
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «05»  лютого  2021 р.           м. Л у ц ь к                                   № 2 

засідання приймальної комісії 

Голова комісії – Цьось А. В., ректор університету; 

Відповідальний секретар – Дикий О. Ю. 

Присутні: Цьось А. В., Громик Ю. В., Дикий О. Ю., Слащук А. М., Билиця І. 

О., Роспопа М. І., Качковська Л. Р., Балабуха Н. В., Барський Ю. М., Демчук 

А. М.,  Дучимінська Т. І., Журавльов О. А., Книш С. В.,  Коленда Н. В., 

Лавринович Л. Б., Макарук Л. Л., Марушко Л. П., Марценюк І. П., Мирончук 

Г. Л., Охманюк В. Ф., Пантік В. В., Поручинський А. І., Сур’як М. В.,  Шуляк 

А. М.,  Ярош Я. Б., Яцюк С. М., Суліма Н. С., Сасовська О. В.,  Джурак Л. М., 

Макарук І. В.,  Ляшук А. В., Шум О.І. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій. 

2. Про затвердження складу фахових атестаційних комісій 

факультетів/інститутів. 

3. Про затвердження складу апеляційної комісії.  

4. Про затвердження складу технічної комісії.  

5. Про формування пропозицій щодо максимальних обсягів та 

кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом у 2021 р. 

для освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної середньої 

освіти за всіма спеціальностями відкритих конкурсних пропозицій. 

6. Про формування пропозицій щодо максимальних обсягів та 

кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом у 2021 р. 

для освітнього ступеня «Магістр» на основі повної загальної середньої 

освіти на спеціальності медичного, фармацевтичного та ветеринарного 

спрямувань. 

7. Про формування пропозицій щодо максимальних обсягів та 

кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом у 2021 р. 

для освітнього ступеня «Магістр» на основі раніше здобутого ступеня 

бакалавра за спеціальністю 081 «Право». 

8. Різне. 

 

 

 

1.  СЛУХАЛИ: Про затвердження складу предметних екзаменаційних 

комісій. 



УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметних 

екзаменаційних комісій з метою формування екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенем 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу фахових атестаційних комісій 

факультетів/інститутів. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 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. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу апеляційної комісії. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад апеляційних 

комісій для розгляду апеляцій вступників при вступі на навчання на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для 

здобуття ступеня бакалавра та на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) бакалавра, магістра для здобуття ступеня магістра. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу технічної комісії. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад технічних 

секретарів для прийому документів від вступників 2021 року на денну, заочну 

форми навчання за відповідними ступенями бакалавра, магістра на 

спеціальності (освітньо-професійні програми) факультетів/інститутів. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про формування пропозицій щодо максимальних обсягів та 

кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом у 2021 р. для 

освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної середньої освіти за 

всіма спеціальностями відкритих конкурсних пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції щодо максимальний максимальних 

обсягів та кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом у 

2021 р. для освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної 

середньої освіти за всіма спеціальностями відкритих конкурсних пропозицій. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про формування пропозицій щодо максимальних обсягів та 

кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом у 2021 р. для 

освітнього ступеня «Магістр» на основі повної загальної середньої освіти на 

спеціальності медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції щодо максимальних обсягів та 

кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом у 2021 р. для 

освітнього ступеня «Магістр» на основі повної загальної середньої освіти на 

спеціальності медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань. 

 



7. СЛУХАЛИ: Про формування пропозицій щодо максимальних обсягів та 

кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом у 2021 р. для 

освітнього ступеня «Магістр» на основі раніше здобутого ступеня бакалавра 

за спеціальністю 081 «Право». 

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції щодо максимальних обсягів та 

кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом у 2021 р. для 

освітнього ступеня «Магістр» на основі раніше здобутого ступеня бакалавра 

за спеціальністю 081 «Право». 

 

 

Результати голосування: 

«За»          –   32; 

«Проти»         – немає; 

 «Утримались»   – немає.  

 

 

 

Голова приймальної комісії                      Анатолій ЦЬОСЬ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії   Олег ДИКИЙ 
 

 


