
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ

УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ

«17» серпня 2020 р. м. Луцьк № 26

засідання приймальної комісії

Голова комісії -  Цьось А. В., ректор університету;
Відповідальний секретар -  Слащук А. М.
Присутні: Цьось А. В., Громик Ю. 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., Дикий О. Ю., 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. О., Бокотюк Т.М.
Відсутні: Дурманенко Є. А., Книш С. В.
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Порядок денний:
1. Про призначення предметних комісій для проведення співбесіди 

17.08.2020 р., вступнику для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі 
повної загальної середньої освіти за спеціальністю 081 Право.

2. Про затвердження результатів співбесіди, проведеної 17.08.2020 р., 
вступнику для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 081 Право.

3. Про призначення склад предметної екзаменаційної комісії для 
проведення вступних випробувань зі вступниками для здобуття 
освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 Право.

4. Про призначення складу предметної екзаменаційної комісії для 
проведення творчого конкурсу зі вступниками для здобуття освітнього 
ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

5. Про призначення фахової атестаційної екзаменаційної комісії для 
проведення 18.08.2020 фахових вступних випробувань у формі 
тестування зі вступниками для здобуття освітнього ступеня магістра на 
основі освітнього ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста за 
спеціальностями: 051 Економіка, науки, 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля



та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування,034 Культурологія, 
035 Філологія, 061 Журналістика, 101 Екологія, 102 Хімія.

6. Про відкриття журналів для реєстрації на спеціально організовану 
сесію ЄВІ з іноземної мови.

7. Про розгляд заяв, які надійшли від абітурієнтів за 17.08.2020 р.
8. Різне

1. СЛУХАЛИ:
Про призначення предметної екзаменаційної комісії для проведення 

співбесіди на зі вступником для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі 
повної загальної середньої освіти за спеціальністю 081 Право.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної 
екзаменаційної комісії для проведення співбесіди на 17.08.2020 р. зі 
вступником для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 081 Право.

2. СЛУХАЛИ:
Про затвердження результатів співбесіди, проведеної 17.08.2020 р., 

вступнику для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 081 Право.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати співбесіди, 
проведеної 17.08.2020 р., вступнику для здобуття ступеня «Бакалавр» на 
основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 081 Право.

3. СЛУХАЛИ:
Про призначення склад предметної екзаменаційної комісії для 

проведення вступних випробувань зі вступниками для здобуття освітнього 
ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 Право.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної
екзаменаційної комісії для проведення вступних випробувань зі вступниками 
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» .

4. СЛУХАЛИ:
Про призначення складу предметної екзаменаційної комісії для 

проведення творчого конкурсу зі вступниками для здобуття освітнього 
ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної
екзаменаційної комісії для проведення творчого конкурсу зі вступниками для 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.



5. СЛУХАЛИ:
Про призначення фахової атестаційної екзаменаційної комісії для 

проведення 18.08.2020 фахових вступних випробувань у формі тестування зі 
вступниками для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього 
ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста за спеціальностями: 051 Економіка, 
науки, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і 
оподаткування,034 Культурологія, 035 Філологія, 061 Журналістика, 101 
Екологія, 102 Хімія.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад фахової атестаційної 
екзаменаційної комісії для проведення 18.08.2020 фахових вступних 
випробувань у формі тестування зі вступниками для здобуття освітнього 
ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста 
за спеціальностями: 051 Економіка, науки, 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність, 071 Облік і оподаткування,034 Культурологія, 035 Філологія, 061 
Журналістика, 101 Екологія, 102 Хімія.

6. СЛУХАЛИ:
Про розгляд заяв, які надійшли від абітурієнтів за 17.08.2020 р. 

УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома. Погодити заяви, які надійшли від 

абітурієнтів за 17.08. 2020 р.

Результати голосування:
«За» -32 і
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає

Голова приймальної комі Анатолій ЦЬОСЬ

Відповідальний секретар 
приймальної комісії Андрій СЛАЩУК


