
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«29» вересня 2021 р.    м. Л у ц ь к     № 3 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 17 членів.  

 

Порядок денний:  

1. Новини навчального процесу (доповідач – А.Шуляк) 

2. Підсумки вступної кампанії 2021 р. (доповідач – А. Шуляк, декан ФМВ, заст. 

декана Є. Вознюк).  

3. Організація опитування студентів щодо якості навчання за ІІ семестр 20-2021 

н.р. для студентів 2-6 курсів (заст. декана Є. Вознюк). 

4. Затвердження частини плану роботи Інституту Польщі (зі сторони ФМВ) 

(Координатори: Н. Коцан, С. Федонюк).  

5. Перспективи діяльності Інформаційно-консультаційного центру факультету 

міжнародних відносин «КОНСУЛ» (керівник: С. Федонюк).  

6. Перспективи діяльності Центру дослідження стратегічних комунікацій 

(керівник: С. Федонюк).  

7. Затвердження плану роботи науково-популярного журналу студентів ФМВ 

«КОМА», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (головні 

редактори та відповідальні секретарі С. Федонюк, А. Шуляк).  

8. Перспективи діяльності Лабораторії проєктів та ініціатив (керівник: Н. 

Павліха). 

9. Про зміни у складі Вченої ради ФМВ (доповідач – А.Шуляк). 

10. Про переобрання голови профбюро студентів факультету.  

 

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

проходження вакцинації викладачами факультету, засідання Вченої ради університету.  

ВИРІШИЛИ: інформацію декана взяти до уваги.  

 

2. СЛУХАЛИ: Є. Вознюк, яка проаналізувала результати вступної кампанії 2021 

р. Набрали 50 студентів на перший курс і 46 магістрів, добрали ще три студенти під час 

додаткової сесії вступної кампанії. Всього на ФМВ навчається 305 студентів. 

Абітурієнти робили свій вибір мотивовано, їх цікавило навчання англійською мовою, 

серед магістрів популярною була освітня програма «Управління проєктами». Таким 

чином, всі випускові кафедри набрали студентів. 

Висловила подяку працівникам приймальної комісії від ФМВ, викладачам 

факультету, які їм допомагали.  

 



3. СЛУХАЛИ: Є. Вознюк, яка інформувала , що наступного тижня за сприяння 

студентського декана буде проведено опитування студентів щодо якості навчання за ІІ 

семестр 20-2021 н.р. для студентів 2-6 курсів.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала після проведення опитування 

ознайомити з ним викладачів факультету.  

 

4. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що необхідно заслухати звіти про 

роботу та перспективи діяльності структурних підрозділів факультету, які проводять 

наукову, навчальну, просвітницьку роботу, надають консультаційні послуги.  

ВИСТУПИЛИ: Н. Коцан, співкоординатор Інституту Польщі. Ознайомила 

присутніх із заходами, організованими Інститутом: 1) налагодження читання лекцій 

науковцями Республіки Польща (А. Вавринюк, В. Балюк та інші); 2) проходження 

стажувань викладачами факультету у навчальних закладах РП; 3) організація 

Міжнародного наукового симпозіуму «Україна – Польща: минуле, сьогодення, 

перспективи» в рамках Фестивалю науки ВНУ імені Лесі Українки; 4) організація 

наукових досліджень з українсько-польської проблематики студентами ФМВ в рамках 

написання курсових і магістерських робіт; 5) підготовка кращих наукових робіт 

студентів з українсько-польської проблематики на конкурс, оголошений МОН освіти і 

науки України, ВНУ імені Лесі Українки.  

Інститут Польщі запланував провести такі заходи у 2021–2022 н. р.:  

Захід Термін виконання 

Проведення Дня польської мови у рамках тижня іноземних мов  Березень 

Ведення електронного наукового блоґу «Україна та Польща: 

минуле, сьогодення, перспективи» 
Протягом року 

Організація і проведення спільно з Консульством РП у Луцьку 

регіонального туру Загальнопольської олімпіади з польської мови і 

літератури для учнів випускних класів (консульський округ) 

Лютий 

Проведення відкритої зустрічі « Габріеля Запольська і Волинь» Вересень 

Національне читання з Президентом Польщі «Моральність пані 

Дульської» Г. Запольська 
Вересень 

Співорганізація XV конкурсу читців польської поезії та прози для 

мешканців України 
Вересень 

Видання збірника наукових публікацій «Україна та Польща: 

минуле, сьогодення, перспективи» (№ 11) 
До кінця 2021 р. 

Проведення мовно-країнознавчої практики для студентів ФМВ Протягом року 

Проведення виробничих практик для студентів ФМВ (база практик) Протягом року 

Співучасть у заходах, організованих Консульством РП у Луцьку, 

Товариствами польської культури ім. Тадеуша Костюшка та Еви 

Фелінської, організацією «Спільнота Польська» і Федерацією 

польських організацій на Україні 

Протягом року 

Організація Олімпіади знань про Польщу «Луцькі діалоги з 

польською культурою – 2021» 
Жовтень 

 

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала звіт та план роботи Інституту 

Польщі затвердити.  

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

УХВАЛИЛИ: заходи Інституту Польщі на 2021–2022 н. р. затвердити. 

 



5. СЛУХАЛИ: С. Федонюк, який прозвітував про діяльність Інформаційно-

консультаційного центру ФМВ «КОНСУЛ»: проведення сертифікованих семінарів-

навчань із «Offis-365» для двох факультетів університету, надання консультацій у сфері 

міжнародного туризму; забезпечення проходження практики студентами факультету; 

укладання договори із Варшавською Торгово-промисловою палатою та угоди із 

громадськими організаціями Республіки Польща; та ознайомив присутніх із 

перспективами його діяльності.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала звіт та перспективи роботи ІКЦ 

«КОНСУЛ» затвердити.  

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

УХВАЛИЛИ: звіт та перспективи роботи ІКЦ «КОНСУЛ» на 2021–2022 н. р. 

затвердити. 

 

6. СЛУХАЛИ: С. Федонюка, який прозвітував про діяльність Центру 

дослідження стратегічних комунікацій із 2020 р. Це: проведення досліджень у межах 

затверджених дисертаційних тем і магістерських робіт (за участі кафедр); проведення 

досліджень на виконання доручень ректора університету; підтримка інформаційних 

каналів Центру; консультаційна підтримка студентів під час роботи у складі проблемних 

груп. Коротко ознайомив присутніх із перспективами діяльності ЦДСК.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала звіт та перспективи роботи Центру 

дослідження стратегічних комунікацій затвердити.  

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

УВАЛИЛИ: звіт та перспективи роботи Центру дослідження стратегічних 

комунікацій на 2021–2022 н. р. затвердити. 

 

7. ВИСТУПИЛИ: С. Федонюк, який інформував присутніх про роботу науково-

популярного журналу студентів ФМВ «КОМА». Кореспонденція міжнародної 

аналітики»»: із 2015 р. видано п’ять випусків; підтримка веб-сайту; розміщення е-

публікацій. Серед перспектив роботи журналу: підготовка чергового випуску; 

проведення навчань зі студентами; проведення зустрічей з представниками-практиками 

ЗМІ.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала присутніх про роботу наукового 

часопису «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». А саме: 

до 1 жовтня триває набір матеріалів до наступних двох випусків: один – уже 

традиційний, а інший, у якому будуть представлені роботи молодих науковців, з нагоди 

30-річчя проголошення незалежності України. Інформувала, що редколегія працює над 

тим, аби включити часопис до наукометричних баз даних WoS і Scopus, над 

представленням ширшої географії авторів та текстів статей англійською мовою.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала звіт та перспективи роботи 

науково-популярного журналу студентів ФМВ «КОМА» та наукового часопису 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» затвердити.  

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

УХВАЛИЛИ: звіт та перспективи роботи науково-популярного журналу 

студентів ФМВ «КОМА» та наукового часопису «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» затвердити. 

 

8. ВИСТУПИЛИ: Н. Павліха, яка інформувала присутніх про роботу Лабораторії 

проєктів та ініціатив ФМВ. Серед уже зроблено: акредитовано освітню програму 



«Економіка сталого розвитку»; захищено чотири докторські і чотири кандидатські 

дисертації; на базі лабораторії проведено три науково-практичні конференції і студенти-

магістри проходять практику; функціонує «Інститут транскордонних ініціатив» і «Стар-

тап школа». Серед перспектив: продовжити роботу у цих напрямках, відновити випуск 

наукового журналу «Економіка розвитку».  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала звіт та перспективи роботи 

Лабораторії проєктів та ініціатив ФМВ затвердити.  

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

УХВАЛИЛИ: звіт та перспективи роботи науково Лабораторії проєктів та 

ініціатив ФМВ затвердити. 

 

9. 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 додано).  

 

10. ВИСТУПИЛА: Є. Вознюк, яка інформувала про необхідність 

переобрання голови профбюро студентів факультету, а саме: замість Д. Агеєнко 

(МІ-42) запропонувала обрати А. Климовець (МВ-13). Запропонувала поставити 

це питання на голосування.  

Результати голосування: «за» – 17; «проти» – немає, «утримались» – немає.  
УХВАЛИЛИ: головою профбюро студентів ФМВ обрати А. Климовець.  

 

 
 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 


