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Порядок денний: 

1. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на 1 

курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб вступників на основі ПЗСО. 

2. Зарахування студентами 1 курсу денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста. 

3. Зарахування студентами 2 курсу денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста. 

4. Зарахування студентом 3 курсу денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома 

молодшого спеціаліста Лебідь Романа Вадимовича. 

5. Зарахування студентом 2 курсу денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома бакалавра Черняхівського 

Ігоря Вікторовича. 

6. Зарахування студентами 1 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста. 

7. Зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста. 

8. Зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО, ОС бакалавра, магістра, 

ОКР спеціаліста.  



9. Зарахування студенткою 3 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста Фрідріх Поліни Андріївни. 

10. Результати роботи Консультаційного центру приймальної комісії НаУОА під час 

вступної кампанії 2021. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих на 1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ПЗСО.  

ВИСТУПИЛИ:    

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

про надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на 1 курс 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступників на основі ПЗСО. Детальну інформацію про рекомендованих до зарахування на 

контрактну форму здобуття вищої освіти вступників відображено в системі ЄДЕБО.  

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

проконтролювати виконання вступниками вимог до зарахування відповідно до Правил прийому для 

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

та доповненнями).  

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги та проконтролювати виконання вступниками вимог до 

зарахування на 1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на основі ПЗСО.  

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

  

 

2.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 1 курсу денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

зарахування з 1 вересня студентами 1 курсу денної форми здобуття вищої освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста (скорочений 

термін навчання), що успішно виконали всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

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

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Пушкар Олег Михайлович 

 

081 «Право» 

Орлов Олександр Петрович 

Савицька Дарина Миколаївна 

 

229 «Громадське здоров’я» 

Мацюк Юлія Володимирівна 

 

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

Наказ № 343-ст від 10 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 студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста зазначених 

вище студентів. Сформувати Наказ № 343-ст від 10 серпня 2021 року й оприлюднити його разом із 

додатками на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ/Бакалавр/Накази про зарахування. 

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

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 2 курсу денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

зарахування з 1 вересня студентами 2 курсу денної форми здобуття вищої освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста (нормативний 

термін навчання), що успішно виконали всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

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

 

052 «Політологія» 

Биць Людмила Степанівна 

 

071 «Облік і оподаткування» 

Якимчук Степан Юрійович 

 

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

Наказ № 344-ст від 10 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 студентами 2 курсу денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста зазначених вище студентів. Сформувати Наказ № 344-ст від 10 серпня 2021 року й 

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

про зарахування. 

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

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентом 3 курсу денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

диплома молодшого спеціаліста Лебідь Романа Вадимовича. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

зарахування з 1 вересня студентом 3 курсу денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста Лебідь Романа Вадимовича, що успішно виконав всі умови Правил прийому для 

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

та доповненнями).  

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

Наказ № 345-ст від 10 серпня 2021 року про зарахування вище зазначеного студента та оприлюднити 

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

зарахування. 

  



УХВАЛИЛИ:  

 Зарахувати з 1 вересня студентом 3 курсу денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

диплома молодшого спеціаліста Лебідь Романа Вадимовича. Сформувати Наказ № 345-ст від 10 

серпня 2021 року й оприлюднити його разом із додатком на офіційному сайті НаУОА у розділі 

Вступ/Бакалавр/Накази про зарахування. 

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

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентом 2 курсу денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома бакалавра 

Черняхівського Ігоря Вікторовича. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

зарахування з 1 вересня студентом 2 курсу денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома бакалавра Черняхівського 

Ігоря Вікторовича, що успішно виконав всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

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

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

Наказ № 346-ст від 10 серпня 2021 року про зарахування вище зазначеного студента та оприлюднити 

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

зарахування. 

 УХВАЛИЛИ:  

 Зарахувати з 1 вересня 2 курсу денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома бакалавра Черняхівського 

Ігоря Вікторовича. Сформувати Наказ № 346-ст від 10 серпня 2021 року й оприлюднити його разом 

із додатком на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ/Бакалавр/Накази про зарахування. 

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

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 1 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

зарахування з 1 вересня студентами 1 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста (скорочений 

термін навчання), що успішно виконали всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

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

 

081 «Право» 

Адамчук Софія Михайлівна 

Котоуч Еміна Шахінівна 

 

229 «Громадське здоров’я» 

Черток Дарина Олександрівна 

 

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

Наказ № 78-ЗВ від 10 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 студентами 1 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста зазначених 

вище студентів. Сформувати Наказ № 78-ЗВ від 10 серпня 2021 року й оприлюднити його разом із 

додатками на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ/Бакалавр/Накази про зарахування. 

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

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

зарахування з 1 вересня студентами 2 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста (нормативний 

термін навчання), що успішно виконали всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

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

 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Васіна Юлія Максимівна 

 

081 «Право» 

Рожко Мирослава Валеріївна 

Смаль Софія Юріївна 

 

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

Наказ № 79-ЗВ від 10 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 студентами 2 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста зазначених 

вище студентів. Сформувати Наказ № 79-ЗВ від 10 серпня 2021 року й оприлюднити його разом із 

додатками на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ/Бакалавр/Накази про зарахування. 

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

 

 

8.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО, ОС бакалавра, магістра, 

ОКР спеціаліста.  

ВИСТУПИЛИ:  

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

зарахування з 1 вересня студентами 2 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО, ОС бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста 

(нормативний термін навчання), що успішно виконали всі умови 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»  

Штепа Дар’я Вікторівна 

 



053 «Психологія» 

Василишена Яна Олександрівна 

Дерлюк Ангеліна Русланівна 

Зелінська Наталія Вікторівна  

 

081 «Право» 

Декрксен Наталія Олександрівна  

Кучер Іван Олександрович 

Лапіка Ірина Олександрівна 

Місюк Ярослав Миколайович 

Собко Олексій Петрович 

Ярошенко Дар’я Андріївна 

 

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

Наказ № 80-ЗВ від 10 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 студентами 2 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО, ОС бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста 

зазначених вище студентів. Сформувати Наказ № 80-ЗВ від 10 серпня 2021 року й оприлюднити 

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

зарахування. 

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

 

 

9.СЛУХАЛИ: Про зарахування студенткою 3 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста Фрідріх Поліни Андріївни. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

зарахування з 1 вересня студенткою 3 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

основі диплома молодшого спеціаліста Фрідріх Поліни Андріївни, що успішно виконала всі умови 

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

2021 році (зі змінами та доповненнями).  

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

Наказ № 81-ЗВ від 10 серпня 2021 року про зарахування вище зазначеної студентки та оприлюднити 

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

зарахування. 

 УХВАЛИЛИ:  

 Зарахувати з 1 вересня студенткою 3 курсу заочної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста Фрідріх Поліни Андріївни. Сформувати 

Наказ № 81-ЗВ від 10 серпня 2021 року й оприлюднити його разом із додатком на офіційному сайті 

НаУОА у розділі Вступ/Бакалавр/Накази про зарахування. 

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

 

 

10. СЛУХАЛИ: Про результати роботи Консультаційного центру приймальної комісії 

НаУОА під час Вступної кампанії 2021. 

 



ВИСТУПИЛИ:   

10.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, яка ознайомила присутніх 

із звітом про роботу Консультаційного центру приймальної комісії НаУОА для абітурієнтів 2021 

року протягом 1 липня – 6 серпня 2021 року. 

10.2. Пасічник І. Д., який рекомендував взяти інформацію до уваги. Преміювати волонтерів 

Консультаційного центру приймальної комісії НаУОА за якісно виконану роботу. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до уваги.  Преміювати волонтерів Консультаційного центру приймальної 

комісії НаУОА за якісно виконану роботу. 

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

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 

 


