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засідання приймальної комісії
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Порядок денний:
1. Про відкриття журналів прийому заяв та документів для вступу на 
навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за 
спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, 
безпека державного кордону», 01 «Освіта/Педагогіка», 025 «Музичне 
мистецтво», 20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальністю на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо- 
кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня 
магістра за всіма 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 11.08.2020 р. та 
12. 08.2020 р. та на спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, декоративне' 
мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво на
12.08.2020 р.

3. Про затвердження результатів творчих конкурсів творчих конкурсів для 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної 
середньої освіти на спеціальності 017 Фізична культура та спорт, 023



Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 
Хореографія, 025 Музичне мистецтво.
4. Про організацію спеціальної сесії ЄВІ у 2020 р.
5. Різне

1. СЛУХАЛИ:
Про відкриття журналів прийому заяв та документів для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за 
спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, 
безпека державного кордону», 01 «Освіта/Педагогіка», 025 «Музичне 
мистецтво», 20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальністю на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо- 
кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня 
магістра за всіма формами здобуття освіти.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Відкрити журнали прийому заяв та 
документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 
формами здобуття освіти за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, 
національна безпека, безпека державного кордону», 01 «Освіта/Педагогіка», 
025 «Музичне мистецтво», 20 «Аграрні науки та продовольство» та 
спеціальністю на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули 
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання 
для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти відповідно 
до п. 5.7 Правил прийму до СНУ імені Лесі Українки з 9 год. 00 хв. 10 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 11.08.2020 р. та 12. 08.2020 р. та на спеціальностей 023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 
Музичне мистецтво на 12.08.2020 р.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Призначити предметні комісії для 
проведення творчих конкурсів на спеціальність 017 Фізична культура та 
спорт для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної



загальної середньої освіти на 11.08.2020 р. та 12. 08.2020 р. та на 
спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво на 12.08.2020 р.
3. СЛУХАЛИ:

Про затвердження результатів творчих конкурсів творчих конкурсів 
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на основі повної загальної 
середньої освіти на спеціальності 017 Фізична культура та спорт, 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 
Хореографія, 025 Музичне мистецтво.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Закрити журнали реєстрації заяв на 
творчі конкурси для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами 
здобуття освіти за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт,
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 251 Державна безпека (для 
вступників, які вступають на місця за кошти фізичних або юридичних осіб).

4. СЛУХАЛИ:
Про організацію спеціальної сесії ЄВІ у 2020 р.

ВИСТУПИЛИ:
Відповідальний секретар приймальної комісії Слащук А. М., який 

наголосив, щоспеціально організована сесія ЄВІ, яка відбудеться 19 вересня 
2020 року, дозволить охочим скористатися шансом вступу до магістратури у 
2020 році. Правилами прийому закладу вищої освіти можуть бути визначені 
додаткові строки (в межах з 15 вересня до 30 листопада) прийому заяв і 
документів для здобуття ступеня магістра. Передусім радимо дізнатися, чи 
передбачений додатковий термін зарахування в обраному закладі вищої 
освіти. Реєстрація для участі в цій сесії триватиме з 17 до 25 серпня 
(включно). Її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої 
освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі. Для 
кожного вступника, який отримав від представника приймальної комісії 
екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється 
інформаційна сторінка «Кабінет вступника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої 
здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у 
ньому. Спеціально організована сесія ЄВІ проводиться за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб. Вартість цієї сесії -  510 грн.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.



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

Голова приймальної Анатолій ЦЬОСЬ

Відповідальний секретар 
приймальної комісії Андрій СЛАЩУК

і


