
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«27» квітня 2021 р.    м. Л у ц ь к     № 11 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 14 членів.  

 

Порядок денний:  

1. Новини навчального процесу (Кицюк І.В.).  

2. Затвердження графіку заходів (Вознюк Є.В.).  

3. Підготовка до Фестивалю науки та «Ярфесту» (Моренчук А.А.). 

4. Затвердження програм ДЕК на літо. 

 

1. ВИСТУПИЛИ: І. Кицюк, яка інформувала про новини і хід навчального процесу 

на факультеті.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію І. Кицюк взяти до уваги.  

 

2. ВИСТУПИЛИ: Є. Вознюк, яка інформувала про заходи на ФМВ, які були 

проведені у квітні. Серед них: публічні лекції; зустріч із головою ВРУ Д. Разумковим; 

проведення Тижня академічної доброчесності; он-лайн зустріч викладачів факультету і 

студентів із керівником НАЗЯВО С.Квітом та представниками страхової кампанії УНІКА; 

обрання студента факультету О. Стернійчука до Молодіжної ради м. Луцька; зустрічі 

викладачів факультету із представниками навчального відділу університету, ТВ-передача за 

участю Н. Коцан. Ознайомила присутніх із графіком заходів на ФМВ, які заплановано 

провести у травні.Інформувала про діяльність «Школи суспільних комунікацій і 

регіональних студій» на ФМВ, намір долучитися до акції «Спільно – сильно!» та провести 

опитування «Світ очима студентів». 

ВИРІШИЛИ: затвердити перелік заходів, проведених на факультеті у квітні, та 

запланованих у травні. Студентам і викладачам брати активно долучитись до заходів, що 

заплановані у травні, і висвітлювати ці події на своїх сторінках у соціальних мережах.  

 

3. ВИСТУПИЛИ: А. Моренчук, який інформував про підготовку до «Фестивалю 

науки» та «Ярфесту». Ознайомив присутніх із графіком і програмою цих заходів. Звернув 

увагу присутніх на те, що програма і тематика заходів гнучка, а за активну участь студентів у 

цих заходах будуть нарахованібонусні бали.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію А. Моренчука взяти до уваги. Викладачам кафедр і 

студентам факультету активно підтримати і брати участь у запланованих заходах.  

 

4. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр факультету, які просили затвердити програми 

державних екзаменаційних комісій (ДЕК) освітніх програм факультету.  

ВИРІШИЛИ: програми ДЕК освітніх програм факультету затвердити.  

 

Голова        А. Шуляк 

Секретар        С. Кулик 

МП 


