
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «13»  серпня  2021 р.           м. Л у ц ь к                                   № 46    

засідання приймальної комісії 
Голова комісії – Цьось А. В., ректор університету; 

Відповідальний секретар – Дикий О. Ю. 

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

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

Барський Ю. М., Демчук А. М.,  Журавльов О. А., Книш С. В.,  Коленда Н. 

В., Лавринович Л. Б., Макарук Л. Л., Мирончук Г. Л., Пантік В. В., 

Поручинський А. І., Шуляк А. М., 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 зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на спеціальності: 014 Середня освіта (014.021 Англійська мова і 

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

(014. 04 Математика), 017 Фізична культура і спорт, 025 Музичне 

мистецтво, 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа, 032 Історія та археологія, 034 

Культурологія, 035 Філологія (035.033 слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська), 035 Філологія (035.041 

германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська), 035 Філологія (035.043 германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька), 035 Філологія (035.055 

романські мови та літератури (переклад включно), перша – 

французька), 035 Філологія (035.10 прикладна лінгвістика), 051 

Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія (Практична психологія), 

053 Психологія (Клінічна психологія), 053 Психологія (Психологія), 

061 Журналістика, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, 073 Менеджмент (Менеджмент організацій), 

073 Менеджмент (Управління проектами), 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, 081 Право, 103 Науки про Землю 



(Гідрологія), 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 281 

Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини), 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

(Міжнародна інформація та суспільні комунікації), 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні 

економічні відносини) для здобуття освітнього ступеня магістра денної 

форми здобуття освіти на основі здобутого раніше освітнього ступеня 

бакалавра. 

2. Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 

Середня освіта (014.01 Українська мова і література), 014 Середня 

освіта (014.21 Англійська мова і література), 014 Середня освіта (014.03 

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

Середня освіта (014.07 Географія), 016 Спеціальна освіта (016.02 

Олігофренопедагогіка), 017 Фізична культура і спорт, 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 025 

Музичне мистецтво, 032 Історія та археологія, 035 Філологія (035.01 

українська мова і література), 035 Філологія (035.033 слов’янські мови 

та літератури (переклад включно), перша – польська), 035 Філологія 

(035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська), 035 Філологія (035.10 прикладна лінгвістика), 053 

Психологія (Психологія), 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 073 Менеджмент (Менеджмент 

організацій), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 

Право, 091 Біологія, 193 Геодезія та землеустрій, 205 Лісове 

господарство, 227 Фізична терапія, ерготерапія (227.01 Фізична 

терапія), 231 Соціальна робота, 242 Туризм, 281 Публічне управління 

та адміністрування для здобуття освітнього ступеня магістра заочної 

форми здобуття освіти на основі раніше здобутого освітнього ступеня 

бакалавра. 

3. Про переведення на вакантні місця державного, регіонального 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно 

до Умов прийому та Правил прийому до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

4. Різне. 

 

 



1. СЛУХАЛИ: Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на спеціальності: 014 Середня освіта (014.021 Англійська 

мова і література), 014 Середня освіта (014.03 Історія), 014 Середня освіта 

(014. 04 Математика), 017 Фізична культура і спорт, 025 Музичне мистецтво, 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа, 032 Історія та археологія, 034 Культурологія, 035 Філологія 

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

польська), 035 Філологія (035.041 германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська), 035 Філологія (035.043 германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – німецька), 035 Філологія (035.055 

романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька), 035 

Філологія (035.10 прикладна лінгвістика), 051 Економіка, 052 Політологія, 

053 Психологія (Практична психологія), 053 Психологія (Клінічна 

психологія), 053 Психологія (Психологія), 061 Журналістика, 071 Облік і 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 

Менеджмент (Менеджмент організацій), 073 Менеджмент (Управління 

проектами), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 Право, 

103 Науки про Землю (Гідрологія), 241 Готельно-ресторанна справа, 242 

Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні 

відносини), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (Міжнародна інформація та суспільні комунікації), 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні 

економічні відносини) для здобуття освітнього ступеня магістра денної 

форми здобуття освіти на основі здобутого раніше освітнього ступеня 

бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Зарахувати з 01 вересня 2021 

р. студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти на спеціальності: 014 

Середня освіта (014.021 Англійська мова і література), 014 Середня освіта 

(014.03 Історія), 014 Середня освіта (014. 04 Математика), 017 Фізична 

культура і спорт, 025 Музичне мистецтво, 027 Музеєзнавство, 

пам’яткознавство, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 032 

Історія та археологія, 034 Культурологія, 035 Філологія (035.033 слов’янські 

мови та літератури (переклад включно), перша – польська), 035 Філологія 

(035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська), 035 Філологія (035.043 германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька), 035 Філологія (035.055 романські мови та 

літератури (переклад включно), перша – французька), 035 Філологія (035.10 

прикладна лінгвістика), 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія 



(Практична психологія), 053 Психологія (Клінічна психологія), 053 

Психологія (Психологія), 061 Журналістика, 071 Облік і оподаткування, 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент (Менеджмент 

організацій), 073 Менеджмент (Управління проектами), 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, 081 Право, 103 Науки про Землю (Гідрологія), 

241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 281 Публічне управління та 

адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (Міжнародні відносини), 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація та 

суспільні комунікації), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (Міжнародні економічні відносини) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова 

освіта, 014 Середня освіта (014.01 Українська мова і література), 014 Середня 

освіта (014.21 Англійська мова і література), 014 Середня освіта (014.03 

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

Середня освіта (014.07 Географія), 016 Спеціальна освіта (016.02 

Олігофренопедагогіка), 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 025 Музичне мистецтво, 032 

Історія та археологія, 035 Філологія (035.01 українська мова і література), 035 

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

перша – польська), 035 Філологія (035.041 германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська), 035 Філологія (035.10 прикладна 

лінгвістика), 053 Психологія (Психологія), 071 Облік і оподаткування, 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент (Менеджмент 

організацій), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 Право, 

091 Біологія, 193 Геодезія та землеустрій, 205 Лісове господарство, 227 

Фізична терапія, ерготерапія (227.01 Фізична терапія), 231 Соціальна робота, 

242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування для здобуття 

освітнього ступеня магістра заочної форми здобуття освіти на основі раніше 

здобутого освітнього ступеня бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Зарахувати з 01 вересня 2021 

р.  студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти на спеціальності: 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (014.01 

Українська мова і література), 014 Середня освіта (014.21 Англійська мова і 

література), 014 Середня освіта (014.03 Історія), 014 Середня освіта (014.05 

Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (014.07 Географія), 016 



Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка), 017 Фізична культура і 

спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 025 

Музичне мистецтво, 032 Історія та археологія, 035 Філологія (035.01 

українська мова і література), 035 Філологія (035.033 слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша – польська), 035 Філологія (035.041 

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), 035 

Філологія (035.10 прикладна лінгвістика), 053 Психологія (Психологія), 071 

Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 

Менеджмент (Менеджмент організацій), 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, 081 Право, 091 Біологія, 193 Геодезія та землеустрій, 205 

Лісове господарство, 227 Фізична терапія, ерготерапія (227.01 Фізична 

терапія), 231 Соціальна робота, 242 Туризм, 281 Публічне управління та 

адміністрування за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: про переведення на вакантні місця державного, регіонального 

замовленняосіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до 

Умов прийому та Правил прийому до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

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

який повідомив, що відповідно до п. 12.3 розділу XII Правил прийому до 

Волинського національного університету імені Лесі України в 2021 році 

переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності: 

− особи, зазначені в пункті 12 розділу VIII Умов прийому, пункті 8.12 

цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала; 

− особи, зазначені в пункті 13 розділу VIII Умов прийому, пункті 8.13 

цих Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший 

від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати 

рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією 

конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому 

пунктом 6 розділу IX Умов прийому, цими Правилами прийому) не більше 

ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 

− особи, зазначені в пункті 14 розділу VIII Умов прийому, пункті 8.14 

цих Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший 

від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, 

визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 

− особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця 

державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 



розділу IX Умов прийому, цими Правилами прийому (тільки для 

спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка) в разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний 

прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на 

наступний день після оголошення адресного розміщення бюджетних місць. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. перевести на вакантні місця 

державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої 

освіти, відповідно до п. 12.3 розділу XII Правил прийому до Волинського 

національного університету імені Лесі України в 2021 році 

 

Результати голосування: 

«За»             – 27; 

«Проти»  – немає; 

         «Утримались» – немає.  

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                 Анатолій ЦЬОСЬ 

 

Відповідальний секретаря 

приймальної комісії                                             Олег ДИКИЙ 

 

 


