
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Н А К А З 

«08» грудня 2020 р. м. Л у ц ь к           №  373-з 

 
Про рішення ректорату № 6 

від 08 грудня 2020 р. 

 

§1 

Про наукові видання ВНУ імені Лесі Українки  
 

1.1. Привести наукові видання «Педагогічний часопис Волині», «Волинь 

філологічна: текст і контекст» та «Волинські історичні студії» у відповідність 

до п. 8 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України задля 

включення їх до видань, яким присвоєно категорію «Б».   

Відповідальні:  головні редактори та відповідальні 

секретарі наукових журналів.   

Термін виконання: перше півріччя 2021 р. 

1.2. Здійснити підготовку журналів (відповідно до вимог до наукових журналів 

для просування в наукометричні бази даних), які включені до категорії «Б» 

(Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі 

Українки; Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Серія: Біологічні науки, Психологічні перспективи, Соціологічні студії, 

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 

«Лінгвостилістичні студії», «Літопис Волині») до входження в міжнародні 

наукометричні бази даних Web of Science Core Collection та/або Scopus для 

подальшого присвоєння категорії «А». 

Відповідальні:  головні редактори та відповідальні 

секретарі періодичних наукових видань.  

Термін виконання:  протягом 2021 р. 

1.3. Завершити процедуру включення журналу East European Journal of 

Psycholinguistics / Східноєвропейський журнал психолінгвістики, який 

індексується у наукометричній базі Scopus, до переліку наукових фахових 

видань України категорії «А». 

Відповідальні:  головний редактор  наукового 

видання Засєкін С. В. 

Термін виконання:  до кінця 2020 р. 

1.4. Головним редакторам наукових періодичних видань, які не подали заявку 

на перереєстрацію наукового видання (у зв’язку зі зміною назви засновника), 

подати в науково-дослідну частину (science-dep@vnu.edu.ua)  інформацію про 

останній опублікований номер видання. 

Відповідальні: головні редактори наукових видань. 

mailto:science-dep@vnu.edu.ua


Термін виконання: 11 грудня 2020 р. 

1.5. Систематично проводити тематичні вебінари, тренінги, круглі столи з 

актуальних питань, що стосуються розвитку наукових періодичних видань.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної співпраці Засєкіна Л. В., 

директор бібліотеки Собчук В. С. 

Термін виконання: періодично протягом року. 

 

§2 

Про ефективність діяльності аспірантури, докторантури  та  підвищення  

кваліфікації   науково-педагогічних працівників у 2020 році 
 

2.1. Підготувати справи для проведення акредитації за освітньо-науковими 

програмами за третім (освітньо-науковим) рівнем: 

1) Економіка сталого розвитку спеціальності 051 Економіка, гарант – 

Павліха Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор; 

2) Інституційні зміни процесу демократичних трансформацій в Україні 

спеціальності 052 Політологія, гарант – Бортніков Валерій Іванович, доктор 

політичних наук, професор; 

3) Фінанси і кредит спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, гарант – Стащук Олена Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор; 

4) Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних 

матеріалів спеціальності 102 Хімія, гарант – Олексеюк Іван Дмитрович, доктор 

хімічних наук, професор. 

Відповідальні: проректор з навчальної роботи та 

рекрутації Громик Ю.В., проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Засєкіна Л. В., зав. відділом аспірантури та 

докторантури Філіпович М. Б., в.о.начальника 

навчально-методичного відділу забезпечення 

якості вищої освіти Балабуха Н. В., гаранти 

освітньо-наукових програм. 

Термін виконання: 01 липня 2021 р. 

2.2. Розробити правила прийому в аспірантуру 2021 р. відповідно до нових 

вимог. 

Відповідальні: зав. відділом аспірантури та 

докторантури Філіпович М. Б., проректор з 

науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Засєкіна Л. В. 

Термін виконання: 1 січня 2021 р. 

2.3. Сформувати заявку на виділення державних місць на навчання в 

аспірантурі та докторантурі університету та подати в Міністерство освіти та 

науки України. 

Відповідальні: зав. відділом аспірантури та 

докторантури Філіпович М. Б., проректор з 

науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Засєкіна Л. В., декани факультетів. 



Термін виконання: 25 грудня  2020 р. 

2.4. Розробити та затвердити Положення «Про гаранта освітньо-наукової 

програми у ВНУ імені Лесі Українки»  

Відповідальні: проректор з навчальної роботи та 

рекрутації Громик Ю.В., проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Засєкіна Л. В., зав. відділом аспірантури та 

докторантури Філіпович М. Б., в.о.начальника 

навчально-методичного відділу забезпечення 

якості вищої освіти  Балабуха Н. В., гаранти 

освітньо-наукових програм. 

Термін виконання: 01 лютого 2021 р. 

2.5. Розробити Положення «Про підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки» відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів № 800 від 21 серпня 2019 року та внести 

відповідні зміни до Рейтингу викладачів ВНУ імені Лесі Українки. 

Відповідальні: проректор з навчальної роботи та 

рекрутації Громик Ю. В., проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Засєкіна Л. В., зав. відділом аспірантури та 

докторантури Філіпович М. Б., в.о.начальника 

навчально-методичного відділу забезпечення 

якості вищої освіти  Балабуха Н. В., гаранти 

освітньо-наукових програм. 

Термін виконання: 01 лютого 2021 р. 

2.6. Підвищити значимість та цінність виконуваних наукових робіт шляхом 

пошуку і розробки найбільш актуальних прикладних науково-дослідних тем, 

результатом яких може бути розробка, впровадження, комерціалізація нової 

технології, техніки, програм, матеріалів та інших інноваційних продуктів, яких 

потребує промисловість, бізнес та інші сфери. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної співпраці Засєкіна Л. В., 

наукові керівники, гаранти освітньо-наукових 

програм. 

Термін виконання: постійно. 

2.7. Започаткувати діяльність постійного наукового семінару аспірантів, 

присвяченого ознайомленню зацікавлених представників академічної спільноти 

з основними науковими проектами, конкурсами, програмами. 

Відповідальні: наукові керівники, гаранти освітньо-

наукових програм. 

Термін виконання: постійно. 

2.8. Активізація участі аспірантів у програмах міжнародних фондів (Горизонту 

2020, Erasmus, фонду Гумбольдта, Німецької служби академічних обмінів 

DAAD, USАID, фонду «Відродження» та ін.); підтримка наукової та освітньої 

мобільності аспірантів та докторантів. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної співпраці Засєкіна Л. В., 



наукові керівники, гаранти освітньо-наукових 

програм. 

Термін виконання: постійно. 

2.9. Активізувати роботу щодо академічної мобільності аспірантів, шляхом 

укладання договорів з вітчизняними та закордонними навчальними закладами, 

а також інформування аспірантів про можливість академічної мобільності. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної співпраці Засєкіна Л. В., 

наукові керівники, гаранти освітньо-наукових 

програм., зав. відділом аспірантури та 

докторантури Філіпович М. Б. 

Термін виконання: постійно. 

 

§3 

Про перспективи розвитку факультету фізичної культури, спорту і 

здоров’я в контексті реалізації стратегії і програми розвитку університету 
 

3.1. Деканату факультету фізичної культури, спорту та здоров’я та кафедрам 

оптимізувати форми навчально-методичної, наукової роботи та міжнародної 

діяльності, зокрема: 

3.1.1. На кожній кафедрі спланувати підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу у сфері інформаційних технологій, 

дистанційної освіти та запровадження інноваційних методик навчання. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р.  

3.1.2. Тематику студентських наукових досліджень (бакалаврські, 

магістерські кваліфікаційні роботи), а також тематику методологічних та 

методичних семінарів кафедр факультету зорієнтувати на виконання 

інноваційно-інвестиційних проектів, актуальних для м. Луцька та 

Волинської області. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.1.3. Продовжити роботу щодо налагодження співпраці з провідними 

науковими установами та організаціями України та зарубіжжя з метою 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, 

студентів факультету. Забезпечити наукове стажування працівників 

факультету фізичної культури, спорту та здоров’я та зарубіжних 

навчальних закладах.     

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.2. Здійснити заходи щодо узгодження освітніх програм підготовки студентів 

за програмою «подвійного  диплому» факультету фізичної культури, спорту та 

здоров’я з освітніми програмами європейських університетів (Гуманітарно-

природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові). 



Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.2.1. Активізувати діяльність викладачів та студентів  факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я до участі  у міжнародних освітніх, 

спортивних та наукових програмах, грантових проєктах, що фінансуються 

міжнародними донорськими організаціями і фондами.  

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.2.2. Активізувати наукову діяльність професорсько-викладацького складу 

шляхом підготовки не менше 2 публікацій від кафедри у наукових 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, Scopus, Web of 

Science. Кожному викладачеві кафедри опублікувати не менше 3 наукових 

статей у наукових фахових виданнях України. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.2.3. З метою формування позитивного іміджу факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я  представити наукові досягнення 

професорсько-викладацького складу та студентів  в середовищі Google-

Академія. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.2.4. Продовжити роботу з видання монографій та посібників, методичних 

рекомендацій; розробки навчальних он-лайн курсів для студентів за 

професійним викладанням навчальних дисциплін, систем електронного 

навчання тощо. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.2.5. Активізувати роботу щодо вивчення викладачами факультету 

фізичної культури, спорту та здоров’я іноземних мов та отримання ними 

сертифікатів відповідно до Загальноєвропейської  рекомендації з мовної 

освіти (на рівні В2).  

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.2.6. У профорієнтаційній роботі з випускниками загальноосвітніх шкіл 

України продовжити практику проведення днів відкритих дверей, лекцій, 

спільних спортивних заходів, тренінгів, консультацій, наукових семінарів, 

презентацій наукових та спортивних доробок викладачів та студентів 

факультету фізичної культури, спорту та здоров’я; залучати до спільних 

наукових та спортивних проєктів студентів Сарненського педагогічного 

коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, 

Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. 



Кримського Волинської обласної ради, КЗВО «Луцького педагогічного 

коледжу» Волинської обласної ради, Львівського фахового коледжу 

фізичної культури. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.3. З метою утвердження іміджу факультету фізичної культури, спорту та 

здоров’я продовжити активне міжнародне співробітництво у науковій, 

навчальній та спортивній галузі з закладами вищої освіти Білорусі (Поліський 

державний університет, м. Пінськ), Польщі (Гуманітарно-природничий 

університет імені Яна Длугоша, м. Ченстохова), Словаччини (університет 

Павла Йозефа Шафаріка), Німеччини (університет Фрайбурга), Чехії 

(університет імені Яна Евангеліста Пуркіне в Усті-над-Лабем), США 

(Північний центральний коледж в Напервіллі, штат Іллінойс). Студентам та 

викладачам факультету брати активну участь у грантових  програмах ЄС. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.4. Продовжити співпрацю зі спортивними школами та федераціями видів 

спорту у Волинській області та України зокрема. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.5. Продовжити розвиток професійного спорту та спортивних шкіл на 

факультеті, де здійснюють підготовку висококваліфікованих спортсменів: 

– волейбольна жіноча команда вищої ліги «Волинь-Університет-

ОДЮСШ»  (заслужений тренер України Богуслав Галицький); 

– чоловіча баскетбольна команда вищої ліги «Старий Луцьк - 

університет»  (тренери: Володимир Журжій та Дмитро Чайковський); 

– східні єдиноборства (заслужений тренер України Микола Мордик); 

– веслування на байдарках і каное (заслужений тренер України Федір 

Семенюк); 

– легка атлетика (метання) (заслужений тренер України Роман 

Черкашин); 

– легка атлетика (ходьба) (заслужений тренер України Володимир 

Яловик); 

– лижні гонки (біатлон) (майстер спорту України з поліатлону Микола 

Білера); 

– Дзю-до (голова федерації Дзю-до у Волинській області Віталій 

Терешкевич). 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.6. Продовжити формування престижу та упізнаваності факультету з метою 

утвердження вагомості спортивних та наукових досягнень викладачів та 

студентів факультету, реклами та промоції в засобах масової інформації та 



соціальних мережах, офіційному сайті університету, запитаності на теренах 

Волині, України та Європи зокрема.  

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.7. Налагодити міжнародну співпрацю із новими закордонними 

університетами, спортивними школами. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.8. Продовжити утвердження еталонів високої професійної та спортивної 

підготовки фахівців на теренах Європи. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

3.9. Розробити план дій до залучення в освітній процес факультету іноземних 

студентів. 

Відповідальні: декан факультету фізичної 

культури, спорту та здоров’я, начальник відділу 

міжнародних зв’язків Коломечюк В. В. 

Термін виконання: до квітня 2021 р. 

 

§4 

Про перспективи розвитку факультету педагогічної освіти та соціальної 

роботи в контексті реалізації стратегії і програми розвитку університету 
 

4.1. На кожній кафедрі спланувати підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу у сфері інноваційних технологій та дистанційної 

освіти. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.2. Продовжити роботу щодо налагодження співпраці з провідними 

науковими установами та організаціями України, зарубіжжя з метою 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, 

студентів факультету педагогічної освіти та соціальної роботи. Забезпечити 

наукове стажування працівників факультету педагогічної освіти та соціальної 

роботи, у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.3. Активізувати наукову діяльність  професорсько-викладацького складу 

шляхом підготовки 1-2 публікацій від кафедри у наукових виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз, Scopus, Web of Science. 

Кожному викладачеві кафедри опублікувати не менше 2 наукових статей у 

наукових фахових виданнях України. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 



Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.4. Продовжити роботу з видання монографій та навчальних посібників за 

професійним викладанням навчальних дисциплін. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр, 

автори. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.5. Активізувати роботу щодо вивчення викладачами факультету 

педагогічної освіти та соціальної роботи іноземних мов та отримання ними 

сертифікатів відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 

освіти (на рівні В2). 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.6. Здійснювати ефективне залучення роботодавців до організації освітнього 

процесу через реалізацію таких форм, як-от: індивідуальні заняття, воркшопи, 

тренінги на базі навчально-реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрів 

Волині, університетського інклюзивного ХАБу, ГО батьків дітей  з 

синдромом Дауна, УТОС, УТОГ. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.7. З метою утвердження іміджу факультету педагогічної освіти та 

соціальної роботи провести: 

- науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми соціальної 

роботи та соціального забезпечення: європейський та національний 

вимір»;  

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувач кафедри 

соціальної роботи та ПВШ. 

Термін виконання: травень 2021 р. 

- І Міжнародну науково-практичну конференцію «Preschool education: 

modern experience and modernization development» (Дошкільна освіта: 

сучасний стан та модернізація розвитку).  

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувач кафедри 

загальної педагогіки та дошкільної освіти. 

Термін виконання: червень 2021 р. 

- Університетську студентська олімпіада з педагогіки.  

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувач кафедри 

загальної педагогіки та дошкільної освіти. 

Термін виконання: березень 2021 р. 

4.8. Продовжити роботу щодо промоції спеціальностей факультету 

педагогічної освіти та соціальної роботи в ЗМІ, соцмережах та ін.  

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 



Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.9. Відновити студентську волонтерську діяльність на факультеті 

педагогічної освіти та соціальної роботи. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.10. Продовжити реалізацію програми «Подвійний диплом» на спеціальності 

231 «Соціальна робота» з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна 

Длугоша в Ченстохові та розпочати роботу щодо можливості реалізації цієї 

програми на спеціальності 232 «Соціальне забезпечення». 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи,завідувач кафедри 

соціальної роботи та педагогіки вищої школи. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.11. Тематику студентських наукових досліджень (бакалаврські, магістерські 

кваліфікаційні роботи), а також тематику науково-практичних та методичних 

семінарів кафедр факультету педагогічної освіти та соціальної роботи 

зорієнтувати на виконання інноваційно-інвестиційних проектів, актуальних 

для м. Луцька та Волинської області, співпрацю зі стейкхолдерами. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.12. Активізувати роботу щодо впровадження дуальної освіти на всіх 

спеціальностях факультету  педагогічної освіти та соціальної роботи. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 

4.13. До 150-ї річниці від Дня народження Лесі Українки організувати і 

провести культурно-мистецькі заходи на факультеті. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н. р. 
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