
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПРОТОКОЛ  

«23» червня 2021 р.    м. Л у ц ь к     № 13 
засідання Вченої ради факультету  

 
Голова — Шуляк А. М.  
Секретар — Кулик С. М.  
Присутні: 15 членів.  
 

Порядок денний:  
Урочиста частина: відзначення ювілеїв викладачів факультету – доцентів 

Л.Семенюк та С.Федонюка. Вітання та нагородження ювілярів деканом 
факультету, завідувачами і викладачами кафедр і студентами факультету.  
 
1. Про обрання голови Студентської ради факультету  
2. Затвердження переліку заходів на факультеті, проведених у червні (Шуляк А.).  
3. Погодження ООП освітньої програми «Міжнародний бізнес» (Бояр А.О.). 
4. Рекомендації до друку.  

 
1. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка інформувала, що діючий голова Студентської 

ради ФМВ Дмитро Романцов закінчує навчання на освітньому рівні «Бакалавр», тому 
необхідно обрати нового голову. Декан запропонувала кандидатуру студентки групи 
МВ-23 (англ) Вікторії Таранік, яка бере активну участь у житті ФМВ, і винесла це 
питання на голосування.  

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає.  
УХВАЛИЛИ: обрати головою Студентської ради ФМВ В. Таранік.  
 
2. ВИСТУПИЛИ: А. Шуляк, яка представила перелік заходів, проведених на 

факультеті у червні, і коротко нагадала присутнім їх зміст. Просила членів Вченої 
ради його затвердити. Нагадала про те, що відповідно до умов контракту, до 30 
червня завідувачі кафедр та декан факультету мають особисто прозвітувати за 
виконану роботу протягом 2020–2021 н. р.  

ВИРІШИЛИ: перелік заходів, проведених на факультеті у червні, затвердити. 
Завідувачам кафедр і декану ФМВ до 30 червня підготувати звіти про свою роботу.  

 
3. ВИСТУПИЛИ: А. Бояр, який просив членів Вченої ради погодити освітньо-

професійну програму (ОПП) освітньої програми (ОП) «Міжнародний бізнес».  
Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає.  
УХВАЛИЛИ: погодити ОПП ОП «Міжнародний бізнес».  
 
4. ВИСТУПИЛИ: Н. Коцан, яка просила членів Вченої ради рекомендувати до 

друку: 1) навчальний посібник: Коцан Н. Н., Коцан Р. І. «Методологія досліджень 
міжнародних відносин: теорія та практика; 2) монографія: Коцан Н., Лисецька Н., 
Лисецька А. «Неурядова організація «Мости Дружби в Україну».  

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку зазначені видання.  
 

Голова        А. Шуляк 
Секретар        С. Кулик 
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