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Порядок денний: 

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

1 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобуття ОС магістра 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). 

2. Зарахування студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної 

форми за кошти державного бюджету вступників на основі диплому бакалавра. 

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

форми за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ПЗСО. 

4. Надання рекомендацій вступникам до зарахування на 1 курс другого (магістерського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

диплома бакалавра/магістра/спеціаліста. 

5. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-407 від 11 серпня 2021 року «Про 

обсяги державного замовлення у 2021 році за освітніми (освітньо-професійними) ступенями 

фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра» та особливості його 

виконання. 

6. Лист-відповідь Приймальної комісії НаУОА № 7 від 12 серпня 2021 року на лист 

управління освіти і науки РОДА від 11 серпня 2021 року. 

7. Зміна джерела фінансування. 

 

 

 

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

до вступу на 1 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобуття ОС магістра 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:   

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

присутніх із вступницею на спеціальність 035 Філологія. 035.01 «Українська мова та література» 



Гайдук Анною Олександрівною, яка була рекомендована до вступу на 1 курс другого 

(магістерського) рівня вищої освіти для здобуття ОС магістра за кошти державного бюджету, однак 

не виконала вимог до зарахування відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

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

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

ефективного використання вивільненого бюджетного місця шляхом надання можливості здобуття 

вищої освіти за кошти державного бюджету наступному вступнику(ці) відповідно до рейтингового 

списку та Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька 

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

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. На вивільнене бюджетне місце зарахувати наступного після 

Гайдук Анни Олександрівни вступника(цю) відповідно до рейтингового списку та Правил прийому 

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

змінами та доповненнями).  

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти денної форми за кошти державного бюджету вступників на основі диплому бакалавра. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

зарахування з 1 вересня 2021 року студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

денної форми за кошти державного бюджету вступників на основі диплому бакалавра, 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 Магістр/Накази про зарахування за покликанням  

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

та освітньо-професійних програм. 

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

Наказ № 347-ст від 12 серпня 2021 року про зарахування вище згаданих студентів та оприлюднити 

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

зарахування. 

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати з 1 вересня 2021 року студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти денної форми за кошти державного бюджету вступників на основі диплому бакалавра, 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 

№ 347-ст від 12 серпня 2021 року разом із додатками розмістити на офіційному сайті НаУОА, у 

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

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

та освітньо-професійних програм. 

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

 

 

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

освіти денної форми за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ПЗСО, які успішно 

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

https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/nakazy-mahistr
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«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 № 348-ст від 12 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 фізичних та/або юридичних осіб 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 

№ 348-ст від 12 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 - 19, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про надання рекомендацій вступникам до зарахування на 1 курс другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на основі диплома бакалавра/магістра/спеціаліста. 

ВИСТУПИЛИ:    

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

про надання рекомендацій вступникам до зарахування на 1 курс другого  (магістерського) рівня 

вищої освіти денної та заочної форм за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома 

бакалавра/магістра/спеціаліста. Детальну інформацію про рекомендованих до зарахування на 

контрактну форму здобуття вищої освіти вступників відображено в системі ЄДЕБО.  

4.2. 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 другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома бакалавра/магістра/спеціаліста.  

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

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-407 від 11 серпня 2021 

року «Про обсяги державного замовлення у 2021 році за освітніми (освітньо-професійними) 

ступенями фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра» та 

особливості його виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

із змістом зазначеного вище листа МОН України та особливістю його виконання. 

5.2. 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 
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надходження листів МОН та якісно виконувати їхні вимоги і рекомендації.  

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

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Приймальної комісії НаУОА № 7 від 12 серпня 2021 року 

на лист управління освіти і науки РОДА від 11 серпня 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

присутніх із змістом листа-відповіді та результатами прийому абітурієнтів, які вступали за освітнім 

ступенем «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст станом на 12 серпня 2021 року. 

6.2. Пасічник І.Д., голова Приймальної комісії НаУОА, який запропонував взяти інформацію 

до уваги та дав розпорядження Харчук Ю.Ю. надіслати лист-відповідь головному спеціалісту 

відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації   п. Андрєєвій М. М. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до уваги. Харчук Ю.Ю. надіслати лист-відповідь головному спеціалісту 

відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації   п. Андрєєвій М. М. 

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

 
 

7.СЛУХАЛИ: Про зміну джерела фінансування. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

присутніх із списком студентів, що зараховані на 1 курс денної форми здобуття вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за кошти фізичних та/або юридичних осіб, мають пільги, виконали 

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

академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями) та претендують на переведення на навчання за 

кошти державного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства: 

 

Спеціальність 081 «Право»: 

Вітрук Анастасія Олександрівна 

Лихочвор Наталія Петрівна 

Синиця Марія Вікторівна 

Мартинюк Олег Олександрович 

 

Спеціальність 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська»: 

Кукса Анастасія Маратівна 

Рубан Вікторія Вадимівна 

 

Спеціальність 053 «Психологія» 

Спірідонова Богдана Юріївна 

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Колодяжна Вероніка Петрівна 

 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Дубінчук Дарія Юріївна 

 

 



7.2.Пасічник І.Д., голова Приймальної комісії НаУОА, який підтримав пропозицію Харчук 

Ю.Ю. змінити джерело фінансування для студентів пільгових категорій відповідно до чинного 

законодавства та дав розпорядження підготувати Наказ ректора «Про зміну джерела фінансування» 

№ 349-ст від 12 серпня 2021 року та ознайомити з ним здобувачів освіти та відповідні підрозділи 

НаУОА. 

УХВАЛИЛИ:  

Змінити джерело фінансування для вступників першого (бакалаврського) рівня 1 курсу 

пільгових категорій, підготувати Наказ ректора «Про зміну джерела фінансування» № 349-ст від 12 

серпня 2021 року та ознайомити з ним здобувачів освіти й відповідні підрозділи НаУОА. 

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

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 

 

 


