
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  
«28» травня 2021 р.    м. Л у ц ь к     № 12 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 15 членів.  

 

Порядок денний:  

Урочиста частина:відзначення Подяками ректораВНУ імені Лесі Українки 

і Грамотами декана ФМВ студентів та викладачів факультету міжнародних 

відносин за активну участь у проведенні«Фестивалю науки» та «Студентської 

Ювеналії»2021 року і активну громадську позицію.  

 

1. Звіт проф. А. Шуляк про перший рік на роботі декана факультету.  

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

3. Підготовка до заліково-екзаменаційної сесії та ДЕК (Кицюк І.В.).  

4. Результати дуальної освіти за ІІ семестр 2020–2021 н.р. (завідувачі 

кафедр).  

5. Затвердження навчальних планів (Шуляк А.М.). 

6. Затвердження заходів за травень (Вознюк Є.В.).  

7. План заходів на червень (Вознюк Є.В., Шуляк А.М.).  

8. Рекомендації до друку.  

 

1. ВИСТУПИЛИ:А. Шуляк, яка представила короткий звіт про перший рік 

на роботі декана факультету міжнародних відносин. Наголосила на зміцненні 

кадрового потенціалу факультету, отриманні викладачами наукових звань, виданні 

наукових видань на факультеті, збільшенні публікацій викладачам факультету, 

оновленні навчальних планів і розширенні переліку вибіркових дисциплін, 

активному просуванні факультету у ЗМК.  

Інформувала викладацький склад ФМВ про те, що відповідно до умов 

контракту, до 30 червнязавідувачі кафедр та декан факультетумають особисто 

прозвітуватись за виконану роботу протягом 2020–2021 н. р. 

ВИРІШИЛИ: звіт декана ФМВ А. Шуляк заслухати, завідувачам кафедр до 

30 червня підготувати звіти про свою роботу.  

 

2, 3.ВИСТУПИЛИ: І. Кицюк, яка інформувала про новини навчального 

процесу. Розроблено графікизаліково-екзаменаційної сесії і ДЕК. Також 

завідувачам кафедр у зв’язку із розробкою нових навчальних планів ОПП 

необхідно оновити перелік вибіркових дисциплін для ОС «Магістр».  



ВИРІШИЛИ: Інформацію І. Кицюк взяти до уваги. Завідувачам кафедр 

факультету підготувати перелік вибіркових дисциплін для ОС «Магістр». 

 

4. ВИСТУПИЛИ:завідувачі кафедр ФМВ, які інформували про результати 

дуальної освіти серед студентів на ОПП факультету (звіти додано). Завідувачі 

кафедр визначили сильні та слабкі сторони співпраці, запропонували шляхи її 

покращення.  

ВИРІШИЛИ:продовжити практику дуальної освіти студентів, розширити 

договірну базу факультету для проходження дуальної освіти. 

 

5. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що кафедри факультету 

працювали над розробкою нових навчальних планів освітньо-професійних 

програм із врахуванням нових вимог до акредитації та досвіду проходження 

акредитації іншими ОПП університету. На ФМВ першим буде проходити 

акредитацію кафедра МЕВ та управління проектами. Окремо наголосила на 

важливості проведення профорієнтації серед випускників шкіл, коледжів, які є 

потенційними вступниками на факультет.  

ВИРІШИЛИ: навчальні плани ОПП факультету затвердити. Посилити 

профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів.  

 

6 і 7. ВИСТУПИЛИ: Є. Вознюк, яка просила затвердити перелік заходів, які 

провели на факультеті у травні та інформувала про план заходів, запланованих на 

червень. Наголосила, що студенти ФМВ нагороджені Подякою директора КЗ 

«Клеванська спеціалізована школа №2 І-ІІ ступенів» (Рівненська обл.) за 

благодійну допомогу і за активну участь у житті школи.  

ВИРІШИЛИ: затвердити перелік заходів проведених на ФМВ у травні, а 

також перелік заходів, запланованих на червень 2021 р.  

 

8. ВИСТУПИЛИ: Н. Карпчук, яка просила членів Вченої ради 

рекомендувати до розміщення: 1)електронний збірник «Інформаційна гігієна як 

напрям національної безпеки: матеріали I міжнародної наукової он-лайн 

конференції. – Луцьк, 2021. – 90 с.; 2) Карпчук Н. Словник понять та термінів 

(англ. мовою) нормативної та суспільні комунікації: для студентів галузі знань 29 

«Міжнародні відносини», спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» й 292 «Міжнародні економічні відносини». – 

Луцьк, 2021. – 30 с. (е-варіант). 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає.  

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до розміщення електронні варіанти видань 

авторства Н. Карпчук. 

 

 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 

 


