
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

9 серпня 2021 року                                                 м. Острог                                                № 21 

 

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: Матер’ян Е. М. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Результати онлайн-реєстрації на спеціально організовану сесію ЄВІ 11 вересня 2021 

року. 

2. Встановлення статусу «відмова» для вступників, які були рекомендовані до вступу на 

1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобуття ОС бакалавра за кошти 

державного бюджету, однак не виконали вимоги до зарахування відповідно до Правил прийому для 

здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами 

та доповненнями). 

3. Зарахування студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної 

форми за кошти державного бюджету вступників на основі ПЗСО. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про результати онлайн-реєстрації на спеціально організовану сесію ЄВІ 11 

вересня 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

присутніх із списком вступників, які з 27 липня до 5 серпня 2021 року зареєструвалися на участь у 

спеціально організованій сесії ЄВІ  з іноземної мови 11 вересня 2021 року.  

1. Янковський Андрій Вікторович 

2. Устимчук Алла Володимирівна 

3. Сноз Сергій Анатолійович 

4. Войтович Лілія Олегівна 

5. Шостак Анна Ігорівна 

6. Яцюк Дарія Сергіївна 

7. Осипенкова Марина Олександрівна 

8. Момотюк Юлія Володимирівна 

9. Діжурко Христина Олександрівна 

10. Мартинюк Марія Миколаївна 

11. Джус Владислав Олександрович 

12. Колопельник Тетяна Миколаївна 

13. Савчук Тетяна Мусіївна 



14. Колінько Іван Юрійович 

15. Костючек Владислав Євгенійович 

16. Арана Санчєз Даніель Ілля 

17. Супильняк Єлизавета Юріївна 

18. Савенко Юлія Петрівна 

19. Безушко Тайлана Леонідівна 

20. Добровольська Анжела Анатоліївна 

21. Тетерчук Анастасія Володимирівна 

22. Кирильчук Олександр Русланович 

23. Грабінов Дмитро Русланович 

24. Антонюк Катерина Сергіївна 

25. Матвійчук Марія Анатоліївна 

26. Трофимчук Юлія Анатоліївна 

27. Данилюк Сергій Миколайович 

28. Внук Ольга Олегівна 

29. П`ятецький Олександр Юрійович 

30. Леснік Роман Миколайович 

31. Жигадло Євгенія Юріївна 

32. Царук Дарина Володимирівна 

 

Інформацію щодо можливості реєстрації на спеціально організовану сесію ЄВІ була 

оприлюднена на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ/Магістр/Реєстрація вступників на 

спеціально організовану сесію ЄВІ за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/yevi-ta-

yefvv. Крім того вступникам про цю можливість повідомляли оператори ЄДЕБО та волонтери 

Консультаційного центру телефоном, листами на електронні скриньки у розрізі кожного 

факультету/інституту, спеціальності та освітньо-професійної програми, а також у соціальних 

мережах. 

1.2. Пасічник І.Д., голова приймальної комісії НаУОА, який наголосив на необхідності 

проконтролювати успішність складання ЄВІ вступниками другого (магістерського) рівня вищої 

освіти та проконсультувати їх щодо особливостей додаткового вступу 2021 за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб з 15 вересня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ:  

Проконтролювати успішність складання ЄВІ вступниками другого (магістерського) рівня 

вищої освіти та проконсультувати їх щодо особливостей додаткового вступу 2021 за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб з 15 вересня 2021 року. 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу «відмова» для вступників, які були рекомендовані 

до вступу на 1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобуття ОС бакалавра за 

кошти державного бюджету, однак не виконали вимоги до зарахування відповідно до Правил 

прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році 

(зі змінами та доповненнями). 

ВИСТУПИЛИ:   

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

присутніх із вступниками, які були рекомендовані до вступу на 1 курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти для здобуття ОС бакалавра за кошти державного бюджету, однак не виконали 

вимоги до зарахування відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному 

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

 

035 Філологія. 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська», ОПП «Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. 

https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/yevi-ta-yefvv
https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/yevi-ta-yefvv


Переклад» 

Миклащук Наталія Миколаївна 

Сидоренко Влада 

Тремба Софія Петрівна 

Колесник Олександра Олександрівна 

Герасимчук Ірина Віталіївна 

Оліферович Дмитро Віталійович 

 

035 Філологія. 035.01 «Українська мова та література» 

Оксенюк Надія Миколаївна 

Кудерська Анна Сергіївна 

Литвинець Марія Анатоліївна 

Служинська Марія Олександрівна 

 

081 «Право» 

Пилипенко Катерина Василівна 

Гук Ростислав Михайлович 

Луців Ольга Сергіївна 

 

053 «Психологія» 

Мамчур Юлія Віталіївна 

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Мошняга Ярослав Дмитрович  

 

033 Філософія 

Мінтюкова Руслана Ігорівна 

 

032 Історія та археологія 

Беляєв Назар Веніамінович 

Зазуляк Марко Юрійович 

Співакова Софія Станіславівна 

 

2.2. Пасічник І.Д., голова приймальної комісії НаУОА, який наголосив на необхідності 

ефективного використання вивільнених бюджетних місць шляхом переведення вступників 

пільгових категорій відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному 

університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями), чинного законодавства 

та погодження з Міністерством освіти і науки України.  

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. На вивільненні бюджетні місця перевести вступників пільгових 

категорій відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті 

«Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями), чинного законодавства та 

погодження з Міністерством освіти і науки України.  

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної форми за кошти державного бюджету вступників на основі ПЗСО. 

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка повідомила про 

зарахування з 1 вересня 2021 року студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

денної форми за кошти державного бюджету вступників на основі ПЗСО, які успішно виконали всі 



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

академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями). Детальну інформацію про зарахованих 

вступників (у вигляді додатків до наказу) буде розміщено на офіційному сайті НаУОА, у розділі 

Вступ (Абітурієнт ОА), у вкладці Бакалавр/Накази про зарахування за покликанням 

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

спеціальностей та освітньо-професійних програм. 

3.2. Пасічник І.Д., голова Приймальної комісії НаУОА, який дав розпорядження сформувати 

Наказ № 341-ст від 9 серпня 2021 року про зарахування вище згаданих студентів та оприлюднити 

його разом із додатками на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ/Бакалавр/Накази про 

зарахування. 

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати з 1 вересня 2021 року студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної форми за кошти державного бюджету вступників на основі ПЗСО, які успішно 

виконали всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті 

«Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями). Наказ про зарахування № 341-ст 

від 9 серпня 2021 року разом із додатками розмістити на офіційному сайті НаУОА, у розділі Вступ 

(Абітурієнт ОА), у вкладці Бакалавр/Накази про зарахування за покликанням 

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

спеціальностей та освітньо-професійних програм. 

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

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/nakazy-bakalavr
https://vstup.oa.edu.ua/stati-bakalavrom/nakazy-bakalavr

