
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

26 липня 2021 року                                 м. Острог (дистанційно)                                                 № 14 

 

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. Результати складання вступного випробування з іноземної мови (англійської) 

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. 

2. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-376 від 26.07.2021 року «Щодо 

підключення закладів вищої освіти до електронних кабінетів (Єдина міжвідомча інформаційна 

система набору іноземних вступників до закладів вищої освіти)» та особливості його виконання. 

3. Онлайн-реєстрація вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти для 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей НаУОА під час 

спеціально організованої сесії ЄВІ. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про результати складання вступного випробування з іноземної мови 

(англійської) 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. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

результатами складання фахового вступного випробування з іноземної мови (англійської) на базі 

НаУОА відповідно до затвердженого розкладу 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) складати внутрішній 

іспит замість ЄВІ.  

 

Москалюк Олександр Володимирович – 168 б. 

Редзель Галина Петрівна – 132 б. 

Гущук Роман Ігорович – 140 б. 

Надєйко Андрій Миколайович – 170 б. 

Федун Валентина Павлівна – 124 б. 

Пащевська Марія Олександрівна – 178 б. 

Бірюкова Вікторія Олександрівна – 192 б. 



Стратюк Олександр Анатолійович – 140 б. 

Баранов Віталій Анатолійович – 142 б. 

 

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

фахового вступного випробування зі спеціальності 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, 

склали вступне випробування з іноземної мови (англійської) на базі НаУОА, до складання фахового 

вступного випробування зі спеціальності відповідно до затвердженого розкладу. 

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

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-376 від 26.07.2021 року 

«Щодо підключення закладів вищої освіти до електронних кабінетів (Єдина міжвідомча 

інформаційна система набору іноземних вступників до закладів вищої освіти)» та особливості його 

виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

2.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, Балашов Е.М., помічник 

ректора з міжнародного співробітництва та фандрайзингу, координатор Erasmus+, відповідальний за 

міжнародний обмін персоналу, які ознайомили присутніх із змістом листа МОН України № 1/9-376 

від 26.07.2021 року «Щодо підключення закладів вищої освіти до електронних кабінетів (Єдина 

міжвідомча інформаційна система набору іноземних вступників до закладів вищої освіти)» та 

особливості його виконання. 

2.2. 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. 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про онлайн-реєстрацію вступників другого (магістерського) рівня вищої 

освіти для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей НаУОА під 

час спеціально організованої сесії ЄВІ. 

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, яка повідомила, що онлайн-

реєстрація вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей НаУОА під час спеціально організованої сесії ЄВІ 

триватиме з 9:00 27 липня до 18:00 5 серпня 2021 року. Власне іспит відбудеться 11 вересня 2021 

року. 

Цьогоріч вартість участі в тестуванні складає 540 грн, до початку реєстрації учасникам варто 

ознайомитися із нормативним документом, що регламентує особливості надання платної послуги із 

проведення спеціально організованої сесії ЄВІ. 

Розподіл спеціальностей/освітньо-професійних програм для реєстрації вступників для 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей НаУОА  та 

відповідальних працівників Приймальної комісії НаУОА за її проведення під час вступної кампанії 

2021. 

Перелік необхідних документів, які вступнику потрібно надіслати в електронній формі 

(скановані копії, фотокопії) відповідно до обраної освітньо-професійної програми: 

✓ заповнена  заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного 

листка; 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/nakaz-UTSOYAO-vid-01.07.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Dodatok_1.pdf


✓ документ, що посвідчує особу; 

✓ фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає 

досягнутому віку вступника; 

✓ облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків); 

✓ документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень); 

✓ медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі 

потреби створення особливих умов для складання ЄВІ). 

 

Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 

Відповідальний працівник 

Приймальної комісії, який 

здійснює реєстрацію, його 

контакти 

Факультет міжнародних відносин 

 

 

Годжал 

Світлана 

Сергіївна 

 

 

старший лаборант кафедри 

історії 

 

 

адреса електронної пошти: 

svitlana.hodzhal@oa.edu.ua 

 

 

контактний телефон: 

(097) 604 55 29 

032 «Історія та археологія» Історія та археологія 

291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Міжнародні відносини 

Країнознавство 

Факультет романо-германських мов 

035 «Філологія» 

035.041 «Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), 

перша – англійська» 

Германські мови та 

літератури 

(переклад включно), 

перша – англійська 

Економічний факультет 

051 «Економіка» Економічна кібернетика 

071 «Облік і оподаткування» Облік і оподаткування 

072 «Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

Фінанси, банківська справа 

та 

страхування 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського  

 

Максимчук 

Оксана 

Олексіївна 

 

 

викладач кафедри теорії та 

історії держави і права 

 

 

081 «Право» Право 

Гуманітарний факультет 

031 «Релігієзнавство» Релігієзнавство 

034 «Культурологія» Культурологія 

035.01 «Українська мова та 

література» 

Українська мова і 

література 

mailto:svitlana.hodzhal@oa.edu.ua


061 «Журналістика» Журналістика адреса електронної пошти: 

oksana.maksymchuk@oa.edu.ua 

 

 

контактний телефон: 

(068) 628 29 82 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

029 «Інформаційна, бібліотечна 

та 

архівна справа» 

Інформаційна, бібліотечна 

та 

архівна справа 

052 «Політологія» Політологія 

053 «Психологія» Психологія 

229 «Громадське здоров’я» Громадське здоров’я 

256 «Національна безпека (за 

окремими сферами 

забезпечення та 

видами діяльності)» 

Національна безпека (за 

окремими сферами 

забезпечення та 

видами діяльності) 

  

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. 

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер 

облікової картки платника податків (за наявності).  

Після перевірки надісланих вступником документів відповідальний працівник Приймальної 

комісії НаУОА формує особову справу вступника та здійснює оформлення екзаменаційного листка. 

Після цього відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, 

указану в Заяві-анкеті. 

Вступник уважно перевіряє інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в 

разі виявлення помилок звертається до Приймальної комісії для з’ясування ситуації. 

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається 

вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків. 

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового 

зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у 

журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення. 

3.2. Пасічник І. Д., який рекомендував взяти інформацію до уваги та провести онлайн-

реєстрацію вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей НаУОА під час спеціально організованої 

сесії ЄВІ на належному рівні.  

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Провести онлайн-реєстрацію вступників другого 

(магістерського) рівня вищої освіти для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для 

всіх спеціальностей НаУОА під час спеціально організованої сесії ЄВІ на належному рівні.  

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

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

mailto:oksana.maksymchuk@oa.edu.ua

