
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

ПРОРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  

ТА РЕКРУТАЦІЇ 
 

        06 червня 2022 р.                          м. Луцьк                                               №35  

Про затвердження складу  

експертної комісії  

та організацію експертизи електронних курсів 

навчальних дисциплін 

§ 1 

Затвердити комісію в складі: 

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

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

голова комісії; 

2. Бегун Світлани Іванівни - доцента кафедри  Економіки та 

природокористування; 

3. Бєлкіної-Ковальчук Олени Віталіївни – доцента кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи;  

4. Близнюк Людмили Миколаївни – доцента кафедри німецької філології; 

5. Буднік Світлани Василівни – доцента кафедри теорії та методики 

початкової освіти; 

6. Булавіної Світлани Євгенівни – доцента кафедри теорії та історії 

держави і права; 

7. Вітюк Валентини Володимирівни – професор кафедри теорії і методики 

початкової освіти; 

8. Головіної Ніни Анатоліївни – доцента кафедри експериментальної 

фізики, інформаційних та освітніх технологій; 

9. Голуба Геннадія Сергійовича – доцента кафедри економічної та 

соціальної географії; 

10. Данилюк Оксани Климівни – доцента кафедри теорії і методики 

початкової освіти; 

11. Деркач Лариси Миколаївни– доцента кафедри української мови; 

12. Десятник Катерини Володимирівни  – доцента кафедри теорії та 

методики початкової освіти; 

13. Дурманенко Оксани Леонідівни – доцента кафедри загальної педагогіки 

та дошкільної освіти; 

14. Єлісєєвої Людмили Володимирівни – професора кафедри економіки та 

природокористування; 



15. Здіховської  Тетяни Вікторівни – доцента кафедри теорії та методики 

початкової освіти; 

16. Ільїної Ольги Вікторівни – доцента кафедри туризму та готельного 

господарства; 

17. Іовхімчук Наталії Володимирівни – доцента кафедри теорії та методики 

початкової освіти; 

18. Карпюк Аліни Віталіївни – старшого викладача кафедри музеєзнавства, 

пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; 

19. Качковської Лесі Ростиславівни – доцента кафедри музеєзнавства, 

пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; 

20. Кевшина Андрія Григоровича – доцента кафедри експериментальної 

фізики, інформаційних та освітніх технологій; 

21. Колоска Андрія Мирославовича – доцента кафедри соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи; 

22. Кравчука Володимира Миколайовича – професора кафедри 

конституційного, адміністративного та міжнародного права; 

23. Костєлової Ольги Василівни – доцента кафедри гістології та медичної 

біології; 

24. Коця Михайла Онисимовича – доцента кафедри педагогічної та вікової 

психології; 

25. Мартинюка Олександра Семеновича – професора кафедри 

експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій; 

26. Мацюк Зоряни Сергіївни – доцента кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти; 

27. Мельник Ірини Миколаївни – доцента кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти; 

28. Міщенко Олени Віталіївни – доцента кафедри фізичної географії; 

29. Муляра Вадима Петровича – доцента кафедри експериментальної 

фізики, інформаційних та освітніх технологій; 

30. Надольської Валентини Василівни – доцента кафедри музеєзнавства, 

пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; 

31. Омельковець Руслани Степанівни – доцента кафедри історії та культури 

української мови; 

32. Поручинської Ірини Володимирівни – доцента кафедри економічної та 

соціальної географії; 

33. Рись Лариси Федорівни – доцента кафедри німецької філології; 

34. Сак Тетяни Василівни –  доцента кафедри підприємництва та 

маркетингу; 

35. Сафарової Анни Таджидінівни – професора кафедри обліку і 

оподаткування; 

36. Скорук Ірини Денисівни – доцента кафедри історії і культури 

української мови; 

37. Степанюка Ярослава Васильовича – доцента кафедри гістології та 

медичної біології; 



38. Супруновича Сергія Васильовича – доцента кафедри органічної хімії та 

фармації; 

39. Тарасюк Тетяни Миколаївни – доцент кафедри історії та культури 

української мови; 

40. Трофімук-Кирилової Тетяни Михайлівни – доцента кафедри 

музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; 

41. Фесюка Василя Олександровича – професора кафедри фізичної 

географії; 

42. Чернети Світлани Юріївни – доцента кафедри соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи; 

43. Чибирак Світлани Вікторівни – доцента кафедри музеєзнавства, 

пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; 

44. Чижевської Лариси Тарасівни – доцента кафедри фізичної географії; 

45. Щирби Мар’яни Юріївни – доцента кафедри теорії та історії держави і 

права; 

46. Юхимюк Ольги Михайлівни – доцента кафедри теорії та історії держави 

і права. 

 

§ 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 13 червня 2022 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 15 червня 2022 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 з навчальної роботи та рекрутації                   Юрій ГРОМИК  

mailto:kolyadich.mariya@vnu.edu.ua

