
План засідань ректорату  

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

на 2021 / 2022 навчальний рік 

 

 

Жовтень 

Засідання 1  (11 жовтня  2021 р.) 

1. Затвердження плану засідань ректорату на 2021/2022 навчальний рік (доповідач: 

Юрій Громик, проректор з навчальної роботи та рекрутації).   

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 (доповідач: 

Наталія Балабуха, начальник навчально-методичного відділу забезпечення 

якості вищої освіти). 

3. Про результати загальноуніверситетського опитування «Соціальна адаптація 

студентів-першокурсників до навчального процесу у ЗВО» (доповідач: Наталія 

Балабуха, начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої 

освіти).  

4. Щодо результатів реалізації проєкту  «Ініціатива академічної доброчесності та 

якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ)» за 

підтримки Американських Рад в Україні (доповідачі: Лариса Засєкіна, Андрій 

Бояр, Олена Котис, координатори проєкту від ВНУ імені Лесі Українки).  

5. Різне. 

 

Листопад 

Засідання 2 (9 листопада 2021 р.) 

1. Щодо результатів участі науково-педагогічних працівників  університету у 

міжнародних проєктах і програмах академічної мобільності та окреслення 

перспектив міжнародно-грантової діяльності у 2021/2022 навчальному році 

(доповідач: Владислав Коломечюк, начальник відділу міжнародних зв’язків). 

2. Про результати внутрішнього аудиту ОПП Державна безпека, Інформаційна 

безпека, Корекційна психопедагогіка та логопедія на першому (бакалаврському) 

рівні та ОНП Науки про Землю на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти (доповідач: Наталія Балабуха, начальник навчально-методичного відділу 

забезпечення якості вищої освіти). 

3. Програма заходів до святкування Дня студента у ВНУ імені Лесі Українки 

(доповідач: Костянтин Мельничук, голова студентської ради). 

4. Різне. 

 

Грудень 

Засідання 3  (14 грудня 2021 р.) 

1. Щодо результатів участі науково-педагогічних працівників  університету у 

міжнародних двосторонніх наукових проєктах, держбюджетних НДР, 

госпдоговірній діяльності і наданні платних послуг та окреслення перспектив у 



2021/2022 навчальному році (доповідач: Ірина Глова, начальник науково-

дослідної частини). 

2. Про діяльність Наукового товариства аспірантів і студентів (доповідач: Ольга 

Караїм, куратор Наукового товариства аспірантів і студентів). 

3. Щодо оптимізації діяльності з рекрутації та навчання іноземних студентів у ВНУ 

імені Лесі Українки (доповідач: Владислав Коломечюк, начальник відділу 

міжнародних зв’язків). 

4. Про стан та перспективи молодіжної політики у ВНУ імені Лесі Українки 

(доповідач: Василь Закрева, в. о. начальника відділу молодіжної політики та 

соціальної роботи). 

5. Різне. 

 

Січень 

Засідання 4  (11 січня  2022 р.) 

1. Про ефективність діяльності аспірантури, докторантури  та  підвищення  

кваліфікації   науково-педагогічних працівників у 2021 році (доповідач: 

Мирослава Філіпович, завідувач відділу аспірантури, докторантури).  

2. Перспективи розвитку редакційного відділу ВНУ імені Лесі Українки 

(доповідач: Олеся Фесик, начальник редакційного відділу). 

3. Про стан і результати діяльності органів студентського самоуправління та 

студентських громадських організацій (доповідач: Костянтин Мельничук, голова 

студради). 

4. Різне. 

 

Лютий  

Засідання 5  (8 лютого 2022 р.) 

1. Про результати загальноуніверситетського опитування «Освіта очима студентів» 

(перший етап) (доповідач: Наталія Балабуха, начальник навчально-методичного 

відділу забезпечення якості вищої освіти). 

2. Про стан та перспективи інформаційної політики університету (доповідач: 

Андрій Мошкун, начальник інформаційного відділу). 

3. Про підготовку до Дня університету (доповідач: Василь Закрева, в. о. начальника 

відділу молодіжної політики та соціальної роботи). 

4. Різне. 

 

Березень 

Засідання 6  (15  березня 2022 р.) 

1. Місія, цілі та завдання фахового коледжу в умовах імплементації Закону 

України Про фахову передвищу освіту (доповідач: директор фахового коледжу 

технологій, бізнесу та права). 

2. Про діяльність Асоціації випускників ВНУ імені Лесі Українки (доповідачі: 

Наталія Благовірна, проректор з навчально-виховної роботи та комунікації; 

Лариса Понедєльнік, голова ради випускників). 

3. Про стан та ініціативи волонтерського руху ВНУ імені Лесі Українки 

(доповідач: Дар’я Майструк, голова волонтерського руху) 

4. Різне. 



 

Квітень 

Засідання 7  (12 квітня 2022 р.)  

1. Про основні напрямки та інтенсивність роботи із випускниками (доповідач: 

Альона Хомюк, профконсультант відділу молодіжної політики). 

2. Щодо перспектив та оптимізації співпраці університету й міста за результатами 

проекту Міжнародного Вишеградського Фонду "Town and Gown 2.0" 

(доповідачі: Лариса Засєкіна, проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародної співпраці; Владислав Коломечюк, начальник відділу міжнародних 

зв'язків).  

3. Про організацію та проведення Фестивалю науки у Волинському національному 

університеті імені Лесі Українки (доповідач: Ольга Караїм, куратор Наукового 

товариства аспірантів і студентів університету). 

4. Різне. 

 

Травень 

Засідання 8  (10 травня 2022 р.)  

1. Про підготовку до акредитації освітніх програм у 2021/2022 н. р. (доповідач: 

Наталія Балабуха, начальник навчально-методичного відділу забезпечення 

якості вищої освіти). 

2. Про особливості вступної кампанії 2022 року (доповідач: Олег Дикий, 

відповідальний секретар приймальної комісії). 

3. Про промоційний супровід вступної кампанії 2022 року (доповідач: Наталія 

Благовірна, проректор з навчально-виховної роботи та комунікації).  

4. Різне. 

 

Червень 

Засідання 9  (14 червня 2022 р.) 

1. Про Раду роботодавців Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (доповідач: Наталія Балабуха, начальник навчально-методичного 

відділу забезпечення якості вищої освіти). 
2. Про підсумки діяльності науково-дослідних лабораторій університету в 2021/2022 

навчальному році (доповідач: Ірина Глова, начальник науково-дослідної частини). 

3. Про підготовку до проведення конкурсного відбору на заміщення посад науково-

педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році (доповідач: Наталія 

Чечель, начальник відділу кадрів).  

4. Різне. 

 

 

 

 


