
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

16 серпня 2021 року                                              м. Острог                                                           № 24 

 

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., Коваль О.Л., Ковальчук І.В., Козак Л.В., Кулеша Н.П., Марченко 

А.В., Омельчук К.В., Павленко Л.В., Денисенко Н.В. 

Відсутні: Матер’ян Е. М., Балашов Е.М., Михальчук Б.С. 

 

 

Порядок денний: 

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

форми за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ОС бакалавра/ОКР 

спеціаліста. 

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

форми за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ОС бакалавра або 

магістра/ОКР спеціаліста. 

 

 

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

вищої освіти денної форми за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ОС 

бакалавра/ОКР спеціаліста. 

ВИСТУПИЛИ:   

1.1. 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 фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ОС бакалавра/ОКР 

спеціаліста, 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. 

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

Наказ № 351-ст від 16 серпня 2021 року про зарахування згаданих вище вступників 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 фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ОС 

бакалавра/ОКР спеціаліста, 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 № 351-ст від 16 серпня 2021 року разом із додатками 

розмістити на офіційному сайті НаУОА, у розділі Вступ (Абітурієнт ОА), у вкладці Магістр/Накази 

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


про зарахування за покликанням https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/nakazy-mahistr у розрізі 

факультетів/інституту, спеціальностей та освітньо-професійних програм. 

Голосували: за - 18, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

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

вищої освіти заочної форми за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ОС 

бакалавра або магістра/ОКР спеціаліста. 

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 

заочної форми за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ОС бакалавра або 

магістра/ОКР спеціаліста, 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. 

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

Наказ № 82-ЗВ від 16 серпня 2021 року про зарахування згаданих вище вступників 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 заочної форми за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі ОС бакалавра 

або магістра/ОКР спеціаліста, 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 № 82-ЗВ від 16 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 - 18, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

  Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

             

           Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 

 

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

