
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ

«19» серпня 2019 р. м. Л у ц ь к № 47

засідання приймальної комісії

ПРИСУТНІ: Коцан І. Я., ЦьосьА. В., Гаврилюк С. В., СлащукА. М., 
Журавльов О. А., Марценюк І. П., Антонюк Б. П., Мельнійчук М. М., Шваб А. Г., 
Демчук А. М., Вірна Ж. П., Ліпич Л. Г., Рогач О. О., Громик Ю. В., Охманюк В. Ф., 
Федонюк С. В., Харкевич Ю. І., Бичук О. І., Марушко Л. П., Дурманенко Є. А., 
Герасимчук О. Б., ФесикО. А., Здіховська Т. В., Роспопа М. І., Шевчук С. В., 
Макарук І. В., Джурак Л. М., Спас Ю. О., Банзерук М. В., Михалевський В. О.

ВІДСУТНІ: Шевчук Л. М, Поручинський А. І., Антонюк В. 3.,
Захожий В. В.

Порядок денний

1. Затвердження результатів вступних випробувань у формі співбесіди, 
проведених 19.08.2019, вступнику-іноземцю для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 
292 Міжнародні економічні відносини.

2. Рекомендація до зарахування вступника-іноземця для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини.

3. Затвердження змін до Правил прийому до Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки в 2019 році.

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

затвердження результатів вступних випробувань у формі співбесіди, 
проведених 19.08.2019, вступнику-іноземцю для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 
292 Міжнародні економічні відносини.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити результати вступних випробувань у формі співбесіди, 

проведених 19.08.2019, вступнику-іноземцю для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 
292 Міжнародні економічні відносини.

*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -  ЗО

“проти” -  немає



“утрималися” -  немає

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

рекомендації до зарахування вступника-іноземця для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 
292 Міжнародні економічні відносини.

УХВАЛИЛИ:
Зарахувати вступника-іноземця на навчання на місця, які фінансуються 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб, для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 
292 Міжнародні економічні відносини.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“За” -  ЗО 

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

3. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М., який 

озвучив зміни до Правил прийому до Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки в 2019 році.

У розділі V:
пункт 5.4 доповнити новим абзацом такого змісту: “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 додатковий строк прийому заяв та документів для вступу на навчання 
за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб розпочинається о 9 год. 
00 хв. 20 серпня 2019 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 21 серпня 
2019 року. Творчі конкурси, співбесіди та вступні іспити проводяться 
Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки до 
15 год. 00 хв. 22 серпня 2019 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. 
22 серпня 2019 року; строки особистого виконанням вступниками вимог для 
зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб -  не пізніше 
12 год. 00 хв. 23 серпня 2019 року; строки зарахування вступників за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб -  не пізніше 18 год. 00 хв. 23 серпня 
2019 року”;

пункт 5.6 доповнити новим абзацом такого змісту: “Для вступу на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня, 
бакалавра за заочною формою здобуття освіти додатковий строк прийому 
заяв та документів для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб розпочинається о 9 год. 00 хв. 20 серпня 2019 року та 
закінчується о 18 год. 00 хв. 21 серпня 2019 року. Фахові вступні 
випробування проводяться Східноєвропейським національним університетом



імені Лесі Українки до 15 год. 00 хв. 22 серпня 2019 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. 22 серпня 2019 року; строки особистого 
виконанням вступниками вимог для зарахування на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб -  не пізніше 12 год. 00 хв. 23 серпня 2019 року; 
строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб -  
не пізніше 18 год. 00 хв. 23 серпня 2019 року”;

пункт 5.13 доповнити новим абзацом такого змісту: “Для вступу на 
навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, 
крім спеціальностей 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 
028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, 
спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 
035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові 
науки’1; 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 08 “Право”, 
12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне 
управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини”, на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста додатковий строк прийому заяв та документів для вступу на 
навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб розпочинається 
о 9 год. 00 хв. 20 серпня 2019 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 21 серпня 
2019 року. Фахові вступні випробування, вступні іспити з іноземної мови, 
додаткові фахові вступні випробування проводяться Східноєвропейським 
національним університетом імені Лесі Українки до 15 год. 00 хв. 22 серпня 
2019 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. 22 серпня 2019 року; 
строки особистого виконання вступниками вимог для зарахування на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб -  не пізніше 12 год. 00 хв. 23 серпня 
2019 року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб -  не пізніше 18 год. 00 хв. 23 серпня 2019 року”.

УХВАЛИЛИ:
Зміни до Правил прийому до Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки в 2019 році затвердити.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -  30 

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

І. Я. Коцан

А. М. Слащук


