
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

       «29» вересня 2020 р.                               м. Л у ц ь к                                               № 19 

Про затвердження складу  

експертних комісій  

та організацію експертизи видань 

 

§1 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 1 у складі: 

1. Павліха Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, професор 

кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами – голова 

комісії. 

2. Сахнюк Василь Євгенович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

завідувач кафедри теоретичної і математичної фізики А. В. Свідзинського. 

3. Бегун Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та підприємництва. 

4. Кальчук Інна Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри математичного аналізу та статистики. 

5. Полінкевич Оксана Миколаївна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри підприємництва і маркетингу. 

6. Карпчук Наталія Петрівна – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу. 

7. Гембарська Світлана Борисівна – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, завідувач кафедри теорії функцій та методики навчання математики. 

 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 2 у складі: 

1. Індика Світлана Ярославівна  – кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, завідувач кафедри фітнесу та циклічних видів спорту – голова 

комісії. 

2. Мудрик Жанна Станіславівна – кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури. 

3. Войтюк Василь Петрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри лісового та садово-паркового господарства. 

4. Шепелюк Марія Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри лісового та садово-паркового господарства. 

5. Лажнік Володимир Йосипович – кандидат географічних наук, доцент, 

професор кафедри міжнародних відносин і регіональних студій. 



ЗАТВЕРДИТИ комісію 3 у складі: 

1. Семенов Олександр Сергійович – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти  – голова 

комісії. 

2. Ленартович Олег Юрійович – доктор історичних наук, професор кафедри 

історії України та археології. 

3. Гедз Світлана Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов та гуманітарних спеціальностей. 

4. Шульська Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри соціальних комунікацій. 

 

§2 

Експертним комісіям зібратися 30 вересня 2020 року о 14:00 годині у 

конференц-залі для ознайомлення із поданими виданнями та порядком їх 

експертизи. Завдання експертизи – дати професійну оцінку якості авторської 

розробки, її відповідності вимогам галузевих та державних стандартів. 

 

§3 

Роботу над експертизами закінчити до 06 листопада 2020 року і надіслати 

електронні варіанти експертних висновків секретарю науково-методичної ради 

університету на електронну адресу (nmr@eenu.edu.ua).  

 

§4 

На засіданні науково-методичної ради університету 18 листопада 2020 року 

голови експертних комісій озвучують висновки. Видання без зауважень 

пропонуються на розгляд Вченої ради університету для присвоєння відповідних 

грифів. Видання, до яких виникли зауваження та пропозиції, повертають авторам 

на доопрацювання. 

 

Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 

навчального відділу Заєць Л. О. та секретаря науково-методичної ради 

університету Манзак І. С. 

 

Проректор з навчальної роботи  

та рекрутації                                                                                    Юрій ГРОМИК  

 

 
Ірина Манзак 

24-80-50 
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