
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  

«20» жовтня 2021 р.    м. Л у ц ь к     № 4 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 17 членів.  

 

Порядок денний:  

1. Обрання делегатів на збори Трудового колективу Волинського 

національного університету імені Лесі Українки (доповідач – Шуляк А.М.) 

2. Новини навчального процесу (доповідач – заст. декана з навчальної 

роботи). 

3. Перспективи діяльності «Мовного центру «Світ»» (керівник – Сінченко 

Є.І.) 

4. Аналіз роботи кафедр факультету за 2020–2021 н. р. (завідувачі кафедр: 

Карпчук Н., Коцан Н., Бояр А., Черняк О.). 

5. Положення про систему запобігання та виявлення плагіату (голова НТАС 

факультету Моренчук А.). 

6. Затвердження заходів за жовтень (доповідач – заст. декана Є. Вознюк) 

7. План заходів на листопад (декан ФМВ – Шуляк А.М., заст. декана Є. 

Вознюк) 

8. Про план діяльності студентського самоврядування (студентський декан 

ФМВ). 

9. Рекомендації до друку.  

 

1. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що 4 листопада відбудуться збори 

Трудового колективу університету. Відповідно до квот, кожна кафедра делегує на 

збори – двох викладачів, а також по одній особі – зі складу обслуговуючого 

персоналу, аспірантів і студентів. Запропонувала завідувачам кафедр оголосити 

кандидатури делегатів.  

ВИСТУПИЛИ:  
- Карпчук Н., зав. кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу, 

яка запропонувала делегувати зі складу викладачів кафедри – Н. Карпчук і С. 

Федонюка;  

- Коцан Н., зав. кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, – С. 

Кулика і О.Пікулик;  

- Бояр А., зав. кафедри міжнародних економічних відносин та управління 

проектами, – А. Бояра і Н.Павліха;  



- О. Черняк, зав. кафедри іноземних мов і перекладу ФМВ, – М. Жулінську і 

Г.Харкевич.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала делегувати на збори зі складу 

обслуговуючого персоналу факультету – К. Горайчук, зі складу аспірантів – А. 

Моренчука та студентів – В. Таранік. Запропонувала поставити на голосування 
кандидатури делегатів від колективу ФМВ.  

Результати голосування:  

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

УХВАЛИЛИ: затвердити делегатами на збори Трудового колективу ВНУ імені 

Лесі Українки від колективу факультету міжнародних відносин зазначені кандидатури.  
 

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

процесу: про нові документи, які регулюють навчальний процес; про особливості 

електронного розкладу на І семестр. Повідомила, що триває набір статей у фахове 

видання спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії».  

ВИРІШИЛИ: інформацію декана взяти до уваги.  
 

3. ВИСТУПИЛИ: Є. Сінченко, керівник «Мовного центру «Світ», яка 

інформувала, що робота «Мовного центру» останніми роками розвивалася у двох 

напрямках надання платних освітніх послуг: курси вивчення іноземних мов для 

усіх бажаючих (2–3 іноземні мови) і факультативні курси для студентів ФМВ. 

Оскільки не вистачає осіб, які вільно володіють французькою, іспанською 

мовами, то у нашому університеті та інших навчальних закладах є достатньо 

бажаючих навчатись, адже сертифікат «Мовного центру» визнає МОН України. 

Студенти факультету, які закінчили мовні курси успішно пройшли стажування у 

посольстві України в Іспанії, брали участь у програмах обміну, багато з них 

успішно працевлаштовані. Епідемічна ситуація вплинула на форму проведення 

занять, оскільки не в усіх була можливість займатися дистанційно. Форма роботи 

буде визначена відповідно до епідемічної ситуації, бажань та можливостей 

слухачів курсів.  

Також для початку роботи факультативного курсу для студентів ФМВ 

потрібно узгодити це із деканатом і кафедрою іноземних мов та перекладу 

факультету. Інформувала, що є можливості запропонувати усім зацікавленим 

сертифіковані курси «Теорії і практикуму перекладу» і «Методика викладання 

іноземних мов», бо багато студентів ФМВ працюють у мовних школах, надають 

послуги репетитора. Курси сертифіковані, тому після їх закінчення, можна 

здійснювати переклади, засвідчувати їх у нотаріуса. 

Серед проблем роботи Центру відзначила такі: невисока вартість курсів, 

відповідно викладачі – отримують невисоку заробітну плату.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала кафедрам факультету 

детальніше розглянути пропозиції Є. Сінченко на своїх засіданнях. Запропонувала 

Є. Вознюк організувати зустріч студентів 1-2 курсів із викладачами «Мовного 

центру», щоб зацікавити їх у вивченні іноземних мов. Запропонувала Є. Сінченко 

звернутись до О. Дикого – директора Навчально-наукового інституту неперервної 



освіти університету, який може посприяти в організації наборів слухачів, 

формуванні груп.  

ВИРІШИЛИ: завідувачам кафедр розглянути перспективи роботи 

«Мовного центру «Світ» на засіданнях кафедри, Є. Сінченко вивчити варіанти 

співпраці із Навчально-науковим інститутом неперервної освіти університету. 

Розглянути це питання на наступних засіданнях Вченої ради.  

 

4. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала завідувачам кафедр 

ознайомити присутніх з результатами діяльності кафедр за 2020–2021 н. р.  

ВИСТУПИЛИ: Н. Карпчук, зав. кафедри МК та ПА, яка представила звіт.  
Звіт кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу за 2020–2021 н. р. 

Публікації в 

WoS/Scopus 

6 викладачів – 4 статті 

1. Shuliak A., Vozniul E., Patlashynska I., Shuliak N. Info-analytic support 

for ukrainian-polish cross-border cooperation: a case study of euro-regions. 

Codrul Cosminului (Scopus). Issue 2, (Vol. 26) / 2020, Pages: 431-454. 

2. Yuskiv B., Karpchuk N. Linguistic Landscape and the Monolithic Nature 

of the EU. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi – Ankara Review of European 

Studies (WoS), 2020, Vol. 19, # 2, pp. 641-676.  

3. Yuskiv B., Karpchuk N., Khomych S. Media Reports as a Tool of Hybrid 

and Information Warfare (the Case of RT – Russia Today). Codrul Cosminolui 

(Scopus), Issue 1, Vol. 27,  2021, p. 235-258.  

4. Vozniul E., Mukhaliuk N., M. Kunytskyy, O. Novak. INTERNATIONAL 

INFORMATION SECURITY.  

Akademické sdružení MAGNANIMITAS, (Scopus) 11/01, 2021. 

Публікації  

у наукових 

видання 

України 

(категорія Б) 

14 

Шуляк А.М. 

1. Медіатехнології під час моделювання образу «іншого» в ідеології 

«руского міра». Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-

Друк, 2020. № 2 (406). С. 105-114 (Серія «Міжнародні відносини»). 

2. Детермінанти виходу Британія з ЄС. Науковий вісник СНУ імені Лесі 

Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. № 2 (406). С. 216-222. (Серія 

«Міжнародні відносини»).  

3. Міграційні політика ЄС як чинник дезінтеграції  та конфліктів. 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк: 

Вежа-Друк, 2021. №1(9). С. 333-344. 

Карпчук Н.П. 

1. Карпчук Н. Ініціативи ЄС в боротьбі з пропагандою тероризму. 

Гуманітарні візії, Львів, 2020. С. 15–20.  

2. Карпчук Н., Юськів Б. Вплив російської пропаганди на формування 

іміджу української влади. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, 2020. С. 73-82.  

3. Карпчук Н., Моренчук А., Моренчук А. Загрози регіональної 

безпеки Японії. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, 2021, № 1 (9). 

4. Юськів Б., Карпчук Н. Чинники мультилінгвізму держав-членів ЄС. 

Історико-політичні проблеми сучасного світу, 2021, T. 43. С. 136-145. 

Федонюк С.В. 

1. Комунікаційні фактори білоруських протестів, Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, № 2 (8), 2020. С. 83-99. 

2. Федонюк С., Ткачук А. Комунікативний складник сучасних протестів, 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, № 1 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1101/papers/A_voznyuk.pdf
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1101/papers/A_voznyuk.pdf


(9), 2021. 

Тихомирова Є.Б. 

1. Російська фабрика тролів проти України // Журнал європейського і 

порівняльного права. Вип. 12 (1-2), 2020. С. 49-52. 

2. Соpernicus – Європейська політика безпеки та оборони // Вісник 

Національного юридичного універ. імені Я.Мудрого. Серія: Політологія / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2020. №2 (45). С. 99-115. 

Шуляк Н.О. 

До питання про основи інформаційної та кібербезпеки США, Науковий 

вісник СНУ імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 2 (406). 

С.114-121. (Серія «Міжнародні відносини»). 

Єлова Т.А. 

1. Концепція зовнішньої політики Польщі щодо України на шпальтах 

«Культури» і сучасній історіографії. Історико-політичні проблеми сучасного 

світу: зб. наук. ст. Чернівці: ЧНУ, 2020. Т. 42. С. 189−195. 

2. Дискусії про польський східний кордон після Другої світової війни у 

середовищі польської еміграції. Медіафорум: аналітика, прогнози, 

інформаційний менеджмент. Чернівці, 2020. Т. 8. С. 62−71. 

Публікації  

за кордоном 

9 

Шуляк А.М. 

1. Praktyki wdrażania i wsparcia polityki bezpieczeństwa informacyjnego. 

Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII 2020, z. 2 (15), pp. 149-165. (N. Shuliak). 

2. Institutional support for ukrainian-polish cross-border cooperation within the 

framework of euro-regions «Carpathian» and «Bug». Środkowoeuropejskie 

Studia Polityczne.  Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, №2, 2021, р.79-

98. 

Карпчук Н. П. 

1.  The Russian Federation Propaganda Narratives. Torun International 

Studies, Vol.1, № 14, 2021, р. 19-30. 

Федонюк С.В. 

1. Communication in Mass Cooperation as a VUCA Factor in Modern Socio-

Economic Shock. The Copernicus Journal of Political Studies, [S.l.], n. 1, p. 

145-157, sie. 2020. 

Богородецька О.І. 

1. Promotion of University of Warsaw in the Context of Public Diplomacy: an 

Experience for Ukraine. European Journal of Transformation Studies. 2020. 

Vol. 8, № 1, pp. 135-143.  

2. Dyplomacja kulturalna Polski: podstawowi aktorzy i narzędzia. 

Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe / eds. 

A. Kordonska, R. Kordonski. Olsztyn – Lwów, 2020. P. 32-47. 

Патлашинська І.В. 

The international experience of the information security of the nation. Annales 

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate, 10(2) (2020), p. 

21-39. 

Шуляк Н.О. 

Praktyki wdrażania i wsparcia polityki bezpieczeństwa informacyjnego 

Inskrypcje. Półrocznik (Inscriptions) Czasopismo naukowe poświęcone literaturze 

i kulturze R. VIII, 2020, z. 2 (15) pp. 149–162. 

Єлова Т.А. 

Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах (кін. 90-х 

років ХХ – поч. ХХІ ст.). KELM. Knowledge, edukatio, law, management. 

Lódź, 2020. № 2 (30). С. 107−118. 



Колективні 

монографії 

3 

вітчизняна 

Шуляк А.М. 

Польсько-українське прикордоння: співробітництво, інститути,  проекти, 

програми. Кейс для єврорегіонів «Карпати» та «Буг». Становлення та 

розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи: кол. 

мон. / за ред. І. І. Іваненка. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 252 

с. C.186-219 (11,45/1,5) 

Видані за кордоном 

Карпчук Н.П. 

European Union Cyber Security Instruments and their Impact on Ukraine. Security 

in Transborder Regional Cooperation: Ukraine vs Poland. Lublin: SAPWP KUL, 

2020, 133 р. (р.70-81). (0,6 друк. арк.) 

Тихомирова Є.Б. 

The concept of climate  justice. Wissenschaft für den modernen Menschen/Science 

for modern man, 2021, p/ 125-168, 

Навчальні 

посібники 

2 

Шуляк А.М. 

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: навч. 

посіб. / А. М. Шуляк; 2-е вид., перероб. і доп. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 274 с. 

Затверджено Вченої радою СНУ ім. Лесі Українки від 28.11.2019 р. (12,45 

авт.арк) 

Карпчук Н.П. 

Європейський Союз: навч. посіб / [А. О. Бояр (кер. 5ед.. Кол.), Н. П. 

Карпчук, Н. І. Романюк та 5ед.] ; за 5ед.. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. К.: 

ФОП Маслаков, 2020. 600 с. (264-283, 382-399, 409-422, 443-477) (4,5 друк. 

аркуша) (Рекомендовано до друку Вченою радою ВНУ імені Лесі Українки 

(протокол № 14 від 26.11.2020 р.). 

Федонюк С.В. 

Передумови та етапи перебігу інтеграційних процесів у Європі, Цифрова 

економіка, Регіональна політика // Європейський Союз: навч. посіб / [А. О. 

Бояр (кер. авт. кол.), С. В. Федонюк, А. А. Моренчук та ін.] ; за ред. А. О. 

Бояра, С. В. Федонюка. К. : ФОП Маслаков, 2020. 600 с. (9-31, 251-264, 336-

350) 

Методичні 

рекомендації 

2 

Карпчук Н.П. 

Словник понять та термінів (англійською мовою) нормативної навчальної 

дисципліни «Міжнародна інформація 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. 

Тихомирова Є.Б. 

Силабус навчальної дисципліни «Міжнародні системи та глобальний 

розвиток» для студентів галузі знань – 029 «Міжнародні відносини», 

спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, освітні програми – «Міжнародні відносини», 

«Міжнародна інформація та суспільні комунікації», «Регіональні студії», 

2020, 23 c. 

Підвищення 

кваліфікації 

Шуляк А.М. 

1. Онлайн-навчання з медіаграмотності для викладачів ЗВО та ІППО у 

межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». 

2. Вебінар «Інтеграція інфомедійної грамотності  у навчальні матеріали (9 



шляхів)» у межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність» 

3. Он-лайн курс з інформаційної гігієни «Як захистити себе та ближніх 

від інфовірусів». 

4. Атестат професора кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу. 

Карпчук Н.П. 

1. Онлайн-навчання з медіаграмотності для викладачів ЗВО та ІППО у 

межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». 

2. Науково-методичний семінар-тренінг «Зовнішня політика і 

комунікації в ЄС» 

5. Он-лайн курс з інформаційної гігієни «Як захистити себе та ближніх 

від інфовірусів» 

Патлашинська І.В. 

1. Он-лайн навчання в Інституті політичної освіти 

2. Атестат доцента кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу 

Стажування 

Богородецька О.І. 

Центр Східноєвропейських Студій Варшавського університету в рамках 

проведення Літньої школи для науковців, викладачів та представників 

органів місцевого самоврядування. 

Шуляк Н.О. 

Молодіжний обмін з медіаграмотності «INFOWARS: Young Citizens Strike 

Back» за програмою Erasmus+ (Польща, Литва) 

Організація 

конференцій 

Он-лайн конференція «Інформаційна гігієна як напрям національної 

безпеки», травень, 2020 р. 

Дуальна 

освіта 

Договір зі школою «ThinkGlobal» 

Робота з 

абітурієнтами 

Таргетована рекламна кампанія у Facebook 

 

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка поцікавилась, чи є у нових контрактах записані 

умови, які викладачі кафедри не виконали. 

ВИСТУПИЛИ: Н. Карпчук, яка відповіла, що всі умови передбачені у 

контрактах викладачі виконують.  

ВИСТУПИЛИ: О. Черняк, зав. кафедри іноземних мов і перекладу ФМВ, яка 

ознайомила присутніх із роботою кафедри за цей період (звіт додано).  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка поцікавилась, чи покращили викладачі кафедри 

виконання ліцензійних умов. 

ВИСТУПИЛИ: О. Черняк, яка відповіла, що протягом останнього року 

виконання ліцензійних умов викладачами кафедри було значно покращено.  

ВИСТУПИЛИ: Н. Коцан, зав. кафедри МВ і РС, яка ознайомила присутніх із 

роботою кафедри за цей період (звіт додано).  

ВИСТУПИЛИ: А. Бояр, зав. кафедри МЕВ та УП, який ознайомив присутніх із 

роботою кафедри за цей період (звіт додано). Наголосив, що усі викладачі кафедри 

виконують шість і більше пунктів ліцензійних умов.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала звіти кафедр факультету 

затвердити. Звернула увагу, що усі протоколи Вченої ради факультету за 2021–2022 н. р. 

будуть розміщені на сайті університету.  

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



ВИРІШИЛИ: звіти про роботу кафедр факультету за 2020–2021 н. р. затвердити.  

 

5. СЛУХАЛИ: Моренчука А., який інформував про нове «Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічних працівників університету». Наголосив, що 

перевірка магістерських робіт на плагіат не обов’язкова, а рекомендована, її радять 

пройти за десять днів до захисту, тому необхідно наповнити базу магістерських робіт. 

На перспективу заплановано перевіряти на наукову доброчесність курсові роботи.  

ВИРІШИЛИ: інформацію про систему запобігання та виявлення плагіату взяти 

до уваги. Ознайомити з неї студентів факультету.  

 

6 і 7. СЛУХАЛИ: Є. Вознюк, яка коротко інформувала про заходи проведені на 

факультеті у жовтні. Також коротко ознайомила присутніх із заходами, які заплановані 

на листопад (план заходів на жовтень і листопад – додано).  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала надалі проводити по одному 

заходу на тиждень, щоб не перевантажувати студентів і стабілізувати навчальний 

процес.  

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

ВИРІШИЛИ: план заходів на жовтень і листопад затвердити. Надалі проводити 

один захід протягом навчального тижня.  

 

8. СЛУХАЛИ: В. Таранік, студентська декан ФМВ, яка інформувала про роботу 

та план діяльності студентського самоврядування на ФМВ. Серед уже проведених 

заходів: привітання викладачів факультету із Днем працівника освіти та Днем 

захисників України; проведення Дня першокурсника. Серед запланованих акцій: 

проведення «Шоу талантів»; участь у висадці дерев на Алеї Небесної сотні у Луцьку; 

волонтерська поїздка у дитячий будинок (м. Клевань); збір коштів на лікування хворих 

дітей; поїздка у Карпати (план діяльності студентського самоврядування ФМВ на 2021–

2022 н. рр. – додано). Відзначила, що п’ять студентів факультету представлені у 

Молодіжній раді м. Луцька, чотири студенти – помічники депутатів різних рівнів, два – 

депутати районних рад.  

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка запропонувала затвердити план роботи 

студентського самоврядування на 2021–2022 н. р.  

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

УХВАЛИЛИ: план роботи студентського самоврядування на 2021–2022 н. р. 

затвердити. 

 

9. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка просила рекомендувати до друку журнал 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» № 2 і № 3 за 2021 р.  

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати до друку журнал «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» № 2 і № 3 за 2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка повідомила, що кандидат політичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин та регіональних студій Вознюк Є.В. 

підготувала монографію «Інформаційний тероризм VS міжнародна безпека» та 

просить рекомендувати до друку накладом 300 примірників за кошти автора 

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



ВИРІШИЛИ: рекомендувати до друку монографію «Інформаційний тероризм 

VS міжнародна безпека» кандидата політичних наук, доцента кафедри 

міжнародних відносин та регіональних студій Волинського  національного 

університету імені Лесі Українки Вознюк Євгенії Василівни, накладом 300 

примірників за кошти автора 

 

 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 


