
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ

«28» лютого 2020 р. м. Лу ц ь к  № 5

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.

рг
і

Порядок денний:

1. Про Наказ № 3-ГЖ від 28 лютого 2020 р. «Про склад предметних 
екзаменаційних комісій».

2. Про Наказ №4-ПК від 28 лютого 2020 р. «Про склад апеляційної комісії».
3. Про Наказ № 5-ПК від 28 лютого 2020 р. «Про склад апеляційної 

комісії».
4. Про Наказ № 6- ПК від 28 лютого 2020 р. «Про склад технічної комісії».
5. Різне.

1.СЛУХАЛИ:
Про Наказ № 3-ГЖ від 28 лютого 2020 р. «Про склад предметних 

екзаменаційних комісій».
ВИСТУПИЛИ:

Відповідальний секретар приймальної комісії Слащук А. М., який 
наголосив, що відповідно до виконання п. З розділу І Положення про 
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15.10.2015 р. та п.4 Положення 
про приймальну комісію Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, затвердженого рішенням • Вченої ради 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від 26 
грудня 2019 р., ознайомив присутніх зі складом предметних екзаменаційних



комісій з метою формування екзаменаційних матеріалів для проведення 
вступних випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад предметних 
екзаменаційних комісій з метою формування екзаменаційних матеріалів для 
проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенем 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

2.СЛУХАЛИ:
Про Наказ №4-ПК від 28 лютого 2020 р. «Про склад апеляційної комісії». 

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

наголосив, що відповідно до виконання п. З розділу І Положення про 
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15.10.2015 р. та п.4 Положення 
про приймальну комісію Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, затвердженого рішенням Вченої ради 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від 26 
грудня 2019 р., ознайомив присутніх зі складом апеляційних комісій для 
розгляду апеляцій вступників на основі повної загальної середньої освіти дляч 
здобуття ступеня бакалавра. Головою комісії призначити кандидата 
філологічних наук, доцента, проректора з навчальної роботи та рекрутації - 
Громика Юрія Васильовича.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад апеляційних комісій 
для розгляду апеляцій вступників на основі повної загальної середньої освіти 
дляч здобуття ступеня бакалавра.

З.СЛУХАЛИ:
Про Наказ № 5-ПК від 28 лютого 2020 р. «Про склад апеляційної 

комісії».
ВИСТУПИЛИ:

Відповідальний секретар приймальної комісії Слащук А. М., який 
наголосив, що відповідно до виконання п. З розділу І Положення про 
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15.10.2015 р. та п.4 Положення 
про приймальну комісію Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, затвердженого рішенням Вченої ради 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від 26 
грудня 2019 р., ознайомив присутніх зі складом апеляційних комісій для. 
розгляду апеляцій вступників при вступі на навчання на основі раніше 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття 
ступеня бакалавра та на основі раніше здобутого ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста для здобуття ступеня магістра.



Головою комісії призначити кандидата філологічних наук, доцента, проректора 
з навчальної роботи та рекрутації - Громика Юрія Васильовича.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад апеляційних комісій 
для розгляду апеляцій вступників при вступі на навчання на основі раніше 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття 
ступеня бакалавра та на основі раніше здобутого ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста для здобуття ступеня магістра.

Про Наказ № 6- ПК від 28 лютого 2020 р. «Про склад технічної комісії». 
ВИСТУПИЛИ:

Відповідальний секретар приймальної комісії Слащук А. М., який 
наголосив, що відповідно до виконання п. З розділу І Положення про 
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15.10.2015 р. та п.4 Положення 
про приймальну комісію Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, затвердженого рішенням Вченої ради 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від 26 
грудня 2019 р., ознайомив присутніх зі складом технічних секретарів для 
прийому документів від вступників 2020 року на денну, заочну форми навчання 
за відповідними ступенями бакалавра, магістра за спеціальностями (освітніми 
програмами) факультетів.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити склад технічної комісії для 
прийому документів від вступників 2020 року на денну, заочну форми навчання 
за відповідними ступенями бакалавра, магістра за спеціальностями (освітніми 
програмами) факультетів.

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

«Утримались» -  немає.

4.СЛУХАЛИ:

Андрій СЛАЩУК

Анатолій ЦЬОСЬ


