
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ПРОТОКОЛ 

 

25 травня 2021 року                                             м. Острог                                                           № 8 

 

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., Козак Л.В., Кулеша Н.П., Балашов Е.М., 

Марченко А.В., Омельчук К.В., Матер’ян Е.М., Коваль О.Л., Павленко Л.В., Денисенко Н.В. 

Відсутні: Михальчук Б.С. 

 

Порядок денний: 

1. Зміна складу Приймальної комісії НаУОА. 

2. Про оновлення та розробку банку тестових завдань з конкурсних предметів для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, фахових вступних випробувань зі 

спеціальності для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра. 

3. Затвердження розкладів вступних випробувань у 2021 році для вступників на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра. 

4. Про листи Міністерства освіти і науки України та особливості їх виконання. 

5. Про результати моніторингу професійної орієнтації вступників НаУОА 2021. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про зміну складу приймальної комісії НаУОА. 

ВИСТУПИЛИ:   

1.1. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який зазначив про необхідність 

виведення зі складу Приймальної комісії університету Шершньової О.В., декана факультету 

політико-інформаційного менеджменту, у зв’язку з декретною відпусткою. Виконання функційних 

обов’язків пані Олени до завершення Вступної кампанії 2021 року, покласти на в.о. декана 

факультету політико-інформаційного менеджменту Кулешу Н.П. Відповідальному секретарю 

Харчук Ю.Ю. підготувати зміни до Наказу «Про затвердження складу Приймальної комісії». 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. Вивести зі складу приймальної комісії університету 

Шершньову О.В. Виконання функційних обов’язків пані Олени до завершення Вступної кампанії 

2021 року, покласти на в.о. декана факультету політико-інформаційного менеджменту Кулешу 

Н.П.. Відповідальному секретарю Харчук Ю.Ю. підготувати зміни до Наказу «Про затвердження 

складу Приймальної комісії». 

Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 1. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про оновлення та розробку банку тестових завдань з конкурсних 

предметів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, фахових вступних 

випробувань для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА інформувала 

про стан оновлення та розробки банку тестових завдань з конкурсних предметів для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти, фахових вступних випробувань для вступників на 



навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра під час Вступної кампанії 2021 

року. Наголосила на необхідності приведення банку тестових завдань до вимог Правил прийому на 

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

році (зі змінами та доповненнями) https://vstup.oa.edu.ua/pravila-prijomu-do-nauoa/enter-2021, 

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у НаУОА, схваленого Вченою 

радою університету (Протокол № 6 від 24.12.2020  й затвердженого наказом ректора НаУОА № 144 

від 28.12.2020 року) та Програм вступних випробувань затверджених Приймальною комісією 

НаУОА (Протокол № 6 від 29.03.2021 року). 

УХВАЛИЛИ:  

До 25 червня 2021 року головам комісій вжити всіх заходів щодо оновлення банку тестових 

завдань для вступних випробувань відповідно до зазначених вище вимог.  

Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження розкладів вступних випробувань у 2021 році для 

вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра. 

ВИСТУПИЛИ:  

3.1. 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 необхідно затвердити їх розклади, а саме: 

1. Розклад проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (Додаток 1). 

2. Розклад проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на перший (зі 

скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на 

вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній 

ступінь молодшого бакалавра, на денну та заочну (дистанційну) форму здобуття освіти (Додаток 

2). 

3. Розклад проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра 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 на денну та заочну (дистанційну) форму здобуття освіти 

(Додаток 3). 

4. Розклад проведення вступних випробувань у 2021 році для вступників на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за основною або іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки) (Додаток 4). 

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

вище розклади в розрізі освітніх ступенів, спеціальностей, освітньо-професійних програм, рівнів 

освіти та форм її здобуття. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити розклади вступних випробувань у 2021 році для вступників на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра і оприлюднити їх на офіційному 

сайті НаУОА та інформаційному стенді Приймальної комісії з метою доведення інформації до 

відома потенційних вступників. 

Голосували: за – 20, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про листи Міністерства освіти і науки України та особливості їх виконання. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

присутніх із змістом листів: 

1) Лист МОН України № 2/75-21 від 09.04.2021 року «Про презентацію оновленої 



Програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування – тесту з восьми базових 

правничих дисциплін»; 

2) Лист МОН України № 1/11-3045 від 30.04.2021 року «Щодо реєстрації осіб для 

участі в єдиному вступному іспиті та в єдиному фаховому вступному випробуванні»; 

3) Лист МОН України № 1/9-235 від 06.05.2021 року «Щодо участі в онлайн-нараді» 12 

травня 2021 року для обговорення особливостей вступної кампанії для осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 

окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених 

пунктів на лінії зіткнення, специфіки функціонування освітніх центрів «Крим-Україна» і «Донбас-

Україна»; 

4) Лист МОН України № 1/9-265 від 18.05.2021 року «Щодо необхідності визнання 

іноземних документів про освіту та реєстрації свідоцтв про визнання іноземних документів про 

освіту в ЄДЕБО»; 

5) Лист МОН України № 1/9-277 від 25.05.2021 про зупинення дії наказів МОН України 

№ 1053 від 17 серпня 2020 року та № 1274 від 15 жовтня 2020 року. 

 та особливістю їх виконання. 

4.2. 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 результатів їх виконання. Надалі 

постійно моніторити надходження листів МОН та якісно виконувати їхні вимоги і рекомендації під 

час Вступної кампанії 2021. 

Голосували: за – 20, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про результати моніторингу професійної орієнтації вступників НаУОА 

2021. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

з освітнього менеджменту ознайомила присутніх із результатами моніторингу професійної 

орієнтації вступників НаУОА 2021, який було проведено 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 (додаток 5). 

УХВАЛИЛИ:  

Результати моніторингу професійної орієнтації вступників НаУОА 2021 взяти до відома та 

максимально використати під час Вступної кампанії 2021.  

Голосували: за – 20, проти – 0, утримались – 0. 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 


