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Про склад апеляційної комісії

На виконання п. З розділу І Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 1085 від 15Л0.2015 року та розділу VII Правил прийому до Волинського 
національного університету імені Лесі Українки в 2021 році, затверджених 
рішенням вченої ради ВНУ імені Лесі Українки (протокол від 24 грудня 2020 року 
№15)

Н А К А З У Ю :
і
*

Затвердити склад апеляційних комісій для розгляду апеляцій вступників при 
вступі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра та на основі здобутого 
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, магістра для здобуття 
ступеня магістра у складі:

§1
Громик Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, проректор 

з навчальної роботи та рекрутації -  голова апеляційної комісії.

Факультет Спеціальність (Освітня програма) Члени комісії

1 2 3
Хомяк Марія Ярославівна, кандидат фізико- 
математичних наук, доцент кафедри загальної 
математики та методики навчання інформатики.

Факультет
інформацій

них
технологій і 
математики

Ступінь бакалавра на базі повної
Мекуш Оксана Григорівна, кандидат фізиког 
математичних наук, доцент кафедри математичного

загальної середньої освіти
Математика

аналізу та статистики.

Гембарська Світлана Борисівна, кандидат фізико- 
математичних наук, доцент кафедри теорії функцій
та методики навчання математики.

»

Ройко Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри загальної математики та



методики навчання інформатики.

Ступінь бакалавра на основі раніше

Мамчич Тетяна Іванівна, кандидат фізико- 
математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних 
наук та кібербезпеки.
Булатецька Леся Віталіївна, кандидат фізико- 
математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних 
наук та кібербезпеки.
Глинчук Людмила Ярославівна, кандидат фізико- 
математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних 
наук та кібербезпеки.

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта (Середня освіта. 
Математика)
Математика (Математика)
Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології)
Кібербезпека (Інформаційна безпека)

Ступінь магістра на основі раніше
здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта. 
Математика)
Середня освіта(Середня освіта. 
Інформатика)
Математика (Математика)
Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології)

Навчально-
науковий
фізико-

технологіч-
ний

інститут

Ступінь бакалавр на базі повної

Божко Володимир Васильович, кандидат фізико- 
математичних наук, доцент кафедри 
експериментальної фізики, інформаційних та 
освітніх технологій.
Вілігурський Олег Миколайович, старший 
викладач кафедри теоретичної та комп’ютерної 
фізики імені А. В. Свідзинського.
Савош Валентин Олексійович, кандидат 
педагогічних наук, завідувач відділу фізико- 
математичних дисциплін ВІППО.

загальної середньої освіти
Фізика

Ступінь магістра на основі раніше

Федосов Сергій Анатолійович, доктора кандидат 
фізико-математичних наук, професор кафедри 
теоретичної та комп’ютерної фізики імені А. В. 
Свідзинського.
Шаварова Галина Петірвна, кандидат фізико- 
математичних наук, доцент кафедри 
експериментальної фізики, інформаційних та 
освітніх технологій.
Політило Сергій Андрійович, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
експериментальної фізики, інформаційних та 
освітніх технологій.

здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта. Фізика) 
Фізика та астрономія (Фізика та 
астрономія)
Прикладна фізика та наноматеріали 
(Прикладна фізика та наноматеріали)

Факультет
хімії,

екології та 
фармації

Ступінь бакалавр на базі повної Марчук Олег Васильович, кандидат хімічних наук, 
доцент кафедри хімії та технологій.
Юрченко Оксана Миколаївна, кандидат хімічних 
наук, доцент кафедри хімії та технологій 
Супрунович Сергій Васильович, кандидат хімічних 
наук, доцент кафедри органічної хімії та фармації.

загальної середньої освіти
Хімія

Ступінь бакалавра на основі раніше Голота Сергій Миколайович, кандидат 
фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри 
органічної хімії та фармації. -
Онищук Оксана Олександрівна, кандидат 
технічних наук, доцент кафедри хімії та технологій. 
Сливка Наталія Юріївна, кандидат хімічних наук,

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта (Середня освіта. Хімія) 
Екологія (Екологія)
Хімія (Хімія)
Хімічні технології та інженерія (Хімічні



технології та інженерія)
Фармація, промислова фармація 
(Фармація)

Ступінь магістра на основі раніше

доцент, доцент кафедри органічної хімії та фармації. 
Савчук Людмила Анатоліївна, кандидат 
біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та 
охорони навколишнього середовища.

здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта. Хімія) 
Екологія (Екологія)
Хімія (Хімія)
Хімічні технології та інженерія (Хімічні 
технології та інженерія)

Ступінь бакалавр на базі повної Сухомлін Катерина Борисівна, доктор біологічних 
наук, професор кафедри зоології.
Фіщук Оксана Сергіївна, кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри ботаніки та методики 
викладання природничих наук.
Коржик Ольга Василівна, асистент кафедри 
фізіології людини і тварини.

загальної середньої освіти
Біологія

Ступінь бакалавра на основі раніше
Факультет 
біології та 
лісового 

господар
ства

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта. (Середня освіта. 
Природничі науки)
Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини)
Біологія (Біологія)
Лісове господарство (Лісове господарство) 
Ступінь магістра на основі раніше

Гетьманчук Анатолій Іванович, доцент кафедри 
лісового і садово-паркового господарства 
Коцун Лариса Олександрівна, кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та 
методики викладання природничих наук.
Абрамчук Ольга Миколаївна, кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і 
тварирн.

здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта. (Середня освіта. 
Природничі науки)
Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини)
Біологія (Біологія)
Лісове господарство (Лісове господарство)

Ступінь бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти
Г еографія

Єрко Ірина Володимирівна, кандидат географічних 
наук, доцент кафедри туризму та готельного 
господарства.
Карпюк Зоя Костянтинівна, кандидат географічних 
наук, доцент кафедри фізичної географії. 
Поручинська Ірина Володимирівна, кандидат 
географічних наук, доцент кафедри економічної та 
соціальної географії.

Ступінь бакалавра на основі раніше

Г еографіч- 
ний

факультет

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта (Середня освіта (Географія. 
Економіка))
Географія (Географія)
Науки про Землю (Гідрологія)
Геодезія та землеустрій (Геодезія та 
землеустрій)
Готельно-ресторанна справа (Готельно- 
ресторанна справа)
Туризм (Туризм)

Ступінь магістра на основі раніше

Уль Анна Володимирівна, доктор технічних наук, 
професор кафедри геодезії, землевпорядкування та 
кадастру.
Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних 
наук, професор кафедри туризму та готельного 
господарства.
Забокрицька Мирослава Романівна, кандидат 
географічних наук, доцент кафедри фізичної 
географії

здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта (Географія. 
Економіка))
Географія (Географія)

*



Науки про Землю (Гідрологія)
Геодезія та землеустрій (Геодезія та 
землеустрій)
Готельно-ресторанна справа (Готельно- 
ресторанна справа)
Туризм (Туризм)

Юридичний
факультет

Ступінь бакалавра на основі цаніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Право (Право)

Кравчук Володимир Миколайович, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та міжнародного права.
Щирба Мар’яна Юріївна, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри теорії та історії держави і 
права.
Гофман Юрій Богданович, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Факультет
економіки

та
управління

Ступінь бакалавра на основі раніше

Левицький Віктор Володимирович, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри менеджменту та 
адміністрування.
Єлісєєва Людмила Володимирівна, доктор 
економічних наук, доцент кафедри економіки та 
природокористування.
Кулинич Мирослава Богданівна, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри обліку і 
оподаткування.

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Економіка (Економіка довкілля і 
природних ресурсів)
Облік і оподаткування (Облік і 
оподаткування).
Фінанси, банківська справа та страхування 
(Фінанси і кредит)
Менеджмент (Менеджмент) 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність (Економіка підприємства)

Ступінь магістра на основі раніше
здобутого ступеня бакалавра
Економіка (Економіка довкілля і 
природних ресурсів)
Облік і оподаткування (Облік і 
оподаткування)
Фінанси, банківська справа та страхування 
(Фінанси і кредит)
Менеджмент (Менеджмент) 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність (Економіка підприємства)

Факультет
психології

та
соціології

Ступінь бакалавра на основі раніше
Гошовський Ярослав Олександрович, доктор 
психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогічної та вікової психології.
Лазорко Ольга Валеріївна, доктор психологічних 
наук, професор, завідувач кафедри загальної і 
соціальної психології та соціології.
Любчук Валентина Василівна, кандидат 
соціологічних наук, доцент кафедри загальної і 
соціальної психології та соціології.

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Психологія (Психологія)
Психологія (Практична психологія 
(психологічне консультування та 
психотерапія))
Соціологія (Соціальний аналіз.
Консалтинг. Управління)

Ступінь магістра на основі раніше
здобутого ступеня бакалавра
Психологія (Психологія) 
Психологія (Практична психологія) 
Соціологія (Соціологія)

Факультет
історії,

політології
та

національ
ної безпеки

Ступінь бакалавра на базі повної 
загальної середньої освіти
Історія України

Понедельник Лариса Анатоліївна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії України та 
археології.
Денисюк Василь Іванович, кандидат історичних 
наук,, доцент кафедри історії України та археології. 
Приймак Валентина Василівна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії України та 
археології.



Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта (Середня освіта. Історія, 
правознавство)
Історія та археологія (Історія, археологія) 
Музеєзнавство, пам’яткознавство 
(Музейний менеджмент, культурний 
туризм)
Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа (Документаційне забезпечення 
управління та інформаційно-аналітична 
діяльність)
Політологія (Політологія)

Ступінь магістра на основі раніше 
здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта. Історія, 
правознавство)
Історія та археологія (Історія, 
музеєзнавство,екскурсознавство) 
Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа (Документаційне забезпечення 
управління та інформаційно-аналітична 
діяльність)
Музеєзнавство, пам’яткознавство 
(Музейний менеджмент, культурний 
туризм)
Державна безпека (Державна безпека) 
Філософія (Філософія, суспільна аналітика) 
Політологія (Політологія)
Публічне управління та адміністрування 
(Державна служба)

Білик Вікторія Андріївна, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри всесвітньої історії та філософії. 
Панишко Галина Тарасівна, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри політології, управління та 
державної безпеки.
Малеончук Галина Олександрівна, кандидат 
історичних наук, старший викладач кафедри історії 
України та археології.

Факультет
міжнарод

них
відносин

Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
(Міжнародні відносини)
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
(Міжнародна інформація та суспільні 
комунікації)
Міжнародні економічні відносини 
(Міжнародний бізнес)

Ступінь магістра на основі раніше 
здобутого ступеня бакалавра
Менеджмент (Управління проектами) 
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
(Міжнародні відносини)
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
(Регіональні студії)
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
(Міжнародна інформація та суспільні 
комунікації)
Міжнародні економічні відносини 
(Міжнародний бізнес)

Лажнік Володимир Йосипович, кандидат 
географічних наук, доцент, професор, кафедри 
міжнародних відносин і регіональних студій.
Кулик Сергій Михайлович, кандидат політичних 
наук, доцент кафедри міжнародних відносин і 
регіональних студій.
Кицюк Ірина Василівна, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин та управління проектами.



Факультет 
філології та 
журналісти

ки

Ступінь бакалавра на базі повної 
загальної середньої освіти
Українська мова 
Українська мова та література

Левчук Тереза Петрівна, доктор філологічних наук, 
доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної 
літератури.
Миронюк Катерина Олександрівна, вчитель 
української мови та літератури і зарубіжної 
літератури комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської 
ради».
Демидович Алла Георгіївна, заступник директора з 
навчально-виховної роботи, вчитель української 
мови та літератури комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Луцької 
міської ради Волинської області».

Ступінь бакалавра на основі раніше
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта (Середня освіта. Українська 
мова та література. Світова література)

Ступінь магістра на основі раніше

Романов Сергій Миколайович, доктор 
філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури 
та зарубіжної літератури.
Масицька Тетяна Євгенівна, доктор філологічних 
наук, доцент кафедри української мови.
Тиха Лариса Юріївна, кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри української та іноземної 
лінгвістики Луцького національного технічного 
університету.

здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта. Українська 
мова та література. Світова література) 
Філологія (Українська мова та література. 
Світова література)
Філологія (Мова та література (польська). 
Переклад)
Журналістика (Журналістика і соціальні 
комунікації)

Факультет
фізичної

культури,

Ступінь бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти
Творчий конкурс

Швай Олександр Дмитрович, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент кафедри 
спортивно-масової та туристичної роботи.
Калитка Світлана Володимирівна, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, кафедри теорії 
фізичного виховання, фітнесу та рекреації.
Мамотюк Олександр Миколайович, керівник 
методичного обєднання, спеціаліст вищої категорії, 
старший учитель ЛНВК ЗОНІ І-ІІІ ступеня № 22 - 
ліцей.

Ступінь бакалавра на основі раніше Деделюк Ніна Автономівна, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії 
фізичного виховання, фітнесу та рекреації.
Альошина Алла Іванівна, доктор наук з фізичного 
виховання та спорту, професор кафедри теорії та 
фізичної культури.
Томащук Олена Григорівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри теорії фізичного 
виховання, фітнесу та рекреації.

спорту та 
здоров’я

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта (Фізична культура)
Фізична культура і спорт (Фізична 
культура і спорт)
Ступінь магістра на основі раніше
здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Фізична культура) 
Фізична культура і спорт (Фізична 
культура і спорт)

Факультет
іноземної
філології

Ступінь бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти
Іноземна мова

Зубач Оксана Адамівна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри німецької філології.
Котис Олена Георгіївна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики. 
Хірочинська Ольга Іванівна, старший викладач 
романських мов та інтерлінгвістики.
Одарчук Наталія Андріївна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри практики англійської мови.



Ступінь бакалавра на основі раніше
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта (Середня освіта. Англійська 
мова)

Ступінь магістра на основі раніше Михальчук Світлана, кандидат політичних наук, 
старший викладач кафедри романських мов 
інтерлінгвістики.
Коляда Еліна Калениківна, кандидат філологічних 
наук, професор кафедри практики англійської мови. 
Хом’як Алла Петрівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики. 
Близнюк Людмила Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри німецької 
філології.

здобутого ступеня бакалавра

Середня освіта (Середня освіта. Англійська 
мова)
Філологія (Мова і література (англійська). 
Переклад)
Філологія (Мова і література (німецька). 
Переклад)
Філологія (Мова і література (французька). 
Переклад)
Філологія (Прикладна лінгвістика. 
Переклад і комп’ютерна лінгвістика)

Ступінь бакалавра на основі раніше

Факультет 
педагогіч
ної освіти 

та
соціальної

роботи

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Дошкільна освіта (Дошкільна освіта) 
Початкова освіта (Початкова освіта) 
Спеціальна освіта (Корекційна 
психопедагогіка (олігофренопедагогіка)) 
Соціальна робота (Соціальна робота)

Ступінь магістра на основі раніше

Фенко Марія Ярославівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти.
Гончарук Ольга Валерівїна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри теорії і методики початкової

здобутого ступеня бакалавра
Освітні, педагогічні науки (Освітні 
педагогічні технології)
Дошкільна освіта (Дошкільна освіта) 
Початкова освіта (Початкова освіта) 
Соціальна робота (Соціальна робота) 
Спеціальна освіта (Корекційна 
психопедагогіка (олігофренопедагогіка)")

освіти.
Чернета Світлана Юріївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри соціальних роботи та 
педагогіки вищої школи.

Ступінь бакалавра на базі повної 
загальної середньої освіти
Творчий конкурс

Мрочко Віктор Миколайович, заслужений артист 
України, доцент КЗВО «Луцький педагогічний 
коледж» Волинської обласної ради.
Гальчун Тетяна Дмитрівна, народний художник 
України, професор кафедри образотворчого 
мистцетва та дизайну.
Кравчук Сергій Миколайович, директор Палацу 
учмінвської молоді міста Луцька.

Ступінь бакалавра на основі раніше

Факультет 
культури і 
мистецтв

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація (Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація)
Хореографія (Хореографія)
Музичне мистецтво (Музичне мистецтво) 
Культурологія (Культурологія)

Ступінь магістра на основі раніше

Кривицька Тетяна Антонівна, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри музично- 
практичної підготовки.
Вахромеева Галина Іванівна, старший викладач 
кафедри образотворчого мистецтва.
Возняк Сергій Степанович, кандидат філософських 
наук, професор кафедри. культурології та 
хореографічного мистецтва

*

здобутого ступеня бакалавра
Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація (Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація)
Культурологія (Культурологія)
Музичне мистецтво (Музичне мистецтво)



Навчально-
науковий
медичний
інститут

Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
222 Медицина (Медицина)
227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична 
терапія, ерготерапія)

Ступінь магістра на основі раніше 
здобутого ступеня бакалавра
227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична 
терапія, ерготерапія)

Шевчук Тетяна Яківна, кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри анатомії людини.
Андрійчук Ольга Ярославівна, доктор наук з 
фізичного виховання та спорту, професор кафедри 
фізичної терапії та ерготерапії.
Уляницька Наталія Ярославівна, кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри терапії та 
ерготерапії.

§2
Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального секретаря 

приймальної комісії Дикого Олега Юрійовича.
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