
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ПРОТОКОЛ 

 

4 жовтня 2021 року                                               м. Острог                                                            № 37 

 

Приймальна комісія 

 

Голова – Пасічник І.Д. 

Відповідальний секретар – Харчук Ю.Ю. 

 

Присутні: Шевчук Д.М., Костів О.М., Родзен О.М., Пастушок Г.С., Іщук С.І., Атаманенко А.Є., 

Карповець М.В., Ковальчук І.В., Новоселецький О.М., Марченко А.В., Омельчук К.В., Павленко 

Л.В., Денисенко Н.В., Німець О.П., Михальчук Б.С., Коваль О.Л. 

Відсутні:  Лотиш Т.В. 

 

Порядок денний: 

1. Зарахування студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня денної форми здобуття 

вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі диплому бакалавра. 

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

здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на основі диплому 

бакалавра/магістра/спеціаліста. 

3. Пропозиції професорсько-викладацького складу НаУОА до Проєкту Умов прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік. 

 

 

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

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

диплому бакалавра. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

про зарахування з 4 жовтня 2021 року студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня денної 

форми здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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): 

 

051 «Економіка», ОПП «Економічна кібернетика» 

Яцюк Дарія Сергіївна  

 

081 «Право» 

Безушко Тайлана Леонідівна 

Волошина Діана Сергіївна 

Сноз Сергій Анатолійович 

Трофіменко Володимир Валерійович 

 

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 № 443-ст від 4 жовтня 2021 року про зарахування вище згаданих студентів та оприлюднити 

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


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

зарахування. 

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати з 4 жовтня 2021 року студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня денної 

форми здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 № 443-ст від 4 жовтня 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. 

 

 

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

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

диплому бакалавра/магістра/спеціаліста. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

про зарахування з 4 жовтня 2021 року студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня заочної 

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

диплому бакалавра/магістра/спеціаліста, які успішно виконали всі умови Правил прийому для 

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

та доповненнями): 

 

031 «Релігієзнавство»  

Зозуля Назарій Михайлович 

 

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

англійська»  

Внук Ольга Олегівна  

Царук Дарина Володимирівна  

 

053 «Психологія» 

Рубель Олена Миколаївна  

 

229 «Громадське здоров’я» 

Антонюк Катерина Сергіївна   

Діжурко Христина Олександрівна 

Одемчук Олександр Леонтійович 

Устимчук Алла Володимирівна  

 

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

Кісіль Максим Миколайович  

Костючек Владислав Євгенійович  

Кравчук Катерина Валеріївна 

Купріянчук Юлія Миколаївна 

Леснік Роман Миколайович 

Охмак Євгеній Олегович 

Стрелков Владислав Володимирович  

Тетерчук Анастасія Володимирівна  

 

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


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

«Міжнародні відносини» 

Глущенко Юлія Андріївна  

Рисюк Андрій Миколайович  

 

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 № 104-ЗВ від 4 жовтня 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 4 жовтня 2021 року студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня заочної 

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

диплому бакалавра/магістра/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 № 104-ст від 4 жовтня 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. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про пропозиції професорсько-викладацького складу НаУОА до Проєкту 

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік. 

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка нагадала 

присутнім про те, що на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України 27 вересня 2021 року 

о 19:28 було оприлюднено проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік 

для громадського обговорення https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2022-proyekt-umov-prijomu-na-

navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti. Представила пропозиції до проєкту (додаток 1), які 

потрібно надіслати у формі порівняльної таблиці до 11 жовтня 2021 року на e-

mail: kernychna@mon.gov.ua  

3.2. Пасічник І.Д., голова приймальної комісії НаУОА, який зауважив на необхідності 

надсилання пропозицій від НаУОА до проєкту Умов прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти на 2022 рік до МОН України. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до уваги. Надіслати пропозиції до проєкту Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти на 2022 рік до 11 жовтня 2021 року на e-mail: kernychna@mon.gov.ua 

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://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/27/Forma.propoz.Umovy.VO.01.2022.27.09.docx
mailto:kernychna@mon.gov.ua

