
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

1 жовтня 2021 року                                               м. Острог                                                           № 36 

 

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., Новоселецький О.М., Марченко А.В., Омельчук 

К.В., Павленко Л.В., Денисенко Н.В., Німець О.П., Михальчук Б.С., Коваль О.Л. 

Запрошені: Гаврилюк Д. А. 

 

 

Порядок денний: 

1. Рейтингові списки вступників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (старші 

курси) заочної форми. 

2. Списки рекомендованих вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти 

денної та заочної форм у розрізі спеціальностей та освітньо-професійних програм. 

3. Проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік. 

4.       Зарахування на підготовчі курси для іноземних громадян Джеймса Чідіебере Оґе. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про рейтингові списки вступників першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (старші курси) заочної форми. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

присутніх із  рейтинговими списками вступників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(старші курси) заочної форми, які виконали умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

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

вчасно подали заявки, пакет документів, успішно склали вступні випробування та можуть бути 

рекомендовані до зарахування на навчання під час другого етапу Вступної кампанії 2021.  

1.2. Пасічник І.Д., голова приймальної комісії НаУОА, який зауважив на необхідності 

взяття інформації до уваги та оприлюднення рейтингових списків вступників на офіційному сайті 

НаУОА у розділі Вступ, вкладках Бакалавр/Рейтингові списки/Вступна кампанія 2021 (Додатковий 

етап). 

1.3. Харчук Ю.Ю., зауважила, що до 5 жовтня вступники мають виконати вимоги для 

зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, тобто підтвердити свій вступ, 

подавши всі необхідні документи. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до уваги. Оприлюднити рейтингові списки вступників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (старші курси) на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ, 

вкладках Бакалавр/Рейтингові списки/ Вступна кампанія 2021 (Додатковий етап). 

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

 

 



2. СЛУХАЛИ: Про списки рекомендованих вступників другого (магістерського) рівня 

вищої освіти денної та заочної форм у розрізі спеціальностей та освітньо-професійних програм. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

присутніх із  списками рекомендованих вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти 

денної та заочної форм у розрізі спеціальностей та освітньо-професійних програм, які виконали 

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

академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями), а саме вчасно подали заявки, пакет документів, 

успішно склали вступне випробування з англійської мови та фахове вступне випробування зі 

спеціальності і можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання під час другого етапу 

Вступної кампанії 2021.  

2.2. Пасічник І.Д., голова приймальної комісії НаУОА, який зауважив на необхідності 

взяття інформації до уваги та оприлюднення списків рекомендованих вступників на офіційному 

сайті НаУОА у розділі Вступ, вкладках Магістр/Списки рекомендованих/Вступна кампанія 2021 

(Додатковий етап). 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до уваги. Оприлюднити списки рекомендованих вступників другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм у розрізі спеціальностей та освітньо-

професійних програм на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ, вкладках Магістр/Списки 

рекомендованих/Вступна кампанія 2021 (Додатковий етап). 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 

2022 рік. 

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка повідомила 

присутнім про те, що на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України 27 вересня 2021 року 

о 19:28 було оприлюднено проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік 

для громадського обговорення https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2022-proyekt-umov-prijomu-na-

navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti. Основні зміни: 

✓ розширено можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною 

формою здобуття освіти; 

✓ удосконалено розподіл обсягу державного замовлення за галузями знань, 

міжгалузевими, підгалузевими групами; 

✓ скорочено перелік паперових копій документів, що їх мають подавати вступники, які 

подають заяви в паперовій формі (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО 

та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО); 

✓ єдине фахове вступне випробування в магістратуру з використанням технологій 

зовнішнього незалежного оцінювання заплановано для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 

«Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»; 

✓ змінено перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилено 

роль математики під час вступу до ЗВО; 

✓ для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість фахового 

випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його 

складали. 

Зауваження та пропозиції до проєкту акта потрібно надіслати у формі порівняльної 

таблиці до 11 жовтня 2021 року на e-mail: kernychna@mon.gov.ua  

3.2. Пасічник І.Д., голова приймальної комісії НаУОА, який зауважив на необхідності 

детального опрацювання проєкту та надсилання, у разі необхідності, зауважень та пропозицій від 

НаУОА до проєкту Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/27/Forma.propoz.Umovy.VO.01.2022.27.09.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/27/Forma.propoz.Umovy.VO.01.2022.27.09.docx
mailto:kernychna@mon.gov.ua


Відповідальному секретарю приймальної комісії Юлії Харчук та юрисконсульту Тетяні Лотиш 

опрацювати проєкт та подати свої пропозиції на розгляд членів приймальної комісії НаУОА на 

засідання 4 жовтня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до уваги. Відповідальному секретарю приймальної комісії Юлії Харчук та 

юрисконсульту Тетяні Лотиш опрацювати проєкт та подати свої пропозиції на розгляд членів 

приймальної комісії НаУОА на засідання 4 жовтня 2021 року. Членам приймальної комісії, у разі 

необхідності, сформувати зауваження та пропозиції до проєкту, з подальшим їх надсиланням до 

директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України до 11 жовтня 2021 року. 

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

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про зарахування на підготовчі курси для іноземних громадян 

Джеймса Чідіебере Оґе. 

ВИСТУПИЛИ:   

4.1. Гаврилюк Д. А., фахівець відділу міжнародних зв'язків з координування іноземних 

студентів, що повідомив про іноземного абітурієнта Джеймса Чідіебере Оґе, який подав усі 

необхідні документи та має бажання навчатися на підготовчих курсах для іноземних громадян. 

4.2. Пасічник І. Д., рекомендував зарахувати вище зазначеного абітурієнта на підготовчі курси 

для іноземців та підготувати наказ. 

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на підготовчі курси для іноземних громадян Джеймса Чідіебере Оґе. 

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

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 


