
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

ПРОРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  

ТА РЕКРУТАЦІЇ 
 

       «04»  жовтня 2021 р.                  м. Луцьк                                                 №18  

Про затвердження складу  

експертної комісії  

та організацію експертизи електронних курсів 

навчальних дисциплін 

§ 1 

Затвердити комісію в складі: 

Павленко Юлії Степанівни – в.о. керівника відділу технічних засобів 

навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» – 

голова комісії; 

Антонюка Володимира Зіновійовича – доцента кафедри загальної 

педагогіки та дошкільної освіти; 

Бабія Миколи Федоровича – доцента кафедри педагогічної та вікової 

психології; 

Бартків Оксани Степанівни – доцента кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти; 

Бегун Світлани Іванівни – доцента кафедри економіки та 

природокористування; 

Бєлкіної-Ковальчук Олени Віталіївни – доцента кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи; 

Брушневської Ірини Миколаївни – доцента кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти; 

Герасимчук Олени Борисівни – доцента кафедри музеєзнавства, 

пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; 

Качинської Тетяни Валеріївни – доцента кафедри фізіології людини та 

тварини; 

Качковської Лесі Ростиславівни – доцента кафедри музеєзнавства, 

пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; 

Коширець Віктора Васильовича – доцента кафедри практичної психології 

та психодіагностики; 

Мельнійчука Михайла Михайловича – доцента кафедри фізичної 

географії; 

Міщенко Олени Віталіївни – доцента кафедри фізичної географії; 

Муляра Вадима Петровича – доцента кафедри експериментальної фізики, 

інформаційних та освітніх технологій; 

Павловської Тетяни Сергіївни – доцента кафедри фізичної географії; 
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Петрович Валентини Василівни – доцента кафедри музеєзнавства, 

пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; 

Сафарової Анни Таджидінівни – доцента кафедри обліку і оподаткування; 

Тарасюк Тетяни Миколаївни – доцента кафедри історії і культури 

української мови; 

Теплюка Вадима Сергійовича  – доцента кафедри зоології; 

Ульяницької Наталії Ярославівни – доцента кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії; 

Федуник-Яремчук Оксани Володимирівни – доцента кафедри 

математичного аналізу та статистики; 

Чернети Світлани Юріївни – доцента кафедри соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи. 

 

§ 2 

Експертній комісії ознайомитися із поданими електронними курсами 

навчальних дисциплін та порядком їх експертизи.  

Завдання експертизи – дати професійну оцінку якості авторської 

розробки, її відповідності вимогам Положення про електронний курс 

навчальної дисципліни Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

§ 3 

Роботу над експертизами електронних курсів навчальних дисциплін 

завершити до 18 жовтня 2021 року. Результати методичної експертизи 

оформити в електронному варіанті та надіслати на електронну пошту 

kolyadich.mariya@vnu.edu.ua. (Відділ технічних засобів навчання «Центр 

інноваційних технологій та комп’ютерного тестування») 

 

§ 4 

На засіданні науково-методичної ради університету 20 жовтня 2021 року 

голові експертної комісії озвучити висновки.  

Електронні курси навчальних дисциплін без зауважень пропонуються на 

розгляд науково-методичної ради Університету. 

 Електронні курси навчальних дисциплін, до яких виникли зауваження та 

пропозиції, повернути 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                                                                           Юрій ГРОМИК  




