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ПРОТОКОЛ 

 

23 липня 2021 року                                 м. Острог (дистанційно)                                                 № 13 

 

 

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., Марченко А.В., 

Омельчук К.В., Михальчук Б.С., Коваль О.Л., Денисенко Н.В., Балашов Е.М. 

Відсутні: Павленко Л.В., Матер’ян Е. М. 

 

 

Порядок денний: 

1. Про завершення прийому і розгляду заяв та документів, затвердження середнього 

балу документа про освіту вступників для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формами здобуття освіти, які вступають на місця державного замовлення та за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Про допуск до участі в конкурсі на підставі сертифікатів ЗНО вступників на здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви та 

необхідні документи.  

3. Про результати вступних випробувань з конкурсних предметів осіб, які вступають на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для  здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

заочною формою здобуття освіти та подали заяви і необхідні документи; допущення їх до участі у 

конкурсі. 

4. Про результати прийому і розгляду заяв та документів для здобуття ОС бакалавра за 

денною/заочною формами здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого 

бакалавра, осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план. 

5. Про допуск вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра за денною/заочною 

формою здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, осіб, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, які подали 

заяви та необхідні документи, до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності. 

6. Про результати прийому і розгляду заяв та документів для здобуття ОС магістра на 

основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти.  

7. Про допуск вступників до участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ОС 

магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за 

денною/заочною формами здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи, успішно 

склавши ЄВІ та ЄФВВ.  

8. Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою 

здобуття освіти, до складання вступного випробування з іноземної мови (англійської). 



9. Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною 

формою здобуття освіти, до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності. 

10. Про державне замовлення на прийом у 2021 році вступників другого (магістерського) 

рівня вищої освіти та розподіл обсягу державного замовлення на ОПП спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

11. Про зарахування на підготовчі курси для іноземних громадян Аґу Рафаель 

Чуквудубем. 

12. Про лист Міністерства освіти і науки України № 3/1901-21 від 21.07.2021 року «Про 

завершення прийому заяв та верифікацію даних» та особливості його виконання. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про завершення прийому і розгляду заяв та документів, затвердження 

середнього балу документа про освіту вступників для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формами здобуття освіти, які вступають на місця державного замовлення та за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

ВИСТУПИЛИ:   

1.1. Костів О.М., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, 

адміністратор ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, ознайомила присутніх із статистикою прийнятих та розглянутих заяв і 

документів, затвердження середнього балу документа про освіту вступників для здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формами здобуття освіти, які вступають на місця 

державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до даних, що 

відображені у системі ЄДЕБО станом на 18:00 23 липня 2021 року.   

1.2. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, презентувала присутнім 

порівняльну статистику прийнятих заяв за 2020-2021 роки у розрізі факультетів/інституту, 

спеціальностей та освітньо-професійних програм (додаток 1). 

1.3. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував інформацію 

взяти до уваги, надалі якісно здійснювати роботу відбіркової комісії.  

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Надалі якісно здійснювати роботу відбіркової комісії 

приймальної комісії НаУОА.  

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі в конкурсі на підставі сертифікатів ЗНО 

вступників на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, 

які подали заяви та необхідні документи.  

ВИСТУПИЛИ:   

2.1. Костів О.М., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор 

ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв, ознайомила присутніх із статистикою вступників відповідно до ЄДЕБО, які станом на 18:00 

23.07.2021 року подали всі необхідні документи та можуть бути допущені до участі в конкурсі. 

Однак, є вступники, яким встановлено статус «відмова», оскільки вони подали заявки із 

конкурсним балом менше 140 балів на спеціальності 081 «Право» та 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 

Встановлено статус «відмова», конкурсний бал менше 140 балів 

081 «Право» 

Процюк Ілона Олегівна 139.177 

Онопрейчук Павло Васильович 120.848 

Гуменюк Дар`я Русланівна 135.304 



Савелюк Анна Іванівна 139.984 

Красовський Назар Миколайович 133.328 

Оверчук Юлія Володимирівна 131.009 

Свинар Ангеліна Олександрівна 139.601 

Гергелюк Тетяна Олександрівна 127.72 

Зайченко Ольга Олександрівна 133.952 

Баланович Анна 127.712 

Яновська Тетяна Олександрівна 138.84 

Васічева Анастасія Олександрівна 132.704 

Панасюк-Янчишина Діана Сергіївна 123.136 

Король Дарина Олександрівна 124.22 

Корнійчук Павло Володимирович 139.36 

Краска Вікторія Сергіївна 135.146 

Зацерковна Анна Олегівна 138.112 

Садовий Кирило Віталійович 138.632 

Миронюк Анастасія Олександрівна 125.736 

Віщик Микола Миколайович 127.92 

Дубіна Олександр Русланович 128.44 

Будюк Микола Володимирович 126.672 

Чонка Анжела Вікторівна 138.222 

Віруцький Андрій Анатолійович 135.824 

Акуленко Карина Олександрівна 126.88 

 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

Береговець Жасміна Олександрівна 136.656 

Делятицький Владислав Дмитрович 132.496 

Багрій Ельвіра Геннадіївна 135.616 

Небжицька Дарина Вікторівна 130.728 

Гарасюк Марія Віталіївна 129.48 

 

Також є один вступник, якого допущено тільки на небюджетну, контрактну конкурсну 

пропозицію, оскільки його конкурсний бал менше 125 балів. 

 

Допущено тільки на контракт, конкурсний бал менше 125 балів 

Мединський Дмитро Юрійович 120.744 

 

2.2. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії НаУОА, яка зазначила, що 

всі решта вступники, які подали заявки до НаУОА в системі ЄДЕБО, виконали умови Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька 

академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) станом на 23 липня 2021 року та можуть бути 

рекомендовані до допуску до участі в конкурсі. 

2.3. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував допустити до 

участі в конкурсі на підставі сертифікатів ЗНО вступників на здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи 

станом на 18:00 23.07.2021 року.  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у конкурсі абітурієнтів, що вступають на перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на основі ПЗСО за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи та виконали усі 

умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька 

академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) станом на 18:00 23 липня 2021 року. 

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



 

3. СЛУХАЛИ: Про результати вступних випробувань з конкурсних предметів осіб, які 

вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для  здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти та подали заяви і необхідні документи; 

допущення їх до участі у конкурсі. 

    ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, яка зазначила, що станом 

на 23 липня 2021 року два вступники із статусом УБД, які виявили бажання вступати на 1 курс 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми зі спеціальності 256 «Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» успішно склали вступні 

випробування 21-22 липня з таких конкурсних предметів як: 

Павловський Микола Дмитрович 

1. Українська мова та література – 113 б. 

2. Історія України – 128 б. 

3. Географія – 116 б. 

 

Хомицький Дмитро Ленгинович 

1. Українська мова та література – 128 б. 

2. Історія України – 150 б. 

3. Іноземна мова (англійська) – 157 б. 

та можуть бути допущені до участі у конкурсі. 

 

3.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував допустити до 

участі у конкурсі зазначених вище вступників, які склали вступні випробування.  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у конкурсі зазначених вище осіб, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою 

здобуття освіти зі спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та 

видами діяльності)», подали необхідні документи та склали вступні випробування. 

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

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про результати прийому і розгляду заяв та документів для здобуття ОС 

бакалавра за денною/заочною формами здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС 

молодшого бакалавра, осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої 

освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. 

ВИСТУПИЛИ:   

4.1. Костів О.М., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор 

ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв, ознайомила присутніх із статистикою вступників відповідно до ЄДЕБО, які станом на 18:00 

23.07.2021 року подали заяви та документи для здобуття ОС бакалавра за денною/заочною 

формами здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, осіб, 

які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

4.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував взяти 

інформацію до відома. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома.  

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

 

 



5.СЛУХАЛИ: Про допуск вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра за 

денною/заочною формою здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого 

бакалавра, осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план, які подали заяви та необхідні документи, до складання фахових вступних випробувань зі 

спеціальності. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

вступниками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яких доцільно допустити до складання 

фахових вступних випробувань зі спеціальності, оскільки вони подали всі необхідні документи та 

виконали умови Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному 

університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями): 

 

013 «Початкова освіта» 

Кулиба Руслана Борисівна 

Смаль Софія Юріївна 

 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Василишина Яна 

Васіна Юлія Максимівна 

Кулиба Руслана Борисівна 

Фрідріх Поліна Андріївна 

 

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» 

Штепа Дар’я Вікторівна 

 

052 «Політологія» 

Биць Людмила Степанівна 

 

 053 «Психологія» 

Василишина Яна 

Дерлюк Ангеліна Русланівна  

Зелінська Наталія Вікторівна 

Кулиба Руслана Борисівна 

 

 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 Лебідь Роман Вадимович 

 Якимчук Степан Юрійович 

 Пушкар Олег Михайлович 

 

081 «Право» 

Адамчук Софія Михайлівна 

Васіна Юлія Максимівна 

Декрксен Наталія Олександрівна 

Котоуч Еміна Шахінівна 

Кучер Іван Олександрович   

Лапіка Ірина Олександрівна 

Місюк Ярослав Миколайович 

Орлов Олександр Петрович 

Паламарчук Христина Олександрівна 

Рожко Мирослава Валеріївна 

Савицька Дарина Миколаївна 



Смаль Софія Юріївна 

Собко Олексій Петрович 

Столяр Богдан Сергійович 

Черняхівський Ігор Вікторович 

Ярошенко Дар’я Андріївна 

 

229 «Громадське здоров’я» 

Мацюк Юлія Володимирівна 

Черток Дарина Олександрівна 

 

5.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити вище зазначених вступників до складання 

фахового вступного випробування зі спеціальності відповідно до затвердженого розкладу. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра за денною/заочною формою 

здобуття освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, осіб, які здобули 

раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше 

одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, які подали заяви та 

необхідні документи, виконали умови Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) до 

складання фахових вступних випробувань зі спеціальності відповідно до затвердженого розкладу. 

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

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про результати прийому і розгляду заяв та документів для здобуття ОС 

магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття 

освіти.  

ВИСТУПИЛИ: 

6.1. Костів О.М., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор 

ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв, ознайомила присутніх із статистикою вступників відповідно до ЄДЕБО, які станом на 18:00 

23.07.2021 року подали заяви та документи для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти.  

6.3. Харчук Ю.Ю. презентувала присутнім порівняльну статистику прийнятих заяв за 2020-

2021 роки у розрізі факультетів/інституту, спеціальностей та освітньо-професійних програм 

(додаток 1). 

6.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував взяти 

інформацію до відома, й надалі якісно здійснювати роботу приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома, й надалі якісно здійснювати роботу приймальної комісії. 

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

 

 

7. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників до участі в конкурсному відборі на навчання для 

здобуття ОС магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР 

спеціаліста за денною/заочною формами здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи, 

успішно склавши ЄВІ та ЄФВВ.  

ВИСТУПИЛИ:   

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

статистикою вступників, відповідно до даних ЄДЕБО, допущених до участі в конкурсному відборі 

на навчання для здобуття ОС магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС 

бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формами здобуття освіти, які подали 

заяви та необхідні документи, успішно склавши ЄВІ та ЄФВВ. Ю.Ю. Харчук, запропонувала 



допустити цю категорію вступників до участі у конкурсному відборі. 

7.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити вступників до участі в конкурсному 

відборі на навчання для здобуття ОС магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС 

бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формами здобуття освіти, які подали 

заяви та необхідні документи станом на 18:00 23 липня 2021 року, успішно склавши ЄВІ та ЄФВВ. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників до участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ОС 

магістра зі спеціальності 081 «Право» на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за 

денною/заочною формами здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи станом на 

18:00 23 липня 2021 року, успішно склавши ЄВІ та ЄФВВ. 

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

 

 

8. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною 

формою здобуття освіти, до складання вступного випробування з іноземної мови (англійської). 

ВИСТУПИЛИ:   

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

вступниками, які відповідно до даних ЄДЕБО, станом на 23 липня 2021 року подали заяви та 

необхідні документи для вступу на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР 

спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти та мають право відповідно до Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька 

академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) замість складання ЄВІ, скласти фахове 

вступне випробування з іноземної мови (англійської) на базі НаУОА відповідно до затвердженого 

розкладу.  

 

Москалюк Олександр Володимирович 

Редзель Галина Петрівна 

Гущук Роман Ігорович 

Надєйко Андрій Миколайович 

Федун Валентина Павлівна 

Пащевська Марія Олександрівна 

Бірюкова Вікторія Олександрівна 

Стратюк Олександр Анатолійович 

Баранов Віталій Анатолійович 

 

8.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити зазначених вище вступників до складання 

вступного випробування з іноземної мови (англійської) на базі НаУОА відповідно до 

затвердженого розкладу.  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для здобуття 

ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, 

до складання вступного випробування з іноземної мови (англійської) на базі НаУОА відповідно до 

затвердженого розкладу.  

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

 

 

9. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за 

денною/заочною формою здобуття освіти, до складання фахових вступних випробувань зі 

спеціальності. 

ВИСТУПИЛИ:   



9.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, яка ознайомила присутніх 

із вступниками, які відповідно до даних ЄДЕБО, станом на 18:00 23 липня 2021 року подали заяви 

та необхідні документи для вступу на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, і наголосила на 

необхідності їхнього допуску до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності 

відповідно до затвердженого розкладу.  

9.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити зазначену вище категорію вступників до 

складання фахових вступних випробувань зі спеціальності  на базі НаУОА відповідно до 

затвердженого розкладу.  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для здобуття 

ОС магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою 

здобуття освіти до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності на базі НаУОА 

відповідно до затвердженого розкладу.  

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

 

 

10. СЛУХАЛИ: Про державне замовлення на прийом у 2021 році вступників другого 

(магістерського) рівня вищої освіти та розподіл обсягу державного замовлення на ОПП 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

ВИСТУПИЛИ:  

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

присутніх із затвердженим МОН України державним замовленням на прийом у 2021 році 

вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти (додаток 2).  Крім цього, Ю. Ю. Харчук 

повідомила, що необхідно розподілити отриманих 5 державних місць спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» між освітньо-професійними 

програмами: «Міжнародні відносини» та «Країнознавство».  

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

«Міжнародні відносини» доцільно виділити 4 місця, а на ОПП «Країнознавство» - 1 місце 

пропорційно до поданих заяв.  

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

запропонований розподіл обсягів державного замовлення у розрізі ОПП для спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для другого (магістерського) 

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

Абітурієнт ОА. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити запропонований та схвалений розподіл обсягів державного замовлення у розрізі 

ОПП для спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 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. 

 

 

11. СЛУХАЛИ: Про зарахування на підготовчі курси для іноземних громадян Аґу Рафаель 

Чуквудубем. 

ВИСТУПИЛИ:   

11.1. Балашов Е.М., керівник підготовчих курсів для іноземних громадян, який повідомив 

про іноземного абітурієнта Аґу Рафаель Чуквудубем, який подав усі необхідні документи та має 

бажання навчатися на підготовчих курсах для іноземних громадян. 

11.2. Пасічник І. Д., який рекомендував зарахувати вище зазначеного абітурієнта на 

підготовчі курси для іноземців та підготувати відповідний наказ. 



УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на підготовчі курси для іноземних громадян Аґу Рафаель Чуквудубем. 

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

 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист Міністерства освіти і науки України № 3/1901-21 від 21.07.2021 

року «Про завершення прийому заяв та верифікацію даних» та особливості його виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

12.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила присутніх 

із змістом листа МОН України № 3/1901-21 від 21.07.2021 року «Про завершення прийому заяв та 

верифікацію даних» та особливістю його виконання. 

12.2. Пасічник І. Д., який рекомендував взяти інформацію до уваги і наголосив на 

необхідності подальшого постійного моніторингу надходження листів МОН та якості виконання 

їхніх вимог. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти до уваги інформацію зазначеного вище листа. Надалі постійно моніторити 

надходження листів МОН та якісно виконувати їхні вимоги і рекомендації.  

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

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


