
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

18 червня 2021 року                                             м. Острог                                                             № 9 

 

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., Михальчук Б.С., Коваль О.Л. 

Відсутні: Павленко Л.В., Денисенко Н.В. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд та рекомендацію 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). 

2. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової 

передвищої) освіти. 

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

4. Про лист Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради № 23.01-

30/370.  

5. Про розподіл максимальних обсягів державного замовлення на прийом у 2021 році 

вступників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на ОПП спеціальностей 035 «Філологія» 

035.01 «Українська мова та література», 053 «Психологія» та 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про розгляд та рекомендацію 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:   

1.1. Пасічник І.Д., голова приймальної комісії який повідомив про те, що Наказом МОН 

«Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року 

№1274» від 05.05.2021 року № 499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11 червня 

2021 року № 794/36416 внесено зміни до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2021 році. Відповідно до нього необхідно внести зміни до Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами 

та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 08.02.2021 року, протокол №8, 

затвердженими наказом ректора № 10 від 10.02.2021 року).  

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

запропонованими змінами та доповненнями (додаток 1). 

1.3. 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 та ЄДЕБО, доведення інформації до відома вступників. 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої 

(фахової передвищої) освіти. 

ВИСТУПИЛИ:   

2.1. Харчук Ю.Ю., яка ознайомила присутніх із Наказом МОН України № 415 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) 

освіти» від 13.04.2021 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 травня 2021 року за 

№ 697/36319, зазначивши, що документ набрав чинності з 1 червня 2021 року. Цим наказом 

затверджено такі форми документів на Вступну кампанію 2021 як: 

1. Форма Н-1.01.1.1. Заява бакалавр на основі ПЗСО  

2. Форма Н-1.01.1.2. Заява бакалавр на основі молодшого спеціаліста 

3. Форма Н-1.01.2.1. Заява фаховий молодший бакалавр на основі БЗСО 

4. Форма Н-1.01.2.2. Заява фаховий молодший бакалавр на основі ПЗСО 

5. Форма Н-1.01.2.3. Заява фаховий молодший бакалавр на основі ОКР 

6. Форма Н-1.01.3.1. Заява бакалавр магістр на основі бакалавра, магістра 

7. Форма Н-1.01.3.2 Спеціальні умови бакалавр, магістр 

8. Форма Н-1.01.5.1. Повідомлення про неакредитовані спеціальності 

9. Форма Н-1.03.1. Наказ про зарахування на навчання 

10. Форма Н-1.03.2. Додаток до Наказу про зарахування на навчання 

11. Форма Н-1.03.3 Наказ про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних 

здобувачів 

12. Форма Н-1.03.4. Додаток до наказу про встановлення періоду здобуття освіти для 

іноземних здобувачів 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти інформацію до уваги. Використовувати затверджені форми документів під час 

Вступної кампанії 2021. 

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

 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

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

присутніх із змістом листів: 

1) Лист МОН України № 1/9-311 від 14.06.2021 року «Щодо інформаційних матеріалів 

про документи вступників»; 

2) Лист МОН України № 1/9-325 від 18.06.2021 року «Щодо проведення наради-

семінару» для розгляду особливостей організації та проведення Вступної кампанії 2021 закладами 

вищої освіти 

 та особливістю їх виконання. 

3.2. 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. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.01.1.1.Zayava.bakalavr.na.osnovi.PZSO.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.01.1.2_B_MS.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.01.2.1_FMB_BZSO.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.01.2.2_FMB_PZSO.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.01.2.3_FMB_OKR.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.01.3.1_M_B_M.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.01.3.2_spets_umovy.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.01.5.1_Povid_pro_neakredyt.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.03.1_Nakaz_zarakh.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.03.2_Dodatok_Nakaz_zarakh.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.03.3_Nakaz_periody_inoz.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.03.3_Nakaz_periody_inoz.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.03.4_Dolatok_Nakaz_periody_inoz.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/formi-2021/Forma.N-1.03.4_Dolatok_Nakaz_periody_inoz.doc


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 – 19, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради 

№ 23.01-30/370. 

ВИСТУПИЛИ:  

4.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, помічник 

ректора з освітнього менеджменту, яка ознайомила присутніх із змістом листа та розповіла про 

особливості співпраці Острозької академії з Управлінням освіти виконавчого комітету Славутської 

міської ради та участі викладачів НаУОА у Форумі педагогічних працівників, який планується 

провести у м. Славута 25 серпня 2021 року, о 11:00. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти до уваги інформацію зазначеного вище листа та залучити до активної участі у Форумі 

провідних педагогів НаУОА. 

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

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про розподіл максимальних обсягів державного замовлення на прийом 

у 2021 році вступників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на ОПП спеціальностей 035 

«Філологія» 035.01 «Українська мова та література», 053 «Психологія» та 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

ВИСТУПИЛИ:  

5.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Харчук Ю.Ю., яка повідомила, що 

згідно із затвердженими МОН України максимальними обсягами державного замовлення на 

прийом у 2021 році для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 

«Філологія» 035.01 «Українська мова та література», 053 «Психологія» та 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» виділено 25, 13 та 9 місць державного 

замовлення відповідно. Ці місця необхідно розподілити між освітньо-професійними програмами 

зазначених вище спеціальностей. Крім цього, в межах зазначених місць, для кожної ОПП, 

передбачено місця за квотою–1 та квотою-2 для вступників пільгових категорій відповідно до 

чинного законодавства.  

5.2. Декан гуманітарного факультету Карповець М.В. запропонував 23 місця виділити на 

ОПП «Українська мова та література» та 2 місця – на ОПП «Літературна творчість і художній 

переклад». 

5.3. В.о. декана політико-інформаційного менеджменту Кулеша Н.П., зауважила, що 

відповідно до рекомендацій завідувача кафедри психології та педагогіки Матласевич О.В., 

доцільно 9 місць виділити для вступників на ОПП «Психологія» та 4 місця – на ОПП «Психологія 

креативності та інновацій».  

5.4. Атаманенко А.Є., декан факультету міжнародних відносин, зазначила, що на ОПП 

«Міжнародні відносин» доцільно виділити 5 місць, а на ОПП «Міжнародні регіональні студії» - 4 

місця.  

            5.5.Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. рекомендував схвалити 

запропонований розподіл максимальних обсягів державного замовлення у розрізі ОПП для 

спеціальностей 035 «Філологія», 035.01 «Українська мова та література», 053 «Психологія» та 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої. Відобразити цю інформацію в ЄДЕБО, довести до відома вступників на сайті 

Абітурієнт ОА. 

 



УХВАЛИЛИ:  

5.1. Затвердити запропонований та схвалений розподіл максимальних обсягів державного 

замовлення у розрізі ОПП для спеціальностей 035 «Філологія», 035.01 «Українська мова та 

література», 053 «Психологія» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» для першого (бакалаврського) рівня вищої, з урахуванням квоти-1 та квоти-2. 

5.2. Внести зазначену вище інформацію до ЄДЕБО та оприлюднити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та офіційному сайті НаУОА, зокрема на сайті Абітурієнт ОА. 

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

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 


