
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

5 лютого 2021 року                                   м. Острог (дистанційно)                                            № 4 

 

 

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., Павленко Л.В., Михальчук Б.С., Коваль О.Л. 

Відсутні: Денисенко Н.В., Матер’ян Е.М. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Лист управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації № вих-548-

07/01-09/21 від 26.01.2021 року та відповідь приймальної комісії НаУОА на нього. 

2. Наказ МОН України від 29.01.2021 року № 11-л щодо переоформлення ліцензії 

Національного університету «Острозька академія» на провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти. 

3. Розгляд та рекомендація до схвалення вченою радою НаУОА Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 

році (зі змінами та доповненнями). 

4. Лист МОН України № 1/9-38 від 28.01.2021 року «Про формування пропозицій щодо 

максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму у 2021 році в ЄДЕБО». 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про лист Управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації № вих-548-07/01-09/21 від 26.01.2021 року та відповідь приймальної комісії НаУОА 

на нього. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

повідомила, що відповідно до отриманого листа головному спеціалісту відділу професійно-

технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 

п. Андрєєвій М. М. необхідно було надати інформацію про (Додаток 1):  

1) відповідального секретаря приймальної комісії та його заступників, номери 

консультаційних телефонів з питань вступної кампанії 2021 та «гарячої лінії» у закладі  (таблиця 

1);  

2) консультаційний центр для абітурієнтів Національного університету «Острозька 

академія». Керівник центру – Горбач Іванна Вікторівна, тел. (096) 02 66 880; 

3) телефони «гарячої лінії»: (03654) 3-00-69, (097) 553 74 10. 

УХВАЛИЛИ: Взяти зазначену вище інформацію до відома і надалі надавати необхідну 

інформацію на листи-запити управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації.  



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

 

2. СЛУХАЛИ: Про наказ МОН України від 29.01.2021 року № 11-л щодо переоформлення 

ліцензії Національного університету «Острозька академія» на провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

присутніх із Наказом МОН України від 29.01.2021 року № 11-л щодо переоформлення ліцензії 

Національного університету «Острозька академія» на провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти та додатками до нього (Додатки 2-6). 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти зазначену вище інформацію до відома. 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд та рекомендація до схвалення вченою радою НаУОА Правил 

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

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

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Голова приймальної комісії Пасічник І.Д., який повідомив про те, що Наказом МОН 

України від 29.01.2021 № 11-л для Національного університету «Острозька академія» 

переоформлено ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти у розрізі 

першого (бакалаврського) рівня – ліцензований обсяг 1200 (на рік), другого (магістерського) рівня 

– 500 та третього (освітньо-наукового) - 50 (Додаток 2). Відповідно до неї необхідно здійснити 

перерозподіл ліцензованих обсягів і внести зміни до Додатків 1, 2 та 11 Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 

році (Додатки 7-9).  

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

запропонованими змінами щодо перерозподілу ліцензованого обсягу та доповнення 

спеціальностями другого (магістерського) рівня 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» та 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності) галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»…»: 

п. 5 та п. 8 розділу V, абзацу 4 п.1, пп. 2) п.4, пп. 3) п.8 розділу VІІ Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році. 

3.3. Пасічник І. Д., який рекомендував клопотати перед вченою радою НаУОА про 

схвалення Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті 

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

 УХВАЛИЛИ:  

 Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному 

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

до вченої ради НаУОА щодо їх схвалення з метою подальшого оприлюднення на офіційному сайті 

університету і доведення інформації до відома потенційних вступників. 

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

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про Лист МОН України № 1/9-38 від 28.01.2021 року «Про формування 

пропозицій щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму у 2021 році в ЄДЕБО». 

ВИСТУПИЛИ:   

4.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА та Родзен О.А., 

адміністратор ЄДЕБО, член комісії, які ознайомили присутніх із можливими пропозиціями НаУОА 

щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму у 2021 році в ЄДЕБО з урахуванням 

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



академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) (Додатки 10-11). Ці пропозиції слід погодити і 

до 11 лютого 2021 року внести у розділ ЄДЕБО «Вступна кампанія» до розробленого нового 

модулю «Пропозиції щодо максимальних обсягів» на підготовку здобувачів вищої освіти освітніх 

ступенів бакалавра на основі повної загальної освіти, освітнього ступеня магістра спеціальності 

081 «Право» на основі освітнього ступеня бакалавра для погодження МОН в електронному 

вигляді. 

УХВАЛИЛИ:  

Погодити пропозиції НаУОА щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму у 

2021 році та внести їх до 11 лютого в ЄДЕБО. 

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

 

    

 

Голова приймальної комісії                                          Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії               Юлія ХАРЧУК 

 


