
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРОРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА 

РЕКРУТАЦІЇ 

       «25» березня 2022 р.                               м. Л у ц ь к                                               № 30  

Про затвердження складу  

експертних комісій  

та організацію експертизи видань 

 

§1 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 1 у складі: 

1. Юхимюк Ольга Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри теорії та історії держави і права – голова комісії. 

2. Хникіна Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей. 

3. Кінд-Войтюк Наталія Василівна – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України та археології. 

4. Левчук Ірина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри історії та культури української мови. 

5. Мітлош Антоніна Василівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної та клінічної психології. 

6. Журавльова Олена Вікторівна – доктор психологічних наук, 

доцент кафедри загальної та клінічної психології. 

7. Лазорко Олена Валеріївна – доктор психологічних наук, 

професор кафедри загальної та клінічної психології. 

 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 2 у складі: 

1. Пугач Сергій Олександрович – доктор географічних наук, доцент 

кафедри економічної та соціальної географії – голова комісії. 

2. Данилюк Тетяна Іллівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри підприємництва та маркетингу. 

3. Матвійчук Іванна Олегівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку та оподаткування. 

4. Матвійчук Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів. 

5. Єлісєєва Людмила Володимирівна – доктор економічних наук, 

професор кафедри економіки та природокористування. 



6. Марчук Олег Васильович – кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри хімії та технологій. 

 

§2 

Роботу над експертизами закінчити до 10 травня 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 18 травня 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 

 

mailto:nmr@vnu.edu.ua

