
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Н А К А З

« .2021  р. м. Луцьк jsfo S'-J/'fï

Про склад технічної комісії

На виконання п. З розділу І Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 1085 від 15.10.2015 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 :
§1

Затвердити склад технічних секретарів для прийому документів від 
вступників 2021 року на денну, заочну форми навчання за відповідними ступенями 
бакалавра, магістра на спеціальності (освітньо-професійні програми) 
факул ьтетів/інституті в :

№
з/п

Факультет
(інститут)

Спеціальність 
(освітня програма) Члени комісії

1 2 3 4
Ступінь бакалавр
Середня освіта (Середня освіта. 
Математика)
Середня освіта (Інформатика)
Математика (Математика)
Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології)
Кібербезпека (Інформаційна безпека) 
Ступінь бакалавра на основі раніше

1.

Факультет
інформацій

них
технологій і 
математики

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

Миронюк Лілія Павлівна -  кандидат фізико- 
математичних наук, доцент кафедри вищої 
математики та інформатики.
Ярощук Ольга Сергіївна -  лаборант кафедри 
комп'ютерних наук та кібербезпеки.

здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта. 
Математика)
Середня освіта(Середня освіта. 
Інформатика)
Математика (Математика)
Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та

*



інформаційні технології)

2.

Навчально- 
науковий 
фізико- 

технологіч- 
ний інститут

Ступінь бакалавр
Середня освіта (Середня освіта. Фізика) 
Фізика та астрономія (Фізика та 
астрономія)
Прикладна фізика та наноматеріали 
(Прикладна фізика та наноматеріали) 
Ступінь магістра на основі раніше Скіпальський Микола Іванович -  аспірант 

навчально-наукового фізико-технологічного 
інституту.здобутого ступеня бакалавра

Середня освіта (Середня освіта. Фізика) 
Фізика та астрономія (Фізика та 
астрономія)
Прикладна фізика та наноматеріали 
(Прикладна фізика та наноматеріали)

Ступінь бакалавр
Середня освіта (Середня освіта. Хімія) 
Екологія (Екологія)
Хімія (Хімія)
Хімічні технології та інженерія (Хімічні 
технології та інженерія)
Ступінь магістра
Фармація, промислова фармація
(Фармація)
Ступінь бакалавра на основі раніше

3.
Факультет 

хімії, екології 
та фармації

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

Мазуренко Ірина Віталіївна -  старший 
лаборант кафедри органічної хімії та фармації.

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

Факультет

Ступінь бакалавр
Середня освіта ( Середня освіта. Біологія, 
природознавство, здоров’я людини) 
Середня освіта (Середня освіта.
Природничі науки)
Біологія (Біологія)
Біологія (Лабораторна діагностика)
Лісове господарство 
(Лісове господарство)
Ступінь бакалавра на основі раніше

Мешко Анна Олександрівна- старший 
лаборант кафедри фізіології людини і тварин.

4.
біології та 
лісового 

господарства

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

Коваленко Оксана Миколаївна -  старший 
лаборант кафедри зоології.
Решетило Ольга Сергіївна — старший 
лаборант кафедри лісового та садоЬо- 
паркового господарства.

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

*



Біологія (Біологія)
Лісове господарство (Лісове господарство)

5.

Навчально-
науковий
медичний
інститут

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

Гузюк Андріана Андріївна -  старший 
лаборант кафедри анатомії людини.
Гайволя Руслан Юрійович -  асистент 
кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

Ступінь бакалавр
Середня освіта (Середня освіта. Географія. 
Економіка)
Науки про Землю (Гідрологія)
Географія (Географія)
Готельно-ресторанна справа (Готельно- 
ресторанна справа)
Туризм (Туризм)
Геодезія та землеустрій (Геодезія та 
землеустрій)
Ступінь бакалавра на основі раніше

6.
Г еографічний 

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

Голод Олена Миколаївна -  старший 
лаборант кафедри туризму та готельного 
господарства.
Новосад Оксана Володимирівна -  кандидат 
економічних наук, асистент кафедри 
економічної та соціальної географії.

здобутого ступеня бакалавра .
Середня освіта (Середня освіта (Географія. 
Економіка))
Г еографія (Г еографія)
Науки про Землю (Гідрологія)
Геодезія та землеустрій (Геодезія та 
землеустрій)
Готельно-ресторанна справа (Готельно- 
ресторанна справа)
Туризм (Туризм)

Юридичний
факультет

Ступінь магістр
Право
Ступінь бакалавр на основі раніше

Ширшикова Руслана Миколаївна -
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін.
Мациборвська Олена Манолівна -  лаборант 
кафедри цивільно-правових відносин.

7. здобутих ОКР молодшого спеціаліста
Право
Ступінь бакалавр
Право

Кондратішина Вікторія Вікторівна -
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального права і процесу.
Крисюк Юрій Петрович -  кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри теорії 'та 
історії держави і права.

8.
Факультет 

економіки та 
управління

Ступінь бакалавр
Економіка (Аналітична економіка)
Облік і оподаткування (Облік і 
оподаткування)
Фінанси, банківська справа та страхування 
( Фінанси і кредит)
Менеджмент (Менеджмент) 
Підприємництво, торгівля та біржова

Ющишина Лариса Олексіївна -  кандидат 
економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту та адміністрування.
Івашко Олена Анатоліївна -  кандидат 
економічних наук, доцент кафедри фінансів. 
Колосок Андрій Мирославович -  кандидат 
економічних наук, доцент кафедри економіки 
та природокористування.



діяльність (Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність)
Маркетинг (Маркетинг)
Ступінь бакалавра на основі раніше
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)

9.
Факультет 

психології та 
соціології

Ступінь бакалавр
Психологія (Психологія)
Психологія (Практична психологія) 
Соціологія (Соціальний аналіз. 
Консалтинг. Управління)
Ступінь бакалавра на основі раніше

Фенина Оксана Ярославівна -  кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри 
практичної та клінічної психології.
Дмитріюк Наталія Степанівна -  кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри 
педагогічної та вікової психології.

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))

10.

Факультет
історії,

політології та 
національної 

безпеки

Ступінь бакалавр
Середня освіта (Середня освіта. Історія, 
правознавство)
Музеєзнавство, пам’яткознав.ство 
(Музейний менеджмент, культурний 
туризм)
Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа (Документаційне забезпечення 
управління та інформаційно-аналітична 
діяльність)
Історія та археологія (Історія, європеїстика, 
археологія)
Політологія (Політологія та державне 
упрпавління)
Державна безпека 
(Державна безпека)
Ступінь бакалавра на основі раніше

Рудянин Іван Петрович -  доцент кафедри 
історії України та археології.
Кучинко Зоряна Михайлівна -  старший 
лаборант кафедри історії України та 
археології.
Байрак Сергій Олександрович -  доцент 
кафедри політології, управління та державшої 
безпеки.
Пасічник Юлія Миколаївна -  старший 
лаборант кафедри всесвітньої історії та 
філософії.

*
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)_____________________

11.

Факультет 
фізичної 

культури, 
спорту та 
здоров’я

Ступінь бакалавр
Середня освіта
(Середня освіта. Фізична культура)
Фізична культура і спорт 
(Фізична культура і спорт)
Ступінь бакалавра на основі раніше 
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) __________________

Іваніцький Роман Богданович -  старший 
викладач, кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту.
Гнітецька Тетяна Володимирівна -  доцент, 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту.

12.

Факультет
іноземної
філології

Ступінь бакалавр
Середня освіта (Середня освіта. Англійська 
мова)
Середня освіта (середня освіта. Німецька 
мова)
Філологія (Прикладна лінгвістика. 
Переклад і комп’ютерна лінгвістика) 
Філологія (Мова і література (німецька) 
Переклад)
Філологія (Мова і література (французька) 
Переклад)
Філологія (Мова і література (англійська) 
Переклад)
Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта (Середня освіта. Англійська 
мова)
Ступінь магістра на основі раніше 
здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта. Англійська 
мова)
Філологія (Мова і література (англійська). 
Переклад)
Філологія (Мова і література (німецька).

Мартинюк Оксана Миколаївна -  кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри 
романських мов та інтерлінгвістики.
Козак Світлана Володимирівна -  кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри німецької 
філології.
Зимбачевська Катерина Вікторівна -
старший лаборант кафедри практики 
англійської мови.
Гордун Світлана Миколаївна -  асистент 
кафедри іноземних мов гуманітарних 
спеціальностей.



Переклад)
Філологія (Мова і література (французька). 
Переклад)
Філологія (Прикладна лінгвістика. 
Переклад і комп’ютерна лінгвістика)

13.

Факультет 
педагогічної 

освіти та 
соціальної 

роботи

Ступінь бакалавр
Початкова освіта (Початкова освіта) 
Дошкільна освіта (Дошкільна освіта) 
Соціальна робота (Соціальна педагогіка, 
соціально-виховна робота)
Спеціальна освіта (Корекційна . 
психопедагогіка та логопедія)
Соціальне забезпечення (Соціальне 
забезпечення)
Ступінь бакалавра на основі раніше

Смолюк Світлана Володимирівна -
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки та дошкільної освіти. 
Остапйовська Тетяна Петрівна -  кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики початкової освіти.
Мацюк Зоряна Сергіївна -  кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
спеціальної та інклюзивної освіти.
Петрук Вікторія Віталіївна -  кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
роботи та педагогіки вищої школи.

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
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))

14.
Факультет 
культури і 
мистецтв

Ступінь бакалавр
Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація (Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, ” 
реставрація)
Хореографія (Хореографія)
Музичне мистецтво (Музичне мистецтво) 
Культурологія (Культурологія)
Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста 
Музичне мистецтво (Музичне мистецтво) 
Ступінь магістра
Музичне мистецтво (Музичне мистецтво) 
Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація (Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація)
Ступінь магістра
Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація (Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація)
Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Хореографія (Хореографія)
Ступінь магістра 
Культурологія (Культурологія)
Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста 
Культурологія (Культурологія)

Федурцо Надія Владиславівна -  старший 
лаборант кафедри хореографії.
Тананайко Людмила Іванівна -  технік 
кафедри образотворчого мистецтва та 
дизайну.

15.
Факультет

міжнародних
відносин

Ступінь бакалавра
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії

Вознюк Євгенія Василівна -  доцент кафедри 
міжнародних відносин і регіональних студій. 
Продоус Алла Олександрівна -  старший



І

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

лаборант кафедри іноземних мов та перекладу. 
Панас Вікторія Володимирівна -  старший 
лаборант кафедри міжнародних економічних 
відносин та управління проектами.

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)

16.
Факультет 
філології та 

журналістики

Ступінь бакалавр
Середня освіта (Середня освіта. Польська 
мова)
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 
міжкультурна комунікація)
Ступінь бакалавра на основі раніше

Сірук Вікторія Григорівна -  кандидат 
філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
української літератури.
Грицевич Юрій Васильович -старший 
викладач кафедри історії та культури 
української мови.
Касянчук Наталія Миколаївна -  асистент 
кафедри полоністики і перекладу.

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

17.
Іноземці та 
особи без 

громадянства
Всі спеціальності Татушко Ірина Миколаївна -  координатор 

міжнародних студентів та викладачів.



Навчально-
науковий Чепелюк Наталія Олександрівна -  методист

18. інститут Всі спеціальності навчально-наукового інституту неперервної
неперервної освіти.

О С В ІТ И

§2
Контроль за підготовкою програмного забезпечення та комп’ютерної техніки 

покласти на заступника відповідального секретаря приймальної комісії Роспопу 
Миколу Івановича.

§3
Проректору з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного 

забезпечення Федонюку Анатолію Ананійовичу до ЗО червня 2021 року підготувати 
приміщення у головному корпусі (проспект Волі, буд. 13) для роботи технічної 
комісії, обладнати приміщення меблями, сейфами (для кожного технічного 
секретаря).

§ 4
Відповідальному секретарю приймальної комісії Дикому Олегу Юрійовичу в 

другій декаді червня 2021 року провести інструктаж технічним секретарям з метою 
вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України та 
Волинського національного університету імені Лесі Українки щодо вступної 
кампанії, а також організувати навчання технічних секретарів з документами 
вступників із використанням комп’ютерної техніки. Після завершення навчання, до 
01 липня 2021 року, прийняти в технічних секретарів залік з комісією у складі:

1. Громик Юрій Васильович -  заступник голови приймальної комісії;
2. Дикий Олег Юрійович -  член комісії, відповідальний секретар приймальної 

комісії;
3. Слащук Андрій Миколайович -  член комісії, заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії;
4. Билиця Ігор Олегович -  член комісії, заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії;
5. Качковська Леся Ростиславівна -  член комісії, заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії;
6. Здіховська Тетяна Вікторівна -  член комісії, заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії;
7. Волошин Володимир Ульянович -  член комісії, заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії;
8. Роспопа Микола Іванович -  член комісії, заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії, уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляну електронних заяв;

9. Суліма Наталія Сергіївна -  член комісії, старший технічний секретар 
приймальної комісії;

10. Сасовська Ольга Володимирівна -  член комісії, заступник старшого 
технічного секретаря приймальної комісії.

П.Джурак Людмила Миколаївна -  член комісії, заступник старшого 
технічного секретаря приймальної комісії.



Контроль за виконанням наказу покласти на 
приймальної комісії Дикого Олега Юрійовича.

§5

і
*

Олег Дикий 
0990000804

відповідального секретаря

Анатолій ЦЬОСЬ


