
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «23»  липня   2021 р.           м. Л у ц ь к                                   № 31    

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., Здіховська 

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

В. З., 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., 

Мирончук Г. Л., Охманюк В. Ф., Пантік В. В., Поручинський А. І., 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 закінчення прийому заяв та документів для вступу на перший курс для 

здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного фармацевтичного 

спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною 

формами здобуття освіти до Волинського національного університету імені 

Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 р. 

2. Про закінчення прийом заяв та документів для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного фармацевтичного 

спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського 

національного університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 

р. 

3. Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями на основі здобутого 

ступеня бакалавра/магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 р. 

4. Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого 

ступеня бакалавра/магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 р. 



5. Про закриття журналів реєстрації заяв на творчі конкурси для вступу на 

перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти за 

спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне 

мистецтво, 251 Державна безпека (для вступників на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб). 

6. Про допуск до широкого конкурсного відбору осіб, які з 14 липня по 23 липня 

2021 р, включно, подали заяви та документи для вступу  на перший курс для 

здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного фармацевтичного 

спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною 

формами здобуття освіти до Волинського національного університету імені 

Лесі Українки. 

7. Про допуск до широкого конкурсного відбору осіб, які з 14 липня до 23 липня 

2021 р. (включно), подали заяви  та документи для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого 

ступеня бакалавра/магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

8. Про допуск до вступних випробувань осіб, які з 14 липня по 23 липня 2021 р, 

включно, подали заяви  та документи для вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного спрямування на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та 

заочною формами здобуття освіти до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

9. Про допуск до вступних випробувань осіб, які з 14 липня по 23 липня 2021 р., 

включно, подали заяви та документи для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за всіма спеціальностями на основі здобутого освітнього 

ступеня бакалавра/магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

10. Про затвердження результатів творчих  конкурсів (для вступників на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб) для здобуття освітнього ступеня 

бакалавр на базі повної загальної середньої освіти на спеціальності 017 

Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація), 024 Хореографія (Хореографія), 025 

Музичне мистецтво (Музичне мистецтво), 251 Державна безпека (Державна 

безпека). 

11. Про затвердження результатів фахових випробувань для здобуття освітнього 

ступеня магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр 

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочної формами 

здобуття освіти на спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне 



мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація), 025 Музичне мистецтво (Музичне мистецтво). 

12. Про затвердження результатів фахових вступного іспиту з іноземної мови 

(замість єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови) та фахового 

випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма 

спеціальностями та освітньо-професійними програмами (крім спеціальності 

081 Право) на основі здобутого ступеня вищої освіти магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

денної і заочної форми здобуття освіти на спеціальності 013 Початкова освіти 

(Початкова освіти), 014 Середня освіта (014.11 Фізична культура і спорт), 014 

014 Середня освіта (014.01 Українська мова та література), 016 Спеціальна 

освіта (016.02 Олігофренопедагогіка), 017 Фізична культура і спорт (Фізична 

культура і спорт), 025 Музичне мистецтво (Музичне мистецтво), 035 Філологія 

(035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська), 053 Психологія (Клінічна психологія), 205 Лісове господарство 

(Лісове господарство),231 Соціальна робота (Соціальна робота). 

13.  Про призначення складу предметних комісій для проведення вступних іспитів 

(для вступників на місця державного та регіонального замовлення) для 

здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста /молодшого бакалавра за 

денною та заочною формами здобуття освіти, які вступають на основі 

вступних іспитів на предмети 1. Українська мова і література; 2. Біологія. 

14. Про призначення складу фахової атестаційної комісії для проведення фахових 

випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста /молодшого 

бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти  на спеціальності 

013 Початкова освіта (Початкова освіта), 014 Середня освіта (014.03 Історія), 

014 Середня освіта (014.021 англійська мова  і література), 016 Спеціальна 

освіта (016.02 Олігофренопедагогіка), 053 Психологія (Психологія), 071 Облік 

і оподаткування (Облік і оподаткування), 073 Менеджмент (Менеджмент 

організацій),193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій), 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

(Міжнародна інформація та суспільні комунікації), 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні 

відносини), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (Міжнародні економічні відносини), 053 Психологія (Психологія). 

15. Про призначення складу фахової атестаційної комісії для проведення фахових 

випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр 

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною 

формами здобуття освіти за спеціальностями 073 Менеджмент (Менеджмент 

організацій). 

16.  Про призначення складу фахової атестаційної комісії для проведення фахових 

випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр на  основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста /молодшого 



бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти  на спеціальності 

014 Середня освіта (014.07 Географія), 014 Середня освіта (014. 15 Природничі 

науки), 014 Середня освіта (014.05 Біологія, природознавство, здоров’я 

людини), 014 Середня освіта (014.021 англійська мова і література), 014 

Середня освіта (014.04 Математика), 014 Середня освіта (014.03 Історія), 014 

Середня освіта (014.01 Українська мова і література), 032 Історія та археологія 

(Історія, європеїстика, археологія), 012 Дошкільна освіта (Дошкільна 

освіта),013 Початкова освіта (Початкова освіта),016 Спеціальна освіта (016.02 

Олігофренопедагогіка), 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка, 

соціально-виховна робота). 

17. Про призначення складу фахової атестаційної комісії для проведення фахових 

випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр на  основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста /молодшого 

бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти  на спеціальності 

017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 022 Дизайн (Дизайн), 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

(Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація), 024 

Хореографія (Хореографія),025 Музичне мистецтво (Музичне мистецтво). 

18. Про призначення фахової атестаційної комісії для проведення фахових 

випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр (магістр) на  основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

/молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти  на 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій), 241 

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа), 242 Туризм 

(Туризм), 222 Медицина (Медицина), 227 Фізична терапія, ерготерапія 

(Фізична терапія, ерготерапія), 014 Середня освіта (014. 15 Природничі науки), 

091 Біологія (Біологія), 091 Біологія (Лабораторна діагностика, 205 Лісове 

господарство (Лісове господарство), 071 Облік і оподаткування (Облік і 

оподаткування), 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і 

кредит),073 Менеджмент (Менеджмент),076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність (Бізнес економіка), 111 Математика (Математика), 122 

Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та інформаційні технології), 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документаційне забезпечення 

управління та інформаційно-аналітична діяльність), 034 Культурологія 

(Культурологія), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (Міжнародні відносини), 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні економічні 

відносини), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (Міжнародна інформація та суспільні комунікації), 053 Психологія 

(Психологія), 053 Психологія (Практична психологія), 101 Екологія 

(Екологія), 226 Фармація, промислова фармація (Фармація), 081 Право 

(Право). 

19. Про затвердження складу фахової атестаційної для проведення фахових 

випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого 

раніше ступеня вищої освіти бакалавр, магістр або освітньо-кваліфікаційного 



рівня спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти на 

спеціальність 053 Психологія (Психологія). 

20. Про перерозподіл виділеної частини ліцензійних обсягів. 

21.  Про першочерговість у рейтинговому списку вступників у 2021 р. 

22. Про затвердження плану прийому абітурієнтів Волинського національного 

університету імені Лесі Українки для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста/молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття 

освіти (фіксовані обсяги) (станом на 23.07.2021 р.). 

23. Про затвердження плану абітурієнтів 2021 р. Волинського національного 

університету імені Лесі Українки для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

на основі освітнього ступеня «Бакалавр» (станом на 23.07.2021 р.). 

24.  Про відкриття журналів реєстрації на Спеціально організовану сесію ЄВІ з 

іноземної мови в 2021 р.  

25. Про заяви, які надійшли від абітурієнтів за 23 липня 2021 р. 

26. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на 

перший курс для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного 

фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за 

денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Закрити журнали для прийому 

заяв та документів для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, 

магістра медичного фармацевтичного спрямування на основі повної загальної 

середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти до 

Волинського національного університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 

23 липня 2021 р. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про закінчення прийом заяв та документів для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного 

фармацевтичного спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до 

Волинського національного університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 

23 липня 2021 р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Закрити журнали для прийому 

заяв та документів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра, 

магістра медичного фармацевтичного спрямування на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами 

здобуття освіти до Волинського національного університету імені Лесі 

Українки о 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 р. 



 

3. СЛУХАЛИ: Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями на основі 

здобутого ступеня бакалавра/магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського 

національного університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 

р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Закрити журнали для прийому 

заяв та документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

всіма спеціальностями на основі здобутого ступеня бакалавра/магістра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами 

здобуття освіти до Волинського національного університету імені Лесі 

Українки о 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 р. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на 

основі здобутого ступеня бакалавра/магістра або освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до 

Волинського національного університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 

23 липня 2021 р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Закрити журнали для прийому 

заяв та документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня бакалавра/магістра 

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною 

формами здобуття освіти до Волинського національного університету імені 

Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 р. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про закриття журналів реєстрації заяв на творчі конкурси для 

вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти за 

спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне 

мистецтво, 251 Державна безпека (для вступників на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Закрити журнали реєстрації 

заяв на творчі конкурси для вступу на перший курс для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною 

формами здобуття освіти за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 



024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 251 Державна безпека (для 

вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про допуск до широкого конкурсного відбору осіб, які з 14 

липня по 23 липня 2021 р, включно, подали заяви та документи для вступу  на 

перший курс для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного 

фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за 

денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Допустити до широкого 

конкурсного відбору осіб, які з 14 липня по 23 липня 2021 р, включно, подали 

заяви та документи для вступу  на перший курс для здобуття ступеня 

бакалавра, магістра медичного фармацевтичного спрямування на основі 

повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття 

 

7. СЛУХАЛИ: Про допуск до широкого конкурсного відбору осіб, які з 14 

липня до 23 липня 2021 р. (включно), подали заяви  та документи для вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на 

основі здобутого ступеня бакалавра/магістра або освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Допустити до широкого 

конкурсного відбору осіб, які з 14 липня до 23 липня 2021 р. (включно), подали 

заяви  та документи для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня бакалавра/магістра 

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною 

формами здобуття освіти до Волинського національного університету імені 

Лесі Українки. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань осіб, які з 14 липня по 23 

липня 2021 р, включно, подали заяви  та документи для вступу на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного 

спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Допустити до вступних 

випробувань осіб, які з 14 липня по 23 липня 2021 р, включно, подали заяви  

та документи для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра 

медичного, фармацевтичного спрямування на основі освітньо-



кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами 

здобуття освіти до Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про допуск до вступних випробувань осіб, які з 14 липня по 23 

липня 2021 р., включно, подали заяви та документи для вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями на основі здобутого 

освітнього ступеня бакалавра/магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Допустити до вступних 

випробувань осіб, які з 14 липня по 23 липня 2021 р., включно, подали заяви 

та документи для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 

спеціальностями на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра/магістра 

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною 

формами здобуття освіти до Волинського національного університету імені 

Лесі Українки. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів творчих  конкурсів (для 

вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти на 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація), 024 Хореографія 

(Хореографія), 025 Музичне мистецтво (Музичне мистецтво), 251 Державна 

безпека (Державна безпека). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати 

творчих  конкурсів (для вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб) для здобуття освітнього ступеня бакалавр на базі повної 

загальної середньої освіти на спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

(Фізична культура і спорт), 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація), 024 Хореографія (Хореографія), 025 Музичне мистецтво 

(Музичне мистецтво), 251 Державна безпека (Державна безпека). 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження фахових випробувань для здобуття 

освітнього ступеня магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, 

магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочної 

формами здобуття освіти на спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 



декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація), 025 Музичне мистецтво (Музичне мистецтво). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати  

фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня магістр на основі 

здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочної формами здобуття 

освіти на спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація (Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація), 

025 Музичне мистецтво (Музичне мистецтво). 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів фахових вступного іспиту з 

іноземної мови (замість єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови) та 

фахового випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма 

спеціальностями та освітньо-професійними програмами (крім спеціальності 

081 Право) на основі здобутого ступеня вищої освіти магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

денної і заочної форми здобуття освіти на спеціальності 013 Початкова освіти 

(Початкова освіти), 014 Середня освіта (014.11 Фізична культура і спорт), 014 

014 Середня освіта (014.01 Українська мова та література), 016 Спеціальна 

освіта (016.02 Олігофренопедагогіка), 017 Фізична культура і спорт (Фізична 

культура і спорт), 025 Музичне мистецтво (Музичне мистецтво), 035 Філологія 

(035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська), 053 Психологія (Клінічна психологія), 205 Лісове господарство 

(Лісове господарство),231 Соціальна робота (Соціальна робота). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати  

фахових вступного іспиту з іноземної мови (замість єдиного вступного іспиту 

(ЄВІ) з іноземної мови) та фахового випробування для здобуття освітнього 

ступеня магістра за всіма спеціальностями та освітньо-професійними 

програмами (крім спеціальності 081 Право) на основі здобутого ступеня вищої 

освіти магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб денної і заочної форми здобуття освіти на 

спеціальності 013 Початкова освіти (Початкова освіти), 014 Середня освіта 

(014.11 Фізична культура і спорт), 014 014 Середня освіта (014.01 Українська 

мова та література), 016 Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка), 017 

Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 025 Музичне мистецтво 

(Музичне мистецтво), 035 Філологія (035.033 слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська), 053 Психологія (Клінічна психологія), 

205 Лісове господарство (Лісове господарство),231 Соціальна робота 

(Соціальна робота). 



 

13. СЛУХАЛИ: Про призначення складу предметних комісій для проведення 

вступних іспитів (для вступників на місця державного та регіонального 

замовлення) для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста /молодшого 

бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти, які вступають на 

основі вступних іспитів на предмети 1. Українська мова і література; 2. 

Біологія. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад  предметних 

комісій для проведення вступних іспитів (для вступників на місця державного 

та регіонального замовлення) для здобуття освітнього ступеня бакалавр на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

/молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти, які 

вступають на основі вступних іспитів на предмети 1. Українська мова і 

література; 2. Біологія. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про призначення складу фахової атестаційної комісії для 

проведення фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

/молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти  на 

спеціальності 013 Початкова освіта (Початкова освіта), 014 Середня освіта 

(014.03 Історія), 014 Середня освіта (014.021 англійська мова  і література), 016 

Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка), 053 Психологія 

(Психологія), 071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування), 073 

Менеджмент (Менеджмент організацій),193 Геодезія та землеустрій (Геодезія 

та землеустрій), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (Міжнародна інформація та суспільні комунікації), 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

(Міжнародні відносини), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (Міжнародні економічні відносини), 053 Психологія 

(Психологія). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад  фахової 

атестаційної комісії для проведення фахових випробувань для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста /молодшого бакалавра за денною та заочною 

формами здобуття освіти  на спеціальності 013 Початкова освіта (Початкова 

освіта), 014 Середня освіта (014.03 Історія), 014 Середня освіта (014.021 

англійська мова  і література), 016 Спеціальна освіта (016.02 

Олігофренопедагогіка), 053 Психологія (Психологія), 071 Облік і 



оподаткування (Облік і оподаткування), 073 Менеджмент (Менеджмент 

організацій),193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій), 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

(Міжнародна інформація та суспільні комунікації), 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні 

відносини), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (Міжнародні економічні відносини), 053 Психологія (Психологія). 

 

15. СЛУХАЛИ: Про призначення складу фахової атестаційної комісії для 

проведення фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

бакалавр, магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною 

та заочною формами здобуття освіти за спеціальностями 073 Менеджмент 

(Менеджмент організацій). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад фахової 

атестаційної комісії для проведення фахових випробувань для здобуття 

освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами здобуття 

освіти за спеціальностями 073 Менеджмент (Менеджмент організацій). 

 

16. СЛУХАЛИ: Про призначення складу фахової атестаційної комісії для 

проведення фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр 

на  основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

/молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти  на 

спеціальності 014 Середня освіта (014.07 Географія), 014 Середня освіта (014. 

15 Природничі науки), 014 Середня освіта (014.05 Біологія, природознавство, 

здоров’я людини), 014 Середня освіта (014.021 англійська мова і література), 

014 Середня освіта (014.04 Математика), 014 Середня освіта (014.03 Історія), 

014 Середня освіта (014.01 Українська мова і література), 032 Історія та 

археологія (Історія, європеїстика, археологія), 012 Дошкільна освіта 

(Дошкільна освіта),013 Початкова освіта (Початкова освіта),016 Спеціальна 

освіта (016.02 Олігофренопедагогіка), 231 Соціальна робота (Соціальна 

педагогіка, соціально-виховна робота). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити фахової 

атестаційної комісії для проведення фахових випробувань для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр на  основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста /молодшого бакалавра за денною та заочною 

формами здобуття освіти  на спеціальності 014 Середня освіта (014.07 



Географія), 014 Середня освіта (014. 15 Природничі науки), 014 Середня освіта 

(014.05 Біологія, природознавство, здоров’я людини), 014 Середня освіта 

(014.021 англійська мова і література), 014 Середня освіта (014.04 

Математика), 014 Середня освіта (014.03 Історія), 014 Середня освіта (014.01 

Українська мова і література), 032 Історія та археологія (Історія, європеїстика, 

археологія), 012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта),013 Початкова освіта 

(Початкова освіта),016 Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка), 231 

Соціальна робота (Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота). 

 

17. СЛУХАЛИ: Про призначення складу фахової атестаційної комісії для 

проведення фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр 

на  основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

/молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти  на 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 022 

Дизайн (Дизайн), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація (Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація), 

024 Хореографія (Хореографія),025 Музичне мистецтво (Музичне мистецтво). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад фахової 

атестаційної комісії для проведення фахових випробувань для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр на  основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста /молодшого бакалавра за денною та заочною 

формами здобуття освіти  на спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

(Фізична культура і спорт), 022 Дизайн (Дизайн), 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація), 024 Хореографія (Хореографія),025 Музичне 

мистецтво (Музичне мистецтво). 

 

18. СЛУХАЛИ: Про призначення фахової атестаційної комісії для проведення 

фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр (магістр) на  

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

/молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти  на 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій), 241 

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа), 242 Туризм 

(Туризм), 222 Медицина (Медицина), 227 Фізична терапія, ерготерапія 

(Фізична терапія, ерготерапія), 014 Середня освіта (014. 15 Природничі науки), 

091 Біологія (Біологія), 091 Біологія (Лабораторна діагностика, 205 Лісове 

господарство (Лісове господарство), 071 Облік і оподаткування (Облік і 

оподаткування), 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і 

кредит),073 Менеджмент (Менеджмент),076 Підприємництво, торгівля та 



біржова діяльність (Бізнес економіка), 111 Математика (Математика), 122 

Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та інформаційні технології), 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документаційне забезпечення 

управління та інформаційно-аналітична діяльність), 034 Культурологія 

(Культурологія), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (Міжнародні відносини), 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні економічні 

відносини), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (Міжнародна інформація та суспільні комунікації), 053 Психологія 

(Психологія), 053 Психологія (Практична психологія), 101 Екологія 

(Екологія), 226 Фармація, промислова фармація (Фармація), 081 Право 

(Право). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад фахової 

атестаційної комісії для проведення фахових випробувань для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр (магістр) на  основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста /молодшого бакалавра за 

денною та заочною формами здобуття освіти  на спеціальності 193 Геодезія та 

землеустрій (Геодезія та землеустрій), 241 Готельно-ресторанна справа 

(Готельно-ресторанна справа), 242 Туризм (Туризм), 222 Медицина 

(Медицина), 227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія, ерготерапія), 

014 Середня освіта (014. 15 Природничі науки), 091 Біологія (Біологія), 091 

Біологія (Лабораторна діагностика, 205 Лісове господарство (Лісове 

господарство), 071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування), 072 

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит),073 

Менеджмент (Менеджмент),076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (Бізнес економіка), 111 Математика (Математика), 122 

Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та інформаційні технології), 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документаційне забезпечення 

управління та інформаційно-аналітична діяльність), 034 Культурологія 

(Культурологія), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (Міжнародні відносини), 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні економічні 

відносини), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (Міжнародна інформація та суспільні комунікації), 053 Психологія 

(Психологія), 053 Психологія (Практична психологія), 101 Екологія 

(Екологія), 226 Фармація, промислова фармація (Фармація), 081 Право. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу фахової атестаційної для 

проведення фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра на 



основі здобутого раніше ступеня вищої освіти бакалавр, магістр або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами здобуття 

освіти на спеціальність 053 Психологія (Психологія). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад фахової 

атестаційної для проведення фахових випробувань для здобуття освітнього 

ступеня магістра на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти бакалавр, 

магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною 

формами здобуття освіти на спеціальність 053 Психологія (Психологія). 

 

20. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл виділеної частини ліцензійних обсягів.  

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

який виголосив інформацію щодо конкурсної ситуації, що склалася  про 

перерозподіл виділеної частини ліцензійних обсягів на спеціальність 016 

Спеціальна освіта (н. т. 3 курс)  ‒ 20 місць. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Затвердити перерозподіл 

ліцензійних місць. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про першочерговість у рейтинговому списку вступників у 

2021 р. 

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

який розповів про  першочергове розмежування вступників у рейтинговому 

списку за умов однакового конкурсного балу. Керуючись абзацом четвертим 

пункту 4 розділу І, абзацом шостим пункту 2 розділу ІХ Умов прийому для 

здобуття вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (зі 

змінами) та абзацом четвертим пункту 1.4, абзацом шостим пункту 9.2 Правил 

прийому до Волинського національного  університету імені Лесі Українки в 

2021 році (далі – Правила прийому), установити таке: за умов однакового 

конкурсного бала послідовність вступників у рейтинговому списку 

визначається з урахуванням таких додаткових правил.   

І. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

медичного, фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної 

середньої освіти:  

–  вступники на основі повної загальної середньої освіти, нагороджені 

золотою або срібною медаллю;  

– вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають 

вищий бал з профільного конкурсного предмета (предмета, для якого 

встановлений невід’ємний ваговий коефіцієнт з найвищим показником, 



передбаченим для цієї конкурсної пропозиції), визначеного Правилами 

прийому. У випадку, якщо для конкурсної пропозиції встановлено кілька 

однакових невід’ємних вагових коефіцієнтів з конкурсних предметів, до уваги 

беруться бали з двох профільних конкурсних предметів за спеціальністю.  

Розрахунок середнього бала документа про освіту для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти проводиться в порядку, визначеному 

Правилами прийому.  

ІІ. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

медичного, фармацевтичного спрямування) на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:  

–  вступники, які мають диплом молодшого спеціаліста, на основі 

якого здійснюється вступ, з відзнакою; 

–  вступники, які за додатком до диплома молодшого спеціаліста, на 

основі якого здійснюється вступ, мають вищий бал середнього арифметичного 

з дисциплін професійної підготовки.  

Розрахунок середнього арифметичного з дисциплін професійної 

підготовки за додатком до диплома молодшого спеціаліста (середнє 

арифметичне) проводиться в порядку, визначеному п. 7.9 Правил прийому та 

Положенням про порядок розрахунку середнього бала документа про 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) у  Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки 

ІІІ. Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста:  

– вступники, які мають диплом бакалавра (спеціаліста, магістра), на 

основі якого здійснюється вступ, з відзнакою; 

– вступники спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», які є 

переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних спортивних 

змагань, учасниками Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, 

майстрами спорту України  міжнародного класу, майстрами спорту України;  

– вступники спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація», 025 «Музичне мистецтво»: лауреати (призери) 

всеукраїнських мистецьких конкурсів за відповідною спеціальністю, 

міжнародних конкурсів, фестивалів, виставок за відповідною спеціальністю;   

– вступники, які виявили у процесі навчання високий рівень підготовки, 

здібності та нахил до науково-дослідницької діяльності, підтверджені 

публікаціями у фахових наукових виданнях відповідно до Переліку наукових 

фахових видань України (лише за відповідності спеціальності, за якою вступає 

особа);  



– вступники, які за додатком до диплома бакалавра (спеціаліста, 

магістра), на основі якого здійснюється вступ, мають вищий бал середнього 

арифметичного з дисциплін професійної підготовки. 

Розрахунок середнього арифметичного з дисциплін професійної 

підготовки за додатком до диплома бакалавра (спеціаліста, магістра), на основі 

якого здійснюється вступ, проводиться в порядку, визначеному п. 7.9 Правил 

прийому та Положенням про порядок розрахунку середнього бала документа 

про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) у 

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.  

ІV. За умов однакового конкурсного бала послідовність вступників у 

рейтинговому списку визначається за порядком (послідовністю), визначеним 

вище для кожної категорії вступників. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Встановити наступну 

черговість у рейтинговому списку. 

 

Назва КП ID 

заяви 

ПІБ 

абітурієнта 

Конкурсний 

бал 

Середній 

бал 

свідоцтва 

про 

повну 

загальну 

середню 

освіту 

Результат 

другого 

предмету 

ЗНО 

Черговість у 

рейтинговому 

списку 

 

 

091Біологія 

(Біологія) 

9691785 Васейко 

Тетяна 

Миколаївна 

200 10,7 192 2 

9514126 Дубровська 

Вікторія 

Олександрівна 

200 10,7 199 1 

 

 

Назва КП ID 

заяви 

ПІБ абітурієнта Конкурсний 

бал 

Середній 

бал 

свідоцтва 

про 

повну 

загальну 

середню 

освіту 

Результат 

другого 

предмету 

ЗНО 

Черговість у 

рейтинговому 

списку 

 9192687 Трикош Іван 

Володимирович 

200 11,2 196 1 



111 

Математика 

(Математика) 

8906620 Омелянчук 

Володимир 

Володимирович 

200 11,2 193 2 

 

 

Назва КП ID 

заяви 

ПІБ абітурієнта Конкурс

ний бал 

Середній 

бал 

додатку до 

диплома 

Черговість у 

рейтинговому списку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081 Право 

(Право) 

9122384 Жаркова  

Вероніка 

Сергіївна 

149,5 11,841 2 

9219516 Шишко 

Анастасія 

Сергіївна 

149,5 14,667 1 

9453853 Демидюк 

Микола 

Миколайович 

138,75 11,868 2 

9979342 Ляшук 

Анастасія 

Вячеславівна 

138,75 13,599 1 

9302754 Колядко Анна 

Олегівна 

162,25 13,401 1 

9718120 Дзивульська 

Катерина 

Ростиславівна 

162,25 11,868 3 

9114519 Бардась Юлія 

Олегівна 

162,25 13,212 2 

10036889 Мороко Діана 

Сергіївна 

129 11,250 1 

9280350 Прокоп Ірина 

Сергіївна 

129 10,332 2 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану прийому абітурієнтів Волинського 

національного університету імені Лесі Українки для здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра за денною та заочною формами 

здобуття освіти (фіксовані обсяги) станом на 23 липня 2021 р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити план прийому 

абітурієнтів Волинського національного університету імені Лесі Українки для 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра за 



денною та заочною формами здобуття освіти (фіксовані обсяги) станом на 23 

липня 2021 р. 

 

23 СЛУХАЛИ: Про затвердження плану абітурієнтів 2021 р. Волинського 

національного університету імені Лесі Українки для здобуття освітнього 

ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» (станом на 

23.07.2021 р.). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити план прийому 

абітурієнтів 2021 р. Волинського національного університету імені Лесі 

Українки для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього 

ступеня «Бакалавр» (станом на 23.07.2021 р.). 

 

24. СЛУХАЛИ: Про відкриття журналів реєстрації на Спеціально 

організовану сесію ЄВІ з іноземної мови в 2021 р. 

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

який проінформував про особливості реєстрації на Спеціально організовану 

сесію ЄВІ з іноземної мови в 2021 р.  Зауважив, що реєстрація відбуватиметься 

у період з  9 год. 27 липня 2021 р. по 18 год. 05 серпня 2021 р. 11 вересня 2021 

року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які: 

зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно 

скласти ЄВІ; не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ. Цьогоріч 

вартість участі в тестуванні складає 540 грн. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Відкрити журнали для 

реєстрації на Спеціально організовану сесію ЄВІ з іноземної мови у 2021 р. 

Оприлюднити на веб-сайті інформацію щодо процедури реєстрації на 

Спеціально організовану сесію ЄВІ з іноземної мови у 2021 р. 

  

25. СЛУХАЛИ: Про заяви, які надійшли від абітурієнтів за 23 липня 2021  р. 

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

який проінформував про зміст заяв абітурієнтів, датованих від 23.07.2021 р.: 

1. від  абітурієнтки Лопанчук Юлії Вікторівни  з проханням про перенесення 

дати, часу складання фахового випробування зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування. 

2. від абітурієнтки Лящук Тетяни Анатоліївни з проханням про перенесення 

дати, часу складання фахового випробування зі спеціальності 014 Середня 

освіта (014.021 Англійська мова і література). 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.  



1. Дозволити перенести дату, час складання фахового вступного випробування 

зі спеціальності 071 Облік і оподаткування абітурієнтці Лопанчук Ю. В. 

2. Дозволити перенести дату, час складання фахового вступного випробування 

зі спеціальності спеціальності 014 Середня освіта (014.021 Англійська мова і 

література) абітурієнтці Лящук Т. А. 

 

 

Результати голосування: 

«За»            – 31 ; 

«Проти»  – немає; 

         «Утримались» – немає.  

 

 

 

Голова приймальної комісії                       Анатолій ЦЬОСЬ 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  Олег ДИКИЙ 

  

 


