
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

2 вересня 2021 року                                              м. Острог                                                           № 27 

 

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., 

Матер’ян Е. М. 

Запрошені: Новоселецький О.М. 

 

 

Порядок денний: 

1. Внесення змін до Наказу про затвердження складу Приймальної комісії № 130 від 14 

грудня 2020 року. 

2. Допуск до складання вступних випробувань вступниками третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

  

   

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Наказу про затвердження складу Приймальної комісії 

№ 130 від 14 грудня 2020 року. 

ВИСТУПИЛИ:   

1.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, яка ознайомила 

присутніх із новим складом приймальної комісії НаУОА, сформованим відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» та Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №1085 від 15.10.2015 р. та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1353/27798 (зі змінами), 

Наказу ректора № 55 від 31 травня 2021 року «Про реорганізацію факультету політико-

інформаційного менеджменту, гуманітарного факультету, факультету міжнародних відносин та 

затвердження організаційної структури НаУОА»,  Наказу ректора № 92-к/07 від 31 серпня 2021 

року,  Наказу ректора № 94-к/07 від 31 серпня 2021 року, Наказу ректора № 88-к/07 від 31 серпня 

2021 року.  

 

Пасічник Ігор Демидович – ректор, голова приймальної комісії; 

Шевчук Дмитро Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови 

приймальної комісії з питань вступу до аспірантури; 

Харчук Юлія Юріївна – відповідальний секретар приймальної комісії; 

Пастушок Галина Сергіївна – заступник відповідального секретаря приймальної комісії з 

питань вступу до магістратури; 

Костів Ольга Мар’янівна – заступник відповідального секретаря приймальної комісії, 

адміністратор ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв; 

Родзен Олена Антонівна – адміністратор ЄДЕБО, член комісії; 

Іщук Сергій Іванович – директор Навчально-наукового інституту права ім. І.Малиновського, 



член комісії; 

Атаманенко Алла Євгенівна – директор Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин та національної безпеки, член комісії; 

Карповець Максим Вячеславович – директор Навчально-наукового інституту соціально-

гуманітарного менеджменту, член комісії; 

Ковальчук Інна В’ячеславівна – декан факультету романо-германських мов, член комісії; 

Новоселецький Олександр Миколайович – декан економічного факультету, член комісії; 

Лотиш Тетяна Василівна – юрисконсульт, член комісії; 

Марченко Антоніна Вікторівна – заступник головного бухгалтера, член комісії; 

Павленко Лілія Вадимівна – студентка 3 курсу спеціальності «Політологія» факультету 

політико-інформаційного менеджменту, представниця Братства Спудеїв НаУОА, член комісії; 

Омельчук Катерина Володимирівна – студентка 3 курсу спеціальності «Право» Інституту 

права ім. І. Малиновського, представниця Братства Спудеїв НаУОА, член комісії; 

Матер’ян Естер Миколаївна – студентка 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 031 «Релігієзнавство», представниця Братства Спудеїв НаУОА, член комісії; 

Денисенко Наталія Володимирівна – завідувач інформаційно-бібліографічного відділу 

бібліотеки, член профспілкового комітету НаУОА, член комісії; 

Михальчук Богдан Сергійович – професіонал з антикорупційної діяльності, член комісії; 

Коваль Ольга Леонтіївна – директор Опорного закладу НВК «Оженинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)», член комісії (за згодою). 

 

1.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував інформацію 

взяти до уваги. Харчук Ю.Ю. підготувати відповідний наказ з метою його подальшого підписання 

та оприлюднення на офіційному сайті університету.  

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Харчук Ю.Ю. підготувати відповідний наказ з метою його 

подальшого підписання та оприлюднення на офіційному сайті університету. 

Голосували: за - 21, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про допуск до складання вступних випробувань вступниками третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

із списком вступників третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що подали всі необхідні 

документи та можуть бути допущені до складання вступних випробувань. 

 

031 «Релігієзнавство» 

Баландін Федір Володимирович 

Рачковська Ірина Володимирівна 

Шумчук Богдан Олександрович 

 

032 «Історія та археологія» 

Мартинюк Назар Анатолійович 

 

035 «Філологія» 

Михальчук Тетяна Вікторівна  

 

053 «Психологія» 

Лукащук Світлана Юріївна 

Поліщук Ірина Леонідівна 

Краснопір Артур Борисович 



Фурман Вікторія Юріївна 

 

073 «Менеджмент» 

Музичук Любов Миколаївна 

 

081 «Право» 

Чернецька Тетяна Вікторівна 

Карпюк Алла Володимирівна 

Ваколюк Юлія Олександрівна 

Дробуш Людмила Володимирівна 

Іванченко Ілля Віталійович 

Штогун Олександр Сергійович 

 

113 «Прикладна математика» 

Гаврильчик Леонід Сергійович математика  

 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

Воронецький Олександр Віталійович  

 

2.2. Шевчук Д.М., заступник голови приймальної комісії з питань вступу до аспірантури, який 

зауважив, що під час Вступної кампанії 2021 року вступники складатимуть вступні випробування  зі 

спеціальності та з іноземної мови. До уваги також братимуться додаткові бали науково-дослідної та 

фахової творчої роботи. Крім цього, відповідно до 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) вступникам, які вступають до аспірантури 

з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть 

бути призначені додаткові вступні випробування (за необхідності). Однак, слід зауважити, що цього 

року такої необхідності немає. Тому всі вступники, які подали заяви та документи допускаються до 

складання вступних випробувань, зокрема зі спеціальності та іноземної мови, без необхідності 

складання додаткових вступних випробувань, які можуть передувати вступним. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги. Допустити зазначених вище вступників третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти до складання вступних випробувань. 

Голосували: за - 21, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

             

            Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 


