
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

НАКАЗ 

 

23 лютого 2022 року                       м. Луцьк          № 5 ПК 

Про склад предметних комісій 

для здобуття ступеня доктора  

філософії (PhD) 

 

На виконання п. 3 розділу І Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

№ 1085 від 15.10.2015 року, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2022 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 

від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

від 26 листопада 2021 року №1542/37164, Правил прийому до Волинського 

національного університету імені Лесі Українки в 2022 році (затверджених 

рішенням вченої ради ВНУ імені Лесі Українки від 28 грудня 2021 року, протокол 

№ 13) та відповідно до Положення про приймальну коісію Волинського 

національного університету імені Лесі Українки (затвердженого рішенням вченої 

ради ВНУ імені Лесі Українки від 28 січня 2022 року, протокол № 1), Положення 

про предметну комісію ВНУ імені Лесі Українки (затвердженого рішенням вченої 

ради ВНУ імені Лесі Українки від 28 січня 2022 року, протокол № 1), 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад предметних комісій для організації та проведення 

вступних іспитів у складі: 

 
Склад предметних комісій 

при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) 

 

Спеціальність Освітньо-наукові програми, Склад 

011 Освітні, педагогічні 

науки 
Освітні, педагогічні науки 

Пріма Раїса Миколаївна ‒ голова 

комісії, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри теорії і методики 

початкової освіти  

Десятник Катерина Володимирівна ‒ 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики початкової 

освіти  

Мельник Ірина Миколаївна ‒ кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки та дошкільної освіти 



014 Середня освіта 

(фізична культура) 

Теорія та методика навчання 

фізичної культури 

Бєлікова Наталія Олександрівна ‒ 

голова комісії, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри теорії фізичного 

виховання та рекреації 

Деделюк Ніна Автономівна – кандидат 

наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри теорії фізичного 

виховання та рекреації 

Томащук Олена Григорівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

фізичного виховання та рекреації 

017 Фізична культура і 

спорт 

Фізична активність різних груп 

населення 

Альошина Алла Іванівна ‒ голова 

комісії, доктор наук з фізичного 

виховання та спорту, професор, завідувач 

кафедри теорії спорту та фізичної 

культури 

Індика Світлана Ярославівна ‒ 

кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, завідувач кафедри 

фітнесу та цикічних видів спорту 

Романюк Віктор Петрович ‒ кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри фітнесу та цикічних 

видів спорту 

034 Культурологія 
Культурологія  

 

Головей Вікторія Юріївна ‒ голова 

комісії, доктор філософських наук, 

професор кафедри культурології 

Охманюк Віталій Федорович ‒ 

кандидат мистецтвознавства, Заслужений 

діяч мистецтв України, декан факультету 

культури і мистецтв, професор кафедри 

музично-практичної та виконавської 

підготовки  

Столярчук Наталя Миколаївна ‒ 

кандидат філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри культурології  

035 Філологія 
Поліпарадигмальність 

іншомовних дискурсів 

Макарук Лариса Леонідівна ‒ голова 

комісії, доктор філологічних наук, 

професор, декан факультету іноземної 

філології 

Станіслав Ольга Вадимівна ‒ доктор 

філологічних наук, професор, доцент 

кафедри романської філології 
Лисецька Наталія Григорівна ‒ 

кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри німецької філології 

Біднюк Алла Вікторівна ‒ кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри 

природничо-математичних спеціальностей 

Ущина Валентина Антонівна ‒ доктор 

філологічних наук, професор кафедри 

практики англійської мови 

Біскуб Ірина Павлівна ‒ доктор 

філологічних наук, пофесор, завідувач 

кафедри прикладної лінгвістики 
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Коляда Еліна Калениківна ‒ кандидат 

філологічних наук, професор кафедри 

практики англійської мови 

035 Філологія 

 

Мова, література і фольклор 

пограниччя 

Моклиця Марія Василівна ‒ голова 

комісії, доктор філологічних наук, 

професор кафедри теорії літератури та 

зарубіжної літератури  

Давидюк Віктор Феодосійович ‒ доктор 

філологічних наук, професор кафедри 

української літератури 

Громик Юрій Васильович ‒ кандидат 

філологічних наук, професор, проректор 

з навчальної роботи та рекрутації 

051 Економіка 
Економіка сталого розвитку 

 

Павліха Наталія Володимирівна ‒ 

голова комісії, доктор економічних наук, 

професор кафедри міжнародних 

економічних відносин та управління 

проектами 

Цимбалюк Ірина Олександрівна ‒ 

доктор економічних наук, доцент 

кафедри підприємництва і маркетингу 

Хомюк Наталія Сергіївна ‒ доктор 

економічних наук, доцент кафедри 

підприємницва та маркетингу 

053 Психологія 
Психологія особистості: генеза, 

здоров’я, безпека 

Лазорко Ольга Валеріївна ‒ голова 

комісії, доктор психологічних наук, 

професор кафедри загальної та клінічної 

психології  

Мушкевич Мирослава Іванівна ‒ 

доктор психологічних наук, професор 

кафедри практичної психології та 

психодіагностики  

Вірна Жанна Петрівна ‒ доктор 

психологічних наук, професор кафедри 

педагогічної та вікової психології 

102 Хімія 

Синтез та дослідження 

властивостей неорганічних та 

органічних речовин 

 

Олексеюк Іван Дмитрович ‒ голова 

комісії, доктор хімічних наук, професор, 

завідувач кафедри хімії та технологій 

Іващенко Інна Алімівна ‒ кандидат 

хімічних наук, професор кафедри хімії та 

технологій 

Сливка Наталія Юріївна ‒ кандидат 

хімічних наук, доцент, завідувач кафедри 

органічної хімії та фармації 

103 Науки про Землю Науки про Землю 

Фесюк Василь Олександрович ‒ голова 

комісії, доктор географічних наук, 

професор, завідувач кафедри фізичної 

географії 

Барський Юрій Миколайович ‒ доктор 

економічних наук, професор 

Ільїн Леонід Володимирович ‒ доктор 

географічних наук, професор, завідувач 

кафедри туризму та готельного 

господарства 



104 Фізика та 

астрономія 

Теоретична та 

експериментальна фізика 

конденсованих середовищ 

 

Мартинюк Олександр Семенович ‒ 

голова комісії, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри 

експериментальної фізики, 

інформаційних та освітніх технологій 

Сахнюк Василь Євгенович ‒ кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, 

завідувач кафедри теоретичної та 

комп’ютерної фізики імені 

А. В. Свідзинського 

Галян Володимир Володимирович ‒ 

доктор фізико-математичних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

експериментальної фізики, 

інформаційних та освітніх технологій 

014 Середня освіта 

(фізика) 

Сучасні освітні технології у 

процесі навчання фізика 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Геопросторове моделювання, 

моніторинг земель та 

управління територіями 

Уль Анна Володимирівна ‒ голова 

комісії, доктор технічних наук, завідувач 

кафеди геодезії, землевпорядкування та 

кадастру 

Мельник Олександр Валентинович ‒ 

доктор технічних наук, доцент кафеди 

геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Волошин Володимир Ульянович ‒ 

кандидат технічних наук, доцент кафедри 

геодезії, землевпорядкування та кадастру 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини 

та стратегічні комунікації  

України та ЄС 

 

Карпчук Наталія Петрівна ‒ голова 

комісії, доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу 

Вознюк Євгенія Василівна ‒ кандидат 

політичних наук, доцент кафедри 

міжнародних вдносин і регіональних 

студій 

Кулик Сергій Михайлович ‒ кандидат 

політичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і регіональних 

студій 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія Андрійчук Ольга Ярославівна ‒ голова 

комісії, доктор наук з фізичного 

виховання та спорту, професор кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії 

Ульяницька Наталія Ярославівна ‒ 

кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії 

Усова Оксана Василівна ‒ кандидат 

біологічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії 

113 Прикладна 

математика 

Прикладна математика Мекуш Оксана Григорівна ‒ голова 

комісії, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри математичного 

аналізу та статистики  

Харкевич Юрій Іліодорович ‒ кандидат 

фізико-математичних наук, професор 

111 Математика 

Наближення класів 

періодичних функцій 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


кафедри теорії функцій та методики 

навчання математики 

Яцюк Світлана Миколаївна ‒ кандидат 

педагогічних наук, доцент, декан 

091 Біологія 

Біологія організмів та 

надорганізмових систем 

Журавльов Олександр Анатолійович ‒ 

голова комісії, кандидат 

сільськогосподарських наук, декан, 

доцент кафедри фізіології людини і 

тварин  

Фіщук Оксана Сергіївна ‒ доктор 

біологічних наук, доцент кафедри 

ботаніки і методики викладання 

природничих наук 

Козачук Наталія Олександрівна ‒ 

доктор біологічних наук, професор 

кафедри фізіології людини і тварин 

051 Економіка 
Економіка галузевих ринків 

 

Павлова Олена Миколаївна ‒ голова 

комісії, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки 

та природокористування 

Єлісєєва Людмила Володимирівна ‒ 

доктор економічних наук, професор 

кафедри економіки та 

природокористування 

Сур’як Алла Володимирівна ‒ кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

економіки та природокористування 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит 

 

Садовська Ірина Борисівна ‒ голова 

комісії, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування 

Мельник Катерина Петрівна ‒ доктор 

економічних наук, доцент, професор 

кафедри обліку і оподаткування 

Кулинич Мирослава Богданівна ‒ 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і оподаткування 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Фінанси і кредит 

 

Стащук Олена Володимирівна ‒ голова 

комісії, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів 

Карлін Микола Іванович ‒ доктор 

економічних наук, професор кафедри 

фінансів 

Проць Наталія Василівна ‒ кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

фінансів 

073 Менеджмент 

Менеджмент організацій та 

видів діяльності 

 

Рейкін Віталій Самсонович ‒ голова 

комісії, доктор економічних наук, 

професор кафедри менеджменту та 

адміністрування  

Черчик Лариса Миколаївна ‒ доктор 

економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту та 

адміністрування 



Левицький Віктор Володимирович ‒ 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту та 

адміністрування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка та управління 

підприємствами 

Павлов Костянтин Володимирович ‒ 

голова комісії, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

підприємництва і маркетингу 

Бортнік Світлана Миколаївна ‒ 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри підприємництва і маркетингу 

Шостак Людмила Василівна ‒ кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

підприємництва і маркетингу 

032 Історія та 

археологія 

Історія та археологія 

 

Стрільчук Людмила Василівна ‒ 

голова комісії, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри всесвітньої 

історії 

Баран Володимир Кіндратович ‒ 

доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України та 

археології 

Разиграєв Олег Володимирович ‒ 

кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії 

 

052 Політологія 

 

Інституційні зміни процесів 

демократичної трансформації в 

Україні 

 

Бортніков Валерій Іванович ‒ голова 

комісії, доктор політичних наук, 

професор кафедри політології та 

публічного управління 

Ярош Оксана Богданівна ‒ доктор 

політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології та публічного 

управління 

Бусленко Василь Володимирович ‒ 
доктор політичних наук, доцент кафедри 

політології та публічного управління 

031 Релігієзавство 

 

Теоретичне релігієзнавство, 

релігійні інститути та процеси 

Борейко Юрій Григорович ‒ голова 

комісії, доктор філософських наук, 

професор кафедри політології та 

публічного управління 

Гудзенко Олена Георгіївна ‒ кандидат 

філософських наук, доцент кафедри 

політології та публічного управління 

Семенов Андрій Миколайович ‒ 

кандидат філософських наук, доцент 

кафедри політології та публічного 

управління 

033 Філософія 
Соціально-філософська 

антропологія 

Ємельянова Юлія Павлівна ‒ голова 

комісії, доктор філософських наук, 

професор кафедри політології та 

публічного управління 

Семенов Андрій Миколайович ‒ 

кандидат філософських наук, доцент 



кафедри політології та публічного 

управління 

Борейко Юрій Григорович ‒ доктор 

філософських наук, професор кафедри 

політології та публічного управління  

081 Право Право 

Духневич Андрій Вікторович ‒ голова 

комісії, доктор юридичних наук, 

професор кафедри цивільно-правових 

дисциплін 

Яцишин Михайло Михайлович ‒ 

доктор юридичних наук, професор 

кафедри теорії та історії держави і права 

Фідря Юлія Олександрівна ‒ кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального права і процесу 

Книш Сергій ‒ доктор юридичних наук, 

завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та міжнародного права 

231 Соціальна робота Соціальна робота 

Чернета Світлана Юріївна ‒ голова 

комісії, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи 

Лякішева Анна Володимирівна ‒ 

доктор педагогічних наук, професор 

кафедри соціальної роботи та педагогіки 

вищої школи 

Мартинюк Тетяна Анатоліївна ‒ 

доктор педагогічних наук, професор 

кафедри соціальної роботи та педагогіки 

вищої школи 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального 

секретаря приймальної комісії Дикого Олега Юрійовича. 

 

 

Ректор                            Анатолій ЦЬОСЬ 
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