
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

29 липня 2021 року                                               м. Острог                                                        № 17 

 

 

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. Рейтингові списки вступників, які вступають на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти денної та заочної форм на основі результатів ЄВІ, ЄФВВ та вступних випробувань. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про рейтингові списки вступників, які вступають на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти денної та заочної форм на основі результатів ЄВІ, ЄФВВ та вступних 

випробувань. 

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 за предметом  

ЄФВВ (вступний іспит) з права : 

Ступінь магістра спеціальність 081 Право: 

 

Прокопчук Віра Миколаївна 125,5 

Магістр право пріоритет 2 

черговість №1 

Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 116 

ЄФВВ (вступний іспит) з права 121 

ЄФВВ (вступний іспит) із загальних навчальних правничих компетентностей 144 

 

Гуменюк Мар`яна Йосипівна 125,5 

Магістр право пріоритет 2 

черговість №2 

Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 144 

ЄФВВ (вступний іспит) з права 111 

ЄФВВ (вступний іспит) із загальних навчальних правничих компетентностей 136 



Галінська Анастасія Валеріївна 167,25 

Магістр право пріоритет 1 

черговість №1 

Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)  162 

ЄФВВ (вступний іспит) з права 178 

ЄФВВ (вступний іспит) із загальних навчальних правничих компетентностей 151 

 

Зозуля Орест Сергійович 167,25 

Магістр право пріоритет 1 

черговість №2 

Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)  168 

ЄФВВ (вступний іспит) з права 161 

ЄФВВ (вступний іспит) із загальних навчальних правничих компетентностей 179 

 

 

Позняк Анна Олександрівна 151,5 

Магістр право пріоритет 1 

черговість №1 

Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)  138 

ЄФВВ (вступний іспит) з права 155 

ЄФВВ (вступний іспит) із загальних навчальних правничих компетентностей 158 

 

Чикеренда Юлія Василівна 151,5 

Магістр право пріоритет 1 

черговість №2 

Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)  156 

ЄФВВ (вступний іспит) з права 138 

ЄФВВ (вступний іспит) із загальних навчальних правничих компетентностей 174 

 

 

Довгун Тетяна Миколаївна 154.25 

Магістр право пріоритет 1 

черговість №1 

Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)  141 

ЄФВВ (вступний іспит) з права 159 

ЄФВВ (вступний іспит) із загальних навчальних правничих компетентностей 158 

 

Рябой Сергій Валерійович 154.25 

Магістр право пріоритет 1 

черговість №2 

Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)  153 

ЄФВВ (вступний іспит) з права 153 

ЄФВВ (вступний іспит) із загальних навчальних правничих компетентностей 158 

 

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

присутніх із рейтинговими списками вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти денної та заочної форм на основі результатів ЄВІ, ЄФВВ та вступних випробувань. 

Зазначила, що рейтингові списки оприлюднено на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ, вкладці 

Магістр/Рейтингові списки/Вступна кампанія 2021 за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/stati-

magistrom/reitynh-mahistr у розрізі форм здобуття вищої освіти, факультетів/інституту, 

спеціальностей та освітньо-професійних програм. 

https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/reitynh-mahistr
https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/reitynh-mahistr


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 Магістр/Рейтингові списки/Вступна кампанія 

2021 за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/reitynh-mahistr 

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

 

 

            Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 

 

https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/reitynh-mahistr

