
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРОРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА 

РЕКРУТАЦІЇ 

       «20» грудня 2021 р.                               м. Л у ц ь к                                               № 23 

Про затвердження складу  

експертних комісій  

та організацію експертизи видань 

 

§1 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 1 у складі: 

1. Данилюк Ніна Олексіївна – доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови – голова комісії. 

2. Шевчук Тетяна Яківна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри анатомії людини.  

3. Гац Георгій Опанасович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

4. Качинська Тетяна Валеріївна – кандидат біологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізіології людини і тварин. 

5. Радавська Оксана Мстиславівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей. 

 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 2 у складі: 

1. Бояр Андрій Олексійович  – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами  - 

голова комісії. 

2. Замуруєва Оксана Валеріївна – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А. В. Свідзинського. 

3. Сахнюк Василь Євгенович – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, завідувач кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені 

А. В. Свідзинського. 

4. Муляр Вадим Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій.  

5. Ройко Лариса Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри загальної математики та методики навчання інформатики.  

 



§2 

Роботу над експертизами закінчити до 08 лютого 2022 року і надіслати 

електронні варіанти експертних висновків секретарю науково-методичної ради 

університету на електронну адресу (nmr@vnu.edu.ua).  

 

§3 

На засіданні науково-методичної ради університету 16 лютого 2022 року 

голови експертних комісій озвучують висновки. Видання без зауважень 

пропонуються на розгляд Вченої ради університету для присвоєння відповідних 

грифів. Видання, до яких виникли зауваження та пропозиції, повертають 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 з навчальної роботи та рекрутації                                     Юрій ГРОМИК  

 

 

 

 

 
Ірина Манзак, 72-72-60 
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