
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

НАКАЗ  

« 21»  вересня 2022 р.                                                                                                  № 286-з 

м. Луцьк 

  

Про затвердження складу 

науково-методичної ради 

університету 

 

НАКАЗУЮ: 

Затвердити склад науково-методичної ради університету на 2022/2023 н. р.: 

 

1. Громик Юрій Васильович, професор, проректор з навчальної  роботи та 

рекрутації, голова науково-методичної ради; 

2. Заєць Любов Олексіївна, начальник навчального відділу; 

3. Балабуха Наталія Вікторівна, начальник навчально-методичного відділу 

забезпечення якості вищої освіти;  

4. Павленко Юлія Степанівна, керівник відділу технічних засобів навчання 

«Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування»; 

5. Семенюк Лариса Степанівна, вчений секретар університету; 

6. Вітюк Валентина Володимирівна, доцент кафедри теорії і методики 

початкової освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти та 

соціальної роботи; 

7. Буняк Надія Михайлівна, доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування; 

8. Кравчук Володимир Миколайович, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та міжнародного права, заступник декана юридичного 

факультету; 

9. Поручинська Тетяна Федорівна, доцент кафедри фізіології людини і 

тварин; 

10. Зінчук Руслана Степанівна, доцент кафедри української мови, заступник 

декана факультету філології та журналістики; 

11. Кульчицька Анна Валеріївна, доцент кафедри педагогічної та вікової 

психології, заступник декана факультету психології та соціології; 

12. Карліна Оксана Миколаївна, доцент кафедри всесвітньої історії та 

філософії; 

13. Малеончук Галина Олександрівна, доцент кафедри історії України та 

археології, заступник декана факультету історії, політології та 

національної безпеки; 



14. Мудрак Світлана Миколаївна, методист навчально-наукового інституту 

неперервної освіти;  

15. Мудрик Жанна Станіславівна, доцент кафедри теорії спорту та фізичної 

культури; 

16. Музиченко Оксана Семенівна, доцент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища; 

17. Чарікова Ірина Василівна, доцент кафедри англійської філології, 

заступник декана факультету іноземної філології; 

18. Юнчик Валентина Леонідівна, старший викладач кафедри загальної 

математики та методики  навчання інформатики, заступник декана 

факультету інформаційних технологій та математики; 

19. Муляр Вадим Петрович, доцент кафедри експериментальної фізики та 

інформаційно-вимірювальних технологій; 

20. Єрко Ірина Володимирівна, доцент кафедри туризму та готельного 

господарства, заступник декана географічного факультету; 

21. Гаврилюк Світлана Іванівна, заступник декана факультету міжнародних 

відносин; 

22. Шварц Людмила Олексіївна, доцент кафедри анатомії людини; 

23. Каленюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри образотворчого мистецтва; 

24.  Манзак Ірина Степанівна, методист навчального відділу, секретар 

науково-методичної ради університету. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                            Анатолій ЦЬОСЬ 

 

 

 

 

 

 
 
Юрій Громик 

72-01-26 
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Проректор з навчальної роботи та 

рекрутації 

 

Начальник юридичного відділу  

Завідувач загального відділу  
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