
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «02»  серпня  2021 р.           м. Л у ц ь к                                   № 38    

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., 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 формування рейтингових списків вступників на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та  надання рекомендацій 

до зарахування, оприлюднення списку рекомендованих  з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним 

та регіональним замовленням). 

2. Про формування рейтингових списків вступників на базі освітнього 

ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст та  надання рекомендацій 

до зарахування, оприлюднення списку рекомендованих з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним 

та регіональним замовленням). 

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

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про формування рейтингових списків вступників на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та  надання 

рекомендацій до зарахування, оприлюднення списку рекомендованих  з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним та 

регіональним замовленням). 



 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Сформувати рейтингові 

списки вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною 

формами здобуття освіти, надати рекомендації до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або 

місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням). 

  

2. СЛУХАЛИ: Про формування рейтингових списків вступників на базі 

освітнього ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст та  надання 

рекомендацій до зарахування, оприлюднення списку рекомендованих  з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним та 

регіональним замовленням). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Сформувати рейтингові 

списки вступників на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр та ОКР 

спеціаліст для здобуття освітнього ступеня магістра за денною та заочною 

формами здобуття освіти, надати рекомендації до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про неотримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або 

місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням). 

 

3. СЛУХАЛИ: Про першочерговість у рейтинговому списку вступників у 

2021 р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Встановити наступну 

черговість у рейтинговому списку. 

 

Назва КП ID 

заяви 

ПІБ 

абітурієнта 

Конкурсний 

бал 

Середній бал 

додатка до 

диплома 

Черговість у 

рейтинговому 

списку 

 

012 

Дошкільна 

освіта 

(Дошкільна 

освіта) 

 

9302138 Гунчик Діана 

Юріївна 

168 13,542 2 

10100063 Гула Вікторія 

Олегівна 

168 14,919 1 

 

 



Результати голосування:  

«За»                   -32; 

«Проти»            - немає; 

«Утримались»  - немає. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                       Анатолій ЦЬОСЬ 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  Олег ДИКИЙ 

  

 


