
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

12 липня 2021 року                                               м. Острог                                                             № 11 

 

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. 

Відсутні: Павленко Л.В., Денисенко Н.В. 

 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про готовність відбіркової комісії приймальної комісії НаУОА до прийому заяв та 

документів вступників 2021. 

2. Про листи Міністерства освіти і науки України та особливості їх виконання. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про готовність відбіркової комісії приймальної комісії НаУОА до прийому 

заяв та документів вступників 2021. 

ВИСТУПИЛИ:    

1.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії НаУОА, яка зазначила, 

що заяви вступників працівники відбіркової комісії прийматимуть: 

✓ з 14 липня  до 18:00 23 липня 2021 року – для вступу на 1 курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на денну форму 

здобуття вищої освіти; 

✓ з 14 липня до 11 серпня 2021 року - для вступу на 1 курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на заочну (дистанційну) форму 

здобуття вищої освіти; 

✓ з 14 липня до 18:00 23 липня 2021 року – для вступу на старші курси першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра на денну та заочну (дистанційну) форми 

здобуття вищої освіти; 

✓ з 14 липня до 18:00 23 липня 2021 року – для вступу на старші курси першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план на заочну (дистанційну) форму здобуття вищої освіти; 

✓ з 15 липня до 18:00 23 липня 2021 року – для вступу на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти на основі освітніх ступенів бакалавра, магістра,  освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста на денну та заочну (дистанційну) форми здобуття вищої освіти. 

Крім цього, 13 липня о 10:00 в аудиторії П-5 Харчук Ю.Ю. та Костів О.М. для працівників 

відбіркової комісії буде проведено організаційну нараду-навчання щодо особливостей роботи під 



час Вступної кампанії 2021. 

14 липня 2021 року о 10:00 в аудиторії 19 Марченко А.В., Гриник Н.П. та Лотиш Т.В. 

проведуть нараду-навчання щодо оформлення договорів щодо надання освітніх послуг та 

контрактної форми здобуття освіти для працівників відповідальних за цей процес під час Вступної 

кампанії 2021. 

1.2. Пасічник І. Д., який наголосив на важливості якісних організації та проведення 

зазначених вище процесів у ході Вступної кампанії 2021.  

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги та якісно реалізувати вказані вище процеси під час Вступної 

кампанії 2021. 

Голосували: за - 19, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про листи Міністерства освіти і науки України та особливості їх виконання. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка ознайомила 

присутніх із змістом листів: 

1) Лист МОН України № 1/11-4837 від 05.07.2021 року «Щодо вступу з документами 

про базову середню або повну загальну середню освіту, які містять помилки»; 

2) Лист МОН України № 1/11-4855 від 05.07.2021 року «Щодо особливостей подання 

документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та 

випускниками минулих років»; 

3) Лист МОН України № 1/9-342 від 05.07.2021 року «Щодо процедури проведення 

конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2021 році» 

та особливістю їх виконання. 

2.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д., попередньо чітко розподіливши 

обов’язки кожного члена приймальної комісії щодо виконання зазначених вище листів, 

проконтролював якість та своєчасність їх виконання і наголосив на необхідності подальшого 

постійного моніторингу надходження листів МОН та якості виконання їхніх вимог. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти до уваги інформацію зазначених вище листів та результатів їх виконання. Надалі 

постійно моніторити надходження листів МОН та якісно виконувати їхні вимоги і рекомендації під 

час Вступної кампанії 2021. 

Голосували: за – 19, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 


