
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Н А К А З 

«22» лютого 2022 р.                     м. Л у ц ь к                  № 70 - з 

 
Про рішення ректорату № 6 

від 22 лютого 2022 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 

 

1.1. Здійснювати координацію та науково-методичний супровід у поданні 

науково-дослідних проєктів на конкурси, оголошені Міністерством освіти і 

науки України, Національним фондом досліджень України, міжнародними 

установами та організаціями, а також в укладанні договорів на виконання 

науково-дослідних робіт.  

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Засєкіна Л. В.,  начальник 

науково-дослідної частини Глова І. В. 

Термін виконання: протягом 2022 року.  

1.2.  Продовжити виконання науково-дослідних фундаментальних і прикладних 

досліджень за рахунок коштів державного бюджету відповідно до 

тематичного плану, затвердженого на 2022 рік.     

Відповідальні:  начальник науково-дослідної 

частини Глова І. В. 

Термін виконання: до 31 грудня 2022 року.    

1.3. Активізувати участь молодих вчених університету у конкурсному відборі 

проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) 

розробок молодих учених, які виконуватимуться за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Засєкіна Л. В.,  начальник 

науково-дослідної частини Глова І. В., 

голова Ради молодих вчених Голуб Г. С. 

Термін виконання: серпень-жовтень 2022 

року. 



1.4. Проводити роботу в напрямі інтенсифікації співпраці із закордонними 

університетами-партнерами на основі двосторонніх угод, залучення 

науковців університету до виконання міжнародних наукових грантів та 

проєктів.  

Відповідальні:  проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Засєкіна Л. В.,  начальник 

науково-дослідної частини Глова І. В.          

Термін виконання: постійно.  

1.5. Забезпечити першочергову підтримку прикладних наукових досліджень та 

здійснювати роботу щодо налагодження тісного партнерства науки 

університету і виробництва з метою виявлення потреб у наукових 

розробках та збільшення кількості науково-дослідних робіт, які 

виконуються за рахунок коштів зовнішніх підприємств, установ та 

організацій.   

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Засєкіна Л. В., начальник науково-

дослідної частини Глова І. В., декани 

факультетів (інститутів), завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 

 

§2 
 

Про стан та перспективи інформаційної політики університету 

 

2.1. Інформаційну політику зосередити на підтримці позитивного іміджу 

закладу вищої освіти, промоції брендів «Волинський національний 

університет імені Лесі Українки», «Лесині люди», «Університет Лесі 

Українки», популяризиції гасла «Пізнавай та розвивайся». 

Відповідальні: відділ інформаційної 

політики, начальники та відповідальні 

працівники відділів, центрів, підрозділів 

університету, декани факультетів 

(інститутів), завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 

2.2. Завчасно повідомляти працівників відділу інформаційної політики про 

найважливіші заходи за умови потреби висвітлення дійств на офіційних 

ресурсах університету. 

Відповідальні: начальники та відповідальні 

працівники відділів, центрів, підрозділів 

університету, декани факультетів 

(інститутів), завідувачі кафедр, студентська 

рада університету. 

Термін виконання: постійно. 



2.3. Інформаційно та промоційно супроводжувати вступну кампанію. 

Координувати роботу структурних підрозділів університету. 

Відповідальні: відділ інформаційної 

політики, начальники відділів, центрів, 

підрозділів університету, декани 

факультетів (інститутів), завідувачі кафедр, 

студентська рада університету. 

Термін виконання: постійно. 

2.4. Подати пропозиції та теми щодо промоційно-інформаційних матеріалів.  

Відповідальні: декани факультетів 

(інститутів), завідувачі кафедр, студентська 

рада університету. 

Термін виконання: до 01.04.2022 року. 

2.5. Активізувати офіційні ресурси структурних підрозділів. Поширювати 

загальноуніверситетські дійства, заходи на офіційних сторінках у 

соціальних мережах. 

Відповідальні: декани факультетів 

(інститутів), завідувачі кафедр, студентська 

рада університету. 

Термін  виконання: постійно. 

 

§3 
 

Про програму відзначення Днів Лесі Українки та Дня Університету 

 

3.1.  Ознайомитись з програмою заходів святкування Днів Лесі Українки та Дня 

Університету на 21лютого – 4 березня 2022 р. 

Відповідальні: декани факультетів 

(інститутів). 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                Анатолій  ЦЬОСЬ   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Місюк 

72-72-60 



ПОГОДЖЕНО 

 

1. Проректор з навчальної роботи та рекрутації  

2. В. о. начальника юридичного відділу 

3. Завідувач загального відділу 

 


