
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  
«27» серпня 2021 р.    м. Л у ц ь к     № 1 

засідання Вченої ради факультету  
 
Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 19 членів.  

 

Порядок денний:  

1. Новини навчального процесу (доповідач – А.Шуляк, декан ФМВ). 

2. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії (заст. декана з навч. роботи).  

3. Зміни у складі Вченої ради факультету (доповідач – А.Шуляк, декан ФМВ).  

4. Затвердження плану наукової та грантової діяльності, наукової, міжнародної, 

виховної роботи (доповідачі – завідувачі кафедр).  

5. Затвердження планів роботи кафедр факультету (декан, завідувачі кафедр).  

6. Затвердження Плану роботи Вченої ради факультету міжнародних відносин на 

2021–22 н. р. (декан).  

7. Затвердження заходів профорієнтаційної роботи на І семестр (голова НТАіС 

А.Моренчук, заст. декана Є. Вознюк).  

 

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

проведення Конференції трудового колективу університету; про особливості складання 

розкладу на І семестр; про початок навчання студентів І і V курсів із 15 вересня; про 

дозвіл проводити комбіноване навчання студенів – очно і дистанційно (онлайн); стан 

забезпечення студентів факультету місцями в гуртожитку. Повідомила, що до 21 

вересня 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».  

Також завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм факультету проаналізувати 

склад груп забезпечення на відповідність критеріям і вимогам. Найближчим часом 

відбудеться нарада з цього питання.  

ВИРІШИЛИ: інформацію декана взяти до уваги.  

 

2. СЛУХАЛИ: І. Кицюк, заступник декана, яка проаналізувала результати літньої 

екзаменаційної сесії: кількість студентів-боржників, успішність студентів-іноземців.  

ВИРІШИЛИ: інформацію про результати літньої екзаменаційної сесії взяти до 

уваги.  

 

3. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що необхідно обрати новий склад 

Вченої ради. Завідувачі кафедр рекомендували до складу Вченої ради таких викладачів:  

кафедра міжнародних відносин і регіональних студій: Н. Коцан, Є. Вознюк, 

А.Моренчук, В.Лажнік, С.Кулик;  



кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу: Н. Карпчук, 

Є.Тихомирова;  

кафедра міжнародних економічних відносин і управління проектами: А.Бояр, 

Н.Павліха, В. Кухарик, І. Кицюк;  

кафедра іноземних мов і перекладу: О. Черняк, М. Жулінська, О. Круглій.  

А.Шуляк ініціювала обов’язково включити до складу Вченої ради усіх докторів 

кафедр факультету як авторитетних викладачів і науковців. Запропонувала затвердити 

новий склад Вченої ради факультету терміном на п’ять років.  

Результати голосування: «за» – 19; «проти», «утримались» – немає.  

УХВАЛИЛИ: затвердити склад членів Вченої ради ФМВ на 2020–2025 н. рр. 

(список членів Вченої ради ФМВ – додано).  

 

4. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр, декана ФМВ, які внесли свої пропозиції до 

плану наукової та грантової діяльності, наукової, міжнародної, виховної роботи на 

факультеті протягом 2021–2022 н. рр.  

Результати голосування: «за» – 19; «проти», «утримались» – немає.  

УХВАЛИЛИ: план наукової та грантової діяльності, наукової, міжнародної, 

виховної роботи на факультеті протягом 2021–2022 н. рр. затвердити (план роботи – 

додано).  

 

5. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр, декана ФМВ, які внесли свої пропозиції до 

плану роботи кафедр факультету протягом 2021–2022 н. рр.  

Результати голосування: «за» – 19; «проти», «утримались» – немає.  

УХВАЛИЛИ: план роботи кафедр факультету протягом 2021–2022 н. рр. 

затвердити (план роботи – додано).  

 

6. СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка коротко інформувала присутніх про план роботи 

Вченої ради ФМВ на 2021–2022 н. рр. і попросила присутніх його затвердити.  

Результати голосування: «за» – 19; «проти», «утримались» – немає.  

УХВАЛИЛИ: план роботи Вченої ради ФМВ на 2021–2022 н. рр. затвердити 

(план роботи Вченої ради ФМВ – додано).  

 

7. СЛУХАЛИ: Є. Вознюк, які інформувала про перелік заходів 

профорієнтаційної роботи на І семестр. Зазначила, що у ньому можливі зміни, 

попросила завідувачів кафедр, викладачів подати свої пропозиції. Поросила присутніх 

затвердити цей документ.  

Результати голосування: «за» – 19; «проти», «утримались» – немає.  

УХВАЛИЛИ: план профорієнтаційних заходів на ФМВ на І семестр затвердити 

(план заходів – додано).  

 

 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 


