МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ

«08» серпня 2019 р.

м. Лу ц ь к

№41

засідання приймальної комісії
ПРИСУТНІ: Коцан І. Я., Цьось А. В., Гаврилюк С. В., Слащук А. М.,
Шевчук Л. М,
Журавльов О. А.,
Марценюк І. П.,
Антонюк Б. П.,
Поручинський А. І., Мельнійчук М. М., Шваб А. Г., Демчук А. М., Вірна Ж. П.,
Ліпич Л. Г.,
Рогач О. О.,
ГромикЮ. В.,
Антонюк В. 3.,
ОхманюкВ.Ф.,
Федонюк С. В., Харкевич Ю. І., Бичук О. І., Марушко Л. П., Дурманенко Є. А.,
Герасимчук О. Б., Фесик О. А., Здіховська Т. В., Роспопа М. І., Шевчук С. В.,
Макарук І. В., Джурак Л. М, Спас Ю. О., Банзерук М. В., Михалевський В. О.
ВІДСУТНІ: Захожий В. В.
Порядок денний
1. Зарахування студентами 1 курсу для здобуття ступеня магістра за
всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей 027 “Музеєзнавство,
пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”,
029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура
1 мистецтво”, спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім
спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні
та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та
адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера
обслуговування”, 28
“Публічне управління
та адміністрування”,
29 “Міжнародні відносини”, 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,
крім спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”, вступників, які
отримали рекомендації та виконали вимоги до зарахування на місця
державного замовлення до 18 год. 00 хв. 07 серпня 2019 року.
2. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку
рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей
027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної
діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань
02 “Культура і мистецтво”, спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні
науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань
05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та
адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера

обслуговування”, 28
“Публічне управління та
адміністрування”,
29 “Міжнародні відносини”, 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,
крім спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”.
3. Рекомендація до зарахування вступника-іноземця для здобуття
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 035.055 романські мови та
літератури (переклад включно), перша - французька.
4. Рекомендація до зарахування вступників-іноземців для здобуття
освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 035.10 прикладна
лінгвістика, 292 Міжнародні економічні відносини.
5. Допуск вступника-іноземця до вступних випробувань у формі
співбесіди для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю
292 Міжнародні економічні відносини.
6. Призначення екзаменаційних комісій для проведення вступних
випробувань у формі співбесіди 09.08.2019 зі вступником-іноземцем для
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 292 Міжнародні
економічні відносини.
7. Переведення на вакантні місця державного (регіонального)
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.
8. Розгляд заяв, які надійшли від вступників.
і

1. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо
зарахування студентами 1 курсу-для здобуття ступеня магістра за всіма
формами здобуття освіти, крім спеціальностей 027 “Музеєзнавство,
пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”,
029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура
і мистецтво”, спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім
спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні
та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та
адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера
обслуговування”, 28
“Публічне управління
та адміністрування”,
29 “Міжнародні відносини”, 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,
крім спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”, вступників, які
отримали рекомендації та виконали вимоги до зарахування на місця
державного замовлення до 18 год. 00 хв. 07 серпня 2019 року.
УХВАЛИЛИ:
Зарахувати студентами 1 курсу для здобуття ступеня магістра за всіма
формами здобуття освіти, крім спеціальностей 027 “Музеєзнавство,
пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”,
029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура

1 мистецтво”, спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім
спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні
та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та
адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера
обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”,
29 “Міжнародні відносини”, 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,
крім спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”, вступників, які
отримали рекомендації та виконали вимоги до зарахування на місця
державного замовлення до 18 год. 00 хв. 07 серпня 2019 року.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” - 33
“проти” - немає
“утрималися” - немає
2. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо
надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку
рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей
027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної
діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань
02 “Культура і мистецтво”, спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні
науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань
05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та
адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера
обслуговування”, 28
“Публічне управління
та
адміністрування”,
29 “Міжнародні відносини”, на основі здобутого ступеня вищої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які
здобули ступіць магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на
навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти,
крім спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”.
УХВАЛИЛИ:
Оприлюднити списки рекомендованих для вступників, які вступають на
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, для вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім
спеціальностей 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент
соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностей галузей знань
03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей
галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07
“Управління та адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”,
24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”,

29 “Міжнародні відносини”, 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,
крім спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” - 33
“проти” - немає
“утрималися” - немає
3. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо
рекомендації до зарахування вступника-іноземця для здобуття освітнього
ступеня магістра за спеціальністю 035.055 романські мови та літератури
(переклад включно), перша - французька.
УХВАЛИЛИ:
Зарахувати вступника-іноземця на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю
035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша французька.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” - 33
“проти” - немає
“утрималися” - немає
4. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо
рекомендації до зарахування вступників-іноземців для здобуття освітнього
ступеня бакалавра за спеціальностями 035.10 прикладна лінгвістика,
292 Міжнародні економічні відносини.
УХВАЛИЛИ:
Зарахувати вступників-іноземців на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
спеціальностями 035.10 прикладна лінгвістика, 292 Міжнародні економічні
відносини.
»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” - 33
“проти” - немає
“утрималися” - немає
5. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо
допуску вступника-іноземця до вступних випробувань у формі співбесіди для

здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 292 Міжнародні
економічні відносини.
УХВАЛИЛИ:
Допустити вступника-іноземця до вступних випробувань у формі
співбесіди для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю
292 Міжнародні економічні відносини.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” - 33
“проти” - немає
“утрималися” - немає
6. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. щодо
призначення екзаменаційних комісій для проведення вступних випробувань у
формі співбесіди 09.08.2019 зі вступником-іноземцем для здобуття
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 292 Міжнародні економічні
відносини.
УХВАЛИЛИ:
Призначити екзаменаційні комісії для проведення вступних випробувань
у формі співбесіди 09.08.2019 зі вступником-іноземцем, який вступає для
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 292 Міжнародні
економічні відносини.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“за” - 33
“проти” - немає
“утрималися” - немає
7. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М., який
повідомив, що відповідно до п. 12.3 розділу XII Правил прийому до
Східноєвропейського національного університету імені Лесі України в
2019 році переведення на вакантні місця державного (регіонального)
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в
такій послідовності:
- особи, зазначені в пункті 12 розділу VIII Умов прийому, пункті 8.12
цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;
- особи, зазначені в пункті 13 розділу VIII Умов прийому, пункті 8.13
цих Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший
від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати
рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією
конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому
пунктом 6 розділу IX Умов прийому, цими Правилами прийому) не більше

ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
- особи, зазначені в пункті 14 розділу VIII Умов прийому, пункті 8.14
цих Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший
від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей,
визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
- особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця
державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6
розділу IX Умов прийому, цими Правилами прийому (тільки для
спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка) в разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний
прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на
наступний день після оголошення адресного розміщення бюджетних місць.
УХВАЛИЛИ:
Перевести на вакантні місця державного (регіонального) замовлення
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на
основі повної загальної середньої освіти, відповідно до п. 12.3 розділу
XII Правил прийому до Східноєвропейського національного університету
імені Лесі України в 2019 році.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
за” - 33
“проти” - немає
і“утрималися” - немає
8. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Слащука А. М. з
інформацією щодо розгляду заяв, які надійшли в приймальну комісію від
абітурієнтів у період з 07 по 08 серпня 2019 року.
УХВАЛИЛИ:
Заяви погодити.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
за” - 33
проти” - немає
утрималися” - немає

Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

І. Я. Коцан
А. М. Слащук

