
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Н А К А З 

«13» грудня 2022 р.                        м. Л у ц ь к                №  423 - з 

 

Про рішення ректорату № 3 

від 13 грудня  2022 р. 

 

§1 

Моніторинг реалізації рекомендацій ЕГ та ГЕР НАЗЯВО щодо якості ОП, 

які проходили процедуру акредитації у 2020-2022 рр. 

 

1.1. Щороку здійснювати перегляд чинник освітніх програм. Оприлюднювати 

на сайті ЗВО (сайті факультету, інституту / сторінці випускової кафедри) 

уніфіковану таблицю із пропозиціями та зауваженнями представників 

академічної спільноти, здобувачів освіти, роботодавців, інших 

стейкхолдерів після обговорення ОП. 

Відповідальні: гаранти ОП. 

Термін виконання: щороку (1 раз на рік). 

1.2. Раз на рік проводити внутрішній аудит усіх освітніх програм (за усіма 

рівнями) на факультеті, в інституті. Результати моніторингу реалізації 

рекомендацій і зауважень ЕГ та ГЕР НАЗЯВО щодо якості ОП 

обговорювати на засіданнях випускової кафедри, вченої ради факультету, 

інституту, оформлювати у вигляді таблиць і розташовувати на сайті 

відповідного структурного підрозділу (кафедри / кафедр, факультету, 

інституту). 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі 

кафедр, декани факультетів / директори 

інститутів. 

Термін виконання: листопад (щороку). 

1.3. Детальний аналіз виконання заходів щодо зауважень акредитаційних 

комісій за результатами моніторингу ОП 2022 р. провести на занятті Школи 

гарантів. 

Відповідальні: начальник навчально-

методичного відділу забезпечення якості 

вищої освіти Балабуха Н. В. 

Термін виконання: 20.12.2022 р. 

1.4. Здійснити перегляд програм вступних випробувань (іспитів, співбесід), 

тестових завдань / питань, критеріїв їх оцінювання при вступі на усі рівні 

вищої освіти, зокрема на ОП спеціальності 014 Середня освіта. 



Відповідальні: декани факультетів/ 

директори інститутів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: лютий 2023 р. 

1.5. Обговорити на засіданнях кафедр, вчених радах факультетів / інститутів 

Положення про гаранта та групу забезпечення освітньої програми. 

Відповідальні: декани факультетів, 

директори інститутів, завідувачі кафедр, 

гаранти ОП. 

Термін виконання: 23.12.2022 р. 

 

§2 

Про результати участі науково-педагогічних працівників  університету у 

міжнародних двосторонніх наукових проєктах, держбюджетних НДР, 

госпдоговірній діяльності і наданні платних послуг та окреслення перспектив у 

2022/2023 навчальному році 

 

2.1. Здійснювати координацію та науково-методичний супровід у поданні 

науково-дослідних проєктів на конкурси оголошені Міністерством освіти і 

науки України, Національним фондом досліджень України, міжнародними 

установами та організаціями, а також в укладанні договорів на виконання 

науково-дослідних робіт.  

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Єлісєєва Л. В., начальник науково-

дослідної частини Глова І. В. 

Термін виконання: протягом 2023 р.  

2.2. Продовжити виконання науково-дослідних фундаментальних і прикладних 

досліджень за рахунок коштів державного бюджету відповідно до 

тематичного плану, затвердженого на 2023 рік.     

Відповідальні: начальник науково-дослідної 

частини Глова І. В. 

Термін виконання: до 31 грудня 2023 р.   

2.3. Проводити роботу в напрямі інтенсифікації співпраці із закордонними 

університетами-партнерами на основі двосторонніх угод для проведення 

спільних наукових досліджень та участі в наукових проєктах.  

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Єлісєєва Л. В., начальник науково-

дослідної частини Глова І. В.          

Термін виконання: постійно.  

2.4. Забезпечити першочергову підтримку прикладних наукових досліджень та 

здійснювати роботу щодо налагодження тісного партнерства науки 

університету і виробництва з метою виявлення потреб у наукових 

розробках та збільшення кількості науково-дослідних робіт, які 



виконуються за рахунок коштів зовнішніх підприємств, установ та 

організацій.   

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Єлісєєва Л. В., начальник науково-

дослідної частини Глова І. В., декани 

факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 

 

 
 

 

 

 

 

Ректор                                                                                       Анатолій ЦЬОСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Місюк 

72-72-60 



ПОГОДЖЕНО 

 

1. Начальник навчального відділу 

2. В. о. начальника юридичного відділу 

3. Завідувач загального відділу 

 

 

 

 

 
 

 

 


