
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Н А К А З 

«17» січня 2023 р.                          м. Л у ц ь к                №  24 - з 

 

Про рішення ректорату № 4 

від 17 січня  2023 р. 

 

§1 

Про результати загальноуніверситетського опитування «Соціальна 

адаптація студентів-першокурсників до освітнього процесу у ЗВО» 

 

1.1. Обговорити результати онлайн-опитування «Соціальна адаптація студентів-

першокурсників до освітнього процесу у ЗВО» з кураторами академічних груп, 

представниками студентського самоврядування.  

Відповідальні: декани факультетів / директори 

інститутів, заступники деканів факультетів / 

директорів інститутів з виховної роботи, 

куратори академічних груп, студентські 

декани, голова студентської ради університету 

Пивоварчук М. 

Термін виконання: до 20.03.2023 р. 

1.2. Долучати органи студентського самоврядування до перегляду, 

громадського обговорення ОП, до профорієнтаційної роботи,  до розбудови та 

покращення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, до 

творення позитивного іміджу ВНУ  імені Лесі Українки. 

Відповідальні: проректор з навчально-

виховної роботи та комунікації 

Благовірна Н. Б., начальник відділу 

молодіжної політики та соціальної роботи 
Закрева В. О., заступники деканів факультетів/ 

директорів інститутів з виховної роботи, 

куратори академічних груп, студентські 

декани, голова студентської ради університету 

Пивоварчук М. 

Термін виконання: протягом II семестру 

2022/2023 н. р. 

1.3. Розробити заходи з розвитку мотивації до майбутньої професійної 

діяльності, саморозвитку, самореалізації. Запланувати та практикувати 

щомісячне проведення гостьових лекцій, навчальних екскурсій на 



підприємства, в установи, фірми, ЗЗСО, тренінги щодо майбутнього кар’єрного 

шляху тощо. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, заступники 

деканів факультетів / директорів інститутів з 

виховної роботи, куратори академічних груп, 

НПП університету. 

Термін виконання: протягом 2022/2023 н. р. 

1.4. Кураторам академічних груп на I курсі ознайомити здобувачів освіти із 

нормативно-правовою базою університету, із правами і обов’язками здобувачів 

освіти ВНУ імені Лесі Українки (зокрема щодо можливості внести пропозиції 

до ОП, до змісту ОК, створити індивідуальну освітню траєкторію, вибрати ОК, 

реалізувати академічну мобільність, вирішити конфліктні ситуації, отримати 

психологічну допомогу, щодо необхідності дотримуватися принципів 

академічної доброчесності тощо). 

Відповідальні: куратори та старости 

академічних груп, студентські декани. 

Термін виконання: протягом лютого-березня 

2023 р. 

1.5. Активізувати й урізноманітнити діяльність студентського самоврядування. 

Практикувати проведення заходів з метою організації змістовного  та цікавого 

студентського дозвілля. Практикувати наставництво як форму комунікації 

старшокурсників зі студентами першого курсу з метою допомоги в адаптації до 

навчання в університеті. 

Відповідальні: проректор з навчально-

виховної роботи та комунікації 

Благовірна Н. Б., начальник відділу 

молодіжної політики та соціальної політики 
Закрева В. О., заступники деканів факультетів/ 

директорів інститутів з виховної роботи, 

куратори академічних груп, студентські 

декани, голова студентської ради університету 

Пивоварчук М. 

Термін виконання: протягом 2022/2023 н. р. 

1.6. З метою формування у здобувачів освіти чіткого уявлення про майбутню 

професійну діяльність при виборі методів, форм та засобів навчання 

акцентувати увагу на практичному їх спрямуванні. Активізувати використання 

інтерактивних методів навчання, надавати перевагу  дослідницьким завданням; 

мінімізувати в освітньому процесі репродуктивно-відтворювальні методи 

навчання. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, НПП 

університету. 

Термін виконання: протягом 2022/2023 н. р. 

  

 

 



§2 

Про призначення іменних стипендій 

 

2.1. Затвердити «Порядок рекомендації на іменні академічні стипендії та 

соціальні стипендії Верховної ради України» (Додаток 1). 

2.2. Поінформувати студентів про можливість отримання іменних академічних 

стипендій і соціальних стипендій Верховної ради України, таких як: 

- академічна стипендія Президента України; 

стипендії Верховної ради України: 

- академічна стипендія Верховної Ради України; 

- соціальна стипендія Верховної Ради України для студентів з числа дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей 

стипендії Кабінету Міністрів України: 

- академічна стипендія Кабінету Міністрів України; 

- академічна стипендія Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з 

інвалідністю; 

- академічна стипендія імені Героїв Небесної Сотні; 

- академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду. 

Відповідальні: декани факультетів / директори 

інститутів. 

Термін виконання: до 20.01.2022 р. 

 
§3 

Рейтингування університетів: наявні практики та перспективи для 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

 

3.1. Викладачам відредагувати свої профілі в ORCID та Researcher ID. 

Бібліотеці забезпечити консультаційну підтримку та інформаційний супровід 

щодо наповнення відповідних профілів.  

Відповідальні: науково-педагогічні працівники 

університету, завідувачі кафедр, декани 

факультетів / директори інститутів, 

в. о. директора бібліотеки Петрик О. В. 

Термін виконання: до 20 лютого 2023 р. 

3.2. Систематично оновлювати дані бібліометричних профілів у Google Scholar. 

Відповідальні: науково-педагогічні працівники 

університету. 

Термін виконання: постійно впродовж року. 

3.3. Збільшити частку публікацій науковців університету в авторитетних 

міжнародних і національних виданнях, що індексуються в наукометричних 

базах даних та які віднесено до першого або другого квартилю. Бібліотеці 

провести інформування викладачів щодо переліку журналів, які віднесено до 

першого та другого квартилів, за відповідними науковими напрямами.   



Відповідальні: науково-педагогічні працівники 

університету, в. о. директора бібліотеки 

Петрик О. В. 

Термін виконання: до кінця 2023 р. 

3.4. Посилити вимоги щодо якості наукових праць учених, здійснювати 

моніторинг за дотриманням ученими університету принципів академічної 

доброчесності та встановити санкції за прояви академічної недоброчесності в їх 

діяльності, прописавши це в Положенні про рейтингове оцінювання науково-

педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Відповідальні: проректори університету, 

декани факультетів / директори інститутів, 

завідувачі кафедр, науково-педагогічні 

працівники університету. 

Термін виконання: постійно впродовж року. 

3.5. Зобов’язати науково-педагогічних працівників у своїх публікаціях 

використовувати коректну англомовну назву університету відповідно до 

Статуту ВНУ імені Лесі Українки, а саме: Lesya Ukrainka Volyn National 

University. У випадку невірної афіліації не враховувати публікації у науковий 

доробок викладача під час рейтингування у ВНУ імені Лесі Українки. 

Відповідальні: науково-педагогічні працівники 

університету,  завідувачі кафедр, декани 

факультетів / директори інститутів, 

в. о. директора бібліотеки Петрик О. В., 

проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародної співпраці проф. Єлісєєва Л. В. 

Термін виконання: постійно впродовж року. 

 3.6. Активізувати проєктну діяльність молодих учених в університеті через 

стимулювання їх дослідницької та міжнародної діяльності, забезпечення 

інформаційно-методичної підтримки. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

проф. Єлісєєва Л. В., начальник науково-

дослідної частини Глова І. В., начальник 

відділу міжнародних зв’язків 

Коломечюк В. В., в. о. директора бібліотеки 

Петрик О. В., голова ради молодих вчених  

Голуб Г. С., куратор наукового товариства 

аспірантів і студентів ВНУ імені 

Лесі Українки Караїм О. А. 

Термін виконання: постійно протягом року. 

3.7. Забезпечити своєчасне подання інформації про результати діяльності 

університету до міжнародних рейтингів The Times Higher Education World 

University Rankings, QS EECA University Rankings. Вивчити питання включення 

ВНУ імені Лесі Українки до нових рейтингів університетів.  



Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

проф. Єлісєєва Л. В., аналітик консолідованої 

інформації бюро ректора Сидорук М. В. 

Термін виконання: постійно протягом року. 

3.8. Внести зміни до Положення про рейтингове оцінювання науково-

педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) Волинського 

національного університету імені Лесі Українки з врахуванням методик 

міжнародного рейтингування університетів.  

Відповідальні: проректори університету. 

Термін виконання: до 31 березня 2023 р. 

 

§4 

Про діяльність та перспективи розвитку Ради молодих вчених 

 

4.1. Організувати та провести VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

молодих вчених, студентів та acпірантів «Актуальні проблеми розвитку 

природничих та гуманітарних наук» 

Відповідальні: голова Ради молодих вчених 

Голуб Г. С., члени Ради молодих вчених.                          

Термін виконання: вересень-листопад 2023 р. 

4.2. Забезпечити проведення наукових семінарів, круглих столів, тренінгів для 

молодих учених з успішними науковцями, громадськими діячами, 

представниками влади та бізнесу для налагодження співпраці та мотивації 

молодих вчених займатися дослідницькою діяльністю. 

Відповідальні: голова Ради молодих вчених  

Голуб Г. С., члени Ради молодих вчених.  

Термін виконання: постійно протягом року. 
4.3. Активізувати співпрацю з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і 
науки України щодо проведення спільних наукових заходів. 

Відповідальні: голова Ради молодих вчених  

Голуб Г. С., члени Ради молодих вчених.  

Термін виконання: постійно протягом року. 

4.4. Налагодити професійні контакти Ради молодих вчених з представниками 

закордонних наукових установ та організацій. 

Відповідальні: голова Ради молодих вчених  

Голуб Г. С., члени Ради молодих вчених, 

начальник відділу міжнародних зв’язків 

Коломечюк В.  В.  

Термін виконання: постійно протягом року. 

4.5. Активізувати роботу написання міждисциплінарних проєктів наукових 

робіт та науково-технічних  розробок молодих вчених. 

Відповідальні: голова Ради молодих вчених  

Голуб Г.С.  

Термін виконання: постійно протягом року. 



4.6. Актуалізувати інформаційне наповнення вебсторінки Ради молодих вчених. 

Відповідальні: голова Ради молодих вчених  

Голуб Г. С., члени ради молодих вчених. 

Термін виконання: постійно протягом року. 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 


