
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«08» вересня 2020 р.    м. Л у ц ь к     № 3 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 19 членів.  

 

Порядок денний:  

1.Обрання нового складу Вченої ради(доповідач – Шуляк А.М, декан ФМВ).  

2. Новини навчального процесу (доповідач – Шуляк А.М.).  

3. Звіти аспірантів та докторантів кафедр факультету.  

4. Затвердження Положення про «Мовний центр «Світ»».  

5. Самоаналіз роботи кафедр за попередні п’ять років і пропозиції щодо роботи 

кафедр на наступні п’ять років та про розподіл обов’язків членів кафедр (доповідачі 

– завідувачів кафедр ФМВ). 

6. Різне.  

 

1. СЛУХАЛИ: А.Шуляк, яка інформувала, що необхідно обрати новий склад 

Вченої ради ФМВ. Завідувачі кафедр рекомендували до складу Вченої ради таких 

викладачів:  

кафедра міжнародних відносин і регіональних студій: Н. Коцан, Є. Вознюк, 

А.Моренчук, В.Лажнік, С.Кулик;  

кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу: Н.Карпчук, 

Є.Тихомирова;  

кафедра міжнародних економічних відносин і управління проектами: А.Бояр, 

Н.Павліха, В.Кухарик, І.Кицюк;  

кафедра іноземних мов і перекладу: О.Черняк, Н.Цьолик, О.Круглій, 

С.Сухарєва.  

А.Шулякініціювала обов’язково включити до складу Вченої ради усіх докторів 

кафедр факультету як авторитетних викладачів і науковців. Запропонувала 

затвердити новий склад Вченої ради факультету терміном на п’ять років.  

Результати голосування:  

«за» – 19; «проти», «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ:затвердити склад членів Вченої ради ФМВ на 2020–2025 навч. 

рр. Список членів Вченої ради ФМВ додається.  

 

2. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала про новини навчального процесу: 

про проведення Конференції трудового колективу університету; про особливості 



складання розкладу на І семестр; про початок навчання студентів І іVкурсів із 15 

вересня; про дозвіл проводити комбіноване навчання студенів – очно і дистанційно 

(онлайн); стан забезпечення студентів факультету місцями в гуртожитку. 

Повідомила, що до 21 вересня завідувачам кафедр необхідно сформувати і подати в 

деканат робочий план роботи кафедр ФМВ; про набір статей у фахове видання 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії».  

Інформувала, що проректор університету Ю.Громик готує розпорядження про 

встановлення 10% доплати до ставки викладачам, які читають навчальні предмети 

іноземною (англ.) мовою.  

Також завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм факультету 

проаналізувати склад груп забезпечення на відповідність критеріям і вимогам. 

Найближчим часом відбудеться нарада з цього питання.  

ВИРІШИЛИ: інформацію декана взяти до уваги.  

 

3. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що необхідно затвердити звіти 

аспірантів та докторантів кафедр факультету за звітний період.  

ВИСТУПИЛИ: 
- в. о. завідувачки кафедриМКПА Н.Карпчук, яка інформувала, що на засіданні 

кафедри затвердили звіти аспірантів кафедри по спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за відповідний період 

навчання в аспірантурі, а саме: О.Новака,О.Лапіна, А. Моренчука, І. Карпука;  

- завідувач кафедри МЕВУП А.Бояр, який інформував, що на засіданні 

кафедри затвердили звіти аспірантів за відповідний період навчання в аспірантурі:  

спеціальність051 «Економіка» – І. Фіщука, В.Коломечюка; 

спеціальність08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» – А. 

Алієвої; спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 

М.Адамчук-Коротницької, а також  

- звіти докторантів за відповідний період навчання у докторантурі: 

спеціальність 051 «Економіка» – І.Кицюк, М.Войчук. 

СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала членам Вченої ради затвердити 

звіти аспірантів і докторантів кафедр факультету за звітний період.  

Результати голосування:  

«за» – 19; «проти», «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти аспірантів і докторантів кафедр ФМВ за відповідний 

період навчання затвердити.  

 

4. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що керівник «Мовного центру 

«Світ»» к. філ. н. Є.І. Сінченко просить членів Вченої ради затвердити нове 

Положення про «Мовний центр «Світ»»,і винесла це питання на голосування.  

Результати голосування:  

«за» – 19; «проти», «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ:Затвердити нове Положення про «Мовний центр «Світ»».  

 



5. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка зробила короткий огляд даних самоаналізу 

роботи кафедр факультету за попередні п’ять років і пропозицій завідувачів кафедр 

щодо роботи кафедр на наступні п’ять років, розподіл обов’язків членів кафедр.  

ВИСТУПИЛИ: завідувачі кафедр факультету – Н.Коцан, А.Бояр, О.Черняк, 

які ознайомили присутніх із самоаналізом роботи кафедр за попередні п’ять років і 

пропозиціями щодо роботи кафедр на наступні п’ять років та про розподіл обов’язків 

членів кафедр. Головна тематика виступів: захист докторських робіт викладачами, 

розміщення статей у наукометричних базах даних, проходження стажування; 

уточнення наукової теми кафедри; проведення кафедрами наукових конференцій; 

написання викладачами навчальних посібників і підручників, отримання 

викладачами вчених звань та сертифікатів зі знання англійської мови; робота 

студентських проблемних груп.  

А. Бояр і О.Чернякпісля обговорення на кафедрах просили затвердити нові 

кафедральні теми досліджень – «Трансформація зовнішньоекономічної моделі 

України в умовах глобальної турбуленції регіональних ринків» і «Мовніуніверсаліїу 

міжкультурній взаємодії» відповідно.  

СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка звернула увагу завідувача кафедри іноземних мов і 

перекладу доц. О.Черняк на те, чи є можливість збільшити кількість іноземних мов 

для вивчення студентами факультету.  

СЛУХАЛИ: О.Черняк відповіла, що для збільшення кількості іноземних мов, 

які факультет пропонує студентам, кадри наявні, але проблема у недостатній 

кількості ставоквикладачів на кафедрі. Також доцільно збільшити кількість годин 

для вивчення студентами другої іноземної мови.  

ВИРІШИЛИ:дані самоаналізу роботи кафедр факультету за попередні п’ять 

років і пропозиції завідувачів кафедр щодо роботи кафедр на наступні п’ять років, 

розподіл обов’язків членів кафедр затвердити.  

 

6. ВИСТУПИЛИ: 

- доктор п. н. Н. Карпчук, яка просила рекомендувати до друку конспект 

лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до фаху «Міжнародна інформація та 

суспільні комунікації»;  

- Канд.філ. н., доц. Н.Цьолик, яка просила рекомендувати до друку «Польська 

мова: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зак.», вид. 2-е, виправлене і доповнене – 

автори С.Сухарєва, О.Яручик, Н.Цьолик. 

Результати голосування:  

«за» – 19; «проти», «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку за кошти авторів:  

– конспект лекцій Н. Карпчук з навчальної дисципліни «Вступ до фаху 

«Міжнародна інформація та суспільні комунікації»; 

– «Польська мова: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зак.», вид. 2-е, виправлене і 

доповнене, – автори С.Сухарєва, О.Яручик, Н.Цьолик. 

 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 


