
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«25» лютого 2021 р.    м. Л у ц ь к     № 9 

засідання Вченої ради факультету  
 

Голова — Шуляк А. М.  

Секретар — Кулик С. М.  

Присутні: 14 членів.  

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання кандидатів до складу Вченої ради факультету(доповідач – декан 

ФМВ Шуляк А.).  

2. Новини навчального процесу (доповідач – заступник декана І. Кицюк). 

3. Виконання розпоряджень (доповідач – А. Шуляк).  

4. Організація весняної школи для школярів (доповідач – заступник декана Є. 

Вознюк). 

5. Проведення публічних лекцій та зустрічей для студентів та викладачів 

(доповідач – Є. Вознюк). 

6.Хід виконання плану проведення зустрічей студентів щодо особливостей 

навчального процесу (доповідачі – завідувачі кафедр).  

 

1. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка привітала присутніх із 150-річницею від дня 

народження Лесі Українки, яка широко відзначається в нашому університеті. Вона 

інформувала, що студенти факультету підготували святкову програму з нагоди цієї 

події. Також привітала професора кафедри міжнародних відносин і регіональних 

студій В. Лажніка з врученням Грамоти Верховної Ради України.  

Декан А. Шуляк інформувала, що замість членів Вченої ради ФМВ – доц. Н. 

Цьолик і проф. С. Сухарєвої, які перейшли працювати на інший факультет, треба 

обрати нових членів до складу Вченої ради факультету. Проф. С. Сухарєва входила 

до складу Вченої ради за квотою кафедри іноземних мов і перекладу факультету 

міжнародних відносин, доц. Н. Цьолик входила до складу Вченої ради як голова 

профбюро факультету, а профспілкова організація ФМВ нараховує сім осіб. 

Пропозиції кандидатур до складу членів Вченої ради підготувала завідувач кафедри 

іноземних мов і перекладу факультету міжнародних відносин О. Черняк.  

СЛУХАЛИ:доц. О. Черняк, яка інформувала, що кафедра пропонує включити 

до складу Вченої ради замість проф. С. Сухарєвої – доц. Н. Печко, замість доц. Н. 

Цьолик – доц. А. Козак.  

СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка підтримала цю пропозицію і запропонувала 

поставити її на голосування. Наголосила, що найближчим часом потрібно провести 

збори членів профспілкової організації факультету.  



Результати голосування:  

Н. Печко: «за» – 14; «проти» – немає, «утримались» – немає.  

А. Козак: «за» – 14; «проти» – немає, «утримались» – немає.  

УХВАЛИЛИ:Вести до складу Вченої ради факультету Н. Печко – кандидата 

філологічних наук, доцента кафедри іноземних мов і перекладу факультету 

міжнародних відносин, і А. Козак – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

іноземних мов і перекладу факультету міжнародних відносин.  

 

2. ВИСТУПИЛИ: І. Кицюк, яка інформувала, що на факультеті за 

результатами сесії успішність студентів державної форми навчання становить 76 %, 

платної форми навчання – 48 %. Загалом показники успішності студентів 

відповідають вимогам щодо акредитації. Водночас, три студенти-іноземці 

спеціальності МЕВ без поважних причин не з’явились на сесію. Тому прийнято 

рішення, подати одного з них на відрахування.  

СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що 1 березня університет відновлює 

навчання у звичайному форматі. Зважаючи на те, що деякі викладачі хворіють, 

керівництво університету дозволило проводити заняття он-лайн. Проведення таких 

занять треба узгодити із заступником декана і студентами.  

ВИРІШИЛИ: інформацію І. Кицюк і А. Шуляк взяти до уваги.  

 

3. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що на виконання розпоряджень 

ректора від 16 лютого 2021 р., на факультеті буде створена комісію із шести 

викладачів різних кафедр факультету, які 14, 15, 16 березня будуть перевіряти 

документацію кафедр факультету.  

ВИРІШИЛИ: інформацію А. Шуляк взяти до уваги.  

 

4. ВИСТУПИЛИ:Є. Вознюк, яка інформувала про організацію Весняної 

школи для школярів 10-11 класів та студентів, які мають намір поступати до 

магістратури. На заняття у школі, яка починає діяти з березня, надійшло понад 130 

заяв.Вже попередньо підготовлені оголошення, визначено навчальні предмети. 

Години занять будуть уточнені, бо у суботу триває навчання у школах.  

СЛУХАЛИ:О. Черняк, яка інформувала, що у Весняній школі братимуть 

участь шість викладачів: п’ятеро із кафедри іноземних мов і перекладу ФМВ та доц. 

Є. Вознюк з кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, яка проведе два 

заняття. Усі слухачі школи будуть поділені на дві групи по 25 осіб кожна, з якими 

будуть проводити заняття. Із рештою слухачів заняття будуть проводити он-лайн. 

Викладачі Весняної школи узгодили теми, питання, методи навчання.  

Весняна школа задумана як варіант для залучення магістрів на спеціальності 

ФМВ.Тому у ній беруть участь студенти, які мають намір поступати до магістратури 

з різних факультетів університету – міжнародних відносин, іноземної філології, 

філології та журналістики.  

СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка наголосила, що на ФМВ набирати студентів-

іноземців до магістратури має право лише спеціальність МЕВ. Усі інші спеціальності 

можуть отримати таке право після успішного проходження акредитації у 2023 р. 

Тому потрібно стимулювати навчання студентів-іноземців.  

ВИРІШИЛИ:Є. Вознюк та О. Черняк доповісти про результати роботи 

Весняної школи на наступних засіданнях Вченої ради факультету.  



 

5. СЛУХАЛИ:Є. Вознюк, яка інформувала про проведення публічних лекцій 

та зустрічей для студентів та викладачів ФМВ.Так, у лютому було проведено дві 

публічні лекції з доктором габілітованим професором Державної вищої професійної 

школи в Хелмі (РП) А. Вавринюком, а також публічна лекція «Хто ти вInstagram?» з 

експерткою в сфері просування бізнесів і особистих брендів в соцмережах Instagram 

та Facebook, випускницею кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізуО. Сащук.  

У березні на факультеті заплановано провести дві публічні лекції з 

представниками кримських татар – «Спитай у мусульманина». У травні заплановано 

проведення відкритих лекцій представниками Турецького фонду культури та освіти, 

з якими налагодив співпрацю докторант кафедри МЕВ та управління проектами – М. 

Войчук. Також надійшла пропозиція від посла Лівії в Україні про читання лекції 

студентам факультету.  

ВИРІШИЛИ: інформацію Є. Вознюк взяти до уваги. Студентам і викладачам 

ФМВ активно поширювати інформацію про події і заплановані заходи у соціальних 

мережах.  

 

6. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що у лютому завідувачами 

кафедр були проведені он-лайн зустрічі зі студентами щодо особливостей 

навчального процесу. Завідувачі кафедр надали інформацію щодо результатів цих 

зустрічей.  

СЛУХАЛИ: Н. Коцан, яка вважає, що ефективність цих зустрічей дуже 

низька, студенти пасивні і їх усе «влаштовує».  

Н. Карпчук, яка інформувала, що студенти четвертого курсу висловили 

побажання, щоб у навчальному процесі було більше практичних занять.  

А. Бояра, який інформував, що студенти висловили пропозицію, щоб у 

навчальних дисциплінах чіткіше проявлявся зв'язок із практикою, а також було 

збільшено кількість годин на різні види практик. 

СЛУХАЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що, на думку керівника навчальної 

частини університету, кількість годин, що відведено на різні види практик, на 

факультеті достатня. Крім того, у зв’язку із змінами щодо акредитації освітньо-

професійних програм найближчим часом, будуть переглянуті навчальні плани. 

Наприклад, оскільки кафедри факультету дають подвійну професійну кваліфікацію, 

напр., фахівець із міжнародних відносин і перекладач (із зазначенням мови), то 

кількість годин має бути співвідносна, тобто 50*50.  

ВИРІШИЛИ: інформацію А. Шуляк та завідувачів кафедр взяти до уваги.  

 

 

 

Голова        А. Шуляк 

 

Секретар        С. Кулик 

МП 


