
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ

«05» серпня 2020 р. м. Л у ц ь к  №  20

засідання приймальної комісії

Голова комісії -  Цьось А. В., ректор університету;
Відповідальний секретар -  Слащук А. М.
Присутні: Цьось А. В., 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., Дучимінська Т. І., Коленда Н. В., Лавринович Л. Б., 
Макарук Л. Л., Марушко Л. П., Мирончук Г. Л., Охманюк В. Ф., Пантік В. 
В., Роспопа М. І., Степанюк Я. В., Федонюк С. В., Щеблюк С. Г., Ярош Я. Б., 
Яцюк С. М., Суліма Н. С., Джурак Л.М., Сасовська О.В, Михалевський В.
0 . , Бокотюк Т.М.
Відсутні: Громик Ю. В., Дикий О. Ю., Дурманенко Є. А., Книш С. В., 
Федонюк С. В.

Порядок денний:
1. Про відкриття журналів прийому заяв та документів (для осіб, які 

вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового 
вступного випробування) для вступу на навчання для здобуття ступеня 
магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 
01 «Освіта/Педагогіка» та 025 «Музичне мистецтво» на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти.

2. Про призначення предметних комісій для проведення творчих 
конкурсів на спеціальність 017 Фізична культура та спорт для здобуття 
освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної середньої 
освіти на 07.08.2020р., 08.08.2020 р.,10.08.2020 р.

3. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Про відкриття журналів прийому заяв та документів (для осіб, які 

вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового 
вступного випробування) для вступу на навчання для здобуття ступеня 
магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей Галузей знань 01 
«Освіта/Педагогіка» та 025 «Музичне мистецтво» на основі здобутого



ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 
денною та заочною формами здобуття освіти.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Відкрити журнали прийому заяв та 
документів (для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного 
іспиту та фахового вступного випробування) для вступу на навчання для 
здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей 
галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 025 «Музичне мистецтво» на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти (п.5.9 та 5.11 
Правил прийому до СНУ імені Лесі України) з 9.00 год. 5 серпня 2020 року.

2. СЛУХАЛИ:
Про призначення предметних комісій для проведення творчих 

конкурсів на спеціальність 017 Фізична культура та спорт для здобуття 
освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної середньої освіти 
на 07.08.2020р., 08.08.2020 р.,10.08.2020 р.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної 
екзаменаційної комісії для проведенню творчого конкурсу зі спеціальності 
017 Фізична культура і спорт зі вступниками для здобуття освітнього 
ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної середньої освіти на 
07.08.2020р., 08.08.2020 р.,10.08.2020 р.

Результати голосування:

«За» -  29;

«Проти» -  немає; 

«Утрималися» -  немає

Голова приймальної ком

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

Анатолій ЦЬОСЬ

Андрій СЛАЩУК


