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ПРОТОКОЛ 
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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: Лозюк С.А., Зубенко І.Р.  

 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження розкладів вступних випробувань для вступників на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра під час третього етапу Вступної кампанії 2021 

року.  

2. Результати моніторингів ефективності різних форм профорієнтаційної роботи 

Національного університету «Острозька академія» у 2021 році та вподобань старшокласників щодо 

здобуття вищої освіти задля встановлення пріоритетних спеціальностей під час Вступної кампанії 

2022 року. 

3. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-561 від 22.10.2021 року «Щодо 

забезпечення технічних умов для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(підготовка до 2022 року)» та особливості його виконання. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження розкладів вступних випробувань для вступників на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра під час третього етапу Вступної 

кампанії 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ:  

1.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, повідомила, що 

відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті 

«Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) для організації й проведення 

вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття вищої освіти за спеціальностями 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів заочної (дистанційної) форми під час 

третього етапу Вступної кампанії 2021 року необхідно затвердити їх розклади, а саме: 

1. Розклад проведення вступних випробувань під час третього етапу Вступної кампанії 2021 

року для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (заочна (дистанційна) 

форма) на основі повної загальної середньої освіти (Додаток 1). 

2. Розклад проведення вступних випробувань під час третього етапу Вступної кампанії 2021 

року для вступників на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з 

нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

(заочна (дистанційна) форма), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

освітній ступінь молодшого бакалавра (Додаток 2). 



3. Розклад проведення вступних випробувань під час третього етапу Вступної кампанії 2021 

року для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (заочна (дистанційна) 

форма) 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 (Додаток 3). 

4. Розклад проведення вступних випробувань під час третього етапу Вступної кампанії 2021 

року для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра (заочна (дистанційна) 

форма) на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

здобутого за основною або іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (Додаток 4). 

1.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. рекомендував затвердити зазначені 

вище розклади та оприлюднити їх на офіційному сайті університету у вкладці Вступ й на 

інформаційному стенді Приймальної комісії з метою доведення інформації до відома потенційних 

вступників. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити вище зазначені розклади вступних випробувань для вступників на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра під час третього етапу Вступної кампанії 2021 

року і оприлюднити їх на офіційному сайті НаУОА та інформаційному стенді Приймальної комісії 

з метою доведення інформації до відома потенційних вступників. 

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

 

           

2. СЛУХАЛИ: Про результати моніторингів ефективності різних форм профорієнтаційної 

роботи Національного університету «Острозька академія» у 2021 році та вподобань 

старшокласників щодо здобуття вищої освіти задля встановлення пріоритетних спеціальностей під 

час Вступної кампанії 2022 року. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, помічник ректора 

з освітнього менеджменту, яка ознайомила присутніх із результатами ефективності різних форм 

профорієнтаційної роботи Національного університету «Острозька академія» у 2021 році, який було 

проведено з 20 вересня до 20 жовтня включно (опитування в онлайн-формі) (Додаток 5). Наголосила 

на тому, що основні завдання моніторингу оцінити ефективність профорієнтаційної роботи 

університету й виокремити можливі напрями її покращення, визначити фактори, які мають 

вирішальний вплив на вибір абітурієнтами ЗВО для навчання. 

2.2. Лозюк С.А., керівник профорієнтаційного студентського волонтерського корпусу 

НаУОА, яка розповіла присутнім про результати моніторингу вподобань старшокласників закладів 

загальної середньої освіти Рівненської та сусідніх областей щодо здобуття вищої освіти задля 

встановлення пріоритетних спеціальностей під час Вступної кампанії 2022 року (Додаток 6). 

2.3. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, рекомендував взяти інформацію до 

уваги та максимально використати результати моніторингів під час здійснення профорієнтаційної 

роботи НаУОА з вступниками 2022 року. 

УХВАЛИЛИ:  

Результати моніторингів взяти до уваги та максимально використати під час здійснення 

профорієнтаційної роботи НаУОА з вступниками 2022 року. 

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

3.СЛУХАЛИ: Про лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-561 від 22.10.2021 року 

«Щодо забезпечення технічних умов для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(підготовка до 2022 року)» та особливості його виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, яка ознайомила присутніх 

із змістом листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-561 від 22.10.2021 року «Щодо 

забезпечення технічних умов для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 



(підготовка до 2022 року)» та особливостями його виконання, зокрема необхідністю подання до 5 

листопада 2021 року інформації за формою (Додаток 2 до листа) щодо наявності комп'ютерних 

аудиторій, обладнаних згідно з технічними вимогами (Додаток 1 до листа), а також заповнення гугл-

форми за покликанням: https://forms.gle/jk8CEDyaurqFzC3d8. 

3.2. Пасічник І. Д., який рекомендував взяти інформацію до уваги й наголосив на необхідності 

якісного виконання цього листа, визначивши відповідальних, зокрема за технічне забезпечення 

Зубенка І.Р. Також зазначив про подальший постійний моніторинг надходження листів МОН України 

і виконання їхніх вимог. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти до уваги інформацію зазначеного вище листа та вчасно виконати його вимоги. 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 

 

 

 

 

https://forms.gle/jk8CEDyaurqFzC3d8

