
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

НАКАЗ

« 2022 р . м. Луцьк № /(0 -  < У ^//С

Про склад комісії для 
розгляду мотиваційних листів

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 Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році, 
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 
392 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 02 травня 2022 року № 400) та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 03 травня 2022 року № 487/3782

НАКАЗУЮ:
§1

Затвердити склад комісій для розгляду мотиваційних листів вступників:

№
з/
п

Ф акультет/
інститут

Код, спеціальність 
(спеціалізація /предметна 

спеціальність),
Члени комісії

1 Географічний
факультет

014 Середня освіта 
(014.07 Географія)

103 Науки про Землю
106 Географія
193 Геодезія та землеустрій
241 Готельно-ресторанна 

справа
242 Туризм

Барський Ю рій Миколайович -
голова комісії, доктор економічних 
наук, професор
Безсмертник Тарас Петрович -
кандидат географічних наук, старший 
викладач кафедри туризму та 
готельного господарства 
Погребський Тарас Георгійович -  
кандидат географічних наук, доцент 
кафедри економічної та соціальної 
географії
Ткачук Надія М ихайлівна-
кандидат педагогічних наук, доцент, 
кафедри економічної та соціальної 
географії
Уль Анна Володимирівна -  доктор 
технічних наук, професор кафедри 
геодезії, землевпорядкування та 
кадастру
Фесюк Василь Олександрович -
доктор географічних наук, професор 
кафедри фізичної географії



№
з/
п

Ф акультет/
інститут

Код, спеціальність 
(спеціалізація /предметна 

спеціальність),
Члени комісії

Чижевська Лариса Т арасівна-
кандидат географічних наук, доцент 
кафедри фізичної географії

2

Ф акультет 
біології та 
лісового 

господарства

014 Середня освіта 
(014.05. Біологія та 
здоров’я людини) 

014Середня освіта
(014.15. Природничі 
науки)

091 Біологія
205 Лісове господарство

Ж уравльов Олександр 
Анатолійович -  голова комісії, 
кандидат біологічних наук, доцент 
Бусленко Леся Володимирівна -
кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології
Войтюк Василь Петрович -  кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри лісового і садово-паркового 
господарства
Волгін Сергій Олександрович -
доктор біологічних наук, пофесор 
кафедри ботаніки і методики 
викладання природничих наук 
Кичилюк Олександр 
Володимирович -  кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри лісового і садово-паркового 
господарства

3
Ф акультет  

економіки та 
управління

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність

Данилюк Тетяна Іллівна -  кандидат 
економічних наук, доцент кафедри 
підприємництва і маркетингу 
Скорук Олена Володимирівна -  
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку і оподаткування 
Ю щ иш ина Лариса Олексіївна -  
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту та 
адміністрування

4
Ф акультет

іноземної
філології

014 Середня освіта
(014.021 Англійська мова 
і література)

035 Філологія
(035.041 германські мови 
та літератури (переклад 
включно), перша -  
англійська)

035 Філологія
(035.043 германські мови 
та літератури (переклад 
включно), перша 
німецька)

035 Філологія
(035.055 романські мови 
та літератури (переклад 
включно), перша -  
французька)

М акарук Лариса Леонідівна -  голова 
комісії, доктор філологічних наук, 
доцент
Біскуб Ірина Павлівна -  доктор 
філологічних наук, професор кафедри 
прикладної лінгвістики 
К оляда Еліна Калениківна -  
кандидат філологічних наук, професор, 
кафедри практики англійської мови 
Пасик Людмила Адамівна -  
кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри німецької філології 
Станіслав Ольга Вадимівна -  докор 
філологічних наук, професор кафедри 
романської філології



№
з/
п

Ф акультет/
інститут

Код, спеціальність 
(спеціалізації! /предметна 

спеціальність),
Члени комісії

035 Філологія (035.10
Прикладна лінгвістика)

5

Ф акультет 
інформаційних 

технологій і 
математики

014 Середня освіта
(014.04 Математика) 

014 Середня освіта
(014.09 Інформатика) 

111 Математика 
122 Комп’ютерні науки 
125 Кібербезпека

Яцюк Світлана М иколаївна -  голова 
комісії, кандидат педагогічних наук, 
доцент
Антонюк Богдан Петрович -
старший викладач кафедри загальної 
математики та методики навчання 
інформатики
Ройко Лариса Леонідівна -  кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної математики та методики 
навчання інформатики

6

Навчально-
науковий

фізико-
технологічний

інститут

014 Середня освіта 
(014.08 Фізика)

104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та 

наноматеріали

М ирончук Галина Леонідівна -
голова комісії, доктор фізико- 
математичних наук, професор 
Головіна Нана Анатоліївна -
кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри експериментальної 
фізики, інформаційних та освітніх 
технологій
К евш ин Андрій Григорович-
кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри експериментальної 
фізики, інформаційних та освітніх 
технологій
Ш игорін Павло П авлович -
кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри теоретичної та 
комп’ютерної фізики імені 
А. В. Свідзинського

7

Ф акультет
історії,

політології та 
національної 

безпеки

014 Середня освіта 
(014.03 Історія)

027 Музеєнавство, 
пам ’ яткознавство

032 Історія та археологія
033 Філософія 
052 Політологія 
054 Соціологія
029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 
256 Національна безпека 
281 Публічне управління та 

адміністрування

Ярош  Ярослав Богданович -  голова 
комісії, доктор політичних наук, 
доцент
Батюк Олег Володимирович —
доктор юридичних наук, професор 
кафедри державної безпеки 
Гаврилюк Світлана В італіївна-  
доктор історичних наук, професор 
кафедри музеєзнавства, 
пам’яткознавства та інформаційно- 
аналітичної діяльності 
Каліщ ук Оксана Миколаївна -  
доктор історичних наук, професор, 
кафедри історії України та археології 
Стрільчук Людмила Василівна -  
доктор історичних наук, професор 
кафедри всесвітньої історії 
Ярош  Оксана Богданівна -  доктор 
політичних наук, доцент кафедри 
політології та публічного управління



№
з/
п

Ф акультет/
інститут

Код, спеціальність 
(спеціалізація /предметна 

спеціальність),
Члени комісії

8
Ф акультет 
культури і 
мистецтв

022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 
реставрація

024 Хореографія
025 Музичне мистецтво 
034 Культурологія

Охманюк Віталій Федорович -
голова комісії, кандидат 
мистецтвознавства, професор, 
заслужений діяч мистецтв України 
Авраменко Дмитро 
Костянтинович -  кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри 
дизайну
Зарицький Андрій Олександрович -
заслужений артист України, доцент 
кафедри музично-практичної та 
виконавської підготовки 
Каленюк Ольга Миколаївна -  
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва 
Косаковська Леся Петрівна -  
кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри хореографії 
Столярчук Наталя Миколаївна -  
кандидат архітектури, доцент, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва

9
Ф акультет

міжнародних
відносин

073 Менеджмент
291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 
регіональні студії

292 Міжнародні економічні 
відносини

Ш уляк Антоніна Миколаївна -
голова комісії, доктор політичних 
наук, професор
Бояр Андрій Олексійович -  доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних економічних 
відносин та управління проектами 
Кицюк Ірина Василівна -  кандидат 
економічних наук, доцент кафедри 
міжнародних економічних відносин та 
управління проектами 
Пікулик Оксана Богданівна -  
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри міжнародних відносин та 
регіональних студій 
Федонюк Сергій Валентинович -  
кандидат географічних наук, доцент 
кафедри міжнародних комунікацій



№
з/
и

Ф акультет/
інститут

Код, спеціальність 
(спеціалізація /предметна 

спеціальність),
Члени комісії

10

Ф акультет  
педагогічної 

освіти та 
соціальної 

роботи

011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта 
016 Спеціальна освіта

(016.02 Олігофрено- 
педагогіка)

231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення

Антонюк Володимир Зіновійович -
голова комісії, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки та дошкільної освіти 
Кузава Ірина Борисівна -  доктор 
педагогічних наук, професор кафедри 
спеціальної та інклюзивної освіти 
Пріма Раїса М иколаївна -  доктор 
педагогічних наук, професор кафедри 
теорії і методики початкової освіти 
Семенов Олександр Сергійович -  
доктор педагогічних наук, професор 
кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти
Чернета Світлана Ю ріївна -
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної роботи та 
педагогіки вищої школи

11 Ф акультет
психології 053 Психологія

Дучимінська Тамара Іванівна-
голова комісії, кандидат
психологічних наук, доцент
Коць Михайло Онисимович -
кандидат психологічних наук доцент 
кафедри педагогічної та вікової 
психології
Хлівна Олександра Миколаївна -
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології та 
психодіагностики

12

Ф акультет 
фізичної 

культури, 
спорту та 
здоров’я

014 Середня освіта
(014.11 Фізична культура) 

017 Фізична культура і спорт

Пантік Василь Васильович -  голова 
комісії, кандидат наук із фізичного 
виховання та спорту, доцент 
Бєлікова Наталія Олександрівна -
доктор педагогічних наук, професор 
кафедри теорії фізичного виховання та 
рекреації
Індика Світлана Ярославівна -
кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, доцент кафедри фітнесу та 
цикічних видів спорту

13 Медичний
факультет

222 Медицина 
227 Фізична терапія, 

ерготерапія

Поручинський Андрій Іванович -
голова комісії, кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри фізіології 
людини і тварин
Степанюк Ярослав Васильович -
кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри гістології та медичної біології 
Усова Оксана Василівна -  кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри 
фізичної терапії та ерготерапії



№
з/
п

Ф акультет/
інститут

Код, спеціальність 
(спеціалізація /предметна 

спеціальність),
Члени комісії

Ш евчук Тетяна Яківна -  кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри 
анатомії людини

14
Ф акультет 
філології та 

журналістики

014 Середня освіта
(014.01 Українська мова і 
література)

035 Філологія (035.01 
українська мова та 
література)

035 Філологія (035.033 
слов’янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша -  
польська)

061 Журналістика

Голоюх Лариса Василівна -
кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри історії та культури 
української мови
Тарасюк Тетяна Миколаївна -
кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри історії та культури 
української мови

19
Ф акультет 

хімії, екології та 
фармації

014 Середня освіта (014.06 
Хімія)

101 Екологія
102 Хімія
161 Хімічні технології та 

інженерія

М аруш ко Лариса Петрівна -  голова 
комісії, кандидат хімічнх наук, доцент 
Лавринюк Зоряна Володимирівна -
кандидат хімічних наук, доцент 
кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища 
М арчук Олег Васильович -  кандидат 
хімічних наук, доцент кафедри хімії та 
технологій
Сметаніна Катерина Іванівна -
кандидат фармацевтичних наук, 
доцент кафедри органічної хімії та 
фармації

21 Ю ридичний
факультет .081 Право

Книш Сергій Володимирович -
доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри конституційного, 
адміністративного та міжнародного 
права
Самчук-Колодяжна Зінаїда 
Федорівна -  кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри цивільно- 
правових дисциплін 
Чупринський Борис 
Олександрович -  кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального права і поцесу

23

Навчально-
науковий
інститут

неперервної
освіти

Всі спеціальності

Кульчицька Анна В а л ер іїв н а -<
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри педагогічної та вікової 
психології
Курилюк Орислава Ярославівна -
методист центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів 
Навчально-наукового інституту 
неперервної освіти
М удрак Світлана Миколаївна -



№
з/
п

Ф акультет/
інститут

Код, спеціальність 
(спеціалізація /предметна 

спеціальність),
Члени комісії

методист вищої категорії центру 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів Навчально- 
наукового інституту неперервної 
освіти

§2
Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального секретаря 

приймальної комісії Олега Дикого.

Анатолій ЦЬОСЬ


