
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Н А К А З 

«13» жовтня 2022 р.                       м. Л у ц ь к                       №  339-з 

 
Про рішення ректорату № 1 

від 13 жовтня 2022 р. 

 

§1 

Затвердження плану засідань ректорату на 2022/2023 навчальний рік 

 

1.1. Затвердити план засідань ректорату Волинського національного 

університету імені Лесі Українки на 2022/2023 навчальний рік (план додається). 

1.2. Відповідальність за підготовку та проведення ректоратів покласти на 

проректора з навчальної роботи та рекрутації доц. Громика Ю. В.   

1.3. Відповідальність за впровадження рішень ректорату покласти на 

проректорів, деканів факультетів, начальників структурних підрозділів 

університету. 

 

§2 

Основні умови реалізації завдань національно-патріотичного виховання 

відповідно до оновленої Концепції національно-патріотичного виховання в 

закладах освіти України 
 

Відповідно до наказу МОН № 527 від 06.06.2022 року «Про деякі питання 

національно-патріотичного виховання в закладах освіти України» та з метою 

посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді в закладах 

освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 року 

№ 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020–2025 рр.»: 

2.1. Забезпечити інформаційно-просвітницьку роботу у сфері національно-

патріотичного виховання. 

Відповідальні: проректор з навчально-

виховної роботи та комунікації 

Благовірна Н. Б., начальник відділу 

інформаційної політики Мошкун А. В., в. о. 

відділу молодіжної політики та соціальної 

роботи Закрева В. О., заступники деканів з 

виховної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

 



2.2.  Вдосконалити Положення про виховну роботу у ВНУ імені Лесі Українки, 

розширивши шляхи реалізації національно-патріотичного виховання відповідно 

до нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи 

та оновленої концепції. 

Відповідальні: в. о. відділу молодіжної 

політики та соціальної роботи Закрева В. О. 

Термін виконання: до 1 листопада 2022 року. 

2.3. З метою забезпечення безпекової обізнаності здобувачів освіти 

організувати та провести заходи, спрямовані на засвоєння ними алгоритму дій 

під час виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. 

Відповідальні: начальник відділу охорони 

праці Негодюк М. Д., фахівець із цивільного 

захисту Моргун А.,   в. о. відділу молодіжної 

політики та соціальної роботи Закрева В. О. 

Термін виконання: протягом року. 

2.4.  Задля зростання рівня екологічної культури здобувачів освіти забезпечити 

проведення циклу лекцій-презентацій «Екологія довкілля під час війни» для 

здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки. 

Відповідальні: завідувач кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища 

Радзій В. Ф., в. о. відділу молодіжної політики 

та соціальної роботи Закрева В. О., заступники 

деканів з виховної роботи. 

Термін виконання: протягом року. 

2.5. Врахувати зміни, внесені МОН у шкільні освітні програми, у силабусах 

дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців 014 «Середня освіта», вчителів 

«Зарубіжної літератури», «Історії України», «Всесвітньої історії», «Географії» 

та «Фізичної культури». 

Відповідальні: декани факультетів.  

Термін виконання: протягом року. 

2.6.  Забезпечити зустрічі військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та ООС, 

учасників бойових дій російсько-української війни, авторами книг про 

російсько-українську війну зі здобувачами освіти. 

Відповідальні: в. о. відділу молодіжної 

політики та соціальної роботи Закрева В. О. 

Термін виконання: протягом року.  

 

§3 

Про участь представників університету в «Editorial School for Journal 

Editors» у Варшаві під егідою Elsevier та Польської академії наук 

 

3.1. Працювати над удосконаленням журналів, редакторами яких є НПП 

Волинського національного університету імені Лесі Українки, задля включення 

їх до наукометричної бази SCOPUS шляхом: 

 



 збільшення кількості англомовних статей у виданнях, які публікують 

кількома мовами; 

 зміни статусу журналів з локального на міжнародний внаслідок 

публікації статей іноземних авторів; 

 підвищення якості статей; 

 залучення до рецензування статей іноземних фахівців, які є 

професіоналами в певній галузі; 

 рецензування статей двома або трьома рецензентами, у т.ч. іноземними 

фахівцями; 

 підвищення рівня англомовних матеріалів (статей, анотацій) в мовному 

аспекті. 

Відповідальні: головні редактори та 

відповідальні секретарів журналів.  

Термін виконання: до 30 червня 2023 року. 

 

§4 

Засади вирішення соціальних проблем здобувачів освіти 

 

4.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів» від 28 

грудня 2016 року № 1045, повідомити студентам пільгових категорій денної, 

державної форми навчання про можливість отримання соціальної стипендії.  

Відповідальні: декани факультетів/директори 

навчально-наукових інститутів. 

Термін виконання: до 28.10.2022 року. 

 4.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 

року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким 

категоріям випускників вищих навчальних закладів», повідомити студентів, 

які: 

 навчаються за державним замовленням (денна форма навчання), за 

спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або за іншою 

спеціальністю і галуззю знань; 

 закінчать навчання у листопаді-грудні 2022 року (магістри) та у червні 

2023 року (бакалаври); 

 до 30 вересня 2023 року укладуть на строк не менш як три роки договір 

про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної 

середньої або професійної (професійно - технічної) освіти, визначених 

органами управління освітою. 

про можливість отримання одноразової адресної грошової допомоги у 

п’ятикратному прожитковому мінімумі. 

Відповідальні: декани факультетів/директори 

навчально-наукових інститутів. 

Термін виконання: до 30.06.2023 року. 

 



4.3.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 

року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування» повідомити студентів-випускників,  з числа: 

 дітей-сиріт;   

 дітей, позбавлених батьківського піклування;  

 студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без 

батьків 

які перебували на повному державному утриманні про те, що вони при 

працевлаштуванні / декретній відпустці / обліку у центрі зайнятості мають 

можливість отримати одноразову грошову допомогу в розмірі шести 

прожиткових мінімумів. Виплата допомоги здійснюється університетом до 

кінця фінансового року.  

Відповідальні: декани факультетів/директори 

навчально-наукових інститутів. 

Термін виконання: до 30.06.2023 року. 

4.4.  Відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», п. 13.1 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.04.1994 №336 «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які 

залишились без піклування батьків» повідомити студентів з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які зараховані на повне 

державне утримання та продовжують навчання в університеті про те, що їм 

буде виплачена щорічна допомога для придбання навчальної літератури в 

розмірі трьох соціальних стипендій. 

Відповідальні: декани факультетів/директори 

навчально-наукових інститутів. 

Термін виконання: до 28.10.2022 року. 
 

 

§5 

Про стан виконання вимог Міністерства освіти і науки України щодо  

безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій, організації 

безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану та правил 

поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів 

 

5.1.  Організувати проведення зустрічей з фахівцями з питань мінної небезпеки 

щодо запобігання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними чи підозрілими 

предметами та правилами поводження з ними. Провести практичні тренування 

учасників освітнього процесу щодо їх дій у разі оголошення сигналу «Повітряна 

тривога», загрози виникнення надзвичайних ситуацій, терористичного акту, із 

залученням фахівців місцевих підрозділів Головного управління державної 

служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області та цивільного 



захисту, Товариства Червоного Хреста, працівників Волинського обласного 

центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

Відповідальні: декани факультетів/директори 

інститутів, керівники структурних підрозділів 

та інші посадові особи, які відповідають за 

організацію та виконання роботи з питань 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності, начальник відділу охорони 

праці Негодюк М. Д.  

Термін виконання: до 30 листопада 2022 року.  

5.2. Проаналізувати стан  виконання закладом за  2021 – 2022 рр. приписів 

органів державного нагляду щодо дотримання в університеті вимог 

нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки. Розглянути питання 

стосовно посадових осіб і працівників, які порушують правила безпеки в 

університеті, про притягнення їх до  відповідальності. 

Відповідальні: проректор з навчальної роботи 

та рекрутації  Громик Ю. В.,  проректор з 

науково-педагогічної роботи, економічного 

розвитку та проєктної діяльності Чуліпа І. Д., 

начальник відділу охорони праці  

Негодюк М. Д.  

Термін  виконання: постійно. 
5.3.  Відділу кадрів передбачити в посадових інструкціях розділи (пункти) про 

відповідальність за дотримання правил з охорони праці, пожежної безпеки та 

безпеки життєдіяльності 

Відповідальні: начальник відділу кадрів 

Чечель Н. О., начальник відділу охорони праці 

Негодюк М. Д.  

Термін виконання: постійно.  
5.4.  Переглянути та взяти на контроль плани евакуації, стан пожежної безпеки 

на всіх об’єктах,  де  перебувають студенти й  працівники університету та вжити 

додаткових заходів для усунення недоліків. Покращити навчання і 

роз’яснювальну роботу зі студентами та працівниками університету щодо дій у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій, попередження імовірних 

терористичних актів, правил поводження у разі виявлення вибухонебезпечних 

предметів. 

Відповідальні: декани факультетів/директори 

інститутів, керівники структурних підрозділів 

та інші посадові особи, які відповідають за 

організацію та виконання роботи з питань 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності, начальник відділу охорони 

праці Негодюк М. Д.  

Термін  виконання: постійно.                           



5.5. Для  виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, реалізації 

державної політики  щодо забезпечення виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту особливу  увагу звернути  

на  стан  утримання  евакуаційних виходів, систем зовнішнього й внутрішнього 

водопостачання, стан електрогосподарства та забезпечення всіх об’єктів 

достатньою кількістю справних  вогнегасників. 

Відповідальні: відповідальні за забезпечення 

протипожежного стану в університеті, 

керівники структурних підрозділів, 

коменданти корпусів, завідувачі гуртожитків.  

Термін  виконання: постійно.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 


