
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «30»  серпня   2021 р.           м. Л у ц ь к                                   № 51    

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., Волошин 

В. У., Роспопа М. І., Качковська Л. Р., Антонюк В. З., Балабуха Н. В., 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., Марценюк І. 

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 внесення змін до Правил прийому до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки в 2021 році. (додаток додається). 

2. Про відкриття журналів для прийому заяв та документів для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного 

фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої 

освіти за заочною формою здобуття освіти до Волинського 

національного університету імені Лесі. (перша додаткова сесія). 

3. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Правил прийому до Волинського 

національного університету імені Лесі Українки в 2021 році. 

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

який зауважив наступні зміни до Правил прийому до Волинського 

національного університету імені Лесі Українки в 2021 році.  

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Внести зміни до Правил 

прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 

2021 році. 

 



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

вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного 

фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за 

заочною формою здобуття освіти до Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Відкрити журнали для 

прийому заяв та документів для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра, магістра медичного фармацевтичного спрямування на основі 

повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти до 

Волинського національного університету імені Лесі Українки о 09 од. 00 хв. 

30 серпня 2021 р. (перша додаткова сесія). 

 

Результати голосування: 

«За»            – 28 ; 

«Проти»  – немає; 

         «Утримались» – немає.  

 

 

 

Голова приймальної комісії                             Анатолій ЦЬОСЬ 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                         Олег ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До протоколу засідання приймальної комісії ВНУ імені Лесі Українки 

(Протокол №51 від 30.08.2021 р.). 

 

ЗМІНИ 

до Правил прийому Волинського національного університету імені Лесі 

Українки в 2021 році 

(Редакція 30.08.2021 р.) 

1. У розділі V: 

у пункті 5.5: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім 

денної) формами здобуття освіти, а також для вступу для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю за всіма формами здобуття освіти осіб, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, додатковий строк прийому заяв та 

документів для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб (перша додаткова сесія) розпочинається о 9 год. 00 хв. 30 

серпня 2021 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 06 вересня 2021 року. Творчі 

конкурси, співбесіди та вступні іспити проводяться Волинським національним 

університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв. 07 вересня 2021 року; 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб − не пізніше 18 год. 00 хв. 08 вересня 2021 року; строки 

особистого виконання вступниками вимог для зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 12 год. 00 хв. 09 вересня 2021 

року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб − не пізніше 09 вересня 2021.» 

абзац третій викласти в такій редакції: 

«Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім 

денної) формами здобуття освіти, а також для вступу для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю за всіма формами здобуття освіти осіб, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, додатковий строк прийому заяв та 



документів для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб (друга додаткова сесія) розпочинається о 9 год. 00 хв. 30 

вересня 2021 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 01 жовтня 2021 року. Творчі 

конкурси, співбесіди та вступні іспити проводяться Волинським національним 

університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв. 04 жовтня 2021 року; 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб − не пізніше 18 год. 00 хв. 05 жовтня 2021 року; строки 

особистого виконання вступниками вимог для зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 12 год. 00 хв. 06 жовтня 2021 

року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб − не пізніше 07 жовтня 2021.» 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім 

денної) формами здобуття освіти, а також для вступу для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю за всіма формами здобуття освіти осіб, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, додатковий строк прийому заяв та 

документів для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб (третя додаткова сесія) розпочинається о 9 год. 00 хв. 01 

листопада 2021 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 02 листопада 2021 року. 

Творчі конкурси, співбесіди та вступні іспити проводяться Волинським 

національним університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв. 03 листопада 

2021 року; надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб − не пізніше 12 год. 00 хв. 04 листопада 2021 року; 

строки особистого виконання вступниками вимог для зарахування на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 18 год. 00 хв. 04 листопада 

2021 року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб − не пізніше 05 листопада 2021 року.». 

Пункт 5.6.2. викласти в такій рекдакцїі: 

«Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за всіма формами здобуття освіти 

додатковий строк прийому заяв та документів для вступу на навчання за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (перша додаткова сесія) 

розпочинається о 9 год. 00 хв. 30 серпня 2021 року та закінчується о 18 год. 00 



хв. 06 вересня 2021 року. Фахові вступні випробування проводяться 

Волинським національним університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв. 

07 вересня 2021 року; надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 18 год. 00 хв. 08 вересня 2021 

року; строки особистого виконання вступниками вимог для зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 12 год. 00 хв. 09 

вересня 2021 року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб − не пізніше 09 вересня 2021.». 

 

 

 


