
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

2 серпня 2021 року                                               м. Острог                                                         № 19 

 

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., Павленко Л.В. 

Відсутні: Матер’ян Е. М. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Cписки рекомендованих вступників, які вступають на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти. 

2. Прийом заяв та документів вступників на третій (освітньо-науковий) рівень вищої 

освіти. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про списки рекомендованих вступників, які вступають на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти. 

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 списків рекомендованих вступників інформацію подано у межах 

інституту/факультетів, спеціальностей та освітньо-професійних програм. 

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

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

вищої освіти. Зазначила, що списки рекомендованих оприлюднено на офіційному сайті НаУОА у 

розділі Вступ, вкладці Магістр/Списки рекомендованих/Вступна кампанія 2021 за покликанням 

https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/rekom-mahistr у межах факультетів/інституту, спеціальностей 

та освітньо-професійних програм. 

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

інформацію до відома вступників. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Довести інформацію до відома вступників. 

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

 

             

 

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


2. СЛУХАЛИ: Про прийом заяв та документів вступників на третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Шевчук Дмитро Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи, заступник 

голови приймальної комісії з питань вступу до аспірантури, ознайомив присутніх із датами та 

особливостями здійснення прийому заяв та документів вступників на третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти. 

2.2. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка зазначила, 

що детальніше Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» 

у 2021 році відображено у додатку 11 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

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

внесеними рішенням вченої ради НаУОА від 08.02.2021 року, протокол №8, затвердженими наказом 

ректора № 10 від 10.02.2021 року) на сайті Абітурієнт ОА за покликанням: 

https://vstup.oa.edu.ua/assets/files/doc/vstup/2021/d11_z.pdf 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги.  

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

 

 

           Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

             

           Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 


