
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Н А К А З 

«11» жовтня 2021 р.                         м. Л у ц ь к                       №  342-з 

 
Про рішення ректорату № 1 

від 11 жовтня 2021 р. 

 

§1 

Затвердження плану засідань ректорату на 2021/2022 навчальний рік 

 

1.1. Затвердити план засідань ректорату Волинського національного 

університету імені Лесі Українки на 2021/2022 навчальний рік (план додається). 

1.2. Відповідальність за підготовку та проведення ректоратів покласти на 

проректора з навчальної роботи та рекрутації доц. Громика Ю. В.   

1.3. Відповідальність за впровадження рішень ректорату покласти на 

проректорів, деканів факультетів, начальників структурних підрозділів 

університету. 

 

§2 

Про провадження освітніх компонентів (навчальних дисциплін, курсів, 

модулів), з ігрових та діяльнісних методів навчання та розвитку в програми 

підготовки педагогічних працівників на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта і відповідні програми підвищення кваліфікації 

 

2.1. Здійснити аналіз та перегляд освітніх програм та навчальних планів 

підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) і другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з метою впровадження 

освітніх компонентів (навчальних дисциплін, спецкурсів, модулів) з ігрових та 

діяльнісних методів навчання і розвитку в усі цикли підготовки (у т. ч. внесення 

змін у програму педагогічної практики, самостійну роботу здобувачів освіти). 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи Антонюк В. З., 

заступник декана з навчальної роботи 

Вітюк В. В., гаранти ОП за спеціальностями 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

завідувачі кафедр факультету. 

Термін виконання: до 30.12.2021 р. 



2.2. Внести відповідні зміни до освітніх програм, навчальних планів курсів 

підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на 2021 – 2022 роки. 

Відповідальні: гаранти ОП за спеціальностями 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

завідувачі кафедр факультету, директор 

Навчально-наукового інституту неперервної 

освіти Дикий О. Ю. 

Термін виконання: до 01.11.2021 р. 

2.3. Підготувати навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін 

(модулів, спецкурсів) «Навчання через гру», «Діяльнісний підхід у початковій 

школі», «Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти», «Діяльнісне навчання у 

Новій українській школі». 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи Антонюк В. З., 

заступник декана з навчальної роботи 

Вітюк В. В., гаранти ОП за спеціальностями 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

завідувачі кафедр, НПП факультету. 

Термін виконання: до 01.02.2021 р. 

2.4. Провести тренінги, лекції для НПП і здобувачів освіти (у т. ч. третього 

(освітньо-наукового) рівня) щодо впровадження ОК з ігрових та діяльнісних 

методів навчання і розвитку, організації управлінського супроводу діяльнісного 

навчання у закладах освіти в освітні програми підготовки педагогічних кадрів. 

Відповідальні: доцент кафедри теорії і 

методики початкової освіти, член робочої 

групи МОН України Вітюк В. В., гаранти ОП 

за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, завідувачі кафедр 

факультету. 

Термін виконання: протягом 2021/2022 н. р. 

2.5. Розробити заходи (тренінги, педагогічні майстерні, конференції, фестиваль, 

супервізії, у т. ч. за участю тренерів освітніх ініціатив The LEGO Foundation) з 

обміну досвідом та найкращими практиками щодо імплементації навчальних 

дисциплін (спецкурсів та модулів) «Навчання через гру», «Діяльнісний підхід у 

початковій школі», «Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти», «Діяльнісне 

навчання у Новій українській школі» в освітній процес закладу освіти. 

Відповідальні: декан факультету педагогічної 

освіти та соціальної роботи Антонюк В. З., 

заступник декана з навчальної роботи 

Вітюк В. В., гаранти ОП за спеціальностями 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

завідувачі кафедр факультету, директор 

Навчально-наукового інституту неперервної 

освіти Дикий О. Ю. 

Термін виконання: протягом 2021/2022 н. р. 



§3 

Про результати загальноуніверситетського опитування «Соціальна 

адаптація студентів-першокурсників до навчального процесу у ЗВО» 

 

3.1. Обговорити результати онлайн-опитування здобувачів освіти «Соціальна 

адаптація студентів-першокурсників до навчального процесу в ЗВО» з 

кураторами академічних груп і членами органів студентського самоврядування. 

Відповідальні: декани факультетів, директори 

інститутів, заступники деканів факультетів 

(директорів інститутів) з виховної роботи, 

куратори академічних груп, студентські 

декани, голова студентської ради університету 

Мельничук К. Ю. 

Термін виконання: до 20.10.2021 р. 

3.2. Долучати органи студентського самоврядування до профорієнтаційної 

роботи, до творення позитивного іміджу ВНУ імені Лесі Українки. 

Відповідальні: проректор з навчально-

виховної роботи та комунікації 

Благовірна Н. Б., в. о. начальника відділу 

молодіжної політики та соціальної роботи 

Закрева В. О., заступники деканів факультетів 

(директорів інститутів) з виховної роботи, 

куратори академічних груп, студентські 

декани, голова студентської ради університету 

Мельничук К. Ю. 

Термін виконання: протягом 2021/2022 н. р. 

3.3. Розробити заходи з розвитку мотивації студентів до навчання протягом 

життя, до самореалізації, саморозвитку. 

Відповідальні: проректор з навчально-

виховної роботи та комунікації 

Благовірна Н. Б., в. о. начальника відділу 

молодіжної політики та соціальної роботи 

Закрева В. О., заступники деканів факультетів 

(директорів інститутів) з виховної роботи, 

куратори академічних груп, студентські 

декани, голова студентської ради університету 

Мельничук К. Ю. 

Термін виконання: до 01.11.2021 р. 

3.4. Кураторам академічних груп на I курсі ознайомити здобувачів освіти із 

нормативно-правовою базою університету, із правами і обов’язками студентів 

ВНУ імені Лесі Українки (зокрема, щодо можливості внести пропозиції до ОП, 

створити індивідуальну освітню траєкторію, вибрати ОК, реалізувати 

академічну мобільність, вирішити конфліктні ситуації, отримати психологічну 

допомогу, щодо необхідності дотримуватися принципів академічної 

доброчесності тощо). 



Відповідальні: куратори, старости академічних 

груп, студентські декани.  

Термін виконання: до 30.10.2021 р. 

3.5. Пропагувати першокурсникам семінари, тренінги, консультації, 

сертифікатні курси, зустрічі з успішними випускниками тощо, що допоможе їм 

організувати своє студентське життя. Практикувати наставництво як форму 

комунікації старшокурсників зі студентами І курсу з метою допомогти останнім 

адаптуватися до навчання в університеті. 

Відповідальні: декани факультетів, директори 

інститутів, заступники деканів факультетів 

(директорів інститутів) з виховної роботи, 

куратори академічних груп, студентські 

декани, голова студентської ради університету 

Мельничук К. Ю., відділ молодіжної політики 

та соціальної роботи. 

Термін виконання: протягом 2021/2022 н. р. 

3.6. Активізувати і урізноманітнити діяльність студентського самоврядування. 

Практикувати щомісяця заняття Школи студентського лідерства. 

Відповідальні: декани факультетів, директори 

інститутів, заступники деканів факультетів 

(директорів інститутів) з виховної роботи, 

куратори академічних груп, студентські 

декани, голова студентської ради університету 

Мельничук К. Ю., відділ молодіжної політики 

та соціальної роботи. 

Термін виконання: протягом 2021/2022 н. р. 

3.7. Розширити функції «скриньки довіри» як форми комунікації студент-

студент, студент-викладач, студент-деканат (адміністрація) і активізувати її 

використання з метою покращення якості вищої освіти, освітнього процесу і 

освітнього середовища в цілому. 

Відповідальні: декани факультетів, директори 

інститутів, заступники деканів факультетів 

(директорів інститутів) з виховної роботи, 

куратори академічних груп, студентські 

декани, голова студентської ради університету 

Мельничук К. Ю. 

Термін виконання: протягом 2021/2022 н. р. 
 

§4 

Щодо результатів реалізації проєкту  «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – 

Academic IQ)» за підтримки Американських Рад в Україні 

 

4.1. Посилити інформаційно-популяризаційну діяльність щодо дотримання 

принципів академічної доброчесності в академічному середовищі університету. 



Відповідальні: декани факультетів (директори 

інститутів), завідувачі кафедр, науково-

педагогічні працівники університету, 

студентський актив. 

Термін виконання: постійно. 

4.2. Продовжити практику вивчення норм та принципів академічної 

доброчесності (включаючи ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності 

ВНУ) як змістовних модулів (тем) в межах курсів «Вступ до фаху» на усіх 

факультетах університету. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі 

кафедр, викладачі курсів «Вступ до фаху». 

Термін виконання: постійно, згідно з 

навчальним планом. 

4.3. Продовжити участь у заходах проєкту «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – 

Academic IQ)». 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Засєкіна Л. В., завідувач кафедри Бояр А. О., 

доцент Котис О. Г. 

Термін виконання: протягом 2021/2022 н.р. 

4.4. Продовжити практику моніторингу ситуації у сфері академічної 

доброчесності університету шляхом включення питань за цим напрямом до 

анкет опитувань студентів та викладачів, що періодично проводяться у ВНУ. 

Приймати на цій основі організаційно-адміністративні рішення щодо 

удосконалення системи забезпечення якості освіти в університеті. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Засєкіна Л. В., начальник навчально-

методичного відділу забезпечення якості освіти 

Балабуха Н. В., декани факультетів.  

Термін виконання: постійно. 

4.5. Забезпечити перевірку індекс оригінальності курсових та випускних 

кваліфікаційних робіт з допомогою системи StrikePlagiarism. В обов’язковому 

порядку подати електронні копії випускних кваліфікаційних робіт студентів до 

Електронного фонду. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці, 

Засєкіна Л. В., начальник науково-дослідної 

частини Глова І. В., начальник інформаційно-

обчислювального центру Роспопа М. І., декани 

факультетів 

Термін виконання: згідно з Положенням про 

систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату в науково-дослідній 



діяльності здобувачів вищої освіти і науково-

педагогічних працівників ВНУ імені Лесі 

Українки. 

4.6.  Забезпечити участь викладачів у впровадженні глобальної етики в клінічні 

та соціально-поведінкові дослідження та освітню політику Університету під 

егідою Американських Рад 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Засєкіна Л. В., гостьовий професор (США) 

кафедри загальної та клінічної психології 

Бойко М., декани факультетів, завідувач 

кафедри загальної та клінічної психології 

Журавльова О. В. 

Термін виконання: протягом року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. ректор а                                   Юрій ГРОМИК   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тетяна Місюк 

72-72-60 



ПОГОДЖЕНО 

 

1. Начальник юридичного відділу 

2. Завідувач загального відділу 
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