
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

26 грудня 2022 року                                          м. Острог                                                      № 2 

 

 

Приймальна комісія 

 

Голова – Пасічник І.Д. 

Відповідальний секретар – Харчук Ю.Ю. 

 

Присутні: Шевчук Д.М., Костів О.М., Родзен О.М., Іщук С.І., Балацька О.Р., Карповець М.В., 

Ковальчук І.В., Новоселецький О.М., Балашов Е.М., Матвійчук М.А., Лотиш Т.В., Марченко 

А.В., Гриник Н.П., Михальчук Б.С., Денисенко Н.В., Москалюк О.О., Фісянчук А.М., 

Хомякова А.В., Лавренюк А.Ю., Меснікович І.Р., Кузьменко Н.В. 

 

 

Порядок денний: 

1. Пропозиції НаУОА до Проєкту Порядку прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2023 році. 

2. Завершення підготовчих курсів до вступу до НаУОА в І семестрі 2022-2023 н.р. 

3. Вебінар «Стан та перспективи профорієнтаційної роботи НаУОА на Вступну 

кампанію 2023 року».  

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про пропозиції НаУОА до Проєкту Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2023 році. 

ВИСТУПИЛИ:  

1.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Харчук Ю.Ю., яка ознайомила 

присутніх із пропозиціями до Проєкту Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2023 році (додаток 1). 

1.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. рекомендував надіслати озвучені 

пропозиції у формі порівняльної таблиці державному експерту  експертної групи з питань 

вищої освіти та освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства 

освіти і науки України Ользі Леонтьєвій. 

УХВАЛИЛИ:  

Харчук Ю.Ю. розглянуті пропозиції до Проєкту Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2023 році (додаток 1) надіслати державному експерту  експертної 

групи з питань вищої освіти та освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України Ользі Леонтьєвій. 

Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про завершення підготовчих курсів до вступу до НаУОА в І семестрі 

2022-2023 н.р. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Помічник ректора з освітнього менеджменту, керівник курсів Харчук Ю.Ю., яка 

ознайомила присутніх із результатами навчання слухачів підготовчих курсів до вступу до 



НаУОА у І семестрі 2022-2023 н.р. 

2.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. рекомендував інформацію взяти 

до уваги. Слухачам, які успішно завершили курси видати сертифікати. Оголосити набір на 

підготовчі курси до вступу до НаУОА на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Слухачам, які успішно завершили курси видати 

сертифікати. Оголосити набір на підготовчі курси до вступу до НаУОА на ІІ семестр 2022-

2023 н.р. 

Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про вебінар «Стан та перспективи профорієнтаційної роботи НаУОА 

на Вступну кампанію 2023 року». 

ВИСТУПИЛИ:  

3.1. Помічник ректора з освітнього менеджменту, відповідальний секретар приймальної 

комісії Харчук Ю.Ю., яка ознайомила присутніх із програмою вебінару «Стан та перспективи 

профорієнтаційної роботи НаУОА на Вступну кампанію 2023 року». Наголосила, що ця 

зустріч проводиться разом з проректором з навчально-виховної роботи Каламаж Р.В., 

керівником консультаційного центру приймальної комісії НаУОА для абітурієнтів Лозюк С.А. 

та психологом Любомирським В.О. 27 грудня о 15:30 в застосунку Google Meet для директорів 

інститутів/деканів факультетів, їхніх заступників з профорієнтаційної та виховної роботи, 

тьюторів академічних груп, голів студентських рад, волонтерів профорієнтаційного 

студентського корпусу. 

УХВАЛИЛИ:  

 Провести вебінар на належному рівні, виокремити ефективні напрями 

профорієнтаційної роботи НаУОА на Вступну кампанію 2023 року. 

Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

 

 

            Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

             

 

            Відповідальний секретар                                   

            приймальної комісії                                                                                    Юлія ХАРЧУК 
 


