
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«17» вересня 2020 р.    м. Л у ц ь к     № 4 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 19 членів.  

 

Порядок денний:  

1. Пропозиції щодо подання кандидатур працівників факультету для 

нагородження з нагоди відзначення Дня правників освіти та 80-річчя 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки(доповідачі 

– завідувачі кафедр). 

2. Про затвердження Плану роботи Вченої ради факультету міжнародних 

відносин на 2020–2021 навч. рр. (доповідач – А. Шуляк, декан).  

 

1. СЛУХАЛИ: А.Шуляк, яка інформувала, що з нагоди відзначення Дня 

правників освіти та 80-річчя Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки треба подати кандидатури працівників факультету 

міжнародних відносин для нагородження:  

ВИСТУПИЛИ: завідувачі кафедр, які запропонували такі кандидатури 

викладачів для нагородження з нагоди 80-річчя СНУ:  

– кафедра міжнародних відносин і регіональних студій: Володимира 

Йосиповича Лажніка, кандидата географічних наук, доцента кафедри 

міжнародних відносин і регіональних студій;  

– кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу: Наталію 

Петрівну Карпчук, доктора політичних наук, професора, в. о. зав. кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу і Сергія Валентиновича 

Федонюка – кандидата географічних наук, доцента кафедри міжнародних 

комунікацій та політичного аналізу.  

– кафедра міжнародних економічних відносин і управління проектами: 

Ольгу Антонівну Корнелюк, кандидата економічних наук, старшого викладача 

кафедри міжнародних економічних відносин і управління проектами;  

– кафедра іноземних мов і перекладу: Надію Максимівну Петровську, 

кандидата філологічних наук, доцента кафедри іноземних мов і перекладу;  

до Дня працівника освіти: 
Оксану Павлівну Черняк, кандидата філологічних наук, доцента, завідувача 

кафедри іноземних мов і перекладу ФМВ;  



ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала поставити зазначені 

кандидатури на голосування.  

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

УХВАЛИЛИ: подати кандидатури запропонованих працівників факультету 

для нагородження.  

 

2. СЛУХАЛИ: А.Шуляк, яка коротко ознайомила присутніх із Планом 

роботи Вченої ради факультету міжнародних відносин на 2020–2021 навч. рр., і 

просила його затвердити.  

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

УХВАЛИЛИ: План роботи Вченої ради факультету міжнародних відносин 

на 2020–2021 навч. рр. затвердити.  

 

 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 


