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Про склад фахових атестаційних 
комісій факультетів / інститутів

На виконання п. З розділу 1 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)

і
Н А К А З У Ю :

§1
Затвердити склад фахових атестаційних комісій з метою формування 

екзаменаційних матеріалів для проведення фахових випробувань для вступу на 
навчання на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційних рівня) 
молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра у складі:

№
з/п

Факультет Спеціальність 
(Освітня програма) Члени комісії

1 2 3 4

1.

Навчально- 
науковий 
фізико- 

технологіч- 
ний інститут

Ступінь магістра на основі раніше Мирончук Галина Леонідівна -  голова 
комісії, доктор фізико-математичних 
наук, доцент, директор навчально- 
наукового фізико-технологічного 
інституту.
Муляр Вадим Петрович, кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри експериментальної фізики, 
інформаційних та освітніх технологій. 
Новосад Олексій Володимирович, 
кандидат фізико- математичних наук, 
доцент, 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)



2.

Факультет
інформацій

них
технологій і 
математики

Ступінь бакалавра на основі раніше
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)

Яцюк Світлана Миколаївна -  голова 
комісії, кандидат педагогічних наук, 
декан факультету інформаційних 
технологій фізики і математики.
Собчук Оксана Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної математики та методики 
навчання інформатики. 
Федуник-Яремчук Оксана
Володимирівна, доцент кафедри 
математичного аналізу та статистики. 
Сачук Юрій Володимирович, старший 
викладач кафедри комп’ютерних наук та 
кібербезпеки.

і*
І

3 .

Факультет
хімії,

екології та 
фармації

Ступінь бакалавра на основі раніше 
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 
здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта. Хімія) 
Екологія (Екологія)
Хімія (Хімія)
Хімічні технології та інженерія (Хімічні 
технології та інженерія)

Марушко Лариса Петрівна -  голова 
комісії, кандидат хімічних наук, доцент, 
декан факультету хімії, екології та 
фармації.
Строк Оксана Марянівна, кандидат 
хімічних наук, доцент, доцент кафедри 
хімії та технології.
Савчук Тетяна Іванівна, кандидат 
хімічних наук, доцент, доцент кафедри 
хімії та технології.
Сметаніна Катерина Іванівна,
кандидат фармацевтичних наук, доцент, 
доцент кафедри органічної хімії та 
фармації.
Лавринюк Зоряна Володимирівна,
кандидат хімічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища.



4.

Факультет 
біології та 
лісового 

господар
ства

Ступінь бакалавра на основі раніше

Журавльов Олександр Анатолійович
-  голова комісії, кандидат біологічних 
наук, доцент, декан факультету біології 
та лісового господарства.
Вол гін Сергій Олександрович, доктор 
біологічних наук, професор, професор 
кафедри ботаніки.
Зінченко Олександр Павлович,
кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології.

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
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 магістра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Медицина
(Медицина)
Фізична терапія, ерготерпія (Фізична 
терапія, ерготерпія)

Поручинський Андрій Іванович -
директор навчально-наукового 
медичного інституту.
Шварц Людмила Олексіївна, кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри 
анатомії людини.
Сітовський Андрій Миколайович,
кандидат наук з фізичного виховання,



доцент кафедри фізичної терапії, 
ерготерапії.

6.

Г еографіч- 
ний

факультет

Ступінь бакалавра на основі раніше Барський Юрій Миколайович -  
голова комісії, доктор економічних 
наук, професор, декан географічного 
факультету.
Полянський Сергій Володимирович,
кандидат географічних наук, доцент, 
доцент кафедри фізичної географії. 
Бенедюк Валентина Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри економічної та 
соціальної географії.

Лисюк Тетяна Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри туризму та готельного 
господарства.
Терещук Оксана Степанівна, кандидат 
географічних наук, доцент, доцент 
кафедри туризму та готельного 
господарства.
Радзій Володимир Феофілович,
кандидат географічних наук,доцент, 
доцент кафедри геодезії, 
землевпорядкування та кадастру. 
Мельник Олександр Валентинович, 
кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри геодезії, землевпорядкування та 
кадастру.

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

Ступінь магістра на основі раніше
здобутого ступеня бакалавра
Середня освіта (Середня освіта (Географія. 
Економіка))
Географія (Географія)
Науки про Землю (Гідрологія)
Геодезія та землеустрій (Геодезія та 
землеустрій)
Г отельно-ресторанна справа (Г отельно- 
ресторанна справа)
Туризм (Туризм)

7. Юридичний
факультет

Ступінь бакалавра на основі раніше

Демчук Антон Михайлович -  голова 
комісії, кандидат юридичних наук, 
доцент, виконуючий обов’язки декана. 
Фідря Юлія Олександрівна, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального права і процесу.
Гусак Андрій Петрович, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального права і прорцесу. 
Юхимюк Ольга Михайлівна, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри теорії 
держави і права.

»

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Право
(Право)



Факультет 
економіки та 
управління

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)

Коленда Наталія Вікторівна -  голова 
комісії, кандидлат економічних наук, 
декан факультету економіки та 
управління.
Стащук Олена Володимирівна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів.
Черчик Лариса Миколаївна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту та
адміністрування.
Павлова Олена Миколаївна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри аналітичної економіки та 
природокористування.
Павлов Костянтин Володимирович, 
доктор економічних наук, завідувач 
кафедри підприємства і маркетингу. 
Садовська Ірина Борисівна, доктор 
економічних наук, завідувач кафедри 
обліку і оподаткування.

Факультет 
психології та 

соціології

Ступінь бакалавра на основі раніше 
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))

Дучимінська Тамара Іванівна -  
голова комісії, кандидат психологічних 
наук, доцент, декан факультету 
психології та соціології.
Гошовська Дарія Тарасівна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри 
педагогічної та вікової психології. 
Кульчицька Анна Валеріївна, 
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри педагогічної та вікової 
психології.
Федотова Тетяна Володимирівна,
кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальної і соціальної 
психології та соціології.

10.

Факультет
історії,

політології
та

національної
безпеки

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)

Ярош Ярослав Богданович -  голова 
комісії, кандидат політичних наук, 
доцент, декан факультету історії, 
політології та національної безпеки. 
Каліщук Оксана Миколаївна, доктор 
історичних наук, доцент, професор 
кафедри археології, давньої та 
середньовічної історії України.
Чибирак Світлана Вікторівна, 
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства 
та інформаційно-аналітичної діяльності



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
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)

Шуляк Антоніна Миколаївна -  голова 
комісії, декан факультету міжнародних 
відносин.
Коцан Наталія Несторівна, доктор 
географічних наук, професор кафедри 
міжнародних відносин і регіональних 
студій.
Бояр Андрій Олексійович, доктор 
економічних наук, професор, професор 
кафедри міжнародних економічних 
відносин та управління проектами. 
Романюк Наталія Іванівна, кандидат 
географічних наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин і регіональних 
студій факультету міжнародних 
відносин.

12.

Факультет 
філології та 
журналісти

ки

Ступінь бакалавра на основі раніше 
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)

Лавринович Лілія Богданівна -  голова 
комісії, кандидат філологічних наук, 
доцент, декан факультету філології та 
журналістики.
Кошелюк Олена Василівна, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри 
соціальних комунікацій.
Вишневська Оксана Антонівна,
кандидат філологічцих наук, доцент, 
доцент кафедри слов'янської філології.



Філологія (Українська мова та література. 
Світова література)
Філологія (Мова та література (польська). 
Переклад)
Журналістика (Журналістика і соціальні 
комунікації)

Ступінь бакалавра на основі раніше

Пантік Василь Васильович -  голова 
комісії, кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, доцент, декан 
факультету фізичної культури, спорту та 
здоров’я.
Мудрик Жанна Станіславівна,
кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, доцент, доцент кафедри теорії 
спорту та фізичної культури.
Ващук Людмила Миколаївна, 
кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, доцент кафедри фізичного 
виховання та рекреації.

13.

Факультет 
фізичної 
культури, 
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)

І,
І"

Ступінь бакалавра на основі раніше

Макарук Лариса Леонідівна -  голова 
комісії, кандидат філологічних наук, 
доцент, декан факультету іноземної 
філології.
Ущина Валентина Антонрівна, доктор 
філологічних наук, професор кафедри 
англійської філології.
Лисецька Наталія Г ригорівна, 
кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри німецької філології.
Станіслав Ольга Вадимівна, доктор 
філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри романських мов та 
інтерлінгвістики.
Біскуб Ірина Павлівна, доктор 
філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри романських мов та 
інтерлінгвістики.

здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Середня освіта (Середня освіта. Англійська 
мова)

Ступінь магістра на основі раніше

14.
Факультет
іноземної
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)

15.

Факультет 
педагогічної 

освіти та 
соціальної 

роботи

Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Дошкільна освіта (Дошкільна освіта) 
Початкова освіта (Початкова освіта) 
Спеціальна освіта (Корекційна

Антонюк Володимир Зіновійович,
голова комісії, кандидат педагогічних 
наук, декан факультету педагогічної 
освіти та соціальної роботи.

психопедагогіка (олігофренопедагогіка)) 
Соціальна робота (Соціальна робота)

Ступінь магістра на основі раніше 
здобутого ступеня бакалавра

Мельник Ірина Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти.
Десятник Катерина Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент



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

кафедри теорії і методики початкової 
освіти.
Мартинюк Тетяна Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної роботи та педагогіки 
вищої школи. .
Бичук Ірина Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи та педагогіки вищої 
школи.
Сергеева Валентина Федорівна,
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри спеціальної та інклюзивної 
освіти.
Белкіна-Коввальчук Олена Віталіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної роботи та педагогіки 
вищої школи. ______________

16.
Факультет 
культури і 
мистецтв

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, 
мистецтво, реставрація 
мистецтво, декоративне
реставрація)
Ступінь магістра 
Образотворче мистецтво, 
мистецтво, реставрація 
мистецтво, декоративне
реставрація)

декоративне
(Образотворче

мистецтво,

декоративне
(Образотворче

мистецтво,

Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Хореографія (Хореографія)

Охманюк Віталій Федорович -  голова 
комісії, кандидат мистецтвознавства, 
доцент, декан факультету культури і 
мистецтв.
Зарицький Андрій Олександрович,
заслужений артист України, доцент 
кафедри історії, теорії мистецтв та 
виконавства.
Мойсіюк Василь Васильович,
заслужений діяч мистецтв України, 
голова предметно-циклової комісії 
хорового диригування Волинського 
фахового коледжу культури і мистецтв 
імені І. Стравінського.
Дуда Світлана Леонідівна
концертмейстер кафедри музично- 
практичної підготовки.

Берлач Олександр Павлович,кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва та дизайну. 
Каленюк Ольга Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва та 
дизайну.
Тарасюк Іван Іванович, кандидат 
архітектури, старший викладач кафедри 
образотворчого мистецтва та дизайну.

Кашевський Олександр Васильович,
старший викладач кафедри хореографії 
-голова комісії
Замлинний * Володимир
Святославович, заслужений діяч 
мистецтв України, головний
балетмейстер Волинського академічного



Ступінь магістра
Культурологія (Культурологія)
Ступінь бакалавра на основі раніше 
здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Культурологія (Культурологія)

обласного українського музичного-
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
Котова Світлана Віталіївна, вчитель 
хореографії ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 м. 
Луцька.
Гоч Аліна Олегівна, акомпаніатор 
кафедри хореографія.
Мазка Андрій Сергійович,
акомпаніатор кафедри хореографія.

Головей Вікторія Юріївна, доктор 
філософських наук, професор, професор 
кафедри культурології.
Сохацька Оксана Анастасіївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри культурології.
Шостак Віктор Михайлович, кандидат 
історичних наук, доцент, доцент кафедри 
культурології.

§2
Головам фахових атестаційних комісій з метою забезпечення процедури 

вступних іспитів підготувати програми вступних випробувань, тестові завдання 
та подати їх в приймальну комісію в електронному варіанті та паперовому 
варіанті до 15 лютого 2021 року.

§ -3
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної 

роботи та рекрутації, заступника голови приймальної комісії Громика Юрія 
Васильовича.

Олег Дикий 
0990000804


