
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ПРОТОКОЛ

«21» серпня 2020 р. м. Лу ц ь к  №  ЗО

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 фахових вступних випробувань у формі 

тестування, складених 20.08.2020, вступникам для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» за спеціальностями 091 Біологія, 227 Фізична терапія, 
ерготерапія, 035 Філологія, ЮЗ Науки про Землю, 106 Географія, 193 
Геодезія та землеустрій, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм.

2. Про затвердження результатів вступних випробувань у формі
тестування 20.08.2020 р., у вступників-іноземців для здобуття
освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні 
економічні відносини, 122 Комп’ютерні науки.

3. Про зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступника 
на базі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього 
ступеня «Бакалавр» на спеціальність 081 Право за результатами 
співбесіди абітурієнту Кашицькому С. В. (Наказ 1-С(з)).

4. Про рекомендації щодо зарахування на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, вступників-іноземців, які склали вступні 
випробування 20.08.2020 р. для здобуття освітнього ступенд 
«Бакалавр» за спеціальностями 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні 
відносини, 122 Комп’ютерні науки.

5. Про затвердження результатів творчого конкурсу, складеного
20.08.2020 р., вступникам для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 
на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за



спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація.

6. Про затвердження результатів творчого конкурсу, складеного
21.08.2020 р., вступникам для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 
на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 017 
Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 251 
Державна безпека ( за кошти фізичних та / або юридичних осіб).

7. Про призначення фахової атестаційної екзаменаційної комісії для 
проведення 22.08.2020 фахових вступних випробувань у формі 
тестування зі вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 
на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за 
спеціальностями 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична 
культура і спорт (Середня освіта (Географія. Економіка)), 014 Середня 
освіта (Середня освіта. Історія, правознавство).

8. Про закриття журналів для реєстрації 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», 024 
«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 «Магістр» за всіма формами 
здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право».

9. Про допуск до вступних випробувань вступників 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», 024 
«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 «Магістр» за всіма 
формами здобуття освіти, які в період з 10 серпня по 21 серпня 2020 р., 
включно, подали заяви на вступ до Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки.

10. Про першочерговість вступників у рейтинговому списку за умов 
однакового конкурсного балу.

11. Про розгляд заяв, які надійшли від вступників за 21.08. 2020 р.
12. Різне.



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

тестування, складених 20.08.2020, вступникам для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» за спеціальностями 091 Біологія, 227 Фізична терапія, 
ерготерапія, 035 Філологія, 103 Науки про Землю, 106 Географія, 193 
Геодезія та землеустрій, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм. 
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати фахових 
вступних випробувань у формі тестування, складених 20.08.2020, вступникам 
для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня 
«Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями 091 Біологія, 227 
Фізична терапія, ерготерапія, 035 Філологія, 103 Науки про Землю, 106 
Географія, 193 Геодезія та землеустрій, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 
Туризм.

2. СЛУХАЛИ:
Про затвердження результатів вступних випробувань у формі 

тестування 20.08.2020 р., у вступників-іноземців для здобуття освітнього 
ступеня «Бакалавр» за спеціальностями 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 122 
Комп’ютерні науки.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити результати вступних 
випробувань у формі тестування 20.08.2020 р., у вступників-іноземців для 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні 
економічні відносини, 122 Комп’ютерні науки.

3. СЛУХАЛИ:
Про зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступника 

на базі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня 
«Бакалавр» на спеціальність 081 Право за результатами співбесіди 
абітурієнту Кашицькому С. В. (Наказ 1-С(з)).
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Зарахувати на навчання за кошти 
державного бюджету вступника на базі повної загальної середньої освіти для 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на спеціальність 081 Право за 
результатами співбесіди Кашицького С. В. (Наказ І-С(зї).

4. СЛУХАЛИ:
Про рекомендації щодо зарахування на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, вступників-іноземців, які склали вступні 
випробування 20.08.2020 р. для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за 
спеціальностями 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та



регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 122 Комп’ютерні 
науки.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Надати рекомендації до зарахування 
на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступників-іноземців, 
які склали вступні випробування 20.08.2020 р. для здобуття освітнього 
ступеня «Бакалавр» за спеціальностями 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 122 
Комп’ютерні науки.

5. СЛУХАЛИ:
Про затвердження результатів творчого конкурсу, складеного

20.08.2020 р., вступникам 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 результати творчого 
конкурсу, складеного 20.08.2020 р., вступникам для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація.

f

6. СЛУХАЛИ: і
Про затвердження результатів творчого конкурсу, складеного

21.08.2020 р.,вступникам для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на 
основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 017 Фізична 
культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 251 Державна безпека 
(за кошти фізичних та / або юридичних осіб).
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Затвердити творчого конкурсу, 
складеного 21.08.2020 р., вступникам для здобуття освітнього ступеня 
«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 
017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 251 
Державна безпека (за кошти фізичних та / або юридичних осіб).

7. СЛУХАЛИ:
Про призначення фахової атестаційної екзаменаційної комісії для 

проведення 22.08.2020 фахових вступних випробувань у формі тестування зі 
вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього 
ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями 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. Призначити фахову атестаційну 

екзаменаційну комісію для проведення 22.08.2020 фахових вступних 
випробувань у формі тестування зі вступниками для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» та ОКР 
«Спеціаліст» за спеціальностями 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 
Фізична культура і спорт (Середня освіта (Географія. Економіка)), 014 
Середня освіта (Середня освіта. Історія, правознавство).

8. СЛУХАЛИ:
Про закриття журналів для реєстрації 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», 024 «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 
«Магістр» за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 
«Право».
УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома. Закрити о 18 год. 00 хв. 21 серпня 
2020 р. журнали для реєстрації 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», 024 «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 
«Магістр» за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 
«Право».

9. СЛУХАЛИ:
Про допуск до вступних випробувань вступників 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», 024 «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 
«Магістр» за всіма формами здобуття освіти, які в період з 10 серпня по 21 
серпня 2020 р., включно, подали заяви на вступ до Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки.



УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома. Допустити до вступних випробувань 

вступників 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», 
024 «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 «Магістр» за всіма формами здобуття освіти, які в 
період з 10 серпня по 21 серпня 2020 р., включно, подали заяви на вступ до 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

10. СЛУХАЛИ:
Про першочерговість вступників у рейтинговому списку за умов 

однакового конкурсного балу.
ВИСТУПИЛИ:
Відповідальний секретар приймальної комісії Андрій Слащук, який 

розповів про першочергове розмежування вступників у рейтинговому 
списку за умов однакового конкурсного балу. Керуючись абзацом четвертим 
пункту 4 розділу І, абзацом шостим пункту 2 розділу IX Умов прийому для 
здобуття вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти 
і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (зі 
змінами) та абзацом четвертим пункту 1.4, абзацом шостим пункту 9.2 
Правил прийому до Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки в 2020 році (далі -  Правила прийому), установити таке: за 
умов однакового конкурсного бала послідовність вступників у рейтинговому 
списку визначається з урахуванням таких додаткових правил.

І. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 
медичного, фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної 
середньої освіти:

-  вступники на основі повної загальної середньої освіти, нагороджені 
золотою або срібною медаллю;

-вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають 
вищий бал з профільного конкурсного предмета (предмета, для якого 
встановлений невід’ємний ваговий коефіцієнт з найвищим показником, 
передбаченим для цієї конкурсної пропозиції), визначеного Правилами 
прийому. У випадку, якщо для конкурсної пропозиції встановлено кілька 
однакових невід’ємних вагових коефіцієнтів з конкурсних предметів, до 
уваги беруться бали з двох профільних конкурсних предметів за 
спеціальністю.

Розрахунок середнього бала документа про освіту для вступників на 
основі повної загальної середньої освіти проводиться в порядку, визначеному 
Правилами прийому.



II. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 
медичного, фармацевтичного спрямування) на основі здобутого освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

-  вступники, які мають диплом молодшого спеціаліста, на основі 
якого здійснюється вступ, з відзнакою;

-  вступники, які за додатком до диплома молодшого спеціаліста, 
на основі якого здійснюється вступ, мають вищий бал середнього 
арифметичного з дисциплін професійної підготовки.

Розрахунок середнього арифметичного з дисциплін професійної 
підготовки за додатком до диплома молодшого спеціаліста (середнє 
арифметичне) проводиться в порядку, визначеному п. 7.9 Правил прийому та 
Положенням про порядок розрахунку середнього бала документа про 
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) у 
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

III. Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста:

-вступники, які мають диплом бакалавра (спеціаліста, магістра), на 
основі якого здійснюється вступ, з відзнакою;

-вступники спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», які є 
переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних спортивних 
змагань, учасниками Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, 
майстрами спорту України міжнародного класу, майстрами спорту України;

-вступники спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація», 025 «Музичне мистецтво»: лауреати (призери) 
всеукраїнських мистецьких конкурсів за відповідною спеціальністю, 
міжнародних конкурсів, фестивалів, виставок за відповідною спеціальністю;

-вступники, які виявили у процесі навчання високий рівень підготовки, 
здібності та нахил до науково-дослідницької діяльності, підтверджені 
публікаціями у фахових наукових виданнях відповідно до Переліку наукових 
фахових видань України (лише за відповідності спеціальності, за якою 
вступає особа);

-вступники, які за додатком до диплома бакалавра (спеціаліста, 
магістра), на основі якого здійснюється вступ, мають вищий бал середнього 
арифметичного з дисциплін професійної підготовки.

Розрахунок середнього арифметичного з дисциплін професійної 
підготовки за додатком до диплома бакалавра (спеціаліста, магістра), на 
основі якого здійснюється вступ, проводиться в порядку, визначеному п. 7.9 
Правил прийому та Положенням про порядок розрахунку середнього бала 
документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) у 
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

IV. За умов однакового конкурсного бала послідовність вступників у 
рейтинговому списку визначається за порядком (послідовністю), визначеним 
вище для кожної категорії вступників.
УХВАЛИЛИ:



Інформацію прийняти до відома. Відповідно до абзацу четвертого 
пункту 4 розділу І, абзацу шостого пункту 2 розділу IX Умов прийому для 
здобуття вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти 
і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (зі 
змінами) та абзацу четвертого пункту 1.4, абзацу шостого пункту 9.2 
Правил прийому до Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки в 2020 році визначити послідовність абітурієнтів у 
рейтинговому списку з урахуванням усіх додаткових правил.

11. СЛУХАЛИ:
Про розгляд заяв, які надійшли від вступників за 21.08. 2020 р. 

УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома. Погодити заяви від абітурієнтів за

21.08. 2020 р.

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

Голова приймальної

Відповідальний секрета] 
приймальної комісії

Анатолій ЦЬОСЬ

Андрій СЛАЩУК


