
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

18 січня 2021 року                                   м. Острог (дистанційно)                                                № 3 

 

 

Приймальна комісія 

 

Голова – Пасічник І.Д. 

Відповідальний секретар – Харчук Ю.Ю. 

 

Присутні: Шевчук Д.М., Пастушок Г.С., Костів О.М., Родзен О.М., Іщук С.І., Атаманенко А.Є., 

Карповець М.В., Ковальчук І.В., Козак Л.В., Шершньова О.В., Балашов Е.М., Лотиш Т.В., 

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

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

 

 

Порядок денний: 

1. Профорієнтаційні заходи для вступників 2021 року. 

2. Рекомендована вартість здобуття освіти на умовах контракту за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб у 2021 році. 

3. Лист Міністерства освіти і науки України: № 1/9-715 від 28.12.2020 року «Щодо 

державного контракту на підготовку здобувачів вищої освіти та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів на 2020 рік». 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про профорієнтаційні заходи для вступників 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ:  

1.1. Помічник ректора з освітнього менеджменту, відповідальний секретар приймальної 

комісії Харчук Ю.Ю., яка ознайомила присутніх із загальноуніверситетськими 

профорієнтаційними заходами, що заплановано провести для вступників 2021 року впродовж ІІ 

семестру 2020-2021 навчального року. Зокрема акцентовано увагу на наборі слухачів на підготовчі 

курси НаУОА до ЗНО та вступу до ЗВО, які розпочнуться 25 січня та триватимуть до 28 травня 

2021 року; особливостях проведення Зимової онлайн-школи інтелектуального розвитку та 

професійної орієнтації; Всеукраїнських олімпіад та конкурсів есе; майстер-класів для учнів ЗЗСО 

та закладів фахової передвищої освіти; роботи у соціальних мережах тощо. 

1.2. Декани факультетів та директор інституту права ім. І. Малиновського, директор 

ННЦЗДН, які конкретизували профорієнтаційні заходи та особливості проведення 

профорієнтаційної роботи у соціальних мережах у розрізі своїх факультетів/інституту/центру.   

1.3. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д., який рекомендував активізувати 

профорієнтаційну роботу з метою забезпечення наборів у межах ліцензованих обсягів під час 

Вступної кампанії 2021 року. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Реалізувати заплановані профорієнтаційні заходи на належному 

рівні. 

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

 



2. СЛУХАЛИ: Про рекомендовану вартість здобуття освіти на умовах контракту за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2021 році. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Заступник головного бухгалтера Марченко А.В., яка ознайомила присутніх із 

рекомендованою вартістю здобуття освіти на умовах контракту за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб у 2021 році у розрізі рівнів вищої освіти та форм її здобуття. Помічник ректора з 

освітнього менеджменту, відповідальний секретар приймальної комісії Харчук Ю.Ю., яка 

попросила деканів факультетів/директорів інституту/центру долучитися до вивчення цінової 

політики та у разі необхідності внести свої пропозиції, а також наголосила на необхідності 

оприлюднення рекомендованої вартості здобуття освіти на сайті НаУОА для абітурієнтів 2021 

року. 

2. УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Погоджену рекомендовану вартість здобуття освіти на умовах 

контракту за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2021 році оприлюднити на сайті НаУОА для 

абітурієнтів 2021 року. 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про Лист Міністерства освіти і науки України: № 1/9-715 від 28.12.2020 

року «Щодо державного контракту на підготовку здобувачів вищої освіти та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на 2020 рік». 

ВИСТУПИЛИ:  

3.1. Марченко А.В., заступник головного бухгалтера, член комісії, Харчук Ю.Ю., 

відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, які ознайомили присутніх із змістом листа 

та особливістю його виконання.  

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

обов’язки кожного члена приймальної комісії щодо виконання зазначеного вище листа, 

проконтролював якість та своєчасність його виконання і наголосив на необхідності подальшого 

постійного моніторингу надходження листів МОН та якості виконання їхніх вимог. 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до уваги інформацію зазначеного вище листа та результати його 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 

 


