
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«13» жовтня 2020 р.    м. Л у ц ь к     № 5 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 19 членів.  

 

Порядок денний:  

1. Про затвердження делегатів від факультету міжнародних відносин на 

збори Трудового колективу університету 19 жовтня 2020 р. (доповідачі – 

завідувачі кафедр).  

2. Про доцільність зміни розташування пам’ятників Тарасові Шевченку та 

Лесі Українці у м. Луцьку (доповідачі – завідувачі кафедр).  

3. Про затвердження кандидатур викладачів факультету до складу 

експертної ради університету (доповідачі – завідувачі кафедр).  

4. Про рекомендацію до друку.  

 

1. СЛУХАЛИ: А.Шуляк, яка інформувала, що 19 жовтня у центральному 

корпусі відбудуться збори Трудового колективу університету. Кафедрам потрібно 

було визначитись із делегатами.  

ВИСТУПИЛИ: завідувачі кафедр факультету, які інформували, що на 

засіданнях кафедр делегатами на збори обрали усіх викладачів та лаборантів 

кафедр.  

Н. Карпчук, в. о. зав. кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу інформувала, про заміну в складі лічильної комісії зборів: замість 

кандидатури Н.Михалюка, який задіяний у передвиборчій кампанії, включено 

кандидатуру Н.Карпчук.  

ВИСТУПИЛИ:А. Шуляк, яка інформувала, що делегатами на збори 

Трудового колективу від ФМВ обрано 52 осіб. Кворум становить – 34 особи. 

А.Шуляк запропонувала затвердити кандидатури делегатів на збори Трудового 

колективу шляхом голосування.  

Результати голосування: «за» – 19; «проти», «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ:затвердити кандидатури делегатів від ФМВ на збори 

Трудового колективу.  

 

2. СЛУХАЛИ: А.Шуляк, яка інформувала, що на зборах Трудового 

колективу університету буде проведено опитування щодо доцільності 



змінирозташування пам’ятників Тарасові Шевченку та Лесі Українці у м. Луцьку. 

Колективи кафедр факультету обговорили це питання на своїх засіданнях.  

ВИСТУПИЛИ:завідувачі кафедр, які інформували про результати 

обговорення:  

Н. Коцан, зав. кафедри міжнародних відносин і регіональних студій – 

викладачі кафедри висловилась одноголосно за зміну розташування пам’ятників;  

Н. Карпчук, в. о. зав. кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу – думки викладачів кафедри розділились: три – «за», один – «проти», троє 

– «утримались»;  

А. Бояр, зав. кафедри міжнародних економічних відносин і управління 

проектами – викладачі кафедри висловилась одноголосно за зміну розташування 

пам’ятників; 

О. Черняк, зав. кафедри іноземних мов і перекладу – викладачі кафедри 

висловились проти. 

ВИСТУПИЛИ:А. Шуляк, яка запропонувала внести думки викладачів 

кафедр до протоколу Вченої ради ФМВ, для того, щоб висловити їх на зборах 

Трудового колективу університету. 

ВИРІШИЛИ:внести думки викладачів кафедр щодо доцільності зміни 

розташування пам’ятників Т. Шевченку та Л. Українці у м. Луцьку до протоколу 

Вченої ради ФМВ, для того, щоб висловити їх на зборах Трудового колективу 

університету.  

 

3. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що від факультету потрібно 

подати кандидатури викладачів до складу експертної ради університету. На 

засіданнях кафедр обговорили це питання.  

ВИСТУПИЛИ: завідувачі кафедр факультету, які назвали обрані 

кандидатури:  

Н. Коцан, зав. кафедри міжнародних відносин і регіональних студій – 

Н.Романюк;  

Н. Карпчук, в. о. зав. кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу – Н.Карпчук;  

А. Бояр, зав. кафедри міжнародних економічних відносин і управління 

проектами – А. Сищук, а також кандидатура Н.Павліхи, шляхом самовисування;  

О. Черняк, зав. кафедри іноземних мов і перекладу – С. Сухарєва.  

ВИСТУПИЛИ:А. Шуляк, яка запропонувала затвердити рекомендовані 

кандидатури викладачів факультету до складу експертної ради університету.  

Результати голосування: «за» – 19; «проти», «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ:рекомендувати до складу експертної ради 

університетукандидатури таких викладачів факультету: Н. Романюк,Н.Карпчук, 

А. Сищука, Н.Павліхи, С. Сухарєвої.  

 

4.СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку монографії канд. екон. н., 

доцента кафедри МЕВ та управління проектами І. Скороход «Розвиток ринку 

екологічних товарів та послуг в умовах євроінтеграції».  

Результати голосування: «за» – 19; «проти», «утримались» – немає. 



УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку монографію І. Скороход «Розвиток 

ринку екологічних товарів та послуг в умовах євроінтеграції» накладом 100 

примірників за кошти автора.  

 

 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 


