
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «16»  серпня  2021 р.           м. Л у ц ь к                                   № 47   

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., Антонюк В. З., Барський Ю. М., 

Демчук А. М.,  Журавльов О. А., Книш С. В.,  Коленда Н. В., Лавринович Л. 

Б., Мирончук Г. Л., Марценюк І. П., Пантік В. В., 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 затвердження факту прийому абітурієнтів 2021 р. Волинського 

національного університету імені Лесі Українки для здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр», «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти 

за денною та заочною формами здобуття (станом на 16.08.2021р.). 

2. Про затвердження факту прийому абітурієнтів 2021 р. Волинського 

національного університету імені Лесі Українки для здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр», «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти  

з внутрішньо переведеними за денною та заочною формами здобуття 

(станом на 16.08.2021 р.). 

3. Про затвердження факту прийому абітурієнтів 2021 р. Волинського 

національного університету імені Лесі Українки для здобуття освітнього 

ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» за денною 

та заочною формами здобуття (станом на 16.08.2021 р.). 

4. Про відкриття журналів для прийому заяв та документів для здобуття 

ступеня доктора філософії за очною (денною та вечірньою) та заочною 

формами здобуття освіти  за рахунок видатків державного бюджету. 

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження факту прийому абітурієнтів 2021 р. 

Волинського національного університету імені Лесі Українки для здобуття 

освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» на базі повної загальної середньої 

освіти за денною та заочною формами здобуття (станом на 16.08.2021р.). 



УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Затвердити факт прийому 

абітурієнтів 2021 р. Волинського національного університету імені Лесі 

Українки для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» на базі 

повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття 

(станом на 16.08.2021р.). 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження факту прийому абітурієнтів 2021 р. 

Волинського національного університету імені Лесі Українки для здобуття 

освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» на базі повної загальної середньої 

освіти  з внутрішньо переведеними за денною та заочною формами здобуття 

(станом на 16.08.2021 р.). 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Затвердити факт прийому 

абітурієнтів 2021 р. Волинського національного університету імені Лесі 

Українки для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» на базі 

повної загальної середньої освіти  з внутрішньо переведеними за денною та 

заочною формами здобуття (станом на 16.08.2021 р.). 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження факту прийому абітурієнтів 2021 р. 

Волинського національного університету імені Лесі Українки для здобуття 

освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» за 

денною та заочною формами здобуття (станом на 16.08.2021 р.). 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Затвердити факт прийому 

абітурієнтів 2021 р. Волинського національного університету імені Лесі 

Українки для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього 

ступеня «Бакалавр» за денною та заочною формами здобуття (станом на 

16.08.2021 р.). 

 

4. СЛУХАЛИ: Про відкриття журналів для прийому заяв та документів для 

здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною та вечірньою) та 

заочною формами здобуття освіти  за рахунок видатків державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Відкрити журнали для 

прийому заяв та документів для здобуття ступеня доктора філософії за очною 

(денною та вечірньою) та заочною формами здобуття освіти  за рахунок 

видатків державного бюджету о 10 год. 16 серпня 2021 р. 

 

Результати голосування: 

«За»            – 25; 

«Проти»  – немає; 

         «Утримались» – немає.  

 

 

 

 

 



 

В. о. голови приймальної комісії                             Юрій ГРОМИК 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії    Олег ДИКИЙ 


