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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., Матер’ян Е.М., Михальчук Б.С., Коваль О.Л., Денисенко Н.В., Павленко Л.В. 

Запрошені: Лозюк С.А. 

Відсутні: Омельчук К.В. 

 

 

Порядок денний: 

1. Про хід прийому і розгляду заяв та документів, затвердження середнього балу 

документа про освіту вступників для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною 

формами здобуття освіти, які вступають на місця державного замовлення та за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

2. Про допуск до участі в конкурсі на підставі сертифікатів ЗНО вступників на здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви та 

необхідні документи.  

3. Про допуск до участі у вступних випробуваннях з конкурсних предметів осіб, які 

вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для  здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти та подали заяви і необхідні документи. 

4. Про хід прийому і розгляду заяв та документів для здобуття ОС бакалавра за 

денною/заочною формами здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого 

бакалавра, осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план. 

5. Про допуск вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра за денною/заочною 

формою здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, осіб, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, які подали 

заяви та необхідні документи, до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності. 

6. Про хід прийому і розгляду заяв та документів для здобуття ОС магістра на основі 

ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти.  

7. Про допуск вступників до участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ОС 

магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за 

денною/заочною формами здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи, успішно 

склавши ЄВІ та ЄФВВ.  

8. Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою 

здобуття освіти, до складання вступного випробування з іноземної мови (англійської). 

9. Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною 

формою здобуття освіти, до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності. 



10. Про результати участі у Міжнародному онлайн-семінарі «Профорієнтація: моделі, 

міжнародні тенденції і інновації. Освітні моделі і практики в роботі з талановитими дітьми». 

11. Про роботу відбіркової комісії та  консультаційного центру приймальної комісії 

НаУОА під час Вступної кампанії 2021. 

12. Про лист Міністерства освіти і науки України № 2/188-21 від 16.07.2021 року «Про 

початок проведення ЄДКІ» та особливості його виконання. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про хід прийому і розгляду заяв та документів, затвердження середнього 

балу документа про освіту вступників для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формами здобуття освіти, які вступають на місця державного замовлення та за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

ВИСТУПИЛИ:   

1.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, та Костів О.М., 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор ЄДЕБО, уповноважена 

особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, ознайомили 

присутніх із статистикою прийнятих та розглянутих заяв і документів, затвердження середнього 

балу документа про освіту вступників для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формами здобуття освіти, які вступають на місця державного замовлення та за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до даних, що відображені у системі ЄДЕБО 

станом на 16 липня 2021 року. 

1.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував інформацію 

взяти до уваги, надалі якісно здійснювати роботу відбіркової комісії. На засіданні приймальної 

комісії від 23 липня 2021 року Костів О.М. доповісти про статистику прийнятих і розглянутих заяв 

і документів зазначених вище вступників. Харчук Ю.Ю. підготувати порівняльну статистику 

прийнятих заяв за 2020-2021 роки у розрізі факультетів/інституту, спеціальностей та освітньо-

професійних програм. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Надалі якісно здійснювати роботу відбіркової комісії 

приймальної комісії НаУОА. Костів О.М. на засіданні приймальної комісії 23 липня 2021 року 

доповісти про статистику прийнятих і розглянутих заяв та документів, затвердження середнього 

балу документа про освіту вступників для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формами здобуття освіти, які вступають на місця державного замовлення та за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. Харчук Ю.Ю. підготувати порівняльну статистику 

прийнятих заяв за 2020-2021 роки у розрізі факультетів/інституту, спеціальностей та освітньо-

професійних програм. 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі в конкурсі на підставі сертифікатів ЗНО вступників на 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали 

заяви та необхідні документи. 

ВИСТУПИЛИ:   

 2.1. Костів О.М., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор 

ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв, ознайомила присутніх із статистикою вступників відповідно до ЄДЕБО, які станом на 

16.07.2021 року подали всі необхідні документи та можуть бути допущені до участі в конкурсі. 

2.2. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії НаУОА, яка зазначила, що 

вказані вступники виконали умови Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) та 

можуть бути рекомендовані до допуску до участі в конкурсі. 



2.3. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував допустити до 

участі в конкурсі на підставі сертифікатів ЗНО вступників на здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи 

станом на 16.07.2021 року. Костів О.М. та Харчук Ю.Ю. доповісти на наступному засіданні 

приймальної комісії НаУОА про статистику допущених до участі у конкурсі на підставі 

сертифікатів ЗНО вступників на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною 

формою здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи станом на 23 липня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у конкурсі абітурієнтів, що вступають на перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на основі ПЗСО за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи та виконали усі 

умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька 

академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями). 

Костів О.М. та Харчук Ю.Ю. доповісти на наступному засіданні приймальної комісії 

НаУОА про статистику допущених до участі у конкурсі на підставі сертифікатів ЗНО вступників 

на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали 

заяви та необхідні документи станом на 23 липня 2021 року. 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у вступних випробуваннях з конкурсних предметів 

осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра 

на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти та подали необхідні документи. 

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, яка зазначила, що станом 

на 16 липня 2021 року до приймальної комісії НаУОА звернулися два вступники із статусом УБД, 

які виявили бажання вступати на 1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної 

форми зі спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності)». Абітурієнти пільгової категорії попереджені про можливість навчання лише за 

контрактною формою та не мають претензій щодо відсутності переведення за цією спеціальністю 

на бюджет. 

Відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному 

університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) вступники мають 

скласти вступні випробування 21-22 липня з таких конкурсних предметів як: 

Павловський Микола Дмитрович 

1. Українська мова та література. 

2. Історія України 

3. Географія 

 

Хомицький Дмитро Ленгинович 

1. Українська мова та література. 

2. Історія України 

3. Іноземна мова (англійська) 

 

3.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував допустити до 

участі у вступних випробуваннях з конкурсних предметів зазначених вище осіб, які вступають на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

заочною формою здобуття освіти зі спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення та видами діяльності)» та подали всі необхідні документи. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у вступних випробуваннях з конкурсних предметів зазначених вище 

осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра 



на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти зі спеціальності 256 «Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» та подали необхідні документи. 

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

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про хід прийому і розгляду заяв та документів для здобуття ОС бакалавра за 

денною/заочною формами здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого 

бакалавра, осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план. 

ВИСТУПИЛИ:   

4.1. Костів О.М., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор 

ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв, ознайомила присутніх із статистикою вступників відповідно до ЄДЕБО, які станом на 

16.07.2021 року подали заяви та документи для здобуття ОС бакалавра за денною/заочною 

формами здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, осіб, 

які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

4.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував взяти 

інформацію до відома та запропонував Костів О.М. доповісти на наступному засіданні 

приймальної комісії НаУОА про статистику розглянутих та прийнятих заяв і документів 

вступників зазначеної вище категорії станом на 23 липня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. На наступному засіданні приймальної комісії НаУОА Костів 

О.М. доповісти про статистику розглянутих та прийнятих заяв і документів вступників для 

здобуття ОС бакалавра за денною/заочною формами здобуття освіти на основі ОКР молодшого 

спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

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

індивідуальний навчальний план станом на 23 липня 2021 року. 

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

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра за 

денною/заочною формою здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого 

бакалавра, осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план, які подали заяви та необхідні документи, до складання фахових вступних випробувань зі 

спеціальності. 

ВИСТУПИЛИ:   

5.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила присутніх із 

вступниками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яких доцільно допустити до складання 

фахових вступних випробувань зі спеціальності, оскільки вони подали всі необхідні документи та 

виконали умови Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному 

університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями). 

5.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити вище зазначену категорію вступників до 

складання фахового вступного випробування зі спеціальності відповідно до затвердженого 

розкладу. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра за денною/заочною формою 

здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, осіб, які здобули 

раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше 

одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, які подали заяви та 



необхідні документи, виконали умови Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) до 

складання фахових вступних випробувань зі спеціальності відповідно до затвердженого розкладу. 

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

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про хід прийому і розгляду заяв та документів для здобуття ОС магістра на 

основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти.  

6.1. Костів О.М., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор 

ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв, ознайомила присутніх із статистикою вступників відповідно до ЄДЕБО, які станом на 

16.07.2021 року подали заяви та документи для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти. 

6.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував взяти 

інформацію до відома та запропонував Костів О.М. доповісти на наступному засіданні 

приймальної комісії НаУОА про статистику розглянутих та прийнятих заяв і документів 

вступників зазначеної вище категорії станом на 23 липня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. На наступному засіданні приймальної комісії НаУОА Костів 

О.М. доповісти про статистику розглянутих та прийнятих заяв і документів вступників для 

здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною 

формою здобуття освіти станом на 23 липня 2021 року. 

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

 

 

7. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників до участі в конкурсному відборі на навчання для 

здобуття ОС магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР 

спеціаліста за денною/заочною формами здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи, 

успішно склавши ЄВІ та ЄФВВ.  

ВИСТУПИЛИ:   

7.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила присутніх із 

статистикою, відповідно до даних ЄДЕБО, допущених до участі в конкурсному відборі на 

навчання для здобуття ОС магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС бакалавра/магістра, 

ОКР спеціаліста за денною/заочною формами здобуття освіти, які подали заяви та необхідні 

документи, успішно склавши ЄВІ та ЄФВВ. Ю.Ю. Харчук, запропонувала допустити цю категорію 

вступників до участі у конкурсному відборі. 

7.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити вступників до участі в конкурсному 

відборі на навчання для здобуття ОС магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС 

бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формами здобуття освіти, які подали 

заяви та необхідні документи станом на 16 липня 2021 року, успішно склавши ЄВІ та ЄФВВ. 

Доручив на наступне засідання приймальної комісії НаУОА Харчук Ю.Ю. підготувати статистику 

допущених до конкурсного відбору вступників цієї категорії станом на 18:00 23 липня відповідно 

до даних ЄДЕБО. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників до участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ОС 

магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за 

денною/заочною формами здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи станом на 16 

липня 2021 року, успішно склавши ЄВІ та ЄФВВ. Харчук Ю.Ю. підготувати статистику 

допущених до конкурсного відбору вступників цієї категорії станом на 18:00 23 липня відповідно 

до даних ЄДЕБО на наступне засідання приймальної комісії НаУОА. 

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

 



8. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною 

формою здобуття освіти, до складання вступного випробування з іноземної мови (англійської). 

ВИСТУПИЛИ:   

8.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила присутніх із 

вступниками, які відповідно до даних ЄДЕБО, станом на 16 липня 2021 року подали заяви та 

необхідні документи для вступу на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР 

спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти та мають право відповідно до Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька 

академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) замість складання ЄВІ, скласти фахове 

вступне випробування з іноземної мови (англійської) на базі НаУОА відповідно до затвердженого 

розкладу.  

8.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити зазначену вище категорію вступників до 

складання вступного випробування з іноземної мови (англійської) на базі НаУОА відповідно до 

затвердженого розкладу. Харчук Ю.Ю. підготувати узагальнену інформацію щодо таких 

вступників станом на 18:00 23 липня 2021 року та ознайомити з нею членів приймальної комісії на 

черговому засіданні. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для здобуття 

ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, 

до складання вступного випробування з іноземної мови (англійської) на базі НаУОА відповідно до 

затвердженого розкладу. Харчук Ю.Ю. підготувати узагальнену інформацію щодо таких 

вступників станом на 18:00 23 липня 2021 року та ознайомити з нею членів приймальної комісії на 

черговому засіданні. 

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

 

 

9. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за 

денною/заочною формою здобуття освіти, до складання фахових вступних випробувань зі 

спеціальності. 

ВИСТУПИЛИ:   

9.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила присутніх із 

вступниками, які відповідно до даних ЄДЕБО, станом на 16 липня 2021 року подали заяви та 

необхідні документи для вступу на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, до складання 

фахових вступних випробувань зі спеціальності відповідно до затвердженого розкладу.  

9.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити зазначену вище категорію вступників до 

складання фахових вступних випробувань зі спеціальності  на базі НаУОА відповідно до 

затвердженого розкладу. Харчук Ю.Ю. підготувати узагальнену інформацію щодо таких 

вступників станом на 18:00 23 липня 2021 року та ознайомити з нею членів приймальної комісії на 

черговому засіданні. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для здобуття 

ОС магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою 

здобуття освіти до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності на базі НаУОА 

відповідно до затвердженого розкладу. Харчук Ю.Ю. підготувати узагальнену інформацію щодо 

таких вступників станом на 18:00 23 липня 2021 року та ознайомити з нею членів приймальної 

комісії на черговому засіданні. 

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

 

 



 

10. СЛУХАЛИ: Про результати участі у Міжнародному онлайн-семінарі «Профорієнтація: 

моделі, міжнародні тенденції і інновації. Освітні моделі і практики в роботі з талановитими 

дітьми». 

ВИСТУПИЛИ:   

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

Приймальної комісії НаУОА, яка повідомила, що протягом 1-14 липня 2021 року разом із Лозюк 

С.А. брали активну участь у Міжнародному онлайн-семінарі «Профорієнтація: моделі, міжнародні 

тенденції і інновації. Освітні моделі і практики в роботі з талановитими дітьми». По завершенню 

семінару, в якому доповіді здійснювали 32 міжнародних експерти із 18 країн світу, Харчук Ю.Ю. 

та Лозюк С.А. було розроблено рекомендації щодо покращення профорієнтаційної роботи НаУОА 

(додаток 1) та отримано сертифікати (72 год., додатки 2 та 3). 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти інформацію до уваги. Використати розроблені рекомендації під час організації та 

проведення профорієнтаційної роботи НаУОА протягом 2021-2022 навчального року. 

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

 

 

11. СЛУХАЛИ: Про роботу відбіркової комісії та  консультаційного центру приймальної 

комісії НаУОА під час Вступної кампанії 2021. 

ВИСТУПИЛИ:   

11.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила присутніх із 

особливостями роботи відбіркової комісії та  консультаційного центру приймальної комісії НаУОА 

під час Вступної кампанії 2021.  

11.2. Пасічник І. Д., який рекомендував взяти інформацію до відома і надалі сприяти 

якісному виконанню членами приймальної комісії університету своїх обов’язків. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до відома та надалі сприяти якісному виконанню членами приймальної 

комісії університету своїх обов’язків. 

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

 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист Міністерства освіти і науки України № 2/188-21 від 16.07.2021 

року «Про початок проведення ЄДКІ» та особливості його виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

12.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила присутніх із 

змістом листа МОН України № 2/188-21 від 16.07.2021 року «Про початок проведення ЄДКІ» 

12.2. Пасічник І. Д., який рекомендував взяти інформацію до уваги і наголосив на 

необхідності подальшого постійного моніторингу надходження листів МОН та якості виконання 

їхніх вимог. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти до уваги інформацію зазначеного вище листа. Надалі постійно моніторити 

надходження листів МОН та якісно виконувати їхні вимоги і рекомендації.  

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

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 


