
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«25» листопада 2020 р.    м. Л у ц ь к     № 6 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 19 членів.  

 

Порядок денний:  

1. Конкурс на заміщення вакансій та вакантних посад (голосування).  

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

3. Затвердження програм ДЕК освітніх програм факультету (доповідачі – 

завідувачі кафедр).  

4. Рекомендація кандидатури виборного представника до складу Вченої 

ради Університету (доповідач – А.Шуляк).  

5. Про рекомендацію і затвердження кандидатів на збори Трудового 

колективу університету, які відбудуться10 грудня 2020 р.  

 

1. СЛУХАЛИ:А. Шуляк, декан факультету, яка інформувала, що 

університет оголосив на кафедрах ФМВ конкурс на заміщення вакансій та 

вакантних посад. А саме: 

- кафедра суспільних комунікацій та політичного аналізу (1 особа);  

- кафедра міжнародних відносин та регіональних студій: канд. екон. н., 

доцента (1 особа), канд. політ. н., доцента (1 особа);  

- кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами: 

канд. екон. н., доцента (1 особа).  

Відповідно було подано документи від таких викладачів: Федонюк С. В.; 

Пікулик О. Б. і Вознюк Є. В.; Скороход І.С.  

А. Шуляк інформувала, що на засіданнях кафедр факультету було заслухано 

звіти цих викладачів за попередні роки роботи на факультеті, і члени кафедри 

рекомендували ці кандидатури до обрання на Вченій раді ФМВ. Крім того, 

членам Вченої ради факультету треба визначити на який термін рекомендувати 

зазначені кандидатури. Вважає, що доцільно обирати викладачів на п’ять років 

роботи.  

ВИСТУПИЛИ:Н. Коцан, яка висловила пропозицію обирати викладачів за 

контрактом терміном на 5 років.  

ВИСТУПИЛИ:завідувачі кафедр ФМВ, які підтримали таку пропозицію.  



ВИСТУПИЛИ:викладачі, які подали документи до участі у конкурсі – 

Федонюк С. В.,Пікулик О. Б., Вознюк Є. В., Скороход І. С. Вони представили 

короткий звіт за попередні роки роботи, ознайомили присутніх з планом роботи 

на наступні, відповіли на питання присутніх.  

ВИСТУПИЛИ:А. Шуляк, яка запропонувала поставити на голосування 

кандидатури зазначених викладачів щодо обрання їх за конкурсом на заміщення 

вакансій та вакантних посад. Також запропонувала обрати лічильну комісію у 

складі: Н. Карпчук, В. Кухарик, А. Моренчука.  

Результати голосування:  

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

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію у складі: Н. Карпчук, В. Кухарик, 

А. Моренчука. 

ВИСТУПИЛИ:Н. Карпчук, голова лічильної комісії, яка оголосила 

результати голосування: 

Результати голосування:  

Скороход І. С.:  

«за» – 18 (вісімнадцять); «проти» – «немає», «утримались» – немає.  

Вознюк Є. В.:  

«за» – 18 (вісімнадцять); «проти» – «немає», «утримались» – немає.  

Пікулик О. Б.:  

«за» – 18 (вісімнадцять); «проти» – «немає», «утримались» – немає.  

Федонюк С. В.:  

«за» – 16 (шістнадцять); «проти» – 2 (два), «утримались» – немає.  

 

2. СЛУХАЛИ: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.  

 

3. СЛУХАЛИ:завідувачів кафедр факультету, які просили затвердити 

програми ДЕК освітніх програм факультету.  

ВИРІШИЛИ: програми ДЕК освітніх програм факультетузатвердити.  

 

4. СЛУХАЛИ: А.Шуляк, яка інформувала, що необхідно обрати 

кандидатуру виборного представника від факультету до складу Вченої ради 

університету. До цього часу представником від факультету був д. екон. н., проф. 

Бояр А. О.  

А. Шуляк висловила пропозицію, щоб А. Бояр і надалі залишався 

представником від факультету у складі Вченої ради університету. Просила колег 

підтримати кандидатуру А. Бояра шляхом відкритого голосування.  

ВИСТУПИЛИ: завідувачі кафедр факультету, які підтримали цю 

пропозицію.  
Результати голосування:  

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

 



УХВАЛИЛИ:рекомендувати доктора економічних наук, проф. Бояра А.О. 

виборним представником від факультету міжнародних відносин до складу Вченої 

ради університету 

 

5. СЛУХАЛИ: А.Шуляк, яка інформувала, що Вченій раді факультету 

необхідно рекомендувати і затвердити кандидатів на збори Трудового колективу 

університету, які відбудуться 10 грудня 2020 р. 

ВИСТУПИЛИ: завідувачі кафедр факультету, які оголосили кандидатури 

осіб, яких на засіданнях кафедр, рекомендували делегатами на збори трудового 

колективу університету.  

- кафедра міжнародних відносин і регіональних студій:  

Н. Коцан, Н. Романюк, А. Моренчук, С. Кулик;  

- кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу:  

Н.Карпчук, І.Патлашинська; 

- кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами:  

А.Бояр, О. Корнелюк, В. Кухарик;  

- кафедра іноземних мов і перекладу факультету міжнародних відносин: 

О. Черняк, А. Козак, М. Жулінська, Н. Печко.  

ВИСТУПИЛИ: А.Шуляк, яка запропонувала шляхом відкритого 

голосування затвердити кандидатами на збори трудового колективу університету, 

які відбудуться 10 грудня 2020 р., зазначених вище осіб. 

 

Результати голосування:  

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

 

УХВАЛИЛИ:затвердити кандидатами на збори трудового колективу 

університету від факультету міжнародних відносин таких осіб: Н. Коцан, 

Н.Романюк, А. Моренчука, С. Кулика; Н.Карпчук, І.Патлашинську; А.Бояра, 

О.Корнелюк, В. Кухарик; О. Черняк, А. Козак, М. Жулінську, Н. Печко.  

 

 
 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 
 


