
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Волинський національний університет імені Лесі Українки

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
_______ ЛУЦЬК

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №13-С(з)

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Волинський національний університет імені 

Лесі Українки у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 
року, протокол №42,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 3 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 17 арк.

Ректор



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9550317 878308
Парніцька Галина Юріївна 070010 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0073675; 2019р. 
- 0073675

Дошкільна освіта 165,000

2 9613790 878308
Цьось Олександра Степанівна 033507 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0374697; 2021р. 
- 0374697

Дошкільна освіта 132,250

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9879879 811872
Сиротюк Мирослава Анатоліївна 032092 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0267274; 2018р. 
- 0267274

Середня освіта. 
Математика

125,750

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

016 Спеціальна освіта/016.02 
Олігофренопедагогіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9037709 879481
Лозицька Ірина Вячеславівна 066838 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0091853; 2021р. 
- 0298022

Корекційна 
психопедагогіка та 
логопедія

161,500

2 8747552 879481
Малафійчук Анна Валеріївна 070008 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0252920; 2021р. 
- 0252920

Корекційна 
психопедагогіка та 
логопедія

169,500

3 9157869 879481
Пивовар Вікторія Іванівна 066826 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0363916; 2021р. 
- 0363916

Корекційна 
психопедагогіка та 
логопедія

156,000

4 9629528 879481
Самоірова Світлана Ігорівна 068387 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0092753; 2019р. 
- 0092753

Корекційна 
психопедагогіка та 
логопедія

148,000
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5 9712277 879481
Табак Іванна Сергіївна 091001 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0092954; 2019р. 
- 0092954

Корекційна 
психопедагогіка та 
логопедія

170,250

6 9250088 879481
Філюк Дмитро Олександрович 066841 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0092872; 2019р. 
- 0092872

Корекційна 
психопедагогіка та 
логопедія

153,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9603994 928123
Королюк Іванна Олександрівна 054509 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0178920; 2019р. 
- 0178920

Фізична культура і 
спорт

148,000

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8841201 856869

Братійчук Дарія Віталіївна 079265 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0003876; 2021р. 
- 0376807

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

152,000

2 8812474 856869

Гнедко Вікторія Михайлівна 079264 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0220776; 2018р. 
- 0220776

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

118,000

6



3 9085509 856869

Мельничук Віталій Валерійович 019901 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0111611; 2019р. 
- 0111611

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

158,250

4 8997076 856869

Пелех Богданна Володимирівна 019894 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0376965; 2021р. 
- 0376965

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

139,500

5 8934672 856869

Петрина Ольга Василівна 019891 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0365190; 2021р. 
- 0365190

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

168,750

6 8999228 856869

Шеренгова Владислава Олександрівна 019892 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0032001; 2021р. 
- 0032001

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

149,500

7 8759758 856869

Якобчук Аделіна Валентинівна 079272 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0376609; 2021р. 
- 0376609

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

143,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

024 Хореографія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8921257 928121
Баранчук Роман Васильович 019885 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0111164; 2019р. 
- 0111164

Хореографія 161,250

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9718084 928125

Савчук Вікторія Павлівна 44157193 BC 26.06.2013 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0393229; 2021р. 
- 0393229

Документаційне 
забезпечення 
управління та 
інформаційно-
аналітична 
діяльність

141,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

034 Культурологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9268091 849568
Мороз Юлія Валентинівна 019906 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0364926; 2021р. 
- 0364926

Культурологія 171,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8973948 928117
Бурба Антон Валерійович 065952 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0234147; 2020р. 
- 0234147

Облік і аудит 142,750

2 9879028 928117
Глушко Софія Андріївна 064907 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0014732; 2020р. 
- 0014732

Облік і аудит 165,000

3 9042586 928117
Зіновій Юлія Віталіївна 049103 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0016051; 2020р. 
- 0016051

Облік і аудит 131,750

4 9715608 928117
Карпунь Анастасія Іванівна 065951 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0234721; 2020р. 
- 0234721

Облік і аудит 163,500
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5 9983386 928117
Лобуцька Тетяна Миколаївна 064941 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0210785; 2018р. 
- 0210785

Облік і аудит 147,750

6 9320143 928117
Мокійчук Вікторія Іванівна 049152 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0292114; 2021р. 
- 0292114

Облік і аудит 134,750

7 10121490 928117
Романюк Анастасія Олегівна 110816 E21 15.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0278817; 2019р. 
- 0278817

Облік і аудит 127,000

8 9716481 928117
Шульгін Катерина Миколаївна 065953 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0309271; 2019р. 
- 0309271

Облік і аудит 155,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8996144 928116
Лебедєв Вадим Валерійович 049097 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0015553; 2021р. 
- 0251192

Фінанси і кредит 150,000

2 8946429 928116
Медведюк Михайло Михайлович 049111 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0015708; 2020р. 
- 0015708

Фінанси і кредит 175,000

3 9883579 928116
Пістрак Яна Ярославівна 049091 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0015329; 2020р. 
- 0015329

Фінанси і кредит 143,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10011007 852428
Гурко Анна Сергіївна 002636 E21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0136098; 2021р. 
- 0377126

Менеджмент 150,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9197183 853311
Пахолюк Тарас Павлович 050924 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0080944; 2020р. 
- 0080944

Бізнес-економіка 143,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9561354 821690
Козачук Вікторія Володимирівна 068355 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0092154; 2019р. 
- 0092154

Комп'ютерні науки 
та інформаційні 
технології

135,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний 
університет імені Лесі 

Українки
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 13-С(з)

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9005940 850924
Діф Самір Салахович 003570 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0262651; 2021р. 
- 0262651

Геодезія та 
землеустрій

173,250

2 9987055 850924
Еслюк Світлана Олегівна 36266306 PB 29.06.2009 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0394220; 2021р. 
- 0394220

Геодезія та 
землеустрій

140,250

3 8788724 850924
Новосад Христина Сергіївна 007726 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0374554; 2021р. 
- 0374554

Геодезія та 
землеустрій

133,250
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