
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ

«20» серпня 2020 р. м. Луцьк № 29

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., Книш С. В., 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.

Порядок денний:
1. Про затвердження результатів фахових вступних випробувань у формі 

тестування, складених 20.08.2020, вступникам для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» за спеціальностями: 073 Менеджмент (Управління 
проектами), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 231 
Соціальна робота, 111 Математика, 122 Комп’ютерні науки, 104 Фізика 
та астрономія.

2. Про призначення фахової атестаційної екзаменаційної комісії для 
проведення 21.08.2020 фахових вступних випробувань у формі 
тестування зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 
на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за 
спеціальностями: 091 Біологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 035 
Філологія, 103 Науки про Землю, 106 Географія, 193 Геодезія та 
землеустрій, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм.

3. Про призначення предметної комісії на 20.08.2020 р. для проведення 
творчого конкурсу зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 
«Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація.

4. Про призначення предметної комісії на 20.08.2020 р. для проведення 
творчого конкурсу на спеціальність 251 Державна безпека зі 
вступниками для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі



повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб.

5. Про затвердження результатів творчого конкурсу, проведеного 
20.08.2020 р., на спеціальність 251 Державна безпека зі вступниками 
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної 
загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

6. Про зміни до Правил Прийому до Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки.

7. Про розгляд заяв, які надійшли від вступників за 20.08.2020 р.
8. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Про затвердження результатів фахових вступних випробувань у формі 

тестування, складених 20.08.2020, вступникам для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» за спеціальностями: 073 Менеджмент (Управління проектами), 
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 
Міжнародні економічні відносини, 231 Соціальна робота, 111 Математика, 
122 Комп’ютерні науки, 104 Фізика та астрономія.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати фахових 
випробувань у формі тестування, складених 20.08.2020 р., вступникам для 
здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня 
«Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями 073 Менеджмент 
(Управління проектами), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 231 Соціальна 
робота, 111 Математика, 122 Комп’ютерні науки, 104 Фізика та астрономія.

2. СЛУХАЛИ:
Про призначення фахової атестаційної екзаменаційної комісії для 

проведення 21.08.2020 фахових вступних випробувань у формі тестування зі 
вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього 
ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями: 091 Біологія, 
227 Фізична терапія, ерготерапія, 035 Філологія, 103 Науки про Землю, 106 
Географія, 193 Геодезія та землеустрій, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 
Туризм.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад фахової 
атестаційної екзаменаційної комісії для проведення фахових вступних' 
випробувань зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на 
основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за. 
спеціальностями: 091 Біологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 035 
Філологія, 103 Науки про Землю, 106 Географія, 193 Геодезія та землеустрій, 
241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм.



3. СЛУХАЛИ:
Про призначення предметної комісії на 20.08.2020 р. для проведення 

творчого конкурсу зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 
«Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» на 
спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної комісії 

на 20.08.2020 р. для проведення творчого конкурсу зі вступниками для 
здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня 
«Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» на спеціальність 023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

4. СЛУХАЛИ:
Про призначення предметної комісії на 20.08.2020 р. для проведення 

творчого конкурсу на спеціальність 251 Державна безпека зі вступниками 
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної 
середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної комісії 
на 20.08.2020 р. для проведення творчого конкурсу на спеціальність 251 
Державна безпека зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 
«Бакалавра» на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб.

5. СЛУХАЛИ:
Про затвердження результатів творчого конкурсу, проведеного 

20.08.2020 р., на спеціальність 251 Державна безпека зі вступниками для 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної 
середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати творчого 
конкурсу, проведеного 20.08.2020 р., на спеціальність 251 Державна безпека 
зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі 
повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

6. СЛУХАЛИ:
Про зміни до Правил Прийому до Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки.
ВИСТУПИЛИ:

Відповідальний секретар приймальної комісії Слащук А. М., який 
наголосив, що відповідно до Відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових 
актів Міністерства освіти і науки України» від 21.07.2020 р. № 939, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2020 р. за №



790/35073, у зв’язку з внесенням змін до Умов прийому для здобуття вищої 
освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163, Порядку прийому для 
здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) 
освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 21.06.2016 р. №697, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 та Порядку 
прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженому 
наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2016 р. № 560, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за 
№ 795/28925, внести зміни до Правил прийому до Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки в 2020 році (далі -  Правила 
прийому) такого змісту:

1. У розділі І:
-  у пункті 1.5 в абзаці тринадцятому слова та цифри «або вступають 

відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово 
окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 
697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року 
за № 907/29037 (далі -  наказ № 697)» виключити;

-  у пункті 1.5 абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції: 
«квота-2 -  визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних 
місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) у закладах 
вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на 
основі повної -загальної середньої освіти, що мають право на вступ на 
основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття 
вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти 
осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № * 
795/28925 (далі -  наказ № 560) та Порядку прийому для здобуття вищої, 
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, 
місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та 
Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі -  наказ №



697);»;
-  пункт 1.14 викласти у такій редакції:
«1.14. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах 

вищої освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та 
двадцяти відсотків (у закладах вищої освіти, які відповідно до чинного 
законодавства та до дати набрання чинності Закону України «Про вищу 
освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з 
тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, Донецької та Луганської областей» встановили цей обсяг у 
своїх Правилах прийому) максимального (загального) обсягу державного 
замовлення за відкритими та закритими (фіксованими) конкурсними 
пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з 
оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

У разі, якщо сума квоти-1 та квоти-2 перевищує або дорівнює 
затвердженому державним замовником максимальному обсягу, то 
державний замовник приймає рішення щодо збільшення такого обсягу.».

2. У розділі V:
-  у пункті 5.2 окремі графи таблиці для вступу на перший курс для 

здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, 
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної 
середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти викласти у 
новій редакції:

графи «Строки оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними- права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) -  не пізніше 12 год. 00 хв. 20 серпня 2020 р.» викласти в такій 
редакції: «Строки оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) здійснюється в декілька етапів. Основний етап -  не пізніше 12 
год. 00 хв. 20 серпня 2020 р.»;

-  у пункті 5.2 доповнити таблицю окремими графами такого змісту:
«Строки оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування

за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання 
чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або 
регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) 
здійснюється в декілька етапів. Завершальний етап -  не пізніше 12 год. 00 
хв. 22 жовтня 2020 р.»;

«Строки виконання вимог до зарахування на місця державного 
замовлення (вступники, які отримали рекомендації до зарахування за 
результатами співбесіди та за квотою-2) -  до 10 год. 00 хв. 23 жовтня 2020 
р. Реалізація завершального етапу здійснюється: шляхом переведення на



вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї 
категорії вступників відбувається не пізніше 15 год. 00 хв. 23 жовтня 2020
р.».

3. У розділі VI;
-  у пункті 6.1 в абзаці дванадцятому слово «восьмим» замінити 

словом «дев’ятим».
4. У розділі VIII:
-  абзац перший пункту 8.6 викласти у такій редакції:
«8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, 
визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової 
передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які 
проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925, та в разі отримання 
кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом 
вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 
відборі:»;

-  у пункті 8.7 абзац перший викласти в такій редакції:
«8.7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти 
відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 
професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є 
тимчасово окуповані території /  Донецькій та Луганській областях, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 
2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 
2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за кожний з 
іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний 
рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:»;

-  у пункті 8.7 абзац третій викласти у такій редакції:
«Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь- 
яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб 
допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) 
конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах 
квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, 
якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про 
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного 
або регіонального замовлення)».

5. У Додатку до Правил прийому «Правила прийому до аспірантури та 
докторантури Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки у 2020 році» в п. 5.5 графи «Строки проведення Університетом



вступних випробувань», «II етап -  3 вересня -  іспит зі спеціальності» 
викласти в такій редакції: «Строки проведення Університетом вступних 
випробувань», «II етап -  3 вересня - іспит зі спеціальності (крім спеціальності 
053 Психологія); II етап -  2 вересня -  іспит зі спеціальності 053 Психологія».

6. Доповнити Правила прийому новим Додатком «Порядок прийому
для здобуття вищої освіти в Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території Автономної' Республіки Крим та міста Севастополя» 
(додається).

7. Доповнити Правила прийому новим Додатком «Порядок прийому
для здобуття вищої освіти в Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки осіб, місцем проживання яких є тимчасово 
окуповані території у Донецькій та Луганській областях» (додається).

8. Доповнити Правила прийому новим Додатком «Перелік 
неакредитованих освітніх програм» (додається).
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

7. СЛУХАЛИ:
Про розгляд заяв, які надійшли від вступників за 20.08.2020 р. 

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

вступників за 20.08.2020 р.

Результати голосування:
«За» -33;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Голова приймальн

Відповідальний се 
приймальної коміс

Анатолій ЦЬОСЬ

Андрій СЛАЩУК


