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ПЛАН
РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Волинського національного університету імені Лесі Українки
на 2022/2023 н. р.

Серпень (ЗО. 08. 2022 р.)
1. Про організацію навчального процесу у Волинському національному університеті імені 

Лесі Українки у 2022/2023 н. р. (доповідач -  проректор з навчальної роботи та рекрутації, 
професор Громик Юрій Васильович).

2. Затвердження рішень наукової ради університету (доповідач -  начальник науково- 
дослідної частини Глова Ірина Василівна).

3. Присвоєння вчених звань (доповідач -  учений секретар, доцент Семенюк Лариса 
Степанівна).

4. Про хід підготовки до акредитації освітніх програм в університеті у 2022-2023 н. р. 
(доповідач -  начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти 
Балабуха Наталія Вікторівна).

5. Затвердження плану роботи вченої ради Волинського національного університету імені 
Лесі Українки на 2022-2023 навчальний рік (доповідач -  учений секретар, доцент 
Семенюк Лариса Степанівна).

6. Про рекомендації до відзначення працівників університету (доповідач -  учений секретар, 
доцент Семенюк Лариса Степанівна).

Вересень (29. 09.2022 р.)
1. Затвердження рішень наукової ради університету (доповідач -  проректор з науково- 

педагогічної роботи та міжнародної співпраці).
2. Про надання дозволу на читання лекцій асистентами кафедр (доповідач -  проректор з 

науково-педагогічної роботи та рекрутації, професор Громик Юрій Васильович).
3. Вибори на посади. Присвоєння вчених звань (доповідач -  учений секретар, доцент 

Семенюк Лариса Степанівна).
4. Про хід підготовки до акредитації освітніх програм в університеті у 2021-2022 н. р. 

(доповідач -  начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти 
Балабуха Наталія Вікторівна).

5. Про рекомендації до відзначення працівників університету з нагоди Дня працівників 
освіти (доповідач -  учений секретар, доцент Семенюк Лариса Степанівна).

Жовтень (27.10. 2022 р.)
1. Про вступну кампанію до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 

2022 році (доповідач -  відповідальний секретар приймальної комісії Дикий Олег 
Юрійович).

2. Затвердження рішень наукової ради університету (доповідач -  проректор з науково- 
педагогічної роботи та міжнародної співпраці).

3. Вибори на посади. Присвоєння вчених звань (доповідач -  учений секретар, доцент 
Семенюк Лариса Степанівна).









СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 
 

Затверджено наказом ректора  
від 16 грудня 2020 р. № 384-з, зі змінами, 
затвердженими наказами ректора  
№  142-з від 27 квітня 2021 р.; № 229-з від 25 
червня 2021 р.; № 270-з від 30 серпня 2021 р.; № 
313-з від 27 вересня 2021 р.; № 217-з від 
27.06.2022 р.; № 253-з від 01 вересня 2022 р. 
 
 

Члени вченої ради за посадами:   
1. Цьось Анатолій Васильович – доктор наук з фізичної культури та спорту, 

професор, ректор університету. 
2. Громик Юрій Васильович – кандидат філологічних наук, професор, 

проректор з навчальної роботи та рекрутації. 
3. Ульянов Вадим Олексійович – доктор медичних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи та інновацій.  
4. Єлісєєва Людмила Володимирівна – доктор економічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці. 
5. Чуліпа Ігор Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проєктної 
діяльності. 

6. Благовірна Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент, 
проректор з навчально-виховної роботи і комунікації.  

7. Семенюк Лариса Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, 
вчений секретар. 

8. Стрілка Людмила Олексіївна – головний бухгалтер. 
9. Собчук Володимир Степанович – кандидат історичних наук, доцент, 

директор бібліотеки. 
10. Книш Сергій Володимирович – доктор юридичних наук, в. о. начальника 

юридичного відділу. 
11. Чечель Наталія Олександрівна – начальник відділу кадрів університету. 
12. Роспопа Тетяна Василівна – помічник ректора. 
13. Балабуха Наталія Вікторівна – начальник навчально-методичного відділу 

забезпечення якості вищої освіти. 
14. Кравчук Володимир Васильович – голова первинної профспілкової 

організації працівників університету. 
15. Пасічник Ольга Миколаївна – голова первинної профспілкової 

організації студентів університету. 
16. Павлова Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор, 

кафедри економіки, підприємництва та маркетингу. 
17. Шуляк Антоніна Миколаївна – доктор політичних наук, доцент, декан 

факультету міжнародних відносин. 



18. Дучимінська Тамара Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, 
декан факультету психології. 

19. Данилюк Тетяна Іллівна – кандидат економічних наук, доцент, декан 
факультету економіки та управління. 

20. Марушко Лариса Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, декан 
факультету хімії, екології та фармації. 

21. Охманюк Віталій Федорович – кандидат мистецтвознавства, професор, 
декан факультету культури і мистецтв. 

22. Яцюк Світлана Миколаївна –  кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, декан факультету інформаційних технологій і математики. 

23. Ярош Ярослав Богданович – доктор історичних наук, доцент, декан 
факультету історії, політології та державної безпеки. 

24. Мирончук Галина Леонідівна – доктор фізико-математичних наук, 
доцент, директор навчально-наукового фізико-технологічного інституту. 

25. Антонюк Володимир Зіновійович – кандидат педагогічних наук, доцент, 
декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи. 

26. Поручинський Андрій Іванович – кандидат біологічних наук, доцент, 
директор навчально-наукового медичного інституту.   

27. Журавльов Олександр Анатолійович – кандидат біологічних наук, 
доцент, декан факультету біології та лісового господарства. 

28. Демчук Антон Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, декан 
юридичного факультету. 

29. Пантік Василь Васильович – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я. 

30. Барський Юрій Миколайович – доктор економічних наук, професор, 
декан географічного факультету. 

31. Макарук Лариса Леонідівна – доктор філологічних наук, доцент, декан 
факультету іноземної філології. 

32. Лавринович Лілія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент, 
декан факультету філології та журналістики. 

33. Дикий Олег Юрійович – кандидат педагогічних наук, директор 
навчально-наукового інституту неперервної освіти. 

34. Щеблюк Станіслав Германович – кандидат історичних наук, директор 
Фахового коледжу технологій, бізнесу та права. 
 
Виборні представники від факультетів/інститутів 

35. Яцишин Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та історії держави і права. 

36. Пріма Раїса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач  
кафедри теорії та методики початкової освіти. 

37. Костусяк Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор 
кафедри української мови. 

38. Коляда Еліна Калениківна – кандидат філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри практики англійської мови.  

39. Гулай Любомир Дмитрович – доктор хімічних наук, професор, завідувач 
кафедри екології та охорони навколишнього середовища. 



40. Гетьманчук Анатолій Іванович – доцент кафедри лісового та садово-
паркового господарства. 

41. Гошовський Ярослав Олександрович – доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології. 

42. Кальчук Інна Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри математичного аналізу та статистики. 

43. Сахнюк  Василь Євгенович – кандидат фізико-математичних наук, 
завідувач кафедри теоретичної і математичної фізики імені А. В. 
Свідзинського. 

44. Стрільчук Людмила Василівна – доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри всесвітньої історії.  

45. Бєлікова Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації.  

46. Садовська Ірина Борисівна – доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри обліку і оподаткування. 

47. Ільїн Леонід Володимирович – доктор географічних наук, професор, 
завідувач кафедри туризму та готельного господарства. 

48. Бояр Андрій Олексійович – доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри кафедри економічних відносин та управління проєктами.  

49. Головей Вікторія Юріївна – доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри культурології та менеджменту соціокультурної 
діяльності. 

50. Андрійчук Ольга Ярославівна – доктор наук з фізичного виховання та 
спорту, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії. 

51. Мудрак Світлана Миколаївна – методист вищої категорії центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ННІНО. 

52. Мойсеєць Наталія Сидорівна – завідувач відділення обліку та права 
Фахового коледжу технологій, бізнесу та права. 
 
Виборні представники від студентського самоврядування та 
аспірантів: 

53. Мельничук Марія Анатоліївна – аспірантка першого року навчання. 
54. Пивоварчук Максим – студент факультету історії, політології та 
національної безпеки, голова студентської ради університету. 
55. Савчук Ілля – студент факультету хімії, екології та фармації.  
56. Щербакова Анастасія – студентка факультету економіки та управління. 
57. Климовець Анна – студентка факультету міжнародних відносин. 
58. Усик Світлана – студентка факультету психології. 
59. Шевчук Інна – студентка факультету біології та лісового господарства. 
60. Гадецька Ангеліна – студентка факультету фізичної культури, спорту і 
здоров’я. 
 
 
 
Вчений секретар університету     Лариса СЕМЕНЮК 
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