
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

18 жовтня 2021 року                                           м. Острог                                                               № 40 

 

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

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

 

 

Порядок денний: 

1. Рейтингові списки вступників 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

заочної форми. 

2. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-7716 від 18.10.2021 року «Щодо 

обсягів державного замовлення у 2021 році за освітніми (освітньо-професійними) ступенями 

фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра» та особливості його 

виконання. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про рейтингові списки вступників 1 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти заочної форми. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

присутніх із  рейтинговими списками вступників 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти заочної форми, які виконали умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та доповненнями), а саме 

вчасно подали заявки, пакет документів та можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання 

під час другого етапу Вступної кампанії 2021.  

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

взяття інформації до уваги та оприлюднення рейтингових списків вступників на офіційному сайті 

НаУОА у розділі Вступ, вкладках Бакалавр/Рейтингові списки/Вступна кампанія 2021 (Додатковий 

етап). 

1.3. Харчук Ю.Ю., зауважила, що до 20 жовтня вступники мають виконати вимоги для 

зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, тобто підтвердити свій вступ, 

подавши оригінали документів про освіту. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до уваги. Оприлюднити рейтингові списки вступників 1 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми на офіційному сайті НаУОА у розділі Вступ, 

вкладках Бакалавр/Рейтингові списки/ Вступна кампанія 2021 (Додатковий етап). 

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

 

 



2. СЛУХАЛИ: Про лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-7716 від 18.10.2021 року 

«Щодо обсягів державного замовлення у 2021 році за освітніми (освітньо-професійними) ступенями 

фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра» та особливості його 

виконання. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

змістом листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-7716 від 18.10.2021 року «Щодо обсягів 

державного замовлення у 2021 році за освітніми (освітньо-професійними) ступенями фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра» та особливості його виконання 

не пізніше 12:00 25.10.2021 року. 

2.2. Пасічник І. Д., який рекомендував взяти інформацію до уваги й наголосив на необхідності 

якості виконання цього листа та подальшого постійного моніторингу надходження листів МОН 

України і 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 - 19, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 


