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      Порядок денний: 

1. Розгляд та рекомендація до затвердження програм вступних випробувань у розрізі 

рівнів освіти, спеціальностей та освітніх програм на Вступну кампанію 2021 року. 

2. Моніторинг професійної орієнтації вступників НаУОА 2021. 

3. Лист МОН України: № 1/9-121 від 05.03.2021 року «Щодо надання пропозицій» 

щодо внесення змін до Наказів № 445 та № 611. 

4. Листи УОН Рівненської ОДА щодо погодження кандидатур вчителів ЗЗСО м. Острог 

та Острозької територіальної громади до складу апеляційної комісії НаУОА (№ вих-1185-07/01-

09/21 від 10.03.2021 року) та надання інформації щодо організації роботи освітніх центрів «Крим-

Україна» та «Донбас-Україна» (№ вих-1390-07/01-09/21 від 23.03.2021 року). 

5. Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом 

у 2021 році. 

6. Листи Міністерства освіти і науки України:  

6.1. Лист МОН України №1/9-131 від 11.03.2021 року «Щодо документів вступників, які 

посвідчують особу та громадянство». 

6.2. Лист МОН України №1/9-135 від 12.03.2021 року «Щодо формування пропозицій 

обсягу прийому та випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік» та № 

1/9-158 від 22.03.2021 року «Щодо перенесення термінів подання пропозицій обсягу прийому та 

випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік». 

6.3. Лист МОН України №1/9-138 від 12.03.2021 щодо участі випускників шкіл Лівану у 

Вступній кампанії 2021. 

6.4. Лист МОН України №1/9-140 від 12.03.2021 «Щодо підготовки до проведення 

єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування для вступу для здобуття 

ступеня магістра у 2021 році». 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження програм вступних випробувань у розрізі рівнів освіти, 

спеціальностей та освітніх програм на Вступну кампанію 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

повідомила, що відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 



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

схвалених Вченою радою НаУОА (Протокол № 8 від 8 лютого 2021 року), затверджених наказом 

ректора НаУОА № 10 від 10 лютого 2021 року та Положення про приймальну комісію 

Національного університету «Острозька академія», схваленого Вченою радою університету 

(Протокол № 5 від 17 грудня 2020 року) та затвердженого наказом ректора НаУОА № 136 від 21 

грудня 2020 року для організації й проведення вступних випробувань (іспитів та співбесід) під час 

Вступної кампанії 2021 необхідно затвердити їх програми у розрізі рівнів освіти, спеціальностей 

та освітніх програм, а саме: 

Перший (бакалаврський) рівень: 

1. Програми вступних випробувань та співбесід для вступників на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра (на основі ПЗСО). 

2. Програми вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра). 

3. Програми вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра, які здобули вищу освіту та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь 

бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план. 

 

Другий (магістерський) рівень: 

1. Програми фахових вступних випробувань та співбесід для вступників на навчання для 

здобуття ступеня магістра. 

2. Програма вступного випробування з іноземної мови для вступників на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра.  

 

Третій (освітньо-науковий) рівень: 

1. Програми вступних випробувань для вступників до аспірантури для здобуття ступеня 

доктора філософії. 

Програми розроблені членами екзаменаційних комісій, розглянуті та схвалені на засіданнях 

кафедр.  

 

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

вище програми у розрізі рівнів освіти, спеціальностей та освітніх програм і оприлюднити їх на 

офіційному сайті НаУОА з метою доведення інформації до відома потенційних вступників. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити програми вступних випробувань у розрізі рівнів освіти, спеціальностей та 

освітніх програм і оприлюднити їх на офіційному сайті НаУОА з метою доведення інформації до 

відома потенційних вступників. 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення моніторингу професійної орієнтації 

вступників НаУОА 2021. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

з освітнього менеджменту ознайомила присутніх із особливостями організації та проведення 

моніторингу професійної орієнтації вступників НаУОА 2021 з 10 квітня до 1 травня включно 

(опитування в онлайн-формі). 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, вивчити очікування потенційних вступників щодо переваг здобуття вищої освіти в 

НаУОА. 

 



УХВАЛИЛИ:  

Провести моніторинг професійної орієнтації вступників НаУОА 2021 на належному рівні та 

прозвітувати про його результати у травні. 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист МОН України № 1/9-121 від 05.03.2021 року «Щодо надання 

пропозицій» щодо внесення змін до Наказів № 445 та № 611. 

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 (додаток 1).  

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

обов’язки членів 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. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про листи УОН Рівненської ОДА щодо погодження кандидатур вчителів 

ЗЗСО м. Острог та Острозької територіальної громади до складу апеляційної комісії НаУОА (№ 

вих-1185-07/01-09/21 від 10.03.2021 року) та надання інформації щодо організації роботи освітніх 

центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» (№ вих-1390-07/01-09/21 від 23.03.2021 року). 

ВИСТУПИЛИ:   

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

що відповідно до отриманих листів головному спеціалісту відділу професійно-технічної та вищої 

освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації п. Андрєєвій М. М. 

інформація була подана вчасно та у повному обсязі (додатки 2 та 3).   

УХВАЛИЛИ:  

Взяти зазначену вище інформацію до відома і надалі надавати необхідну інформацію на 

листи-запити управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації під час 

Вступної кампанії 2021. 

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

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного 

замовлення на прийом у 2021 році. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

присутніх із погодженими МОН України максимальними обсягами та кваліфікаційним мінімумом 

державного замовлення на прийом у 2021 році у розрізі спеціальностей першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальності 081 «Право» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (додаток 4).   

5.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д., який рекомендував взяти до уваги 

максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році й 

оприлюднити їх на офіційному сайті НаУОА з метою доведення інформації до відома потенційних 

вступників. 

 



УХВАЛИЛИ:  

Взяти зазначену вище інформацію до відома. Оприлюднити максимальні обсяги та 

кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році на офіційному сайті 

НаУОА в розділі Вступ/Абітурієнт ОА. 

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

  

 

6. СЛУХАЛИ:  Про Листи Міністерства освіти і науки України: 

6.1. Лист МОН України №1/9-131 від 11.03.2021 року «Щодо документів вступників, які 

посвідчують особу та громадянство». 

6.2. Лист МОН України №1/9-135 від 12.03.2021 року «Щодо формування пропозицій 

обсягу прийому та випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік» та № 

1/9-158 від 22.03.2021 року «Щодо перенесення термінів подання пропозицій обсягу прийому та 

випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік». 

6.3. Лист МОН України №1/9-138 від 12.03.2021 щодо участі випускників шкіл Лівану у 

Вступній кампанії 2021. 

6.4. Лист МОН України №1/9-140 від 12.03.2021 «Щодо підготовки до проведення єдиного 

вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня 

магістра у 2021 році». 

ВИСТУПИЛИ:  

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

присутніх із змістом листів та особливістю їх виконання: 

6.1. Лист МОН України №1/9-131 від 11.03.2021 року «Щодо документів вступників, які 

посвідчують особу та громадянство» дає чіткий алгоритм дій щодо прийняття документів 

вступників, які посвідчують особу та громадянство, під час Вступної кампанії 2021. Інформацію 

доцільно взяти до уваги та використовувати під час роботи членам відбіркової комісії НаУОА. 

6.2. Відповідно до листів МОН України №1/9-135 від 12.03.2021 року «Щодо формування 

пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 

рік» та № 1/9-158 від 22.03.2021 року «Щодо перенесення термінів подання пропозицій обсягу 

прийому та випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік» 

приймальною комісією НаУОА, зокрема Родзен О.А. за погодженням з Пасічником І.Д. буде 

підготовлено та надіслано Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо обсягу державного 

замовлення на прийом та випуск фахівців за встановленими формами, підготовленими в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) за допомогою нового модуля «Дані про 

вступ та випуск» розділу «Вступна кампанія». 

Пропозиції щодо обсягу прийому на навчання та випуск фахівців у 2021 році буде 

погоджено Марченко А.В. з управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації та Рівненським обласним центром зайнятості. 

Підготовлену форму на паперових носіях за підписом ректора НаУОА Пасічника І.Д. та 

вище зазначеними погодженнями буде відскановано та завантажено одним файлом до модулю 

«Дані про вступ та випуск» розділу «Вступна кампанія» ЄДЕБО та надіслано поштою до 

директорату вищої освіти Міністерства освіти і науки України до 15 квітня 2021 року. 

 

6.3. Лист МОН України №1/9-138 від 12.03.2021 року, в якому Міністерство освіти і науки 

інформує про те, що відповідно до ноти Посольства Ліван в Україні від 28.01.2021 343/2/2021 

через вплив гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-Co-2, та дистанційного 

навчання школярів, Уряд Республіки Ліван анулював у 2021 році здачу екзаменів після закінчення 

навчання у закладах загальної середньої освіти країни. У зв’язку з цим було прийнято рішення 

видавати випускникам шкіл Довідку про повну загальну середню освіту, яка дозволяє її власнику 

вступати до закладів вищої освіти як на території Лівану, так і за його межами за умов дотримання 

вимог щодо прийому на навчання до закладу вищої освіти. 

 



6.4. Відповідно до Листа МОН України №1/9-140 від 12.03.2021 року  «Щодо підготовки до 

проведення єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування для вступу для 

здобуття ступеня магістра у 2021 році» в якому зазначається, що згідно з пунктом 4 Календарного 

плану підготовки та проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 року №1468, закладам вищої освіти, які 

здійснюватимуть прийом на навчання для здобуття ступеня магістра, необхідно визначити 

відповідальних за реєстрацію та до 30.03.2021 року (включно) надіслати інформацію до 

відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Відповідальних визначено. 

Інформацію про відповідальних за реєстрацію на єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне 

випробування надіслано до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (додаток 

5). 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію взяти до уваги та використовувати під час роботи членам відбіркової 

комісії НаУОА під час Вступної кампанії 2021. 

6.2. Інформацію прийняти до відома, приймальній комісії до 15 квітня 2021 року подати 

Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом та 

випуск фахівців за встановленими формами, підготовленими в Єдиній державній електронній базі 

з питань освіти (далі – ЄДЕБО) за допомогою нового модуля «Дані про вступ та випуск» розділу 

«Вступна кампанія» з урахування всіх вище зазначених вимог. 

6.3. Інформацію, зазначену у Листі МОН України №1/9-138 від 12.03.2021 року прийняти до 

відома та враховувати у роботі під час Вступної кампанії 2021. 

6.4. Інформацію, наведену у Листі МОН України №1/9-140 від 12.03.2021 року «Щодо 

підготовки до проведення єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 

для вступу для здобуття ступеня магістра у 2021 році» прийняти до відома. Провести реєстрацію 

вступників на належному рівні. 

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

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 


