
      Протокол №2 

засідання приймальної комісії  

Національного університету “Острозька академія” 

від 29 лютого 2016 року 

Присутні: 16  

Відсутні:  1 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Розподіл обов’язків членів приймальної комісії приймальної комісії. 

СЛУХАЛИ: 

Голова приймальної комісії Пасічник І.Д.  повідомив, що з метою організації проведення 

профорієнтаційної роботи та контролю за проходження вступної кампанії у 2016 році 

необхідно визначити відповідальність кожного члена приймальної комісії за певний напрям, 

а саме: 

Кралюк П.М. – проректор з навчально-наукової роботи,  контроль за проведення вступних 

випробувань та організація вступу до аспірантури. 

Пастушок Г.С. – відповідальний секретар приймальної комісії, контроль за організацію 

прийому документів, дотримання вимог ведення документообігу. 

Костів О.М. – відповідальна за внесення даних до ЄДЕБО, уповноважена особою з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв. 

Лебедюк В.М. -  проведення профорієнтаційної роботи на факультеті політико- 

інформаційного менеджменту, контроль за роботою фахових комісій, здійснення набору 

студентів. 

Козак Л.В. – проведення профорієнтаційної роботи на економічному факультеті, контроль за 

роботою фахових комісій, здійснення набору студентів. 

Шевчук Д.М. – проведення профорієнтаційної роботи на гуманітарного факультеті, контроль 

за роботою фахових комісій, здійснення набору студентів. 

Худолій А.О. – проведення профорієнтаційної роботи на факультеті романо-германських 

мов, контроль за роботою фахових комісій, здійснення набору студентів.  

Попелюшко В.О.  – проведення профорієнтаційної роботи в Навчально-науковогму інституті 

права ім. І.Малиновського, контроль за роботою фахових комісій, здійснення набору 

студентів. 

Атаманенко А.Є – проведення профорієнтаційної роботи на факультеті міжнародних, 

контроль за роботою фахових комісій, здійснення набору студентів. 

Волинчук В.О.  – відповідальна за дотримання норм законодавчих і нормативно-правових 

актів при прийомі заяв та документів від вступників до університету 

Розден О.А. – адміністратор ЄДЕБО, контроль за внесення даних ЄДЕБО 

Марченко А.В.  - відповідальна за формування пропозицій обсягу прийому за державним 

замовленням, кошторису вартості навчання та укладення договорів на навчання. 

Балашов Е.М. – проведення профорієнтаційної роботи  з іноземцями та здійснення контролю 

за виконання умов прийому на навчання. 

Онуфер М. – забезпечення відкритості, прозорості вступної кампанії, представник братства 

Спудеїв НаУОА 

Харчук А.О.  -  представник громадськості, забезпечення відкритості, прозорості вступної 

кампанії. 

УХВАЛИЛИ: 

Розподіл обов’язків членів приймальної комісії приймальної комісії Національного 

університету «Острозька академія» згідно з додатком. 

Голосували: за - 16, проти - 0, утримались – 0. 

ІІ. Про затвердження положення Приймальної комісії Національного університету 

«Острозька академія». 

СЛУХАЛИ: 

Пастушок Г.С., відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила членів комісії з 

положеннями, що визначають  організаційні засади  діяльності приймальної комісії, її 

структурних підрозділів та проведення вступної кампанії. З даними положеннями члени 

приймальної комісії попередньо ознайомлені. Поступила рекомендація їх затвердити. 



- Положення про відбіркову комісію Національного університету «Острозька академія». 

- Положення про предметну екзаменаційну комісію Національного університету 

“Острозька академія”.  

- Положення про фахову атестаційну комісію Національного університету «Острозька 

академія». 

- Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному 

університеті “Острозька академія”. 

- Положення про проведення співбесіди в Національному Університеті «Острозька 

академія» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити: 

- Положення про відбіркову комісію Національного університету «Острозька 

академія». 
- Положення про предметну екзаменаційну комісію Національного університету 

“Острозька академія”.  

- Положення про фахову атестаційну комісію Національного університету «Острозька 

академія». 

- Положення про проведення співбесіди в Національному Університеті «Острозька 

академія» 

2. Оприлюднити положення на веб-сайті НаУОА. 

ІІІ. Про затвердження програм  вступних випробувань. 

СЛУХАЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Пастушок Г.С. повідомила, що відповідно до 

Правил прийому до НаУОА в 2016 році, Положення про приймальну комісію НаУОА та для 

організації та проведення вступних випробувань рекомендує погодити для затвердження 

програми вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати для затвердження програми вступних випробувань.  

- Програми вступних випробувань ступеня бакалавра 1 курс. 

- Програма творчого конкурсу ступеня бакалавра напряму спеціальності 061 

Журналістика. 

- Програми фахових вступних випробувань ступеня магістра та ОКР спеціаліста. 

- Програми додаткових вступних випробувань ступеня магістра та ОКР спеціаліста. 

- Програми фахових вступних випробувань ступеня бакалавра (на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст). 

- Програми додаткових вступних випробувань ступеня бакалавра (на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст). 

- Програми вступних випробувань ступеня бакалавра (на основі базової та повної вищої 

освіти). 

2. Оприлюднити програми вступних випробувань на веб-сайті НаУОА. 

Голосували: за - 16, проти - 0, утримались – 0. 

 

 
 

 

 

 



Додаток. 

 

Кралюк П.М. – проректор з навчально-наукової роботи,  контроль за проведення вступних 

випробувань та організація вступу до аспірантури. 

Пастушок Г.С. – відповідальний секретар приймальної комісії, контроль за організацію 

прийому документів, дотримання вимог ведення документообігу. 

Костів О.М. – відповідальна за внесення даних до ЄДЕБО, уповноважена особою з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв. 

Лебедюк В.М. -  проведення профорієнтаційної роботи на факультеті політико- 

інформаційного менеджменту, контроль за роботою фахових комісій, здійснення набору 

студентів. 

Козак Л.В. – проведення профорієнтаційної роботи на економічному факультеті, контроль за 

роботою фахових комісій, здійснення набору студентів. 

Шевчук Д.М. – проведення профорієнтаційної роботи на гуманітарного факультеті, контроль 

за роботою фахових комісій, здійснення набору студентів. 

Худолій А.О. – проведення профорієнтаційної роботи на факультеті романо-германських 

мов, контроль за роботою фахових комісій, здійснення набору студентів.  

Попелюшко В.О.  – проведення профорієнтаційної роботи в Навчально-науковогму інституті 

права ім. І.Малиновського, контроль за роботою фахових комісій, здійснення набору 

студентів. 

Атаманенко А.Є – проведення профорієнтаційної роботи на факультеті міжнародних, 

контроль за роботою фахових комісій, здійснення набору студентів. 

Волинчук В.О.  – відповідальна за дотримання норм законодавчих і нормативно-правових 

актів при прийомі заяв та документів від вступників до університету 

Розден О.А. – адміністратор ЄДЕБО, контроль за внесення даних ЄДЕБО 

Марченко А.В.  - відповідальна за формування пропозицій обсягу прийому за державним 

замовленням, кошторису вартості навчання та укладення договорів на навчання. 

Балашов Е.М. – проведення профорієнтаційної роботи  з іноземцями та здійснення контролю 

за виконання умов прийому на навчання. 

Онуфер М. – забезпечення відкритості, прозорості вступної кампанії, представник братства 

Спудеїв НаУОА 

Харчук А.О.  -  представник громадськості, забезпечення відкритості, прозорості вступної 

кампанії. 

 

 

 

 

 


