
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ПРОТОКОЛ
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засідання приймальної комісії

ПРИСУТНІ: Коцан І. Я., Гаврилюк С. В., Слащук А. М., Журавльов О. А., 
Марценюк І. П., Здіховська Т. В., Шевчук Л. М., Антонюк Б. П., Мельнійчук М. М., 
Шваб А. Г., ДемчукА. М., Антонюк В. 3., Ліпич Л. Г., Рогач О. О., Вірна Ж. П., 
Поручинський А. І., Охманюк В. Ф., Федонюк С. В., Харкевич Ю. І., Бичук О. І., 
Дурманенко Є. А., Герасимчук О. Б., Фесик О. А., Роспопа М. І., Шевчук С. В., 
Захожий В. В., Макарук І. В., Джурак Л. М., Спас Ю. О., Банзерук М. В., 
Михалевський В. О.

ВІДСУТНІ: Цьось А. В., Марушко Л. П., Громик Ю. В.

Порядок денний

1. Закриття журналу реєстрації вступників на додаткову сесію ЄВІ.
2. Закриття журналу видачі екзаменаційних листків на єдиний вступний 

іспит з іноземної мови для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної 
діяльності”, 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” 
(крім спеціальності 293 “Міжнародне право”), на єдиний вступний іспит з 
іноземної мови та єдине фахове вступне випробування для здобуття ступеня 
магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 «Право».

3. Допуск вступника-іноземця до вступних випробувань у формі 
співбесіди для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі молодшого 
спеціаліста за спеціальністю 091 Біологія заочної форми здобуття освіти.

4. Призначення на 15.10.2019 екзаменаційної комісії для проведення 
вступних випробувань у формі співбесіди зі вступником-іноземцем для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 091 Біологія заочної 
форми здобуття освіти.

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

закриття журналу реєстрації вступників на додаткову сесію ЄВІ.



УХВАЛИЛИ:
15 жовтня 2019 року закрити журнал реєстрації вступників на додаткову 

сесію ЄВІ.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -  3 1 

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

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

закриття журналу видачі екзаменаційних листків на єдиний вступний іспит з 
іноземної мови для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної 
діяльності”, 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” 
(крім спеціальності 293 “Міжнародне право”), на єдиний вступний іспит з 
іноземної мови та єдине фахове вступне випробування для здобуття ступеня 
магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 «Право».

УХВАЛИЛИ:
15 жовтня 2019 року закрити журнал видачі екзаменаційних листків на 

єдиний вступний іспит з іноземної мови для здобуття ступеня магістра за 
спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент 
соціокультурної діяльності”, 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” (крім спеціальності 
293 “Міжнародне право”), на єдиний вступний іспит з іноземної мови та 
єдине фахове вступне випробування для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 081 Право галузі знань 08 «Право».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -3 1  

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

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

допуску вступника-іноземця до вступних випробувань у формі співбесіди для



здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі молодшого спеціаліста за 
спеціальністю 091 Біологія заочної форми здобуття освіти.

УХВАЛИЛИ:
Допустити вступника-іноземця до вступних випробувань у формі 

співбесіди для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі молодшого 
спеціаліста за спеціальністю 091 Біологія заочної форми здобуття освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -3 1  

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

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

призначення на 15.10.2019 екзаменаційної комісії для проведення вступних 
випробувань у формі співбесіди зі вступником-іноземцем для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 091 Біологія заочної форми 
здобуття освіти.

УХВАЛИЛИ:
Призначити на 15.10.2019 екзаменаційну комісію для проведення 

вступних випробувань у формі співбесіди зі вступником-іноземцем для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 091 Біологія заочної 
форми здобуття освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” -3 1  

“проти” -  немає 
“утрималися” -  немає

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

І. Я. Коцан

А. М. Слащу к


