
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «11»  травня  2021 р.           м. Л у ц ь к                                   № 9 

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., ,діховська 

Т. В., Волошин В. У., Билиця І. О., Роспопа М. І., Антонюк В. З., Балабуха Н. 

В., Барський Ю. М., Дучимінська Т. І., Книш С. В.,  Коленда Н. В., Лавринович 

Л. Б., Макарук Л. Л., 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 програм вступних іспитів до аспірантури для вступу 

на навчання на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) для здобуття ступеня доктора філософії у 2021 р. 

2. Про реєстрацію осіб для участі в єдиному вступному іспиті з іноземної 

мови та єдиному фаховому вступному випробуванню для здобуття освітнього 

ступеня «Магістр»  на основі здобутого раніше ступеня «Бакалавр» за всіма 

спеціальностями у 2021 р.  

3. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури 

для вступу на навчання на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня доктора філософії у 

2021 р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити програми 

вступних іспитів до аспірантури для вступу на навчання на основі освітнього 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття 

ступеня доктора філософії у 2021 р. 

 

 



2. СЛУХАЛИ: Про реєстрацію осіб для участі в єдиному вступному іспиті з 

іноземної мови та єдиному фаховому вступному випробуванню для здобуття 

освітнього ступеня «Магістр» на основі здобутого раніше ступеня «Бакалавр» 

за всіма спеціальностями у 2021 р.  

ВИСТУПИЛИ:  Відповідальний секретар приймальної комісії Дикий О. Ю., 

який повідомив, що у період з 9 год. 00 хв. 11 травня 2021 р.  до 18 год. 00 хв. 

03 червня 2021 р. відбуватиметься реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ для вступу для 

здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі здобутого ступеня 

«Бакалавр» за всіма спеціальностями у 2021 р. Реєстрація відбуватиметься 

очно та дистанційно на базі факультетів/інститутів університету у період з 11 

травня 2021 р. до 18:00 03 червня 2021 р. з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 

18:00. Оголошення щодо процедури реєстрації та алгоритму подання 

документів для осіб, які бажають брати участь у конкурсному відборі на 

навчання для здобуття ступеня магістра в 2021 році у Волинському 

університеті імені Лесі Українки розміщене на веб-сайті університету.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. На факультетах/інститутах 

університету повідомити викладачів та студентів про проведення реєстрації на 

ЄВІ/ЄФВВ у 2021 р. Відкрити журнал для видачі екзаменаційних листків на 

єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне 

випробування з 9 год. 00 хв. 11 травня 2021 року. 

 

Результати голосування: 

«За»          –    30; 

«Проти»         – немає; 

           «Утримались»   – немає.  

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                      Анатолій ЦЬОСЬ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії   Олег ДИКИЙ 
 

 

 


