
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «05»  липня  2021 р.           м. Л у ц ь к                                   № 18 

засідання приймальної комісії 

 

В. о. голови комісії – Громик Ю. В. 

Відповідальний секретар – Дикий О. Ю. 

Присутні: Громик Ю. В., Дикий О. Ю., Слащук А. М., Здіховська Т. В., 

Волошин В. У., Билиця І. О., Роспопа М. І., Качковська Л. Р., Антонюк В. З., 

Балабуха Н. В., Барський Ю. М., Демчук А. М.,  Дучимінська Т. І., Журавльов 

О. А., Лавринович Л. Б., Марушко Л. П., Марценюк І. П., Мирончук Г. Л., 

Охманюк В. Ф., Пантік В. В., 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 призначення складу предметної екзаменаційної комісії для 

проведення творчих конкурсів (для вступників на місця державного та 

регіонального замовлень) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

на базі повної загальної середньої освіти на спеціальність 017 Фізична 

культура і спорт. 

2. Про призначення складу предметних комісій для проведення вступних 

іспитів (для вступників на місця державного та регіонального 

замовлень) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної 

загальної середньої освіти, які вступають на основі вступних іспитів з 

конкурсних предметів: 1. Українська мова і література, 2. Іноземна мова. 

3. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про призначення складу предметної екзаменаційної комісії 

для проведення творчих конкурсів (для вступників на місця державного та 

регіонального замовлень) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі 

повної загальної середньої освіти на спеціальність 017 Фізична культура і 

спорт. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної 

екзаменаційної комісії для проведення творчих конкурсів (для вступників на 

місця державного та регіонального замовлень) для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти на спеціальність 

017 Фізична культура і спорт. 



 

2. СЛУХАЛИ: Про призначення складу предметних комісій для проведення 

вступних іспитів (для вступників на місця державного та регіонального 

замовлень) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної 

загальної середньої освіти, які вступають на основі вступних іспитів з 

конкурсних предметів: 1. Українська мова і література, 2. Іноземна мова. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної 

комісій для проведення вступних іспитів (для вступників на місця державного 

та регіонального замовлень) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на 

базі повної загальної середньої освіти, які вступають на основі вступних 

іспитів з конкурсних предметів: 1. Українська мова і література, 2. Іноземна 

мова. 

Результати голосування: 

«За»            – 28; 

«Проти»  – немає; 

         «Утримались» – немає.  

 

 

 

В. о. голови приймальної комісії                         Юрій ГРОМИК 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                 Олег ДИКИЙ 

 


