
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРОРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА 

РЕКРУТАЦІЇ 

       «27» вересня 2022 р.                               м. Л у ц ь к                                               № 2 

Про затвердження складу  

експертних комісій  

та організацію експертизи видань 

 

§1 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 1 у складі: 

1. Мушкевич Мирослава Іванівна  - доктор психологічних наук, 

професор кафедри практичної психології та психодіагностики – голова 

комісії. 

2. Гошовський Ярослав Олександрович - доктор психологічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології. 

3. Іванашко Оксана Євгенівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри педагогічної та вікової психології. 

4. Коструба Наталія Сергіївна - кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної та клінічної психології. 

5. Гончарук Ольга Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри теорії і методики початкової освіти. 

 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 2 у складі: 

1. Яручик Віктор Павлович – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української літератури – голова комісії. 

2. Рейкін Віталій Самсонович – доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту та адміністрування. 

3. Спєсівцев Денис Сергійович – кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін. 

4. Бусленко Василь Володимирович – доктор політичних наук, 

доцент кафедри політології та публічного управління. 

5. Жигаревич Оксана Костянтинівна – старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук та кібербезпеки. 



6. Романов Сергій Миколайович – доктор філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури. 

7. Мельник Ірина Анатоліївна - доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови. 

8. Лесик Ірина Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської філології. 

9. Радавська Оксана Мстиславівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей. 

 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 3 у складі: 

1. Шевчук Тетяна Яківна – кандидат біологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри анатомії людини – голова комісії. 

2. Степанюк Ярослав Васильович – кандидат біологічних наук, 

доцент завідувач кафедри гістології та медичної біології. 

3. Бойко Петро Костянтинович – доктор ветеринарних наук, 

професор кафедри гістології та медичної біології. 

4. Шварц Людмила Олексіївна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри анатомії людини. 

5. Шульга Світлана Анатоліївна – доктор історичних наук, 

професор кафедри всесвітньої історії. 

6. Кузьмішина Ірина Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук. 

7. Боярин Марія Володимирівна – кандидат географічних наук, 

доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища. 

 

ЗАТВЕРДИТИ комісію 4 у складі: 

1. Гембарська Світлана Борисівна - кандидат фізико-математичних 

наук, доцент, завідувач кафедри теорії функцій та методики навчання 

математики – голова комісії. 

2. Ройко Лариса Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри загальної математики та методики навчання інформатики. 

3. Хомяк Марія Ярославівна – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, завідувач кафедри загальної математики та методики навчання 

інформатики. 

4. Хомюк Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, доцент 

кафедри економіки, підприємництва та маркетингу. 



5. Малімон Людмила Яківна – кандидат психологічних наук, 

професор кафедри загальної та клінічної психології. 

6. Павліха Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, 

професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління 

проєктами. 

7. Сидорук Марта Валеріївна –  сумісник кафедри міжнародних 

економічних відносин та управління проєктами. 

8. Кевшин Андрій Григорович - кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх 

технологій. 

 

§2 

Експертним комісіям зібратися 28 вересня 2022 року о 15:00  годині у 

конференц-залі для ознайомлення із поданими виданнями та порядком їх 

експертизи. Завдання експертизи – дати професійну оцінку якості авторської 

розробки, її відповідності вимогам галузевих та державних стандартів. 

 

§3 

Роботу над експертизами закінчити до 09 листопада 2022 року і надіслати 

електронні варіанти експертних висновків секретарю науково-методичної ради 

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

 

§4 

На засіданні науково-методичної ради університету 16 листопада 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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