
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Н А К А З 

«13» квітня 2021 р. м. Л у ц ь к           №  129-з 

 
Про рішення ректорату № 3 

від 13 квітня 2021 р. 

 

§1 

Про перспективи розвитку факультету історії, політології та національної 

безпеки в контексті реалізації стратегії і програми розвитку університету  

 
З метою реалізації Стратегії та Програми розвитку Волинського 

національного університету імені Лесі Українки факультету історії, політології 

та національної безпеки спрямувати свою діяльність в таких напрямках: 

Навчально-методична робота: 

1.1. Провести перегляд оптимізацію освітніх програм, за якими здійснюється 

освітній процес на факультеті. Активізувати залучення студентів, роботодавців 

та інших стейкхолдерів до їх обговорення. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, гаранти ОП. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.2. Привести у відповідність до затверджених стандартів вищої освіти 

навчальні плани освітніх програм факультету. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, гаранти ОП. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.3. Продовжити роботу над реалізацією освітнього процесу з елементами 

дуальної форми здобуття освіти. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, гаранти ОП. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.4. Активно запроваджувати новітні форми та методи навчання задля 

підвищення рівня надання освітніх послуг, посилити роботу над розробкою 

електронних курсів навчальних дисциплін у системах Moodle та Office 365. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 



Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.5. Здійснювати постійний моніторинг якості освітнього процесу шляхом 

опитувань не менше двох разів в семестр (до та після заліково-

екзаменаційної сесії). Результати опитувань обговорювати на засіданнях 

вченої ради, науково-методичної комісії, кафедр факультету, групами 

забезпечення спеціальностей та враховувати для підвищення якості вищої 

освіти. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, гаранти ОП. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.6. Сприяти зростанню показників якісного складу кадрового забезпечення 

шляхом забезпечення наявності у викладачів не менше семи видів та 

результатів професійної діяльності, передбачених ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності. Сприяти професійному зростанню та 

підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.7. Стимулювати науково-педагогічний склад факультету до удосконалення 

знань іноземної мови з метою підвищення рівня викладання дисциплін для 

студентів іноземною мовою. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.8. Продовжити практику залучення професіоналів-практиків до аудиторних 

занять із здобувачами вищої освіти на факультеті. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, гаранти ОП. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.9. Залучати потенційних роботодавців до роботи вченої ради факультету в 

питаннях забезпечення якості вищої освіти. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.10. Покращити взаємодію з органами студентського самоврядування та 

активізувати участь студентів в управлінні факультетом. Сприяти успішному 

налагодженню діалогу викладачів та студентів. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 



Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.11. Активізувати профорієнтаційну роботу на факультеті. Продовжити роботу 

з промоції факультету у засобах масової інформації.  

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

Наукова робота: 

1.12. Дотримуватися принципів академічної доброчесності та професійної 

етики всіма учасниками освітнього процесу. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.13. Активізувати наукову роботу на кафедрах факультету, висвітлювати 

напрями роботи та досягнення на офіційному сайті університету та у 

соціальних мережах. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.14. Збільшити частку публікацій науково-педагогічних працівників 

факультету у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах 

SCOPUS та Web of Science. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.15. Продовжувати роботу над виданням монографій, навчальних посібників, 

підручників. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.16. Продовжити підготовку до входження в міжнародні наукометричні бази 

даних Web of Science Core Collection або Scopus та подальшого присвоєння 

категорії «А» фахових видань України «Літопису Волині». 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.17. Продовжити роботу над включенням наукового збірника «Волинські 

історичні студії» до переліку фахових видань України категорії «В». 



Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.18. Активно залучати студентів до наукових пошуків та роботи в проблемних 

групах факультету та НТАіС. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники, 

куратор НТАіС факультету Білик В. А. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.19. Провести Х Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Політологічні читання імені професора Богдана Яроша». 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, 

організаційний комітет конференції. 

Термін виконання: 16–18 квітня 2021 р. 

1.20. Провести Міжнародну наукову конференцію «Волинь у європейському 

геополітичному та культурному просторі».  

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, 

організаційний комітет конференції.  

Термін виконання: 22–23 квітня 2021 р. 

1. 21. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та 

аспірантів «Україна у світовому геополітичному та культурному просторі». 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, 

організаційний комітет конференції.  

Термін виконання: 21 травня 2021 р. 

1.22. Активізувати діяльність Аналітичного центру «Волинь», Центру дослідів 

Волині, навчально-наукової лабораторії «Центр українсько-польських 

досліджень» при ВНУ імені Лесі Українки. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, керівники 

центрів Ярош Я. Б., Бондаренко Г. В., 

Кучерепа М. М. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

Міжнародна діяльність: 

1.23. Мобілізувати роботу щодо впровадження на факультеті програми 

«Подвійний диплом».  

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, гаранти ОП. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 



1.24. Популяризувати програми академічної мобільності серед здобувачів 

вищої освіти. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, гаранти ОП. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.25. Підвищити рівень міжнародно-грантової роботи науково-педагогічних 

працівників факультету. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.26. Сприяти підвищенню позиції Університет у світових рейтингах. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

1.27. Провести заходи щодо відзначення 75-річниці створення факультету. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання: листопад-грудень 2021 р. 

1.28. Активізувати роботу науково-дослідницьких центрів у просуванні 

міждисциплінарних досліджень та зв’зків із діаспорою. 

Відповідальні: декан факультету історії, 

політології та національної безпеки 

Ярош Я. Б., Бондаренко Г. В., Кучерепа М. М., 

Каліщук О.М. 

Термін виконання: до 1 липня 2022 р. 

 

§2 

Про перспективи розвитку юридичного факультету в контексті реалізації 

стратегії і програми розвитку університету 
 

2.1. Покращити показники кадрового забезпечення юридичного факультету. 

Сприяти у підвищенні кваліфікації та стажуванні науково-педагогічних 

працівників факультету. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: постійно 

2.2. Розвивати корпоративну культуру серед професорсько-викладацького 

складу та студентів юридичного факультету. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

завідувачі кафедр, викладачі, голова 

студентської ради факультету. 

Термін виконання: постійно. 



2.3. Завершити процес включення усіх викладачів факультету до професійних 

об’єднань (Союзу юристів України, Асоціації правників України, Національної 

асоціації адвокатів України). 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: до 01 вересня  2021 р. 

2.4. Дотримуватись стандартів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для 

першого та другого рівнів вищої освіти. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: постійно. 

2.5. Впровадити в освітній процес навчальні дисципліни «Правничі 

дослідження та письмо», «Відкриті дані в юридичній практиці», «Legal writing 

in English», розроблені Програмою USAID «Нове правосуддя» спільно з 

правничими школами України. 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

заступник декана, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01 вересня  2022 р. 

2.6. Доповнити навчальну дисципліну «Професійна етика», розроблену 

Програмою USAID «Нове правосуддя» та (UNODC)Управління ООН з 

наркотиків та злочинності, рецензованими модулями з курсу «Освіта заради 

правосуддя» (E4J). 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

заступник декана, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01 вересня  2022 р. 

2.7. Завершити забезпечення викладання усіх професійних дисциплін за 

принципом «case study». 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: до 01 вересня  2022 р. 

2.8. Відпрацьовувати soft skills для студентів юридичного факультету у 

практичних лабораторіях  та центрах таких як: 

  Навчально-наукова криміналістична лабораторія 

  Науково-дослідна лабораторія дослідження проблем протидії насильству 

  Навчально-наукова лабораторія медіації та відновного правосуддя 

  Юридичній клініці «Ad Astra» 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

завідувачі кафедр, керівники лабораторій та 

клініки. 

Термін виконання: постійно. 

2.9. Розвивати наукову складову юридичного факультету через традиційне 

проведення науково-практичних конференцій: 



2.9.1. VIII міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

забезпечення прав і свобод людини» – грудень 2021 р. 

2.9.2. XVIII міжнародна науково-практична конференція молодих 

учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» – березень 

2021 р. 

2.9.3. XVIII міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи» – червень 2021 р. 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: щорічно. 

2.10. Подати для включення до категорії «Б» фаховий журнал юридичного 

факультету «Історико-правовий часопис». 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

головний редактор. 

Термін виконання: до 01 вересня  2021 р. 

2.11. Сприяти розвитку наукового товариства аспірантів та студентів через 

залучення їх  до наукових заходів в Україні та за кордоном. 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: постійно. 

2.12. Продовжувати роботу над щорічним виданням одноособових та 

колективних монографій, навчальних посібників та підручників 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: постійно. 

2.13. Укладати госпдоговірні теми та комерціалізувати наукові дослідження. 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 

2.14. Продовжувати традицію розвитку студентського самоврядування. 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

голова студентської ради факультету, куратори. 

Термін виконання: постійно. 

2.15. Здійснювати на юридичному факультеті розвиток вільної, освідченої, 

відповідальної, творчої особистості через:  

 Клуб «Queens Gossip» – англомовний клуб 

 Тренінговий центр розвитку аналітичного, логічного та критичного 

мислення (керівник – Пенько Віктор Львович) 

 «Вільний університет» – центр розвитку soft skills, не пов’язаних з 

правом (маркетинг, HR, медицина, експертиза) – керівник  Билиця Ігор 

Олегович 

 Проєкт «Моє покликання – суддя» – курс освітніх лекцій від 

представників суддівської професії 



 Зустріч з учасниками АТО, які навчаються на факультеті та 

запрошеними. 

 Дні здоров’я. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

голова студентської ради факультету, 

керівники та куратори. 

Термін виконання: постійно. 

2.16. Підтримувати активну участь студентів у житті міста та регіону через 

участь у громадському секторі та органах представницької влади і 

самоврядування. 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

заступник декана з виховної роботи, куратори 

Термін виконання: постійно 

2.17. Забезпечувати активну роботу  Громадської консультативно-дорадчої 

ради при юридичному факультеті як об’єднання стейкходерів правничої 

професії. 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

голова ГКДР. 

Термін виконання: постійно. 

2.18. Розвивати співпрацю з університетами Польщі та Білорусії. 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

заступник декана з міжнародної співпраці. 

Термін виконання: постійно. 

2.19. Брати участь у проєктах Програми USAID «Нове правосуддя» та UNODC. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: постійно. 

2.20. Відкрити Центр законодавчих та регіональних ініціатив спільно з 

депутатами Верховної Ради України та депутатами регіональних рівнів. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

керівник Центру законодавчих та регіональних 

ініціатив. 

Термін виконання: до 2022 року. 

2.21. Спільно з факультетами та інститутами університету продовжувати 

роботу з реалізації локальних та міжнародних проєктів для популяризації 

університету та регіону загалом. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: постійно. 

2.22. Відкрити Навчально-наукову лабораторію медіації та відновного 

правосуддя. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

керівник лабораторії. 

Термін виконання: до 01 вересня  2021 р. 



2.23. Спільно з Одеською юридичною академією відкрити аудиторію 

імені професора В. Долежана. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

заступник декана. 

Термін виконання: до 01 вересня  2021 р. 

2.24. Спільно з Програмою USAID «Рада» відкрити освітнє середовище 

розвитку парламентаризму. 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін виконання: до 01 вересня  2022 р. 

2.25. Відкрити Центр законодавчих та регіональних ініціатив. 

Відповідальні: декан юридичного факультету,  

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01 вересня  2021 р. 

2.26. Забезпечити не менш ніж 50% аудиторного фонду мультимедійним 

устаткуванням. 

Відповідальні: декан юридичного факультету 

Термін виконання: до 01 вересня  2022 р. 

2.27. Відкрити вебінаріум – аудиторію для проведення трансляції і запису 

презентації та заходів он-лайн. 

Відповідальні: декан юридичного факультету 

Термін виконання: до 01 вересня  2022 р. 

2.28. Ліцензувати спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність». 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

завідувачі кафедр, гарант. 

Термін виконання: з моменту відкриття 

ліцензування. 

2.29. Обговорити перспективи ліцензування ОНП «Права людини» 

спеціальності 081 «Право». 

Відповідальні: декан юридичного факультету, 

завідувачі кафедр, гарант. 

Термін виконання: з моменту відкриття 

ліцензування. 

 

 

 

Ректор                                     Анатолій ЦЬОСЬ   
 
 

 

 
 

 

 

Тетяна Місюк 
72-72-60 



ПОГОДЖЕНО 

 

1. Проректор з науково-педагогічної роботи 

    та міжнародної співпраці 

2. В. о. проректора з навчальної роботи та рекрутації 

3. Начальник юридичного відділу 

4. Завідувач загального відділу 
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