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

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 третім 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, а також для вступу для здобуття ступеня 
бакалавра за іншою спеціальністю за всіма формами здобуття освіти осіб, які 
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план, додатковий строк прийому заяв та 
документів для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб (друга сесія) розпочинається о 9 год. 00 хв. 23 вересня 
2019 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 24 вересня 2019 року. Творчі 
конкурси, співбесіди та вступні іспити проводяться Східноєвропейським 
національним університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв. 25 вересня 
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 12 год. 00 хв. 26 вересня 2019 року;



строки особистого виконання вступниками вимог для зарахування на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб -  не пізніше 18 год. 00 хв. 26 вересня 
2019 року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб -  не пізніше 27 вересня 2019 року.”;

-  пункт 5.4 доповнити новим абзацом четвертим 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, а також для вступу для здобуття ступеня 
бакалавра за іншою спеціальністю за всіма формами здобуття освіти осіб, які 
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план, додатковий строк прийому заяв та 
документів для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб (третя сесія) розпочинається о 9 год. 00 хв. 19 листопада 
2019 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 21 листопада 2019 року. Творчі 
конкурси, співбесіди та вступні іспити проводяться Східноєвропейським 
національним університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв.
22 листопада 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 12 год. 00 хв.
23 листопада 2019 року; строки особистого виконання вступниками вимог 
для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб -  не 
пізніше 18 год. 00 хв. 25 листопада 2019 року; строки зарахування вступників 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб -  не пізніше 26 листопада 
2019 року.”;

-  доповнити новим пунктом 5.18 такого змісту: “Для вступу на 
навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти 
для усіх спеціальностей 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 (друга сесія) розпочинається о 9 год. 00 хв. 23 вересня 
2019 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 24 вересня 2019 року. Фахові 
вступні випробування, вступні іспити з іноземної мови, додаткові фахові 
вступні випробування проводяться Східноєвропейським національним 
університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв. 25 вересня 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. 26 вересня 2019 року; 
строки особистого виконання вступниками вимог для зарахування на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб -  не пізніше 18 год. 00 хв. 26 вересня 
2019 року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб -  не пізніше 27 вересня 2019 року.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами 
здобуття освіти для усіх спеціальностей 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 (третя сесія) розпочинається о 9 год. 00 хв. 
19 листопада 2019 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 21 листопада 
2019 року. Фахові вступні випробування, вступні іспити з іноземної мови, 
додаткові фахові вступні випробування проводяться Східноєвропейським 
національним університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв.
22 листопада 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 12 год. 00 хв.
23 листопада 2019 року; строки особистого виконання вступниками вимог 
для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб -  не 
пізніше 18 год. 00 хв. 25 листопада 2019 року; строки зарахування вступників 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб -  не пізніше 26 листопада 
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


