
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 

ПРОТОКОЛ  

       «07»  вересня   2021 р.             м. Л у ц ь к                                   № 55   

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., Антонюк В. З., Барський 

Ю. М., Демчук А. М.,  Дучимінська Т. І., Журавльов О. А., Книш С. В.,  в.о. 

Данилюк Т. І., 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, Макарук І. В.,  

Ляшук А. В., Шум О.І. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження результатів творчих конкурсів (для вступників на 

місця державного та регіонального замовлень) для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти на 

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт). 

2. Про затвердження результатів фахових випробувань для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста 

/молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти. 

3. Про затвердження результатів фахових випробувань для здобуття 

освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

денною та заочною формами здобуття освіти на спеціальність 227 

Фізична терапія, ерготерапія. 

4. Про затвердження результатів фахових випробувань для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста 

/молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти 

на спеціальність 025 Музичне мистецтво. 

5. Різне. 

 



1. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів творчих конкурсів (для 

вступників на місця державного та регіонального замовлень) для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти на 

спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати 

творчих конкурсів (для вступників на місця державного та регіонального 

замовлень) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної 

загальної середньої освіти на спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

(Фізична культура і спорт). 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів фахових випробувань для 

здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі диплому молодшого 

спеціаліста /молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття 

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

Середня освіта (014.04 Математика), 071 Облік і оподаткування, 091 Біологія. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати 

фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі 

диплому молодшого спеціаліста /молодшого бакалавра за денною та заочною 

формами здобуття освіти на спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта, 014 Середня освіта (014.04 Математика), 071 Облік і 

оподаткування, 091 Біологія . 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів фахових випробувань для 

здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

денною та заочною формами здобуття освіти на спеціальність 227 Фізична 

терапія, ерготерапія. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати 

фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами здобуття 

освіти на спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів фахових випробувань для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі диплому молодшого 

спеціаліста /молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття 

освіти на спеціальність 025 Музичне мистецтво. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати 

фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 



диплому молодшого спеціаліста /молодшого бакалавра за денною та заочною 

формами здобуття освіти на спеціальність 025 Музичне мистецтво. 

 

 

      Результати голосування: 

«За»            – 26; 

«Проти»  – немає; 

         «Утримались» – немає.  

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                             Анатолій ЦЬОСЬ 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                         Олег ДИКИЙ 

 

 


