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1. Затвердження результатів фахових вступних випробувань та 
випробувань з іноземної мови у формі тестування, складених 22.08.2019, 
вступникам для здобуття освітнього ступеня магістра денної та заочної форм 
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”, 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.

2. Затвердження результатів фахових вступних випробувань у формі 
тестування, складених 22.08.2019, вступникам для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

3. Затвердження результатів творчого конкурсу, проведеного 22.08.2019', 
вступникам для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво.

4. Оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають 
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього 
ступеня магістра денної та заочної форм 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”, 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, не пізніше 18 год. 00 хв. 22 
серпня 2019 року.

5. Оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають 
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

6. Оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають 
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі повної загальної 
середньої освіти.

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

затвердження результатів фахових вступних випробувань та випробувань з 
іноземної мови у формі тестування, складених 22.08.2019, вступникам для 
здобуття освітнього ступеня магістра денної та заочної форм 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”, 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.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити результати фахових вступних випробувань та випробувань з 

іноземної мови у формі тестування, складені 22.08.2019, вступникам для 
здобуття освітнього ступеня магістра денної та заочної форм 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”, 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.



РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -  ЗО 

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

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

затвердження результатів фахових вступних випробувань у формі 
тестування, складених 22.08.2019, вступникам для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити результати фахових вступних випробувань у формі 

тестування, складені 22.08.2019, вступникам для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -  ЗО 

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

і

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

затвердження результатів творчого конкурсу, проведеного 22.08.2019, 
вступникам для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити результати творчого конкурсу, проведеного 22.08.2019, 

вступникам для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -  ЗО 

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

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

оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього 
ступеня магістра денної та заочної форм 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”, 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.

УХВАЛИЛИ:
Не пізніше 18 год. 00 хв. 22 серпня 2019 року оприлюднити списки 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра денної та 
заочної форм 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”, 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.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -  ЗО

><

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

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

оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

УХВАЛИЛИ:
Не пізніше 18 год. 00 хв. 22 серпня 2019 року оприлюднити списки 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної 
форми здобуття освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -  ЗО 

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає



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

оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра заочної форми здобуття освіти на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

УХВАЛИЛИ:
Не пізніше 18 год. 00 хв. 22 серпня 2019 року оприлюднити списки 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної 
форми здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” - ЗО

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

Голова приймальної комісії І. Я. Коцан

Відповідальний секретар 
приймальної комісії А. М. Слащук


