
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

1 липня 2021 року                                                 м. Острог                                                             № 10 

 

Приймальна комісія 

 

Голова – Пасічник І.Д. 

Відповідальний секретар – Харчук Ю.Ю. 

 

Присутні: Шевчук Д.М., Костів О.М., Родзен О.М., Пастушок Г.С., Лотиш Т.В., Іщук С.І., 

Атаманенко А.Є., Карповець М.В., Ковальчук І.В., Козак Л.В., Кулеша Н.П., Балашов Е.М., 

Марченко А.В., Омельчук К.В., Матер’ян Е.М., Михальчук Б.С., Коваль О.Л., Денисенко Н.В., 

Запрошені: Зубенко І.Р., Недзведовська О.Є., Іващук М.М. 

Відсутні: Павленко Л.В. 

 

 

Порядок денний: 

1. Про роботу Приймальної комісії та Консультаційного центру в період Вступної 

кампанії 2021 року й технічне забезпечення для проведення вступних випробувань у тестовій 

формі з використанням комп’ютерних технологій. 

2. Про вимоги чинного законодавства України щодо конфлікту інтересів.  

3. Рекламно-інформаційна та профорієнтаційна робота НаУОА з вступниками 2021. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про роботу Приймальної комісії та Консультаційного центру в період 

Вступної кампанії 2021 року й технічне забезпечення для проведення вступних випробувань у 

тестовій формі з використанням комп’ютерних технологій. 

ВИСТУПИЛИ:  

1.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, інформувала 

про те, що у 2021 році Приймальна комісія працює у аудиторіях № 8 (заступник відповідального 

секретаря Приймальної комісії, адміністратор ЄДЕБО, уповноважена особа Приймальної комісії з 

питань прийняття та розгляду електронних заяв Костів О.М., оператори ЄДЕБО: від економічного 

факультету Недзведовська О.Є., факультету романо-германських мов Кір’янчук К. Ф., факультету 

міжнародних відносин Годжал С.С.) та П-5 (юрисконсульт Лотиш Т.В., оператори ЄДЕБО: від 

ННІП ім. І. Малиновського Максимчук О.О., гуманітарного факультету Шуляка-Владика Л.В. та 

факультету політико-інформаційного менеджменту Денисюк Т.П.), а Консультаційний центр 

здійснює роботу в аудиторії № 2 під керівництвом Горбач І.В. Для роботи провідного фахівця з 

діловодства Гриник Н.П. облаштовано аудиторію № 8-А. Станом на сьогодні аудиторії 

підготовлені до експлуатації, робота з абітурієнтами здійснюється відповідно до затвердженого 

графіку. 

1.2. Начальник інформаційно-технічного центру Зубенко І.Р. повідомив, що здійснено 

перевірку комп’ютерної техніки для забезпечення роботи відбіркової комісії та технічного 

забезпечення проведення вступних випробувань у тестовій формі з використанням комп’ютерних 

технологій та комп’ютерної техніки таких аудиторій як: 19, 20, 21, 22, 23 та 32. 

1.3. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. наголосив на проведенні Вступної 

кампанії 2021 на належному рівні. Повідомив, що за результатами роботи відбіркової комісії та 

консультаційного центру приймальної комісії НаУОА працівники будуть премійовані.  



1.4. Недзведовська О.Є., представник профспілкової організації НаУОА, зазначила, що 

профспілка виділила кошти на канцелярію, папір та мінеральну воду для працівників приймальної 

комісії університету. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома та провести Вступну кампанію 2021 на належному рівні. 

Голосували: за – 20, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про вимоги чинного законодавства України щодо конфлікту інтересів. 

ВИСТУПИЛИ:  

Михальчук Б. С., професіонал з антикорупційної діяльності НаУОА, член приймальної 

комісії, який ознайомив присутніх із вимогами чинного законодавства України щодо конфлікту 

інтересів, зазначивши, що на виконання  Плану заходів щодо дотримання законодавства з питань 

запобігання та протидії корупції у Національному університеті «Острозька академія» на 2021 рік, 

передбачено додаткове ознайомлення членів приймальної комісії з поняттям «конфлікт інтересів», 

його видами та відповідальністю у разі порушення Закону.  

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до уваги та, у разі необхідності, використовувати під час Вступної 

кампанії 2021. 

Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про рекламно-інформаційну та профорієнтаційну роботу НаУОА з 

вступниками 2021. 

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Іващук М.М., прессекретар НаУОА, який ознайомив присутніх із планом рекламно-

інформаційної роботи НаУОА на липень-серпень 2021 року для вступників першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та їхніх батьків у соціальних 

мережах та радіо, що попередньо був розглянутий та погоджений на ректораті. 

3.2. Харчук Ю.Ю., помічник ректора з освітнього менеджменту, відповідальний секретар 

приймальної комісії НаУОА, прозвітувала про виготовлення та розміщення інформаційно-

профорієнтаційних стендів НаУОА у розрізі факультетів/інститутів, спеціальностей та освітньо-

професійних програм за трьома рівнями вищої освіти на подвір’ї університету.  

Крім цього, Харчук Ю.Ю. зазначила про результати звітування структурних підрозділів 

НаУОА щодо проведеної профорієнтаційної роботи за 2020-2021 навчальний рік відповідно до 

Дорожньої карти профорієнтаційної роботи НаУОА в 2020-2021 н.р. та перспективи її покращення 

під час Вступної кампанії 2021 і на 2021-2022 навчальний рік.  

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома та максимально використати для успішного проведення 

Вступної кампанії 2021. 

Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

  

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 


