
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

1 серпня 2021 року                                                м. Острог                                                          № 18 

 

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., Марченко А.В., 

Омельчук К.В., Михальчук Б.С., Коваль О.Л., Денисенко Н.В., Балашов Е.М. 

Відсутні: Павленко Л.В., Матер’ян Е. М. 

 

 

Порядок денний: 

1. Рейтингові списки вступників, які вступають на 2-3 курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної форми на основі результатів складання вступних випробувань. 

2. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-387 від 30.07.2021 року «Щодо 

реєстрації на участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту до магістратури з 

іноземної мови» та особливості його виконання. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про рейтингові списки вступників, які вступають на 2-3 курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми на основі результатів складання вступних 

випробувань. 

ВИСТУПИЛИ:   

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 

рейтинговими списками вступників на 2-3 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної 

форми, які успішно склали вступні випробування. Зазначили, що рейтингові списки оприлюднено 

на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ, вкладці Бакалавр/Рейтингові списки/Вступна кампанія 

2021 за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/reitynh-bakalavr у розрізі спеціальностей 

та бази вступу. 

1.3. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. наголосив на необхідності ознайомити 

усіх вступників з рейтинговими списками. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Ознайомити вступників з рейтинговими списками, які розміщено 

на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ, вкладці Бакалавр/Рейтингові списки/Вступна кампанія 

2021 за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/reitynh-bakalavr у розрізі спеціальностей 

та бази вступу. 

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

 

 

https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/reitynh-bakalavr
https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/reitynh-bakalavr


2. СЛУХАЛИ: Про лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-387 від 30.07.2021 року 

«Щодо реєстрації на участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту до 

магістратури з іноземної мови» та особливості його виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

змістом листа МОН України та особливістю його виконання, алгоритмом здійснення реєстрації 

вступників на участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту до магістратури з 

іноземної мови. 

2.2. 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 - 19, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

         Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

             

           Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 


