
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

« £  » тАб 2022 р.

Про склад предметних 
екзаменаційних комісій

НАКАЗ

м. Луцьк

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 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 
№ 487/37823

НАКАЗУЮ:
§1

Затвердити склад предметної екзаменаційної комісій для проведення 
творчих конкурсів при вступі на навчання для здобуття першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти:

№
з/
п

Факультет/
інститут

Освітні (перший/другий) рівні 
вищої освіти, 
спеціальність 

(спеціалізація /предметна 
спеціальність), (освітньо- 

професійна програма)

Члени комісії

1 2 3 4

1.
Факультет 
культури і 
мистецтв

П ерш ий (бакалаврський) р івень  
вищ ої освіт и на основі повної 

загально ї середньої освіт и

Твоцчий конкурс 
М узичне мистецтво

Гонтар Олег Савович -  голова комісії, 
Заслужений артист України, доцент 
кафедри музично-практичної та 
виконавської підготовки 
М арач Олександр Миколайович -  
кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри музично-практичної . та 
виконавської підготовки 
Кириченко Інна Олександрівна -  
старший викладач кафедри музично- 
практичної та виконавської підготовки 
Коцюрба * Наталія Євгеніївна -  
концертмейстер кафедри музично- 
практичної та виконавської підготовки, 
концертмейстер



П ерш ий (бакалаврський) р івень  
вищ ої освіт и на основі повної 

загально ї середньої освіт и

Творчий КОНКУРС  

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація (Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація)

Тарасюк Іван Іванович -  голова комісії, 
кандидат архітектури, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва 
Берлач Олександр Павлович -  
кандидат архітектури, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва 
Вахрамєєва Галина Іванівна -  старший 
викладач кафедри образотворчого 
мистецтва

П ерш ий (бакалаврський) р івень  
вищ ої освіт и на основі повної 

загально ї середньої освіт и

Творчий конкурс 
024 Хореографія (Хореографія)

Косаковська Леся Петрівна -  голова 
комісії, кандидат мистецтвознавства, 
доцент, завідувач кафедри хореографії 
Козачук Олег Дмитрович -  заслужений 
працівник культури України, старший 
викладач кафедри хореографії 
Захарчук Наталія Володимиріна -  
старший викладач кафедри хореографії

М азка Андрій Сергійович -
акомпаніатор кафедри хореографії

2 .

Факультет
фізичної

культури,спорту  
та здоров’я

П ерш ий (бакалаврський) р івень  
вищ ої освіт и на основі повної 

загально ї середньої освіт и

Творчий конкурс 
Загальна фізична підготовка

017 Фізична культура і спорт 
{Фізична культура і спорт)

Індика Світлана Ярославівна -  голова 
комісії, 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
Іщук Олена Анатоліївна -  кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
фітнесу та цикічних видів спорту 
Іванюк Ольга Андріївна -  кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри 
здоров'я і фізичної культури 
Санюк Володимир Іванович -  старший 
викладач кафедри теорії фізичного 
виховання та рекреації 
Ващук Людмила М иколаївна -  
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри фітнесу та цикічних видів 
спорту
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