
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ

«22» серпня 2020 р. м. Луцьк № 31

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 фдхових вступних випробувань у формі

тестування, складених 22.08.2020 р., вступникам для здобуття
освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» 
та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями: 014 Середня освіта (Фізична 
культура), 017 Фізична культура і спорт (Середня освіта (Географія. 
Економіка)), 014 Середня освіта (Середня освіта. Історія,
правознавство).

2. Про затвердження результатів творчого конкурсу, складеного 
22.08.2020 р., зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 
«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 251 Державна безпека (за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб).

3. Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на перший курс 
для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного фармацевтичного 
спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною та 
заочною формами здобуття освіти до Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 22 
серпня 2020 р.

4. Про закриття журналів для реєстрації заяв та документів для вступу на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного 
фармацевтичного спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами здобуття



освіти до Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки о 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 р.

5. Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на навчання для 
здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім 
спеціальностей галузей знань 01 «Освіта /Педагогіка , 20 «Аграрні 
науки та продовольство», 25 «Воєнні науки, національна безпека, 
безпека державного кордону», спеціальностей 081 «Право» та 25 
«Музичне мистецтво»), а також за усім міждисциплінарними освітньо- 
науковими програмами на основі здобутого ступеня вищої освіти або 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною 
формами здобуття освіти о 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 р.

6. Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на навчання для 
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти о 18 год. 00 
хв. 22 серпня 2020 р.

7. Про допуск до широкого конкурсного відбору осіб, які з 13 серпня по 
22 серпня 2020 р, включно, подали заяви та документи для вступу на 
перший курс для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного 
фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої 
освіти за денною та заочною формами здобуття освіти до 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

8. Про допуск до вступних випробувань осіб, які з 13 серпня по 22 серпня 
2020 р, включно, подали заяви та документи для вступу на навчання 
для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного 
спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

9. Про допуск до вступних випробувань осіб, які з 05 серпня по 22 
серпня 2020 р., включно, подали заяви та документи для вступу на 
навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім 
спеціальностей галузей знань 01 «Освіта /Педагогіка , 20 «Аграрні 
науки та продовольство», 25 «Воєнні науки, національна безпека, 
безпека державного кордону», спеціальностей 081 «Право» та 25 
«Музичне мистецтво»), а також за усім міждисциплінарними освітньо- 
науковими програмами на основі здобутого ступеня вищої освіти або 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною 
формами здобуття освіти до Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки.

10. Про допуск до широкого конкурсного відбору осіб, які з 05 серпня до 
22 серпня 2020 р. (включно), подали заяви та документи для вступу на 
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» 
на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами



здобуття освіти до Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки.

11. Про призначення фахової атестаційної екзаменаційної комісії для 
проведення 25.08.2020 р. фахових вступних випробувань у формі 
тестування зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 
на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за 
спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 011 Освітні, педагогічні науки, 
013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Середня освіта. Англійська 
мова), 014 Середня освіта (Середня освіта. Українська мова та 
література. Світова література), 016 Спеціальна освіта, 035 Філологія 
(Українська мова та література. Світова література), 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 111 Математика, 122 
Комп’ютерні науки, 193 Геодезія та землеустрій, 034 Культурологія, 
051 Економіка, 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит), 071 
Облік і оподаткування (Оподаткування), 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування, 073 Менеджмент (Управління фінансово- 
економічною безпекою), 073 Менеджмент (Менеджмент), 073 
Менеджмент (Менеджмент та правове забезпечення бізнесу), 
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 035 Філологія 
(Українська мова та література. Світова література), 035 Філологія 
(Мова та література (польська). Переклад), 061 Журналістика 
(Журналістика і соціальні комунікації), 101 Екологія, 102 Хімія, 027 
Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа, 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 
ОЗЗФілософія, 052 Політологія, 281 Публічне управління та 
адміністрування, 053 Психологія, 054 Соціологія.

12. Про призначення складу фахової атестаційної екзаменаційної комісії 
для проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів з 
іноземної мови зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 
«Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» на спеціальності 014 Середня освіта (Середня освіта. 
(Географія. Економіка)), 014 Середня освіта (Середня освіта. Біологія, 
природознавство та здоров’я людини).

13. Про затвердження складу фахової атестаційної екзаменаційної комісії 
для проведення фахових вступних випробувань зі вступниками для 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на спеціальності 014 
Середня освіта (Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я 
людини), 014 Середня освіта (Середня освіта. Українська мова та 
література. Світова література), 013 Початкова освіта, 053 Психологія, 
091 Біологія (Лабораторна діагностика).

14. Про затвердження складу предметної екзаменаційної комісії на 25. 08. 
2020 р. для проведення вступного іспиту із предмету ЗНО (українська 
мова та література) та ЗНО (математика або історія України) зі



вступниками для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

15. Про затвердження складу предметної екзаменаційної комісії на 25.08. 
2020 р. для проведення творчого конкурсу зі вступниками для здобуття 
освітнього ступеня «Бакалавра» на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста на спеціальність 023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 025 Музичне 
мистецтво.

16. Про розгляд заяв, які надійшли від абітурієнтів за 22.08.2020 р.
17. Різне.

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

тестування, складених 22.08.2020 р., вступникам для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» за спеціальностями: 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 
Фізична культура і спорт (Середня освіта (Географія. Економіка)), 014 
Середня освіта (Середня освіта. Історія, правознавство).
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати фахових 
вступних випробувань у формі тестування, складених 22.08.2020 р., 
вступникам для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього 
ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями 014 Середня 
освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт (Середня освіта 
(Географія. Економіка)), 014 Середня освіта (Середня освіта. Історія, 
правознавство).

2. СЛУХАЛИ:
Про затвердження результатів творчого конкурсу, складеного 

22.08.2020 р., зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на 
основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 251 Державна 
безпека (за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
УХВАЛИЛИ:'

Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати творчого 
конкурсу, складеного 22.08.2020 р., зі вступниками для здобуття освітнього 
ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 251 Державна безпека (за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб).

3. СЛУХАЛИ:
Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на перший курс 

для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного фармацевтичного 
спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною та 
заочною формами здобуття освіти до Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 р.



УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.

4. СЛУХАЛИ:
Про закриття журналів для реєстрації заяв та документів для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного 
фармацевтичного спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки о 18 
год. 00 хв. 22 серпня 2020 р.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Закрити журнали для реєстрації заяв 
та документів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра, 
магістра медичного фармацевтичного спрямування на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною 
формами здобуття освіти до Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки о 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 р.

5. СЛУХАЛИ:
Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей 
галузей знань 01 «Освіта /Педагогіка , 20 «Аграрні науки та продовольство», 
25 «Воєнні науки, національна безіїека, безпека державного кордону», 
спеціальностей 081 «Право» та 25 «Музичне мистецтво»), а також за усім 
міждисциплінарними освітньо-науковими програмами на основі здобутого 
ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 
денною та заочною формами здобуття освіти о 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020
Р-
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

6. СЛУХАЛИ:
Про закінчення прийому заяв та документів для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого 
ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 
денною та заочною формами здобуття освіти о 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020
Р-
УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.
7. СЛУХАЛИ:

Про допуск до широкого конкурсного відбору осіб, які з 13 серпня по 
22 серпня 2020 р, включно, подали заяви та документи для вступу на перший 
курс для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного фармацевтичного 
спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною та



заочною формами здобуття освіти до Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Допустити до широкого конкурсного 
відбору осіб, які з 13 серпня по 22 серпня 2020 р, включно, подали заяви та 
документи для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, 
магістра медичного фармацевтичного спрямування на основі повної 
загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти до 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

8. СЛУХАЛИ:
Про допуск до вступних випробувань осіб, які з 13 серпня по 22 серпня 

2020 р, включно, подали заяви та документи для вступу на навчання для 
здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного 
спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Допустити до вступних випробувань 
осіб, які з 13 серпня по 22 серпня 2020 р, включно, подали заяви та 
документи для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра 
медичного, фармацевтичного спрямування на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною 
формами здобуття освіти до Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. .

9. СЛУХАЛИ:
Про допуск до вступних випробувань осіб, які з 05 серпня по 22 серпня 

2020 р., включно, подали заяви та документи для вступу на навчання для 
здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей 
галузей знань 01 «Освіта /Педагогіка , 20 «Аграрні науки та продовольство», 
25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», 
спеціальностей 081 «Право» та 25 «Музичне мистецтво»), а також за усім 
міждисциплінарними освітньо-науковими програмами на основі здобутого 
ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 
денною та заочною формами здобуття освіти до Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Допустити до вступних випробувань 
осіб, які з 05 серпня по 22 серпня 2020 р., включно, подали заяви та 
документи для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 
спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта /Педагогіка , 
20 «Аграрні науки та продовольство», 25 «Воєнні науки, національна 
безпека, безпека державного кордону», спеціальностей 081 «Право» та 25 
«Музичне мистецтво»), а також за усім міждисциплінарними освітньо-



науковими програмами на основі здобутого ступеня вищої освіти або 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами 
здобуття освіти до Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки.

10. СЛУХАЛИ:
Про допуск до широкого конкурсного відбору осіб, які з 05 серпня до 

22 серпня 2020 р. (включно), подали заяви та документи для вступу на 
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на 
основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти до 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Допустити до широкого конкурсного 
відбору осіб, які з 05 серпня до 22 серпня 2020 р. (включно), подали заяви та 
документи для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами 
здобуття освіти до Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки.

11. СЛУХАЛИ:
Про призначення фахової атеетаційної екзаменаційної комісії для 

проведення 25.08.2020 р. фахових вступних випробувань у формі тестування 
зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі 
освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями 012 
Дошкільна освіта, 011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта, 014 
Середня освіта (Середня освіта. Англійська мова), 014 Середня освіта 
(Середня освіта. Українська мова та література. Світова література), 016 
Спеціальна освіта, 035 Філологія (Українська мова та література. Світова 
література), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 
111 Математика, 122 Комп’ютерні науки, 193 Геодезія та землеустрій, 034 
Культурологія, 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит), 
071 Облік і оподаткування (Оподаткування), 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування, 073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною 
безпекою), 073 Менеджмент (Менеджмент), 073 Менеджмент
(Менеджмент та правове забезпечення бізнесу), 076Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність, 035 Філологія (Українська мова та література. 
Світова література), 035 Філологія (Мова та література (польська): 
Переклад), 061 Журналістика (Журналістика і соціальні комунікації), 101 
Екологія, 102 Хімія, 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 031 Релігієзнавство, 032 
Історія та археологія, ОЗЗФілософія, 052 Політологія, 281 Публічне 
управління та адміністрування, 053 Психологія, 054 Сбціологія. 
УХВАЛИЛИ:



Інформацію прийняти до відома. Призначити фахової атестаційної 
екзаменаційної комісії для проведення 25.08.2020 р. фахових вступних 
випробувань у формі тестування зі вступниками для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 011 Освітні, 
педагогічні науки, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Середня освіта. 
Англійська мова), 014 Середня освіта (Середня освіта. Українська мова та 
література. Світова література), 016 Спеціальна освіта, 035 Філологія 
(Українська мова та література. Світова література), 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність, 11 ІМатематика, 122 Комп’ютерні науки, 193 
Геодезія та землеустрій, 034 Культурологія, 051 Економіка, 071 Облік і 
оподаткування (Облік і аудит), 071 Облік і оподаткування (Оподаткування), 
072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент 
(Управління фінансово-економічною безпекою), 073 Менеджмент 
(Менеджмент), 073 Менеджмент (Менеджмент та правове забезпечення 
бізнесу), 076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 035 Філологія 
(Українська мова та література. Світова література), 035 Філологія (Мова та 
література (польська). Переклад), 061 Журналістика (Журналістика і 
соціальні комунікації), 101 Екологія, 102 Хімія, 027 Музеєзнавство, 
пам’яткознавство, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 031

Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, ОЗЗФілософія, 052 
Політологія, 281 Публічне управління та адміністрування, 053 Психологія, 
054 Соціологія. ;

12. СЛУХАЛИ:
Про призначення складу фахової атестаційної екзаменаційної комісії 

для проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів з 
іноземної мови зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на 
основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» на спеціальності 
014 Середня освіта (Середня освіта. (Географія. Економіка)), 014 Середня 
освіта (Середня освіта. Біологія, природознавство та здоров’я людини). 
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад фахової 
атестаційної екзаменаційної комісії для проведення фахових вступних 
випробувань та вступних іспитів з іноземної мови зі вступниками для 
здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня 
«Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» на спеціальності 014 Середня освіта 
(Середня освіта. (Географія. Економіка)), 014 Середня освіта (Середня освіта. 
Біологія, природознавство та здоров’я людини).

13. СЛУХАЛИ:
Про затвердження складу фахової атестаційної екзаменаційної комісії 

для проведення фахових вступних випробувань зі вступниками для здобуття 
освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Молодший спеціаліст» на спеціальності 014 Середня освіта (Середня



освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини), 014 Середня освіта 
(Середня освіта. Українська мова та література. Світова література), 013 
Початкова освіта, 053 Психологія, 091 Біологія (Лабораторна діагностика). 
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад фахової 
атестаційної екзаменаційної комісії для проведення фахових вступних 
випробувань зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на 
спеціальності 014Середня освіта (Середня освіта. Біологія, природознавство, 
здоров’я людини), 014 Середня освіта (Середня освіта. Українська мова та 
література. Світова література), 013 Початкова освіта, 053 Психологія, 
091 Біологія (Лабораторна діагностика).

14. СЛУХАЛИ:
Про затвердження складу предметної екзаменаційної комісії на 25. 08. 

2020 р. для проведення вступного іспиту із предмету ЗНО (українська мова 
та література) та ЗНО (математика або історія України) зі вступниками для 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної 
екзаменаційної комісії на 25. 08. 2020 р. для проведення вступного іспиту із 
предмету ЗНО (українська мова та література) та ЗНО (математика або 
історія України) зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» 
на основі освітньо-кваліфікаційноцо рівня молодшого спеціаліста.

15. СЛУХАЛИ:
Про затвердження складу предметної екзаменаційної комісії на 25.08. 

2020 р. для проведення творчого конкурсу зі вступниками для здобуття 
освітнього ступеня «Бакалавра» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація, 025 Музичне мистецтво.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметної 
екзаменаційної комісії на 25.08. 2020 р. для проведення творчого конкурсу зі 
вступниками для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на спеціальність 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 025 Музичне 
мистецтво.

16. СЛУХАЛИ:
Про розгляд заяв, які надійшли від абітурієнтів за 22.08.2020 р. 

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

абітурієнтів за 22.08.2020 р.



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

Голова приймальної

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

Анатолій ЦЬОСЬ

Андрій СЛАЩУК

І
І

і


