
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ

«17» ЛЮТОГО 2020 р. м. Л у ц ь к  №  4

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., Антонюк Б. П., Шевчук Л. М., Арцишевська О. Р., Книш С. 
В., Барський Ю. М., Демчук А. М., Дурманенко Є. А., Дучимінська Т. І., 
Лавринович Л. Б., Лякішева А. В., Макарук Л. Л., Марушко Л. П., Охманюк 
В. Ф., Пантік В. В., Роспопа М. І., Степанюк Я. В., Федонюк С. В.,Харкевич 
Ю. І., Щеблюк С. Г., Ярош Я. Б., Суліма Н. С., Джурак Л.М., Сасовська О.В, 
Михалевський В. О., Бокотюк Т.М.

/

І>
і

Порядок денний

1. Про профорієнтаційну роботу на факультетах Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки та підготовка до 
вступної кампанії 2020 року у Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки.

2. Про затвердження графіків прийому громадян членами приймальної 
комісії та членами секретаріату приймальної комісії СНУ імені Лесі 
Українки упродовж 2020 року.

3. Про затвердження графіку проведення днів відкритих дверей на 
факультетах Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки упродовж 2020 року.

4. Різне

1.СЛУХАЛИ:
Про профорієнтаційну роботу на факультетах Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки та підготовка до вступної 
кампанії 2020 року у Східноєвропейському національному університеті імені. 
Лесі Українки.
ВИСТУПИЛИ:

Відповідальний секретар приймальної комісії Слащук А. М., який 
наголосив, що відповідно до відповідно до Розпорядження № 3 від 31 січня



2020 р. «Про профорієнтаційну роботу на факультетах» декани факультетів 
надали звітну щодо проведення профорієнтаційних заходів, а саме:

На факультеті історії, політології та національної безпеки проходили 
виїзні заходи у загальноосвітніх навчальних закладів у м. Луцьку та поза 
межами міста. Також факультет був долучений до проведення занять серед 
учнів випускних класів у «Школі молодого політика» (грудень 2018 -  
березень 2019 року).

На факультеті культури і мистецтв проведено концертні виступи та 
профорієнтаційні бесіди під час проведення 11 міжнародного конкурсу 
баяністів-акордеоністів з середніми навчальними закладами України та 
Республіки Білорусь. Також проведено зустріч із вчителями історії та права, 
що проходили курси підвищення кваліфікації у ВІППО ( березень 2019 р.)

Розроблено, надруковано та розповсюджено в школах міста Луцька 
інформаційний буклет про факультет культури і мистецтв.

Факультет інформаційних систем, фізики та математики постійно 
оновлює інформацію на сайт університету про здобутки науковців та 
студентів факультету. Призерам олімпіад з математики, фізики та 
інформатики вручені запрошення на навчання на факультет.

З метою інформування абітурієнтів про спеціальності факультету 
філології та журналістики, специфіку навчання, практичної підготовки 
даним факультетом було розроблено кілька рекламних роликів, які активно 
використовувалися на зустрічах зі школярами, соціальних мережах, на 
університетському сайті. До спілкування із потенційними вступниками 
активно залучено членів молодіжної громадської організації «Центр вільної 
освіти і культури». 31 березня проведено день відкритих дверей та навчальну 
медіа школу.

Хімічний факультет провів зустріч з випускниками Луцьких шкіл та 
випускниками хімічного факультету в рамках святкування 25-річчя хімічного 
факультету. Студентами проведені презентації про хімічний факультет для 
учнів 10, 11 класів шкіл Волинської, Рівненської та Львівської областей.

Протягом 2018-2019 навчального року викладачами факультету 
педагогічної освіти та соціальної роботи було проведено промоція 
спеціальностей даного факультету в закладах освіти міста Луцька. Також 
здійснена профорієнтаційна робота в рамках реалізації проекту «Ми свідомі».

Також на факультеті проходить день відкритих дверей (щосереди у 2 
семестрі). Запланована участь у фестивалі «Ярфест» та розповсюдження 
буклетів під час здачі ЗНО 2019. Викладачі факультету провели 
профорієнтаційну роботу У Володимир-Волинському педколеджу,
Княгининівська спеціалізована школа-інтернат, Боголюбська ЗОШ, 
Нововолинський науковий ліцей.



Слід зазначити, що факультет іноземної філології до профорієнтаційної 
роботи залучив студентів 4 курсу, які провели зустріч з учнями 9 та 11 класів 
Луцької гімназії № 18. Під час роботи 1 науково-практичного семінару 
«Романські мови: досвід, проблеми та перспективи (березень 2019 року) 
організовано кафедрою романських мов та інтерлінгвістики були обговорені 
проблеми вивчення іноземних мов середніх навчальних закладів Волинської 
області. Традиційно викладачі відвідали школи м. Луцька: № 1, № 4, № 14 
тощо.

Факультет психології та соціології у 2018-2019 н. р. провів 
просвітницькі заходи серед учнів професійно-технічних закладів та закладів 
загальної середньої освіти Волинської та Рівненської областей. Презентація 
факультетів психології та соціології та умов вступу була висвітлена на 
Ярмарках професій у м. Ківерці, м. Рожище, смт. Турійськ, смт. Голоби, с. 
Затурці, смт Маневичі тощо. Також була проведена діагностика потенційних 
можливостей випускників та надання їм рекомендацій щодо продовження 
подальшого професійного шляху навчаючись на факультеті психології та 
соціології. Слід зазначити, що на факультеті щорічно проводяться науково- 
практичні семінари за участю студентів Луцького базового медичного 
коледжу та учнів школи № 21. Проводиться зустріч з учнівським 
парламентом м. Луцька (президенти 26 шкіл).

Викладачами факультету фізичної культури, спорту та здоров’я 
систематично здійснюється просвітницька робота щорічного контингенту 
студентів. На факультеті проводиться роз’яснювальна робота зі студентами, 
які навчаються на четвертому курсі про вступ у магістратуру та подальші 
перспективи розвитку свого професійного шляху.

На географічному факультеті ведеться активна робота щодо 
популяризації спеціальностей, які мають особливу підтримку. Також 
факультет провів Всеукраїнську учнівську олімпіаду з географії в СНУ імені 
Лесі Українки, завдяки якій учасники можуть отримати додаткові бали до 
сертифіката ЗНО (20 балів) при розрахунку конкурсного балу в університеті.

Варто зауважити, що у 2019 році запущено відеоролик про університет 
та його факультети на суспільному телебаченні Рівне 1 з ініціативи 
приймальної комісії та відповідального секретаря приймальної комісії 
Слащука Андрія Миколайовича.

Свою роботу приймальна комісія проводить відповідно до Правил 
прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки у 2020 році та інших нормативних документів.

На офіційних веб-сторінках факультетів розміщено інформацію. На 
сайті університету у вкладці «Абітурієнт» відповідно до Умов прийому до 
ВНЗ у 2020 році розміщено всю необхідну інформацію для вступників.

УХВАЛИЛИ:



Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Про затвердження графіків прийому громадян членами приймальної 

комісії та членами секретаріату приймальної комісії СНУ імені Лесі Українки 
упродовж 2020 року.
ВИСТУПИЛИ:

Відповідальний секретар приймальної комісії Слащук А. М., який 
зазначив, що члени приймальної комісії та члени секретаріату приймальної 
комісії здійснюють прийом громадян упродовж року відповідно до 
затвердженого графіку за основним місцем роботи у СНУ імені Лесі 
Українки, а також у кабінеті № 101 (проспект Волі, 13). Графіки прийому 
громадян членами приймальної комісії та членами секретаріату приймальної 
комісії СНУ імені Лесі Українки упродовж 2020 року додаються. 
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити графіки прийому громадян 
членами приймальної комісії та членами секретаріату приймальної комісії 
СНУ імені Лесі Українки упродовж 2020 року.

3. СЛУХАЛИ:
Про затвердження графіку проведення днів відкритих дверей на 

факультетах Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки упродовж 2020 року.
ВИСТУПИЛИ:

Відповідальний секретар приймальної комісії Слащук А. М., який 
озвучив графік проведення днів відкритих дверей на факультетах СНУ імені 
Лесі Українки упродовж 2020 року.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома Затвердити графік проведення днів 
відкритих дверей на факультетах упродовж 2020 року та розмістити його на 
сайті СНУ імені Лесі Українки.

Результати голосування:
«За» -  30;
«Проти» -  немає;

Анатолій ЦЬОСЬ.

Андрій СЛАЩУК


