
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

17 грудня 2021 року                                               м. Острог                                                           № 2 

 

 

Приймальна комісія 

 

Голова – Пасічник І.Д. 

Відповідальний секретар – Кривицька О.Р. 

 

 

Присутні: Каламаж Р.В., Харчук Ю.Ю., Костів О.М., Родзен О.М., Іщук С.І., Атаманенко А.Є., 

Карповець М.В., Ковальчук І.В., Новоселецький О.М., Гаврилюк Д.А., Лотиш Т.В., Марченко А.В., 

Уколова О.М., Остапюк А.О., Матласевич А.А., Цеп’юк Г.П., Німець О.П., Михальчук Б.С., 

Губернюк С.М. 

 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та рекомендація до схвалення вченою радою НаУОА Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2022 

році та додатків до них. 

2. Листи Міністерства освіти і науки України:  № 1/22026-21 від 15.12.2021 року «Про 

запрошення на презентацію» та № 3/3469-21 від 15.12.2021 року «Щодо завершення вступної 

кампанії 2021 року» та особливості їхнього виконання. 

 

 

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 2022 році та додатків до них. 

ВИСТУПИЛИ:  

1.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Кривицька О.Р., яка ознайомила 

присутніх із Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному 

університеті «Острозька академія» в 2022 році та додатками до них. Зауважила, що Правила 

прийому розроблено відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року №1098 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за №1542/37164 та 

розглянуто на засіданні приймальної комісії (протокол №2 від 17 грудня 2021 року).  

1.2. Голова приймальної комісії НаУОА 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 2022 році та додатків до них. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному 

університеті «Острозька академія» в 2022 році й додатків до них та подати клопотання до вченої 

ради НаУОА щодо їх схвалення з метою подальшого оприлюднення на офіційному сайті 

університету і доведення інформації до відома потенційних вступників. 

Голосували: за - 21, проти - 0, утримались – 0. 

 



2. СЛУХАЛИ: Про листи Міністерства освіти і науки України:  № 1/22026-21 від 

15.12.2021 року «Про запрошення на презентацію» та № 3/3469-21 від 15.12.2021 року «Щодо 

завершення вступної кампанії 2021 року» та особливості їхнього виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

2.1. Кривицька О.Р. та Харчук Ю.Ю., які ознайомили присутніх із змістом листів 

Міністерства освіти і науки України:  № 1/22026-21 від 15.12.2021 року «Про запрошення на 

презентацію» та № 3/3469-21 від 15.12.2021 року «Щодо завершення вступної кампанії 2021 року» 

та особливостями їхнього виконання. 

2.2. Пасічник І. Д., який рекомендував взяти інформацію до уваги й наголосив на 

необхідності якісного виконання вимог зазначених вище листів та подальшого постійного 

моніторингу надходження листів МОН України і виконання їхніх вимог. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти до уваги інформацію зазначених вище листів. Надалі постійно моніторити 

надходження листів МОН та якісно виконувати їхні вимоги і рекомендації.  

Голосували: за - 21, проти - 0, утримались – 0. 
 

 

Голова приймальної комісії                                           Ігор ПАСІЧНИК 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                                  Ольга КРИВИЦЬКА    

 


