
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«14» вересня 2021 р.    м. Л у ц ь к     № 2 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 17 членів.  

 

Порядок денний:  

1.Вітання викладача кафедри іноземних мов та перекладу ФМВ А.Козак з 

ювілеєм. 

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

3. Звіти аспірантів та докторантів кафедр факультету (завідувачі кафедр).  

4. Зміниу складі Вченої радифакультету (доповідач – Шуляк А.М., декан).  

5. Про рекомендацію А. Козак та І.Скороход про переведення на посаду доцента 

та професора відповідно. 

6. Про рекомендацію А. Алієвої до вступу в докторантуру.  

 

1. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка привітала кандидата педагогічних наук, старшого 

викладача кафедри іноземних мов і перекладу ФМВ А.Козак із ювілеєм. Вручила їй 

нагрудний знак і відзнаку університету. До привітань долучились завідуючі та викладачі 

кафедр факультету.  

 

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

нові документи, які регулюють навчальний процес; про особливості складання розкладу 

на І семестр. Повідомила, що 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».  

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: 
- завідувачка кафедриМКПА Н.Карпчук, яка інформувала, що на засіданні 

кафедри затвердили звіти аспірантів кафедри зі 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, В.Коцюби;  

- 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;спеціальність 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» –М.Адамчук-Коротницька;  



- 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» – 17; «проти», «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти аспірантів і докторантів кафедр ФМВ за відповідний період 

навчання затвердити.  

 

4. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що необхідно внести зміни у склад 

Вченої ради ФМВ. Замість заступника декана ФМВ, канд. екон. н., доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин та управління проектами Кицюк І.В. рекомендувала 

включити до складу Вченої Гаврилюк С.І. – старшого лаборанта кафедри міжнародних 

комунікацій та політичного аналізу, призначену на посаду заступника декана ФМВ з 

навчальної роботи. Причина зміни: сімейні обставини та підготовка І. Кицюк до захисту 

докторської дисертації. Також І. Кицюк делегована від факультету до складу Ради 

молодих науковців ВНУ імені Лесі Українки.  

А.Шуляк запропонувала поставити запропоновані зміни на голосування і 

затвердити новий склад Вченої ради факультету.  

Результати голосування:  

«за» – 17; «проти», «утримались» – немає.  

УХВАЛИЛИ: затвердити новий склад членів Вченої ради ФМВ на 2021–2025 

навч. рр. Список членів Вченої ради ФМВ додається.  

 

5. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що від кандидата педагогічних 

наук, старшого викладача кафедри іноземних мов і перекладу ФМВ А. Козак надійшло 

прохання рекомендувати перевести її на посаду доцента цієї кафедри, а також від 

доктора економічних наук, доцента кафедри міжнародних економічних відносин та 

управління проектами І. Скороход – рекомендувати перевести її на посаду професора 

цієї кафедри. 

СЛУХАЛИ: А. Козак, яка інформувала про результати діяльності за звітний 

період, а саме: проходження міжнародного стажування з 1 листопада 2019 р. до 1 

лютого 2020 р.без відриву від виробництвав Університеті імені Марії Кюрі-

Склодовської (гуманітарний факультет)м. Люблін, Республіка Польща; коротко 

охарактеризувала свої наукові публікації та участь у роботі конференцій, семінарів. 

ВИСТУПИЛИ: О. Черняк, яка позитивно охарактеризувала Козак А.В. як 

викладача та науковця.  

СЛУХАЛИ:І. Скороход, яка інформувала про результати діяльності за звітний 

період: успішний захист докторської дисертації; проходження стажувань, участь у 

роботі спеціалізованих вчених рад і опонування дисертацій; підготовку аспірантів; 

коротко охарактеризувала свої наукові публікації; участь у роботі конференцій, 

семінарів.  

ВИСТУПИЛИ: О. Черняк, яка позитивно охарактеризувала А. Козак як 

викладача та науковця.  

ВИСТУПИЛИ:Н. Павліха, яка позитивно охарактеризувала І. Скороход як 

викладача та науковця.  



ВИСТУПИЛИ:А. Бояр, який позитивно охарактеризувавІ. Скороход як 

викладача кафедри МЕВУП, інформував, що І.Скороход працює над 

отриманнямвченого звання професора.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що рішенням деканату А. Козак 

призначена відповідальною за моніторинг працевлаштування випускників факультету та 

зв'язок з ними.  

А. Шуляк також запропонувала рішення щодо рекомендації про 

переведення:А.Козак– на посаду доцента та І.Скороход – на посаду професора 

затвердити шляхом голосування.  

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

УХВАЛИЛИ: рекомендувати перевести:  

канд. пед. н., ст. викладача кафедри іноземних мов і перекладу ФМВ А. Козак – 

на посаду доцента цієї кафедри;  

докт. екон. н.,доцента кафедри МЕВУП І.Скороход – на посаду професора цієї 

кафедри.  

 

6. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що від кандидата економічних 

наук А. Алієвої надійшло прохання рекомендувати її до вступу в докторантуру за 

спеціальністю 051 «Економіка».  

СЛУХАЛИ:А. Алієву, яка коротко охарактеризувала тему свого дисертаційного 

дослідження, ознайомила присутніх із тематикою своїх публікацій. Науковим 

консультантом просила призначити доктора економічних наук І.О.Цимбалюк.  

ВИСТУПИЛИ:І. Цимбалюк, яка позитивно охарактеризувала А. Алієву як 

молодого перспективного науковця, яка має достатню кількість публікацій.  

ВИСТУПИЛИ: Н. Павліха, яка позитивно охарактеризувала А. Алієву як 

викладача та науковця.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала рішення щодо рекомендації про 

вступ до докторантури канд. екон. н. А. Алієвоїзатвердити шляхом голосування.  

Результати голосування:  

«за» – 16; «проти» – немає, «утримались» – 1 (один).  

УХВАЛИЛИ: рекомендувати канд. екон. н. А. Алієвудо вступу в докторантуру за 

спеціальністю 051 «Економіка».  

 

 

 

Голова        А. Шуляк 

 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 


