
 

Впровадження результатів спільних досліджень викладачів та студентів 

до навчального процесу: 

Публікації у фахових виданнях 

Публікація Навчальна 

дисципліна, до якої 

запроваджено 

емпіричний 

матеріал, результати 

дослідження, освітня 

програма, курс 

Викладач 

Брайчевська О.А., Ковальчук Ю.  

Особливості зовнішньої політики Швеції 

в умовах сучасної геополітичної ситуації / 

О. А. Брайчевська, Ю. О. Ковальчук // 

Вісник Черкаського університету. Серія 

Історичні науки. – Черкаси, 2017. - №3. 

2017. – С.90-99. 

Країнознаство: 

Країнознавство, ОП 

«Регіональні студії», 

2 курс 

Брайчевська О.А., 

кандидат історичних 

наук, доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного права 

Bessonova Maryna, Hlavak Anna  

Canada’s perception of democratic 

development in independent 

Ukraine.  Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії, №2(8), 

2020, C.103-115. 

Політична географія 

та історія країн 

Північної Америки 

та Західної Європи, 

ОП «Регіональні 

студії», 3 курс 

Бессонова М.М., 

кандидат історичних 

наук, доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного права 

 

Міжнародні студії викладачів та студентів / Київський університет імені Бориса 

Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2021. 110 с. 

Організатор: Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

Публікація Навчальна дисципліна, до якої 

запроваджено емпіричний матеріал, 

результати дослідження, освітня 

програма курс 

Викладач 

Главак Анна, Бессонова 

Марина 

Висвітлення канадськими 

медіа подій Євромайдану в 

Україні 

«Світові інформаційні агенції та 

друковані медіа», ОП “Суспільні 

комунікації”, 3 курс 

«Політична географія та історія країн 

Північної Америки та Західної 

Бессонова М.М., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 



Європи», ОП «Регіональні студії», 3 

курс 

відносин та 

міжнародного 

права 

Мачуська Анастасія, 

Слюсаренко Ірина 

Робота «груп експертів» 

ООН у сфері інформаційної 

безпеки (на основі 

резолюцій Генеральної 

Асамблеї ООН): етапи та 

здобутки 

«Міжнародна безпека», ОП 

«Регіональні студії», «Суспільні 

комунікації», 2 курс 

Слюсаренко І.Ю., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Чабанюк Тетяна, 

Вдовиченко Вікторія 

Бренд країни як інструмент 

зовнішньої політики 

Естонії: досвід для України 

«Брендинг країн Європи», ОП 

«Суспільні комунікації», 6 курс 

Вдовиченко В.А., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Добридень Альона, 

Бессонова Марина 

Основні виміри арктичної 

політики Канади 

«Політична географія та історія країн 

Північної Америки та Західної 

Європи», ОП «Регіональні студії» 3 

курс 

Бессонова М.М., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Дорош Юлія, Бессонова 

Марина 

Законодавче регулювання 

культурної дипломатії у 

США 

«Політична географія та історія країн 

Північної Америки та Західної 

Європи», ОП «Регіональні студії», 3 

курс 

Бессонова М.М., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 



Ковальська Тетяна, 

Брайчевська Олена 

Політичні гасла та 

програмні декларації 

французьких політичних 

партій та їх вплив на 

результати парламентських 

виборів 2017 р. 

«Країнознавство: Країнознавство» 

ОП «Регіональні студії», 2 курс  

«Міжнародні відносини та світова 

політика: Країнознавство», ОП 

«Суспільні комунікації», 2 курс  

Брайчевська О.А., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Ковальчук Анна, 

Лісовська Мирослава 

Державна політика Китаю 

щодо охорони 

навколишнього 

середовища: історія 

формування і розвитку 

«Країнознавство: 

країнознавство»  ОП «Регіональні 

студії», 2 курс  

Лісовська М.М., 

кандидат 

політичних наук, 

старший викладач 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Корженівська Вікторія, 

Мельник Ганна 

Туристична 

інфраструктура Pеспубліки 

Польща: перспективи 

збільшення в’їзного та 

внутрішнього туризму 

«Країнознавство: 

Країнознавство»  ОП «Регіональні 

студії», 2 курс  

 

 

 

 

 

 

 

«Країнознавство: Основи 

міжнародного туризму» ОП 

«Регіональні студії», 2 курс 

 

 

 

 

 

 

 

«Міжнародні відносини та світова 

політика: Міжнародні відносини та 

Брайчевська О.А., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

 

Лісовська М.М. 

кандидат 

політичних наук, 

старший викладач 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

 

Мельник Г.М., 

кандидат 

історичних наук, 



світова політика», ОП «Регіональні 

студії», «Суспільні комунікації», 1 

курс  

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

Ніколаєнко Маргарита, 

Лісовська Мирослава 

Зовнішня політика 

Великобританії в нових 

реаліях 

«Країнознавство: 

Країнознавство»  ОП «Регіональні 

студії», 2 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні відносини та світова 

політика: Міжнародні відносини та 

світова політика», ОП «Регіональні 

студії», «Суспільні комунікації», 1 

курс 

Лісовська М.М. 

кандидат 

політичних наук, 

старший викладач 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

 

 

Мельник Г.М., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

Нуждова Вікторія, 

Мельник Ганна 

Роль Туреччини у 

міжнародних організаціях 

«Сучасні актори міжнародних 

відносин», ОП «Регіональні студії», 

«Суспільні комунікації», 2 курс 

 

 

 

 

 

«Країнознавство: 

Країнознавство»  ОП «Регіональні 

студії», 2 курс  

Слюсаренко І.Ю., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

Брайчевська О. А., 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Міжнародні відносини та світова 

політика: Міжнародні відносини та 

світова політика», ОП «Регіональні 

студії», «Суспільні комунікації», 1 

курс. 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

Мельник Г.М., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

Пигуль Крістіна, Жалоба 

Ігор 

Китайська ініціатива 

«Один пояс – один шлях» і 

країни Латинської 

Америки (на прикладі 

Аргентини) 

Цивілізаційний вимір сучасних 

міжнародних відносин, ОП 

«Регіональні студії», «Суспільні 

комунікації», 2 курс 

Жалоба І.В., 

доктор історичних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права  

Піддобрівна Марія, 

Мельник Ганна 

Цифрова дипломатія 

Республіки Польща: 

досягнення і перспективи 

розвитку 

Аналіз та прогнозування зовнішньої 

політики країн світу, ОП «Регіональні 

студії», 5 курс  

Слюсаренко І.Ю., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 



Сірко Вероніка-Марія, 

Мельник Ганна 

Вплив нових медіа на 

зовнішньополітичний 

імідж Польщі 

«Сучасні актори міжнародних 

відносин», ОП «Регіональні студії», 

«Суспільні комунікації», 2 курс 

 

Слюсаренко І.Ю., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Лозицька Марія, 

Тимченко Ліліана 

Право бути забутим в 

Інтернеті в новій 

політичній реальності 

«Міжнародне право», ОП 

«Міжнародне право», «Право», 

«Регіональні студії», «Суспільні 

комунікації», 3 курс. 

Тимченко Л. О., 

кандидат 

юридичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Магеррамова Еліна, 

Братко Ірина 

Справа Марківа у 

двосторонніх відносинах 

України та Італійської 

Республіки 

 «Міжнародні відносини та світова 

політика: Міжнародні відносини та 

світова політика», ОП «Регіональні 

студії», «Суспільні комунікації», 1 

курс. 

 

Мельник Г.М., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Соколовська 

Олександра, Грицяк Ігор 

Європейські механізми 

боротьби із торгівлею 

людьми та Україна 

«Міжнародне право», ОП 

«Міжнародне право», «Право», 

«Регіональні студії», «Суспільні 

комунікації», 3 курс. 

Тимченко Л. О., 

кандидат 

юридичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 
Всеукраїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин та міжнародного права» 

Організатор: Київський університет імені Бориса Грінченка 

Дата: 29 жовтня 2020 р. Meet 

 



Бистра Вікторія 

Питання нелегальної імміграції у 

передвиборчих програмах Д. Трампа 2016 та 

2020 років. Актуальні проблеми міжнародних 

відносин та міжнародного права: матеріали 

Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з 

міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 

р. / Київський університет імені Бориса 

Грінченка. Київ: [Електронне видання], 

2020,С.237-240. 

«Політична 

географія та історія 

країн Північної 

Америки та 

Західної Європи»,  

ОП «Регіональні 

студії»,  4 курс 

Бессонова М.М., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

Чабанюк Тетяна 
Особливості електронного брендингу 

Естонської Республіки як інструменту її 

зовнішньої політики. Актуальні проблеми 

міжнародних відносин та міжнародного права: 

матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з 

міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 

р. / Київський університет імені Бориса 

Грінченка. Київ: [Електронне видання], 

2020,С.237-240. 

«Брендинг країн 

Європи», ОП 

«Суспільні 

комунікації», 6 курс 

Вдовиченко 

В.А., 

кандидат 

історичних наук, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Геоекономічні та політико-правові виклики структурної перебудови міжнародних 

зв’язків України» 

https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/5c598e908df0f337224373f1d069f5f3.pdf  Дата:28 

квітня 2020 року. Zoom. 

Організатори: Київський національний торговельно-економічний університет, 

Факультет міжнародної торгівлі та права 

 

ПІБ 

Студента, 

курс 

Назва роботи ПІБ 

Наукового 

керівника 

Навчальна 

дисципліна, до 

якої 

запроваджено 

емпіричний 

матеріал, 

результати 

дослідження 

Викладач 

https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/5c598e908df0f337224373f1d069f5f3.pdf


Сірко 

Вероніка-

Марія 

Тарасівна,  

ІV курс 

Покращення 

зовнішньополітичного 

іміджу України на 

основі досвіду 

Польщі  

(Геоекономічні та 

політико-правові 

виклики структурної 

перебудови 

міжнародних зв’язків 

України [Електронне 

видання]: тези 

доповідей ІV Всеукр. 

студ. наук.-практ. 

конф. (Київ, 28 квітня 

2020 р.) / відп. ред. С. 

В. Мельниченко. – 

Київ : Київ. нац. торг.-

екон. у-т, 2020. - C. 

773-776) 

Мельник Ганна 

Мирославіна, 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

«Міжнародні 

відносини та 

світова політика: 

Міжнародні 

відносини та 

світова 

політика», ОП 

«Регіональні 

студії», 

«Суспільні 

комунікації», 1 

курс. 

 

«Світові 

інформаційні 

агенції та 

друковані 

медіа», 

«Суспільні 

комунікації», 3 

курс. 

 

 

Мельник Ганна 

Мирославіна, 

кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

 

 

Вдовиченко 

Вікторія 

Андріївна, 

кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Лимнюк 

Дарина 

 Віталіївна,  

ІV курс 

Транскордонне 

співробітництво 

України та Республіки 

Польща 

(Геоекономічні та 

політико-правові 

виклики структурної 

перебудови 

міжнародних зв’язків 

України [Електронне 

видання]: тези 

доповідей ІV Всеукр. 

студ. наук.-практ. 

конф. (Київ, 28 квітня 

2020 р.) / відп. ред. С. 

В. Мельниченко. – 

Київ : Київ. нац. торг.-

екон. у-т, 2020. - 

С.200-202. 

Мельник Ганна 

Мирославіна, 

кандидат 

історичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

«Міжнародні 

відносини та 

світова політика: 

Міжнародні 

відносини та 

світова 

політика», ОП 

«Регіональні 

студії», 

«Суспільні 

комунікації», 1 

курс. 

Мельник Ганна 

Мирославіна, 

кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

Всеукраїнська конференція 

«Вища юридична освіта в  XXI столітті: виклики та перспективи розвитку»  

Дата: 04 грудня 2020 року. Zoom 

Організатори:   Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Факультет міжнародних відносин Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

 



Лозицька 

Марія 

Миколаївна, 

ОП МП 

III курс 

Структурні 

зміни у вищій 

юридичній 

освіті: досвід 

Німеччини  

Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна, 

кандидат 

юридичних 

наук, 

доцент, 

доцент 

кафедри 

міжнародни

х відносин 

та 

міжнародно

го права 

«Міжнародне 

право» (ОП 

«Міжнародне 

право», 

«Право», 

«Регіональні 

студії», 

«Суспільні 

комунікації», 

3 курс. 

Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна, 

кандидат 

юридичних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

IV Всеукраїнська науково-практична конференція  

«На перетині мови і права» 

Дата: 21 лютого 2020 р. 

Організатори: Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

Соколовська 

Олександра 

Олександрівна, 

ОП МП 

ІІІ курс 

Реалізація права 

на освіту рідною 

мовою (Справа 

Катан і інші 

проти Молдови і 

Росії) 

Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна, 

кандидат 

юридичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

«Міжнародне 

право» (ОП 

«Міжнародне 

право», 

«Право», 

«Регіональні 

студії», 

«Суспільні 

комунікації», 3 

курс. 

Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна, 

кандидат 

юридичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Шолох Вікторія 

Анатоліївна, 

ОП МП 

ІІІ курс 

Захист мовних 

прав корінних 

народів у 

сучасному 

міжнародному 

праві 

Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна, 

кандидат 

юридичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

«Міжнародне 

право» (ОП 

«Міжнародне 

право», 

«Право», 

«Регіональні 

студії», 

«Суспільні 

комунікації», 3 

курс. 

Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна, 

кандидат 

юридичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Штомпель 

Ярослав 

Віталійович, 

ОП МП 

ІІІ курс 

Питання рівності 

мов в 

Європейському 

Союзі 

Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна, 

кандидат 

юридичних 

наук, доцент, 

«Міжнародне 

право» (ОП 

«Міжнародне 

право», 

«Право», 

«Регіональні 

Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна, 

кандидат 

юридичних 

наук, доцент, 



доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

студії», 

«Суспільні 

комунікації», 3 

курс. 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

Впровадження результатів конкурсних робіт І та ІІ етапів  

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

 

ПІБ 

Студента 

Назва роботи ПІБ 

наукового 

керівника 

Навчальна 

дисципліна, до 

якої 

запроваджено 

емпіричний 

матеріал, 

результати 

дослідження 

Викладач 

2019-2020 навчальний рік 

Чабанюк 

Тетяна 

Станіславівна 

 

Вибудовування 

державного 

бренду Естонії: 

досвід для 

України 

Слюсаренко 

І.Ю., к.і.н., 

доцент, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Вдовиченко 

В.А., к.і.н., 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

«Брендинг країн 

Європи» 

«Суспільні 

комунікації», 6 

курс. 

Вдовиченко 

Вікторія 

Андріївна, 

кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права  

Нуждова 

Вікторія 

Сергіївна  

Світова криза 

демократії в 

умовах 

активного 

розвитку 

інформаційних 

технологій 

Мельник Г.М., 

к.і.н., доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

«Міжнародні 

відносини та 

світова 

політика», 

ОП «Регіональні 

студії», 

«Суспільні 

комунікації», 1 

курс. 

Мельник Ганна 

Мирославівна, 

кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права   

2018-2019 навчальний рік 



Шахова 

Оксана 

Антонівна 

Питання 

незалежності 

Каталонії як 

одна з 

найголовніших 

Проблем 

сучасної Іспанії: 

медійний вимір 

Слюсаренко І. 

Ю., кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

«Міжнародні 

відносини в 

постбіполярних 

відносинах: 

Сучасні актори 

міжнародних 

відносин», 

 ОП «Регіональні 

студії», 

«Суспільні 

комунікації», 2 

курс. 

  

  

  

 

«Політична 

географія та 

історія країн 

Північної 

Америки та 

Західної 

Європи» ОП 

«Регіональні 

студії», 3 курс. 

  

Слюсаренко 

Ірина Юріївна, 

кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права  

 

 

 

 

 

 

 

Бессонова 

Марина 

Миколаївна, 

кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права  

Пигуль 

Крістіна 

Сергіївна 

 Економіка 

Аргентини: 

сучасний стан і 

напрями 

розвитку 

Лісовська М. 

М. кандидат 

політичних 

наук, старший 

викладач 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

«Країнознаство: 

Країнознавство»  

ОП «Регіональні 

студії», 2 курс. 

Брайчевська 

Олена 

Андріївна, 

кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Лісовська 

Мирослава 

Миколаївна, 

кандидат 

політичних 

наук, старший 

викладач 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 



2017-2016 навчальний рік 

Ковальчук 

Юлія 

Олегівна 

Особливості 

зовнішньої 

політики 

Швеції в 

умовах 

сучасної 

геополітичної 

ситуації 

Брайчевська О. А, 

К.і.н., доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного права 

«Країнознаство: 

Країнознавство» 

ОП «Регіональні 

студії», 2 курс. 

Брайчевська 

Олена 

Андріївна, 

кандидат 

історичних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

 

Академічна доброчесність: опитування та аналіз результатів 
 

Студенти перших курсів освітніх програм «Суспільні комунікації», «Регіональні студії», 

«Право», «Міжнародне право» Факультету впродовж січня – травня 2019 року брали участь 

в соціологічному опитуванні, опрацюванні результатів  дослідження академічної 

доброчесності на ФПМВ в межах студентського наукового проєкту «Академічна 

доброчесність: руйнівники легенд», який було оприлюднено на Всеукраїнській науково – 

практичній конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (напрям 

«Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності») https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-

fakultet/news/podiji/1081-vitaiemo-peremozhtsiv-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-

konferentsii-doslidzhennia-molodykh-vchenykh-vid-idei-do-realizatsii-napriam-nauka-ta-osvita-

utverdzhennia-akademichnoi-dobrochesnosti.html 

https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1081-vitaiemo-peremozhtsiv-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-doslidzhennia-molodykh-vchenykh-vid-idei-do-realizatsii-napriam-nauka-ta-osvita-utverdzhennia-akademichnoi-dobrochesnosti.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1081-vitaiemo-peremozhtsiv-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-doslidzhennia-molodykh-vchenykh-vid-idei-do-realizatsii-napriam-nauka-ta-osvita-utverdzhennia-akademichnoi-dobrochesnosti.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1081-vitaiemo-peremozhtsiv-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-doslidzhennia-molodykh-vchenykh-vid-idei-do-realizatsii-napriam-nauka-ta-osvita-utverdzhennia-akademichnoi-dobrochesnosti.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1081-vitaiemo-peremozhtsiv-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-doslidzhennia-molodykh-vchenykh-vid-idei-do-realizatsii-napriam-nauka-ta-osvita-utverdzhennia-akademichnoi-dobrochesnosti.html

