
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ПРОТОКОЛ

«19» серпня 2020 р. м . Л у ц ь к  № 28

засідання приймальної комісії

Голова комісії -  Цьось А. В., ректор університету;
Відповідальний секретар -  Слащук А. М.
Присутні: А. В. Цьось, Ю. В. Громик, 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 19.08.2020, вступникам для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» за спеціальностями: 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 031 Релігієзнавство, 032 Історія 
та археологія, 033 Філософія, 052 Політологія, 281 Публічне управління та 
адміністрування, 053 Психологія, 054 Соціологія.

2. Про призначення фахової атестаційної екзаменаційної комісії для 
проведення 20.08.2020 фахових вступних випробувань у формі тестування зі 
вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього 
ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями: 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.

3. Про призначення складу фахової атестаційної комісії для проведення 
творчого конкурсу зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 
«Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за 
спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація.



4. Про внесення змін до Умов прийому.
5. Про затвердження результатів засідання апеляційної комісії від 

19.08.2020 р.
6. Про надання рекомендації до зарахування за кошти державного або 

регіонального бюджету на спеціальність 081 Право за результатами 
співбесіди.

7. Про розгляд заяв, які надійшли від вступників за 19.08.2020 р.
8. Різне.

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

тестування, складених 19.08.2020, вступникам для здобуття освітнього 
ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста 
за спеціальностями: 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 031 Релігієзнавство, 032 Історія 
та археологія, 033 Філософія, 052 Політологія, 281 Публічне управління та 
адміністрування, 053 Психологія, 054 Соціологія.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати фахових 
вступних випробувань у формі тестування, складених 19.08.2020, вступникам 
для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня 
бакалавра та ОКР спеціаліста за спеціальностями: 027 Музеєзнавство, 
пам’яткознавство, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 031 
Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 052 Політологія, 
281 Публічне управління та адміністрування, 053 Психологія, 054 Соціологія.

2. СЛУХАЛИ:
Про призначення фахової атестаційної екзаменаційної комісії для 

проведення 20.08.2020 фахових вступних випробувань у формі тестування зі 
вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього 
ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями: 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 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: 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.



3. СЛУХАЛИ:
Про призначення складу фахової атестаційної комісії для проведення 

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

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад фахової 
атестаційної комісії для проведення творчого конкурсу зі вступниками для 
здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня 
«Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

4. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Умов прийому.

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

проінформував про

5. СЛУХАЛИ:
Про затвердження результатів засідання апеляційної комісії з польської 

мови та літератури від 19.08.2020 р.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Результати вступного фахового 
випробування абітурієнту Максимчук Вікторії Русланівни залишити без 
змін. Результати вступного фахового випробування абітурієнту Статок 
Зоряні Сергіївні переглянути, змінити його на 5 (п’ять) балів у напрямку 
збільшення.

6. СЛУХАЛИ:
Про надання рекомендації до зарахування за кошти державного або 

регіонального бюджету на спеціальність 081 Право за результатами 
співбесіди.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Надати рекомендації до зарахування 
за кошти державного або регіонального бюджету на спеціальність 081 Право 
за результатами співбесіди.

7. СЛУХАЛИ:
Про призначення предметної комісії на 20.08.2020р. 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. Призначити предметну комісію на 
20.08.2020р. 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.

7. СЛУХАЛИ:
Про розгляд заяв, які надійшли від вступників за 19.08.2020 р. 

УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома. Погодити заяви абітурієнтів за 

19.08.2020 р.

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

Анатолій ЦЬОСЬ

Андрій СЛАЩУК


