
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРОРЕКТОРА  

З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕКРУТАЦІЇ  

 

12.10.2022    м. Луцьк     № 4 

 

Про створення інформації 

для замовлення студентських квитків 2022 р. 

 

З метою вчасного та коректного створення інформації для замовлення 

студентських квитків для здобувачів освіти ОС «Магістр», «Бакалавр» 

2022 р.: 

 

Методистам (диспетчерам) факультетів (інститутів) відповідно до 

запропонованого додатку: 

1. Звірити з чинними оригіналами документів персональні дані 

студентів факультетів (інститутів): 

- серія, номер документа, що посвідчує особу; 

- транслітеровані прізвище, ім’я  відповідно до даних 

закордонного паспорта (за наявності); 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків  

Відповідальні: методисти (диспетчери) факультетів (інститутів). 

2. Пересвідчитися в правильності інформації щодо зарахування студента 

на відповідну спеціальність, спеціалізацію, освітньо-професійну програму, 

структурний підрозділ. 

Відповідальні: заступники деканів з навчальної роботи факультетів 

(інститутів) 

3. У випадку невідповідності даних, про які йдеться в пунктах 1–2, внести 

зміни в ЄДЕБО у відділі кадрів відповідно до графіка, який додається. 

Відповідальні: методисти (диспетчери) факультетів (інститутів), 

інспектори студентського сектору відділу кадрів. 

4. Перевірити наявність інформації в додатках щодо здобувачів освіти, 

переведених з інших ЗВО, переведених на денну форму навчання, 



поновлених на навчання. Подати службові записки для виготовлення таким 

здобувачам освіти студентського квитка.  

Відповідальні: методисти (диспетчери) факультетів (інститутів). 

5. Проінформувати навчальний відділ про зроблену роботу для 

подальшого формування замовлення студентських квитків у ЄДЕБО. 

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи та рекрутації   Юрій ГРОМИК 

  



 

 

Додатки з інформацією щодо цих студентів з ЄДЕБО додаються. 

 

1.  Факультет іноземної філології 13 жовтня 9.00 год. 

2.  Медичний факультет 13 жовтня 9.30 год. 

3.  Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я 13 жовтня 10.00 год. 

4.  Факультет біології та лісового господарства 13 жовтня 10.30 год. 

5.  Факультет інформаційних технологій та математики 13 жовтня 11.00 год. 

6.  Факультет економіки та управляння 13 жовтня 11.30 год. 

7.  
Факультет історії, політології та національної 

безпеки 

13 жовтня 12.00 год. 

8.  Факультет міжнародних відносин 13 жовтня 12.30 год. 

9.  Факультет філології  та журналістики 13 жовтня 14.00 год. 

10.  Юридичний факультет 13 жовтня 14.30 год. 

11.  Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 13 жовтня 15.00 год. 

12.  Географічний факультет 13 жовтня 15.30 год. 

13.  Навчально-науковий фізико-технологічний інститут 13 жовтня 16.00 год. 

14.  Факультет культури і мистецтв 13 жовтня 16.30.год. 

15.  Факультет хімії, екології та фармації 13 жовтня 17.00 год. 



 

16.  Факультет психології 13 жовтня 17.30 год. 


