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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., Іщук С.І., Атаманенко А.Є., Карповець М.В., 

Ковальчук І.В., Козак Л.В., Шершньова О.В., Балашов Е.М., Марченко А.В., Омельчук К.В., 

Павленко Л.В., Матер’ян Е.М., Денисенко Н.В., Михальчук Б.С., Коваль О.Л. 

Відсутні: Пастушок Г.С., Лотиш Т.В. 

 

 

Порядок денний: 

1. Виконання 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». 

2. Реєстрація вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної 

(дистанційної) форм на ЄВІ/ЄФВВ. 

3. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-216 від 26.04.2021 року «Щодо 

надання інформації про показники діяльності за 2020 рік закладів вищої освіти, які здійснюють 

підготовку кадрів за державним замовленням (без структурних підрозділів - закладів фахової 

передвищої освіти)». 

4. Профорієнтаційні заходи для вступників 2021. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання 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». 

ВИСТУПИЛИ:  

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

присутніх із змістом листів та особливістю їх виконання. 

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. 

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 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 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 12 квітня 2021 року рекомендованим листом 

через АТ «Укрпошта». 

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

обов’язки кожного члена приймальної комісії щодо виконання зазначених вище листів, 

проконтролював якість та своєчасність їх виконання і наголосив на необхідності подальшого 

постійного моніторингу надходження листів МОН та якості виконання їхніх вимог. 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до уваги інформацію зазначених вище листів та результати їх 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. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про реєстрацію вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти 

денної та заочної (дистанційної) форм на ЄВІ/ЄФВВ. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Харчук Ю.Ю., яка ознайомила присутніх 

із алгоритмом реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти 

денної та заочної (дистанційної) форм з 9:00 11 травня до 18:00 3 червня 2021 року.  

 

Розподіл спеціальностей/освітньо-професійних програм для реєстрації вступників для 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей НаУОА та 

єдиного фахового вступного випробування для спеціальності 081 «Право» та відповідальних 

працівників Приймальної комісії НаУОА за її проведення під час вступної кампанії 2021 

 

Спеціальність Освітньо-професійна програма 

Відповідальний працівник 

Приймальної комісії, який 

здійснює реєстрацію, його 

контакти 

Факультет міжнародних відносин  

 

Годжал  

Світлана 

 Сергіївна 

 

 

старший лаборант кафедри 

історії 

 

 

адреса електронної пошти: 

svitlana.hodzhal@oa.edu.ua 

 

 

контактний телефон:  

(097) 604 55 29  

032 «Історія та археологія» Історія та археологія 

291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Міжнародні відносини 

Країнознавство 

Факультет романо-германських мов 

035 «Філологія»  

035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська» 

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

англійська 

Економічний факультет 

051 «Економіка» Економічна кібернетика 

071 «Облік і оподаткування» Облік і оподаткування 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
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Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського 

 

Максимчук 

Оксана 

Олексіївна 

 

 

викладач кафедри теорії та 

історії держави і права 

 

 

адреса електронної пошти: 

oksana.maksymchuk@oa.edu.ua 

 

 

контактний телефон:  

(068) 628 29 82 

081 «Право» Право 

Гуманітарний факультет 

031 «Релігієзнавство» Релігієзнавство 

034 «Культурологія» Культурологія 

035.01 «Українська мова та 

література» 
Українська мова і література 

061 «Журналістика» Журналістика 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

052 «Політологія» Політологія 

053 «Психологія» Психологія 

229 «Громадське здоров’я» Громадське здоров’я 

256 «Національна безпека (за 

окремими сферами 

забезпечення та видами 

діяльності)» 

Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення та видами 

діяльності) 

 

Перелік необхідних документів, які вступнику потрібно надіслати в електронній формі 

(скановані копії, фотокопії) відповідно до обраної освітньо-професійної програми: 

1. Заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного 

листка. 

Зразок заяви анкети для оформлення екзаменаційного листка 

2. Документ, що посвідчує особу. 

3. Облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків). 

4. Документ (диплом та додаток до нього) про здобутий ступінь вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках). 

5. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі 

необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).  

6. Фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що 

відповідає досягнутому віку вступника.  

7. Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового строку завершення навчання та 

отримання диплома в 2021 році (для вступників, які не є студентами Національного університету 

«Острозька академія»). 

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. 

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

та номер облікової картки платника податків (за наявності).  

Після перевірки надісланих вступником документів відповідальний працівник Приймальної 

комісії НаУОА формує особову справу вступника та здійснює оформлення екзаменаційного 

листка. Після цього відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну 

адресу, указану в Заяві-анкеті. 

Вступник уважно перевіряє інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та 

в разі виявлення помилок звертається до Приймальної комісії для з’ясування ситуації. 

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається 

вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків. 

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового 

зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у 

журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового 

відправлення. 
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Звертаємо увагу, що у 2019 році реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників на навчання для 

здобуття ступеня магістра на ocнові ступеня бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), передувало складання 

додаткових фахових вступних випробувань.  

Водночас, з 16 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення ocвітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким 

внесено зміни до Закону України «Про вищу ocвіту», зокрема, в частині скасування 

обов'язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які 

вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на ocновi ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).  

Таким чином, відповідно до рішення Приймальної комісії НаУОА (протокол № 8 від 4 

травня 2020 року) Національний університет «Острозька академія» не проводив додаткових 

фахових вступних випробувань під час Вступної кампанії 2020 року. Ця практика 

поширюється і на Вступну кампанію 2021 року. 

 

2.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. рекомендував затвердити 

запропонований Харчук Ю.Ю. алгоритм реєстрації вступників другого (магістерського) рівня 

вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм на ЄВІ/ЄФВВ з 9:00 11 травня до 18:00 3 

червня 2021 року й оприлюднити його на офіційному сайті НаУОА. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити запропонований алгоритм реєстрації вступників другого (магістерського) рівня 

вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм на ЄВІ/ЄФВВ й оприлюднити його на 

офіційному сайті НаУОА. 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-216 від 26.04.2021 року 

«Щодо надання інформації про показники діяльності за 2020 рік закладів вищої освіти, які 

здійснюють підготовку кадрів за державним замовленням (без структурних підрозділів - закладів 

фахової передвищої освіти)». 

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 членів приймальної комісії щодо виконання зазначеного вище листа, наголосив на 

особливості його виконання, а також на необхідності подальшого постійного моніторингу 

надходження листів МОН та своєчасності 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 профорієнтаційні заходи для вступників 2021. 

ВИСТУПИЛИ:  

4.1. Фахівець з профорієнтаційної роботи ННЦЗДН, керівник консультаційного центру 

НаУОА для абітурієнтів Горбач І.В., яка розповіла про особливості проведення лекції про історію 

та сучасність НаУОА до 445-річчя Острозької академії 24 червня 2021 року (після ЗНО, коли 

вступники будуть обирати університети) та інтерактивні завдання для вступників у Kahoot. Перші 

10 осіб, які переможуть отримають сертифікат з правом першочергового зарахування на платну 

форму здобуття вищої освіти відповідно до Правил прийому НаУОА у 2021 році. 



Профорієнтаційний захід попереднього погоджено з проректором з навчально-виховної роботи 

Каламаж Р.В. та помічником ректора з освітнього менеджменту Харчук Ю.Ю.  

4.2. Харчук Ю.Ю., декани факультетів/директор інституту акцентували увагу присутніх 

на інших профорієнтаційних заходах НаУОА, зокрема таких як: ХІІ Фестиваль-конкурс «Мої 

знання сьогодні – мій капітал завтра» (успішно проведений економічним факультетом НаУОА 22-

23 квітня разом із Профільною школою бізнесу Рівненського ПДМ); понад 20 майстер-класів для 

учнів 5-11 класів ЗЗСО Рівненських та суміжних областей; понад 10 Всеукраїнських та 

Міжнародних олімпіад і конкурсів, рубрики у соціальних мережах, онлайн-зустрічі, ДВД, 

мотивуючі заняття-тренінги спільно з оперативним командуванням «Захід», проведення акції 

«Вшануй маму захисника» тощо. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. Провести усі заплановані профорієнтаційні заходи на 

належному рівні. 

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

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 


