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Порядок денний

1. Затвердження результатів фахових вступних випробувань та іспитів з
іноземної мови, проведених 23.07.2019 у формі тестування, вступникам для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста та 
здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра 
та ОКР спеціаліста за спеціальностями відповідно до затвердженого 
розкладу.

2. Затвердження результатів творчих конкурсів, проведених 23.07.2019,
абітурієнтами, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 
основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями 025 Музичне 
мистецтво, 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

3. Призначення фахових атестаційних екзаменаційних комісій для
проведення 24.07.2019 фахових вступних випробувань та іспитів з іноземної 
мови у формі тестування зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 
магістра на основі освітнього ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста за 
спеціальностями відповідно до затвердженого розкладу.

4. Закриття журналів реєстрації заяв вступників для вступу на навчання
для здобуття ступеня магістра денної та заочної форм здобуття освіти на 
основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста зд 
спеціальностями 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа галузі знань 02 Культура і мистецтво, 
спеціальностями галузей знань 03 Гуманітарні науки (крім спеціальності 
035 Філологія), спеціальностями галузей знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 12 Інформаційні 
технології, 24 Сфера обслуговування, 28 Публічне управління та 
адміністрування, 29 Міжнародні відносини.



5. Послідовність вступників у рейтинговому списку за умов однакового 
конкурсного бала.

6. Розгляд заяв, які надійшли від вступників.

1. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо 

затвердження результатів фахових вступних випробувань та іспитів з 
іноземної мови, проведених 23.07.2019 у формі тестування, вступникам для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста та 
здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра 
та ОКР спеціаліста за спеціальностями відповідно до затвердженого 
розкладу.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити результати фахових вступних випробувань та іспитів з 

іноземної мови, проведених 23.07.2019 у формі тестування, вступникам для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста та 
здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра 
та ОКР спеціаліста за спеціальностями відповідно до затвердженого 
розкладу.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -3 1  

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

2. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо 

затвердження результатів творчих конкурсів, проведених 23.07.2019, 
абітурієнтами, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 
основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями 025 Музичне 
мистецтво, 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

УХВАЛИЛИ:
Затвердити результати творчих конкурсів, проведених 23.07.2019, 

абітурієнтами, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 
основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями 025 Музичне 
мистецтво, 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -  3 1 
“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

3. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо 

призначення фахових атестаційних екзаменаційних комісій для проведення



24.07.2019 фахових вступних випробувань та іспитів з іноземної мови у 
формі тестування зі вступниками для здобуття освітнього ступеня магістра 
на основі освітнього ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста за
спеціальностями відповідно до затвердженого розкладу.

УХВАЛИЛИ:
Призначити фахові атестаційні екзаменаційні комісії на 24.07.2019 для 

проведення фахових вступних випробувань та іспитів з іноземної мови у 
формі тестування зі вступниками для здобуття освітнього ступеня магістра 
на основі освітнього ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста за
спеціальностями відповідно до затвердженого розкладу.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -3 1  
“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

4. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо 

закриття журналів реєстрації заяв вступників для вступу на навчання для 
здобуття ступеня магістра денної та заочної форм здобуття освіти на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста за спеціальностями 
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальностями 
галузей знань 03 Гуманітарні науки (крім спеціальності 035 Філологія), 
спеціальностями галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 
06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 12 Інформаційні 
технології, 24 Сфера обслуговування, 28 Публічне управління та 
адміністрування, 29 Міжнародні відносини.

УХВАЛИЛИ:
Закрити журнали реєстрації заяв вступників для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра денної та заочної форм здобуття освіти на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста за спеціальностями 
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальностями 
галузей знань 03 Гуманітарні науки (крім спеціальності 035 Філологія), 
спеціальностями галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 
06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 12 Інформаційні 
технології, 24 Сфера обслуговування, 28 Публічне управління та 
адміністрування, 29 Міжнародні відносини.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -3 1  
“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає



5. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо 

послідовності вступників у рейтинговому списку за умов однакового 
конкурсного бала.

Керуючись абзацом четвертим пункту 4 розділу І, абзацом шостим пункту
2 розділу IX Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 
2019 році (далі -  Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 (зі змінами) 
та абзацом четвертим пункту 1.4, абзацом шостим пункту 9.2 Правил прийому 
до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2019 
році (далі -  Правила прийому), установити таке: за умов однакового 
конкурсного бала послідовність вступників у рейтинговому списку визначається
3 урахуванням таких додаткових правил:

I. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти:

-  вступники на основі повної загальної середньої освіти, нагороджені 
золотою або срібною медаллю;

-  вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають вищий 
бал з профільного конкурсного предмета (предмета, для якого встановлений 
невід’ємний ваговий коефіцієнт з найвищим показником, передбаченим для цієї 
конкурсної пропозиції (0,5; 0,45; 0,4; 0,35; 0,3 тощо)), визначеного Правилами 
прийому.

II. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівйя молодшого спеціаліста:

-  вступники, які мають диплом молодшого спеціаліста, на основі якого 
здійснюється вступ, з відзнакою;

-  вступники, які за додатком до диплома молодшого спеціаліста, на основі 
якого здійснюється вступ, мають вищий бал середньозваженої оцінки з 
дисциплін професійної підготовки.

Розрахунок середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста 
(середнє арифметичне) проводиться в порядку, визначеному п. 7.9 Правил 
прийому та Положенням про порядок розрахунку середнього бала документа 
про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) (рейтинг за 
додатком до диплома) у Східноєвропейському національному університеті імені 
Лесі Українки.

III. Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

-  вступники, які мають диплом бакалавра (спеціаліста, магістра), на основі 
якого здійснюється вступ, з відзнакою;

-  вступники спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”, які є 
переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, 
учасниками Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, майстрами 
спорту України міжнародного класу, майстрами спорту України;

-  вступники спеціальностей 023 “Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація”, 025 “Музичне мистецтво”: лауреати (призери) 
всеукраїнських мистецьких конкурсів за відповідною спеціальністю, 
міжнародних конкурсів, фестивалів, виставок за відповідною спеціальністю;
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