота в 
малих групах,  дискусія, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОП09 Міжнародні 
організації

Інтерактивні лекції, 
презентація, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП10 Міжнародні 
економічні відносини

Інтерактивні лекції, 
дискусії, практичні заняття, 
робота в групах, ділові ігри, 
індивідуальні консультації 
під час підготовки 
розрахунково-графічної 
роботи, самостійна робота. 

Письмові опитування, 
модульні контрольні роботи, 
інтерактивні завдання, 
захист розрахунково-
графічної роботи, екзамен.

ОП15 Зовнішня 
політика України

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, диспути, 
проблемно-пошукові 
завдання, самостійна 
робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП16 Зовнішня 
політика країн Європи

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 



індивідуальні консультації 
під час підготовки 
реферативних робіт, 
самостійна робота.

екзамен.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
самостійна робота, частково-
пошуковий метод, 
дослідницький метод.

Публікації результатів 
дослідження, перевірка на 
унікальність та наявність 
академічного плагіату, 
рецензування, попередній та 
основний захисти.

П01 Виробнича 
практика

Практичне навчання, 
активне навчання, 
самостійна робота, 
наставництво.

Диференційований залік.

ПРН03 (З). Знати 
природу 
міжнародного 
співробітництва, 
характер взаємодії 
між міжнародними 
акторами, 
співвідношення 
державних, 
недержавних 
акторів у світовій 
політиці. 

ОП16 Зовнішня 
політика країн Європи

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
під час підготовки 
реферативних робіт, 
самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП17 Зовнішня 
політика країн 
Азіатсько-
Тихоокеанського 
регіону

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
щодо курсових робіт,  
самостійна робота.

Модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, захист 
курсових робіт, екзамен.

П01 Виробнича 
практика

Практичне навчання, 
активне навчання,  
наставництво.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Інструктаж, консультування, 
пояснювально-
демонстраційний метод, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ОП15 Зовнішня 
політика України

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
самостійна робота, письмові 
творчі завдання, публічні 
виступи, групові дискусії.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП14 Регіональні 
системи міжнародних 

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії, практичні заняття, 

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 



відносин консультування щодо 
курсових робіт, самостійна 
робота.

після обговорення на 
практичних заняттях, 
поточний контроль, 
модульні контрольні роботи, 
захист курсових робіт, 
екзамен.

ОП10 Міжнародні 
економічні відносини

Інтерактивні лекції, 
дискусії,  практичні заняття, 
самостійна робота, ділові 
бесіди, індивідуальні 
консультації під час 
підготовки розрахунково-
графічної роботи. 

Письмові опитування, 
модульні контрольні роботи, 
інтерактивні завдання,  
захист розрахунково-
графічної роботи, екзамен. 

ОП13 Міжкультурні 
комунікації

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття,  дебати, 
ділова гра, робота в парах, 
лекції-екскурсії, публічні 
виступи, тематичні 
презентації та використання 
відео-матеріалів, проблемні 
завдання, консультування 
щодо курсових робіт, 
самостійна робота. 

Усне та письмове 
опитування, домашні 
завдання, тестовий 
контроль, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсових робіт, екзамен

ОЗ03 Політологія Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, лекції-
дискусії, робота в малих 
групах, ділові ігри/вправи, 
вправи з критичного 
мислення, індивідуальні 
консультації під час 
виконання реферативних 
робіт, самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП09 Міжнародні 
організації

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ПРН02 (З). Знати 
та розуміти 
природу та 
динаміку 
міжнародної 
безпеки, розуміти 
особливості її 
забезпечення на 
глобальному, 
регіональному та 
національному 
рівні, знати 
природу та підходи 
до вирішення 
міжнародних та 
інтернаціоналізова
них конфліктів. 

ОЗ04 Економічна 
теорія

Інтерактивні лекції, 
публічні виступи, письмові 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ08 Філософія Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, ділові 
ігри, публічні виступи, 
письмові творчі завдання, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль,  модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП01 Вступ до фаху Інтерактивні методи, робота 
в малих групах, мозковий 
штурм, моделювання 
професійних ситуацій, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік

ОП02 Історія 
міжнародних відносин 
1-2

Інтерактивні лекції, 
проблемно-пошукові 
завдання,  публічні виступи, 
групові дискусії, творчі 
завдання, самостійна 
робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
іспит.

ОП16 Зовнішня 
політика країн Європи

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, публічні 
виступи,  проблемно-
пошукові завдання, 
індивідуальні консультації 
під час підготовки 
реферативних робіт, 
самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захисти 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОП18 Зовнішня 
політика країн 
Африки

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, дебати, 
«метаплан», мозковий 

Поточний контроль, 
модульний контроль, залік.



штурм, проблемні завдання, 
самостійна робота.

ОП20 Зовнішня 
політика країн 
Близького Сходу та 
Південно-Східної Азії

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, 
проблемні евристичні 
діалоги, дебати, 
«метаплан», мозковий 
штурм, проблемні завдання, 
самостійна робота.

Поточний контроль, 
модульний контроль, залік.

П01 Виробнича 
практика

Активне навчання, 
практичне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен.

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
самостійна робота, 
дослідницький метод, 
частково-пошуковий метод.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ОЗ03 Політологія Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, лекції-
дискусії, робота в малих 
групах, ділові ігри/вправи, 
вправи з критичного 
мислення, індивідуальні 
консультації під час 
виконання реферативних 
робіт.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен. 

ПРН01 (З). Знати 
та розуміти 
природу 
міжнародних 
відносин та 
регіонального 
розвитку, 
еволюцію, стан 
теоретичних 
досліджень 
міжнародних 
відносин та 
світової політики, 
а також природу 
та джерела 
політики держав 
на міжнародній 
арені і діяльності 
інших учасників 
міжнародних 
відносин.

ОЗ03 Політологія Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, лекції-
дискусії, робота в малих 
групах, ділові ігри/вправи, 
вправи з критичного 
мислення, індивідуальні 
консультації під час 
виконання реферативних 
робіт, самостійна робота.

 Усне опитування, модульні 
контрольні роботи, тестовий 
контроль, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.

ОЗ05 Правознавство Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, лекції-
дискусії, робота в малих 
групах, ділові ігри/вправи, 
вправи з критичного 
мислення, вирішення 
практичних задач, 
самостійна робота.

 Усне опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, екзамен.

ОЗ06 Історія України 
та української 
культури

Інтерактивні лекції, 
дискусії, евристичні бесіди, 
робота в малих групах, 
публічні виступи, 
індивідуальні консультації 
під час виконання 
реферативних робіт, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, оцінювання 
після обговорення на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи, 
захист реферативних робіт, 
екзамен.

ОЗ08 Філософія Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, ділові 
ігри, публічні виступи, 
письмові творчі завдання, 
самостійна робота та ін.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативних робіт, 
екзамен.



ОП01 Вступ до фаху Інтерактивні лекції, 
дискусії, робота в малих 
групах, самостійна робота.

Усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль, модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП02 Історія 
міжнародних відносин 
1-2

Інтерактивні лекції, лекції-
дискусії, евристичні бесіди,  
проблемні завдання, 
самостійна робота.

Усне  та письмове 
опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
іспит. 

ОП03 Країнознавство Інтерактивні лекції, бесіди, 
демонстрація, пошукові 
завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль,  модульні 
контрольні роботи, залік.

ОП04 Теорія 
міжнародних відносин

Інтерактивні лекції, 
евристичні бесіди, публічні 
виступи, робота в групах,  
проблемно-пошукові 
завдання, самостійна 
робота.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
модульні контрольні роботи,  
екзамен.

ОП08 Правові 
системи сучасності

Інтерактивні лекції, 
проблемно-пошукові 
завдання, ділові ігри, робота 
в групах, індивідуальні 
консультації під час 
виконання курсових робіт, 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
захист курсових робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

ОП11 Міжнародне 
публічне та приватне 
право

Інтерактивні лекції, 
проблемно-пошукові 
завдання, ділові ігри, робота 
в групах, індивідуальні 
консультації під час 
виконання реферативних 
робіт, самонавчання.

Усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, дистанційні 
завдання, творчі завдання, 
захист реферативних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен.

П01 Виробнича 
практика

Наставництво, активне 
навчання, практичне 
навчання.

Диференційований залік.

П02 Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, пошуковий, 
дослідницький, самостійна 
робота.

Диференційований залік

А01 Атестаційний 
екзамен

Аналітична робота з 
навчально-науковими 
джерелами, консультування, 
кейс-аналіз, фактчекінг.

Атестаційний екзамен

А02 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

 


