
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «24»  липня   2021 р.           м. Л у ц ь к                                   № 32 

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. 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 результатів 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. 

2. Про затвердження результатів 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), 291 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

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

регіональні студії (Міжнародні економічні відносини), 053 Психологія 

(Психологія). 



3. Про затвердження результатів 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). 

4. Про затвердження результатів 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). 

5. Про затвердження результатів 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). 

6. Про затвердження результатів 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). 

7. Про затвердження результатів 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). 

8. Про заяви, які надійшли від абітурієнтів за 24 липня 2021 р. 

9. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів 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 результати 

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. 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів 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), 291 291 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 результати 

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), 291 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

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

регіональні студії (Міжнародні економічні відносини), 053 Психологія 

(Психологія). 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів 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 результати 

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). 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів 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 результатів 

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). 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів 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 результати 

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). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів 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 результати 

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). 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів 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 результати 

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). 

 

8. СЛУХАЛИ: Про заяви, які надійшли від абітурієнтів за 24 липня 2021 р. 

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

який проінформував про зміст заяв абітурієнтів, датованих від 24.07.2021 р.: 

1. від абітурієнтки Козачук Вікторії Володимирівни з проханням про 

перенесення дати, часу складання фахового вступного випробування зі 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки. 



2. від абітурієнтки Сіваш Марії Юріївни з проханням про перенесення дати, 

часу складання фахового вступного випробування зі спеціальності 073 

Менеджмент. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.  

1. Дозволити перенести дату, час складання фахового вступного випробування 

зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки абітурієнтці Козачук В. В. 

2. Дозволити перенести дату, час складання фахового вступного випробування 

зі спеціальності 073 Менеджмент абітурієнтці Сіваш М. Ю. 

 

Результати голосування: 

«За»             – 31 ; 

«Проти»  – немає; 

         «Утримались» – немає.  

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                       Анатолій ЦЬОСЬ 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  Олег ДИКИЙ 

  

 


