
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«29» січня 2021 р.    м. Л у ц ь к     № 8 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 17 членів.  

 

Порядок денний:  

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

2. Результати опитування студентів щодо якості навчання (доповідач – 

заступник декана Є. Вознюк).  

3. Затвердження заходів он-лайн зустрічей із роз’яснення організації 

навчального та виховного процесу в університеті, якості навчання та викладання, 

ефективності і результативності застосовуваних методів і методик викладання 

навчальних дисциплін (доповідач – декан проф. А. Шуляк).  

4. Підготовка та проведення практики студентів 4 курсу(доповідачі – 

завідувачі кафедр).  

5. Затвердження заходів профорієнтаційної роботи на ІІ семестр (доповідачі 

– А. Моренчук, Є. Вознюк).  

 

1. ВИСТУПИЛИ: І. Кицюк, яка інформувала про новини навчального 

процесу. Звернула увагу, що у наступному семестрі викладачам потрібно підготувати 

силабуси навчальних дисциплін, зараз триває обговорення його форми і структури. 

Ознайомила присутніх із результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії, 

успішності студентів. Наголосила на необхідності викладачам вчасно заповнити усю 

необхідну документацію.  

ВИРІШИЛИ: інформацію І. Кицюк взяти до уваги.  

 

2. ВИСТУПИЛИ:Є. Вознюк, заступник декана по роботі зі студентами, яка 

інформувала про результати опитування студентів«Освіта очима студентів» щодо 

організації навчального та виховного процесу в університеті, оцінки студентами 

якості навчання та викладання, ефективності та результативності застосовуваних 

методів і методик викладання дисциплін за обраною освітньою програмою, 

сприйняття та розуміння студентами сутності освітньої програми, а також 

вивчення рівня відповідності студентських очікуваньякості навчання, 

проведеного у ВНУ імені Лесі Українки. Онлайн-опитування проводили з 

середини до кінця грудня 2020 р., до участі запрошували усіх здобувачів вищої 



освіти у ВНУ імені Лесі Українки. Всього в опитуванні брали участь 1435 

студентів різних факультетів та інститутів (спеціальностей та освітніх програм, 

рівнів вищої освіти). Відповіді студентів, результати їх опитування були показані 

у графіках, рисунках. Звернуто увагу трудового колективу факультету на 

проблеми, труднощі у студентів під час навчання в університеті, рівень 

відповідності студентських очікуваньякості навчання.  

ВИРІШИЛИ:результати опитування студентів «Освіта очима студентів» 

щодо організації навчального та виховного процесу в університеті взяти до уваги. 

Текст «Звіту за результатами проведення онлайн-опитуванняна тему:«Освіта 

очима студентів» (І етап) розіслати на кафедри і викладачам факультету з метою 

вивчення і обговорення, напрацювання пропозицій щодо оптимізації і 

покращення навчального та виховного процесу на факультеті, його іміджу. 

Зауваження і побажання студентів врахувати під час складання нових навчальних 

планів, проходження практики, розробки силабусів і навчальних програм, 

проведенні профорієтаційної роботи.  

 

3. ВИСТУПИЛИ:А. Шуляк, яка інформувала про те, щона факультеті 

заплановані заходи он-лайн зустрічей із роз’яснення організації навчального та 

виховного процесу в університеті, якості навчання та викладання, ефективності і 

результативності застосовуваних методів і методик викладання навчальних 

дисциплін. Кожна кафедра подала перелік таких заходів, їх дати та учасників. Усі 

ці заходи будуть висвітлені у соціальних мережах, на сайтах факультету і 

університету. Їх результати будуть обговорені на засіданнях Вченої ради ФМВ, 

деканату, кафедр з метою виявлення проблем та їх вирішення, врахування 

побажань студентів, коригування профорієнтаційної роботи. 

ВИРІШИЛИ:перелік заходів он-лайн зустрічей із роз’яснення організації 

навчального та виховного процесу в університеті, якості навчання та викладання, 

ефективності і результативності застосовуваних методів і методик викладання 

навчальних дисциплін на ФМВ затвердити. За результатами їх проведення 

провести обговорення на засіданнях Вченої ради ФМВ, деканату, кафедр. 

 

4. ВИСТУПИЛИ: завідувачі кафедр ФМВ, які інформували, що у 

наступному семестрі студенти четвертого курсу освітніх програм факультету 

будуть проходити різні види практик. З цією метою на кафедрах розроблено 

програми практик, затверджено документи, які необхідно заповнити студентам, 

зразки звітів. Триває робота над підготовкою наказів про проходження практик 

студентами, підготовкою інструктажів. Виступаючі наголосили на тому, що 

оцінка за практику диференційована. Також викладачі кафедр постійно працюють 

над розширенням баз практик, ведуть перемовини з роботодавцями щодо 

залучення студентів до нових видів робіт.  

ВИРІШИЛИ: інформацію завідувачів кафедр факультету щодо підготовки і 

проведення практик студентів взяти до уваги. Колективам кафедр працювати над 

розширенням баз практик, вивчити пропозиції на ринку праці міста і області. 

 

5. Затвердження заходів профорієнтаційної роботи на ІІ семестр (доповідачі 

– А. Моренчук, Є. Вознюк).  



Інформацію від Є.Вознюк. 

+ «Тиждень іноземних мов на факультеті міжнародних відносин»  

+ «Тиждень факультету міжнародних відносин» 

+ конференції ФМВ 

+ «Весняна школа МВ»  

+ «ЄВІ» 

+ тренінги  

 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 


