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ПРОТОКОЛ 

 

8 жовтня 2021 року                                               м. Острог                                                            № 38 

 

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 2 курсу першого (бакалаврського) рівня заочної форми 

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

диплому бакалавра. 

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

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

осіб на основі ПЗСО. 

3. Про лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-525 від 05.10.2021 року «Щодо 

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» та особливості його виконання. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня 

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

ПЗСО та диплому бакалавра. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

про зарахування з 11 жовтня 2021 року студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня заочної 

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

та 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): 

 

035 «Філологія»/ 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська» 

Юрів Христина Романівна 

 

053 «Психологія» 

Балацко Софія Василівна 

Мельничук Марина Миколаївна 

Хмельовська Валентина Валеріївна   

 

081 «Право» 

Гавриш Анастасія Юріївна 



Жуковський Олександр Васильович 

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. 

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

Наказ № 107-ЗВ від 8 жовтня 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 11 жовтня 2021 року студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня заочної 

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

та 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 № 107-ЗВ від 8 жовтня 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 - 18, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

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

першого (бакалаврського) рівня заочної форми здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі ПЗСО. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

на 8 жовтня 2021 року до приймальної комісії НаУОА звернулися два вступники із статусом УБД, 

які виявили бажання вступати на 1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми 

зі спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами 

діяльності)». Абітурієнти пільгової категорії попереджені про можливість навчання лише за 

контрактною формою та не мають претензій щодо відсутності переведення за цією спеціальністю 

на бюджет. 

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

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

Крістіан Вадимович та Возіян Віталій Олексійович мають скласти вступні випробування відповідно 

до затвердженого розкладу з таких конкурсних предметів як: 

1. Українська мова та література. 

2. Історія України 

3. Географія 

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

участі у вступних випробуваннях з конкурсних предметів зазначених вище осіб, які вступають на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

заочною формою здобуття освіти зі спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами 

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

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у вступних випробуваннях з конкурсних предметів зазначених вище 

осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра 

на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти зі спеціальності 256 «Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» та подали необхідні документи. 

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

 

 



3. СЛУХАЛИ: Про лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-525 від 05.10.2021 року 

«Щодо Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» та особливості його 

виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, ознайомила присутніх із 

змістом листа МОН України № 1/9-525 від 05.10.2021 року «Щодо Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році» та особливостями його виконання. 

3.2. 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 

надходження листів МОН та якісно виконувати їхні вимоги і рекомендації.  

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

 

  

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 


