
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

27 вересня 2021 року                                           м. Острог                                                             № 34 

 

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., Новоселецький О.М., Марченко А.В., 

Омельчук К.В., Павленко Л.В., Денисенко Н.В., Німець О.П., Михальчук Б.С. 

 

 

Порядок денний: 

1. Допуск до участі у конкурсі вступників на 1 курс (першого) бакалаврського рівня 

заочної форми здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО. 

2. Допуск до складання вступних випробувань вступників на 1 курс другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм відповідно до поданих заяв та 

документів.  

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсі вступників на 1 курс (першого) 

бакалаврського рівня заочної форми здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на основі ПЗСО. 

ВИСТУПИЛИ:   

1.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, яка зазначила, що станом 

на 27 вересня 2021 року до приймальної комісії НаУОА звернулися такі абітурієнти як: 

081 «Право» 

Пупко Ольга Вадимівна  

256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» 

Люшин Назарій Богданович 

 

Вступники подали усі необхідні документи та сертифікати ЗНО з конкурсних предметів, 

передбачених Додатком 4 до Правил прийому на навчання 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 рекомендував допустити до 

участі у конкурсі зазначених вище осіб, які вступають на навчання для здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі 

спеціальностей 081 «Право» та 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та 

видами діяльності)» й подали всі необхідні документи. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у конкурсі зазначених вище осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб зі спеціальностей 081 «Право» та 256 «Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення та видами діяльності)» й подали всі необхідні документи. 

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



2. СЛУХАЛИ: Про допуск до складання вступних випробувань вступників на 1 курс 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм відповідно до поданих заяв та 

документів.  

ВИСТУПИЛИ:   

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

присутніх із списком вступників, що станом на 27 вересня 2021 року подали до приймальної комісії 

НаУОА заяви та документи для вступу на 1 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти денної 

та заочної форм. 

Відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному 

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

скласти вступні випробування з іноземної мови (англійської): 

Рубель Олена Миколаївна  

Одемчук Олександр Леонтійович  

Рисюк Андрій Миколайович  

Зозуля Назарій Михайлович  

Кравчук (Кирийчук) Катерина Валеріївна  

Купріянчук Юлія Миколаївна  

Стрелков Владислав Володимирович  

Кісіль Максим Миколайович  

 

та фахове вступне випробування зі спеціальності: 

 

031 «Релігієзнавство»  

заочна форма здобуття вищої освіти 

Зозуля Назарій Михайлович  

 

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

англійська»  

заочна форма здобуття вищої освіти 

Внук Ольга Олегівна 

Царук Дарина Володимирівна  

 

051 «Економіка», ОПП «Економічна кібернетика» 

денна форма здобуття вищої освіти 

Яцюк Дарія Сергіївна  

 

053 «Психологія» 

денна форма здобуття вищої освіти 

Діжурко Христина Олександрівна  

заочна форма здобуття вищої освіти 

Рубель Олена Миколаївна  

 

229 «Громадське здоров’я» 

заочна форма здобуття вищої освіти 

Діжурко Христина Олександрівна  

Устимчук Алла Володимирівна  

Кучерук (Антонюк) Катерина Сергіївна   

Одемчук Олександр Леонтійович  

 

256 ««Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)»  

заочна форма здобуття вищої освіти 

Гарасюк Юлія Андріївна  



Діжурко Христина Олександрівна  

Костючек Владислав Євгенійович 

Тетерчук Анастасія Володимирівна  

Леснік Роман Миколайович  

Стрелков Владислав Володимирович  

Купріянчук Юлія Миколаївна  

Кравчук (Кирийчук) Катерина Валеріївна  

Кісіль Максим Миколайович  

 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ОПП 

«Міжнародні відносини» 

заочна форма здобуття вищої освіти 

Гарасюк Юлія Андріївна  

Рисюк Андрій Миколайович  

 

відповідно до затвердженого розкладу проведення вступних випробувань під час другого 

етапу Вступної кампанії 2021. 

 

2.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував допустити до 

участі у вступних випробуваннях зазначених вище осіб, які вступають на навчання для здобуття ОС 

магістра на основі дипломів бакалавра, магістра/спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за денною та заочною формами і подали всі необхідні документи. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у вступних випробуваннях зазначених вище осіб, які вступають на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі дипломів бакалавра, магістра/спеціаліста за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за денною та заочною формами і подали всі необхідні документи. 

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

 

 

            Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 


