
Протокол №2 

засідання приймальної комісії  

Національного університету “Острозька академія” 

 

від 26 лютого 2018 року 

Присутні: 16  

Відсутні:  1 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. 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 організацію та проведення вступних випробувань у Національному 

університеті “Острозька академія”. 

- Положення про проведення співбесіди в Національному Університеті «Острозька 

академія» 

2. Оприлюднити положення на веб-сайті НаУОА. 

 

ІІ. Про затвердження програм  вступних випробувань. 

СЛУХАЛИ: 

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

Правил прийому на навчання до НаУОА в 2018 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. 

- Програми співбесіди для вступників ступеня бакалавра 1 курс. 

- Програми фахових вступних випробувань ступеня магістра. 

- Програми додаткових вступних випробувань ступеня магістра. 



- Програми 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 вищої освіти). 

 

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

 

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

 

 

 
 

 

 


