
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«11» грудня 2020 р.    м. Л у ц ь к     № 7 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 17 членів.  

 

Порядок денний:  

 

1. Затвердження списку вибіркових дисциплін на 2021–2022 навч. рік для 

студентів першого курсу (доповідачі – завідувачі кафедр).  

2. Затвердження теми докторської дисертації О. Корнелюк.  

3. Про роботу в Приймальній комісії (доповідач – Є. Вознюк ).  

4. Новини навчального процесу (доповідач – заступник деканаІ. Кицюк).  

5. Затвердження програми ДЕК освітніх програм факультету (доповідачі – 

завідувачі кафедр) 

 

1. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що потрібно затвердити і 

подати до навчальної частини університету список вибіркових дисциплін освітніх 

програм факультетуна 2021–2022 навч. рік для студентів першого 

курсу.Запропонувала завідувачам кафедр ФМВ визначитись щодо їх переліку і 

подати свої пропозиції.  

СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр ФМВ, які запропонували список 

вибіркових дисциплін відповідних освітніх програм факультету згідно з новими 

навчальними планами. Вони обґрунтували чому саме ці навчальні дисципліни 

визначені як вибіркові, коротко охарактеризували кількість годин на їх вивчення.  

СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала затвердити список вибіркових 

навчальних дисциплін освітніх програм факультету.  

Результати голосування: «за» – 17; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ:список вибіркових дисциплін освітніх програм факультету на 

2021–2022 навч. рік для студентів першого курсу затвердити.  

2. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що від доцента кафедри 

міжнародних економічних відносин та управління проектами О. Корнелюк 

надійшло прохання затвердити тему її докторської дисертації.  

СЛУХАЛИ: О. Корнелюк, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин та управління проектами, яка представила 

для затвердження тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за 



спеціальністю 292 – міжнародні економічні відносини«Глобальний вимір 

розвитку інклюзивної циркулярної економіки в умовах постпандемічної кризи».  

Тема була розглянута і затверджена на засіданні відповідної кафедри.  

ВИСТУПИЛИ:А. Бояр, завідувач кафедри МЕВ та управління проектами, 

який інформував, що кафедра підтримала таке формулювання теми дослідження.  

ВИСТУПИЛИ:Н. Павліха, доктор економічних наук, яка підтримала тему 

дисертації О.Корнелюк, відзначила її актуальність і наукову цінність.  

ВИСТУПИЛИ: В. Лажнік, професор кафедри МВ і РС, який поцікавився, 

чи підготувала О. Корнелюк план-проспект докторської дисертації, і чи є у неї 

публікації із запропонованої теми дослідження.  

СЛУХАЛИ: О. Корнелюк, яка відповіла, що: 1) для затвердження теми 

дисертації необхідно лише її обґрунтування; 2) публікацій із запропонованої теми 

у неї немає, а після затвердження теми докторської дисертації розпочне детально 

працювати у цьому напрямку досліджень.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шулякзапропонувала затвердити тему докторської 

дисертації О. Корнелюк шляхом голосування.  

Результати голосування: «за» – 17; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ:затвердити тему дисертації Корнелюк О. на здобуття 

наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 292 – міжнародні економічні 

відносини «Глобальний вимір розвитку інклюзивної циркулярної економіки в 

умовах постпандемічної кризи».  

3. СЛУХАЛИ: Вознюк Є.В., яка інформувала про особливості роботи у 

Приймальній комісії університету, ознайомила присутніх з правилами прийому 

абітурієнтів на перший і п’ятий курси; охарактеризувала хід вступної кампанії; 

висловила пропозиції щодо покращення роботи технічних секретарів. Наголосила 

на важливості профорієнтаційної роботи, донесенні інформації у соціальних 

мережах, засобах масової комунікації. 

ВИРІШИЛИ:інформацію Є. Вознюк взяти до уваги; викладачам і 

лаборантам кафедр ФМВ сприяти і допомагати технічним секретарям у роботі в 

приймальній комісії університету. Членам трудового колективу факультету 

проводити активну профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл, студентів 

коледжів, студентів-бакалаврів з метою ознайомлення їх із особливостями 

навчання на ФМВ, переліком дисциплін, які пропонують до вивчення.  

4. ВИСТУПИЛИ:І. Кицюк, заступник декана, яка інформувала про новини 

навчального процесу, якість знань на факультеті та її динаміку серед студентів 

платної і державної форм навчання, вимоги акредитації щодо успішності 

студентів.  

ВИРІШИЛИ: інформацію І. Кицюк взяти до уваги.  

5. СЛУХАЛИ:завідувачів кафедр факультету, які просили затвердити 

програми ДЕК освітніх програм факультету.  

ВИРІШИЛИ: програми ДЕК освітніх програм факультетузатвердити.  

 

 

Голова        А. Шуляк 

Секретар        С. Кулик 

МП 


