
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

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

 

 

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., Матер’ян Е.М., Коваль О.Л. 

Відсутні: Денисенко Н.В., Михальчук Б.С. 

 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та рекомендація до затвердження складу апеляційної, фахових атестаційних, 

предметних екзаменаційних та відбіркової комісій НаУОА на Вступну кампанію 2021.  

2. Про роботу підготовчих курсів НаУОА до ЗНО та вступу до ЗВО. 

3. Лист Міністерства освіти і науки України: № 1/9-92 від 22.02.2021 року щодо 

надання роз’яснень про вибір з-поміж навчальних предметів «Математика» і «Математика 

(завдання рівня стандарту)» під час реєстрації для участі у ЗНО.  

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про розгляд та рекомендацію до затвердження складу апеляційної, фахових 

атестаційних, предметних екзаменаційних та відбіркової комісій НаУОА на Вступну кампанію 

2021. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

присутніх із запропонованим деканами факультетів/директором Інституту складом апеляційної, 

фахових атестаційних, предметних екзаменаційних та відбіркової комісій НаУОА на Вступну 

кампанію 2021. 

1.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. рекомендував схвалити склад 

зазначених вище комісій та підготувати відповідні накази (додатки 1-5). 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити склад апеляційної, фахових атестаційних, предметних екзаменаційних та 

відбіркової комісій НаУОА на Вступну кампанію 2021 та підготувати відповідні накази. 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про підготовчі курси НаУОА до ЗНО та вступу до ЗВО. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Харчук Ю.Ю., помічник ректора з освітнього менеджменту, координатор підготовчих 

курсів, Пастушок Г.С., керівник ННЦЗДН та підготовчих курсів, які ознайомили присутніх із 

основним завданням курсів, списками слухачів та викладачами, які з ними працюють (додаток 6). 



УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Провести підготовчі курси НаУОА на належному рівні. 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про Лист Міністерства освіти і науки України: № 1/9-92 від 22.02.2021 року 

щодо надання роз’яснень про вибір з-поміж навчальних предметів «Математика» і «Математика 

(завдання рівня стандарту)» під час реєстрації для участі у ЗНО.  

ВИСТУПИЛИ:  

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

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 

 

 


