
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

27 липня 2021 року                                               м. Острог                                                           № 15 

 

Приймальна комісія 

 

Голова – Пасічник І.Д. 

Відповідальний секретар – Харчук Ю.Ю. 
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Відсутні: Матер’ян Е. М. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Рейтингові списки вступників, які вступають на перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі 

за квотою–1). 

2. Результати складання фахових вступних випробувань зі спеціальності вступниками на 

навчання для здобуття ОС бакалавра за денною/заочною формою здобуття вищої 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. 

3. Лист Міністерства освіти і науки України № 3/1995-21 від 27.07.2021 року «Про деякі 

питання організації конкурсного відбору» та особливості його виконання. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про рейтингові списки вступників, які вступають на перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів 

(у тому числі за квотою–1). 

ВИСТУПИЛИ:  

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

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

зазначила, що під час формування рейтингових списків були вступники з однаковим конкурсним 

балом, що вимагало надання їм черговості. 

 

 Надано черговість в рейтинговому списку: 

Ступінь бакалавра: 

 

Денисюк Наталія Вікторівна 200 

черговість № 1 за предметом Українська мова та література 

1 пріоритет РГМ 

Середній бал документа про освіту 11,1 

Українська мова та література 197 



Іноземна мова 194 

Історія України 192,5 

 

Павлюш Маріанна Василівна 200  

черговість № 2 за предметом Українська мова та література 

1 пріоритет РГМ  

Середній бал документа про освіту 11,1 

Українська мова та література 195 

Історія України 194 

Іноземна мова 194 

 

Філімонова Ольга Михайлівна 200 

черговість № 3 за предметом Українська мова та література 

1 пріоритет РГМ 

Середній бал документа про освіту 10,8 

Українська мова та література 194 

Іноземна мова 182 

Біологія 197 

 

Єзерська Евеліна Валентинівна 200 

черговість № 4 за предметом Українська мова та література 

1 пріоритет РГМ  

Середній бал документа про освіту 10,8 

Українська мова та література 193 

Історія України 187 

Іноземна мова 194 

 

Гнатюк Віталій Юрійович 197,912 

черговість №1 за предметом Історія України 

4 пріоритет право 

Середній бал документа про освіту 10,3 

Українська мова та література 196 

Історія України 196 

Математика 174 

 

Проскурницький Віталій Вікторович 197,912 

черговість №2 за предметом Історія України 

4 пріоритет право 

Середній бал документа про освіту 10,3 

Українська мова та література 190 

Історія України 191 

Іноземна мова 193 

 

Мартинюк Катерина Андріївна 147.576 

черговість №1 за предметом Історія України 

2 пріоритет право 

Середній бал документа про освіту 9,5 

Українська мова та література 162 

Історія України 137 

Математика 105 

 

 



Ігнатюк Марія Олегівна 147.576 

черговість №2 за предметом Історія України 

2 пріоритет право 

Середній бал документа про освіту 9,5 

Українська мова та література 164 

Історія України 118 

Математика 140 

 

Палчинська Анастасія Ігорівна 198.432 

5 пріоритет РГМ 

черговість № 1 за предметом Іноземна мова  

Середній бал документа про освіту 10,3 

Українська мова та література 191 

Історія України 194 

Іноземна мова 190 

 

Волович Єгор Іванович 198.432 

черговість № 2 за предметом Іноземна мова 

5 пріоритет РГМ  

Середній бал документа про освіту 10,3 

Українська мова та література 192 

Історія України 198,5 

Іноземна мова 188 

 

Гнатів Вікторія Олегівна 185.224 

черговість № 1 за предметом Українська мова та література 

3 пріоритет Українська мова та література  

Середній бал документа про освіту 10.6 

Українська мова та література 189 

Історія України 173 

Іноземна мова 152 

 

Гурська Христина Олександрівна  185.224 

черговість № 2 за предметом Українська мова та література 

3 пріоритет Українська мова та література  

Середній бал документа про освіту 10,6 

Українська мова та література 187 

Історія України 176 

Іноземна мова 154 

 

1.2. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка ознайомила 

присутніх із рейтинговими списками вступників, що вступають на перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому 

числі за квотою–1). Зазначила, що рейтингові списки оприлюднено на офіційному сайті НаУОА у 

розділі Вступ, вкладці Бакалавр/Рейтингові списки/Вступна кампанія 2021 за покликанням 

https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/reitynh-bakalavr у розрізі факультетів/інституту, 

спеціальностей та освітньо-професійних програм (всього 2832 особи). 

1.3. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. наголосив на необхідності ознайомити 

усіх вступників з рейтинговими списками. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Ознайомити вступників з рейтинговими списками, які розміщено 

на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ, вкладці Бакалавр/Рейтингові списки/Вступна кампанія 



2021 за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/reitynh-bakalavr 

Голосували: за – 20, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про результати складання фахових вступних випробувань зі спеціальності 

вступниками на навчання для здобуття ОС бакалавра за денною/заочною формою здобуття вищої 

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. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

результатами складання фахових вступних випробувань зі спеціальності вступниками на навчання 

для здобуття ОС бакалавра за денною/заочною формою здобуття вищої 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, що подали заяви та необхідні документи. 

 

013 «Початкова освіта» 

Кулиба Руслана Борисівна – 159 б. 

Смаль Софія Юріївна – 167 б. 

 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Василишина Яна –  132 б. 

Васіна Юлія Максимівна – 120 б. 

Кулиба Руслана Борисівна – 117 б. 

Фрідріх Поліна Андріївна – 124 б. 

 

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

Штепа Дар’я Вікторівна – 122 б. 

 

052 «Політологія» 

Биць Людмила Степанівна – 126 б. 

 

 053 «Психологія» 

Василишина Яна – 131 б. 

Дерлюк Ангеліна Русланівна – 165 б. 

Зелінська Наталія Вікторівна – 159 б. 

Кулиба Руслана Борисівна – 126 б. 

 

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

 Лебідь Роман Вадимович – 154 б. 

 Якимчук Степан Юрійович – 145 б. 

 Пушкар Олег Михайлович – 150 б. 

 

081 «Право» 

Адамчук Софія Михайлівна – 145 б. 

Васіна Юлія Максимівна – 118 б. 

Декрксен Наталія Олександрівна – 128 б. 

Котоуч Еміна Шахінівна – 159 б. 

Кучер Іван Олександрович – 140 б.  

Лапіка Ірина Олександрівна – 188 б. 



Місюк Ярослав Миколайович – 157 б. 

Орлов Олександр Петрович – 142 б. 

Паламарчук Христина Олександрівна – 135 б. 

Рожко Мирослава Валеріївна – 128 б. 

Савицька Дарина Миколаївна – 140 б. 

Смаль Софія Юріївна – 140 б. 

Собко Олексій Петрович – 140 б. 

Столяр Богдан Сергійович – 123 б. 

Черняхівський Ігор Вікторович – 150 б. 

Ярошенко Дар’я Андріївна – 133 б. 

 

229 «Громадське здоров’я» 

Мацюк Юлія Володимирівна – 188 б. 

Черток Дарина Олександрівна – 150 б. 

 

2.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити вище зазначених вступників до конкурсу 

відповідно до їхніх результатів складання фахового вступного випробування зі спеціальності. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Допустити вище зазначених вступників до конкурсу відповідно 

до їхніх результатів складання фахового вступного випробування зі спеціальності. 

Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист Міністерства освіти і науки України № 3/1995-21 від 27.07.2021 року 

«Про деякі питання організації конкурсного відбору» та особливості його виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

змістом листа Міністерства освіти і науки України № 3/1995-21 від 27.07.2021 року «Про деякі 

питання організації конкурсного відбору» та особливості його виконання. 

3.2. 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 - 20, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 


