
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ

«12» травня 2020 р. м. Л у ц ь к  № 11

засідання приймальної комісії

Голова комісії -  Цьось А. В., ректор університету;
Відповідальний секретар -  Слащук А. М.
Присутні: А. В. Цьось, Ю. В. Громик, Слащук А. М., Журавльов О. А., 
Здіховська Т. В., Волошин В. У., Шевчук Л. М., Арцишевська О. Р., 
Антонюк В. 3., Барський Ю. М., Демчук А. М., Дикий О. Ю., Суряк М. В., 
Дучимінська Т. І., Коленда Н. В., Лавринович Л. Б., Макарук Л. Л., Марушко 
Л. П., Охманюк В. Ф., Пантік В. В., Роспопа М. І., Степанюк Я. В., Шуляк А. 
М., Щеблюк С. Г., Ярош Я. Б., Яцюк С. М , Суліма Н. С., Джурак Л.М.,
Сасовська О.В, Михалевський В. О., Бокотюк Т.М.
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Порядок денний
1. Про скасування проведення додаткових вступних випробувань для 

вступників, які вступають на навчання до СНУ імені Лесі Українки для 
здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ступеня вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки).

2. Про відкриття журналу видачі екзаменаційних листків на єдиний
вступний іспит з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 
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», 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» 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. Різне.



1. СЛУХАЛИ: *
Про скасування проведення додаткових вступних випробувань для 

вступників, які вступають на навчання до СНУ імені Лесі Українки для 
здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ступеня вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки).
ВИСТУПИЛИ:

Відповідальний секретар приймальної комісії Слащук А. М., який 
наголосив, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», 
керуючись листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-228 від 
30.04.2020, приймальна комісія Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки повідомляє наступне. Додаткові фахові 
вступні випробування для вступників, які вступають на навчання до СНУ 
імені Лесі Українки для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої 
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки), у 2020 році проводитися не будуть.

Відповідні зміни до Правил прийому до Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки в 2020 році будуть внесені 
після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до 
закладів вищої освіти України в * 2020 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України 11.10.2019 № 1285, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 р. за № 1192/34163. 
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Розмістити оголошення на сайті 
університету та сайті приймальної комісії.

2. СЛУХАЛИ:
Про відкриття журналу видачі екзаменаційних листків на єдиний 

вступний іспит з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 
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», 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» 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:

Інформацію прийняти до відома. Відкрити журнал для видачі 
екзаменаційних листків на єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине 
фахове вступне випробування о 9 год. 00 хв. 12 травня 2020 року.



Результати голосування:
«За» -  ЗО ;
«Проти» — немає:

«Утримались» -  немає.

Голова приймальної ко

Відповідальний секре 
приймальної комісії

Анатолій ЦЬОСЬ

Андрій СЛАЩУК
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