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ПРОТОКОЛ 

 

 

3 листопада 2021 року                                        м. Острог                                                              № 43 

 

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. Хід прийому і розгляд заяв та документів вступників на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за заочною формою на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста, 

освітнього ступеня бакалавра та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 

вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план. 

2. Хід прийому і розгляд заяв та документів для здобуття освітнього ступеня магістра на 

основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за заочною формою здобуття освіти.  

3. Результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору 

виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році від 01 листопад 

2021 року.  

4. Зміна складу Приймальної комісії НаУОА. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про хід прийому і розгляд заяв та документів вступників на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра за заочною формою на основі ПЗСО, ОКР молодшого 

спеціаліста, освітнього ступеня бакалавра та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий 

ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 

обсязі індивідуальний навчальний план. 

ВИСТУПИЛИ:   

1.1. Костів О.М., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор 

ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, 

ознайомила присутніх із статистикою вступників відповідно до ЄДЕБО, які станом на 03.11.2021 

року подали заяви та документи для здобуття ОС бакалавра за заочною формою здобуття освіти на 

основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня бакалавра та осіб, які здобули раніше 

такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Додаток 1). 

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

до відома та запропонував Костів О.М. доповісти на наступному засіданні приймальної комісії 

НаУОА про статистику розглянутих та прийнятих заяв і документів вступників зазначеної вище 

категорії станом на 19 листопада 2021 року. 



УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. На наступному засіданні приймальної комісії НаУОА Костів 

О.М. доповісти про статистику розглянутих та прийнятих заяв і документів вступників для здобуття 

ОС бакалавра за заочною формою здобуття освіти на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста, 

освітнього ступеня бакалавра та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 

вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план станом на 19 листопада 2021 року. 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про хід прийому і розгляд заяв та документів для здобуття освітнього ступеня 

магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за заочною формою здобуття освіти. 

ВИСТУПИЛИ:   

2.1. Костів О.М., заступник відповідального секретаря приймальної комісії, адміністратор 

ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, 

ознайомила присутніх із статистикою вступників відповідно до ЄДЕБО, які станом на 03.11.2021 

року подали заяви та документи для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ОС 

бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за заочною формою здобуття освіти (Додаток 2). 

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

до відома та запропонував Костів О.М. доповісти на наступному засіданні приймальної комісії 

НаУОА про статистику розглянутих та прийнятих заяв і документів вступників зазначеної вище 

категорії станом на 19 листопада 2021 року. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. На наступному засіданні приймальної комісії НаУОА Костів 

О.М. доповісти про статистику розглянутих та прийнятих заяв і документів вступників для здобуття 

освітнього ступеня магістра на основі ОС бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за заочною формою 

здобуття освіти станом на 19 листопада 2021 року. 

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

 

     

3. СЛУХАЛИ: Про результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки 

України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році від 

01 листопад 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ:   

3.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, повідомила, що 

відповідно до рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році від 01 листопад 2021 року, 

жодному із 9 вступників НаУОА бюджетного місця як вступнику пільгової категорії не виділено. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

1. Гаврилюк Віктор Валерійович - 1 курс, денна форма, спеціальність 051 «Економіка». 

2. Колінська Дарина Олександрівна - 1 курс, денна форма, спеціальність 051 «Економіка». 

3. Сардак Володимир Володимирович - 1 курс, денна форма, спеціальність 052 

«Політологія». 

4. Кукоба Юлія Віталіївна  - 1 курс, денна форма, спеціальність 053 «Психологія», ОПП 

«Психологія креативності та інновацій». 

5. Стасюк Анна Вікторівна - 1 курс, денна форма, спеціальність 053 «Психологія», ОПП 

«Психологія». 

6. Мокляк Станіслав Олександрович - 1 курс, денна форма, спеціальність 061 

«Журналістика». 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 



1. Фішер Вадим Валерійович - 1 курс, денна форма, спеціальність 035.01 «Українська мова 

та література». 

2. Сапуга Надія Петрівна - 1 курс, денна форма, спеціальність 071 «Облік і оподаткування». 

3. Рисюк Андрій Миколайович - 1 курс, заочна форма, спеціальність 291 «Міжнародні 

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

У додатку до протоколу комісії навпроти наших звернень у розрізі спеціальностей та ОПП 

зазначено статус «Відмовити у виділенні у зв'язку із відсутністю вакантних бюджетних місць». 

3.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, зазначив, що зважаючи на зазначене 

вище, слід запропонувати студентам скористатися пільговим кредитуванням на здобуття вищої 

освіти відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №673 від 29 серпня 2018 року «Про 

затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти». 

 УХВАЛИЛИ:  

 Інформацію взяти до відома. Студентам запропонувати скористатися пільговим 

кредитуванням на здобуття вищої освіти відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 

673 від 29 серпня 2018 року «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти». 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про зміну складу приймальної комісії НаУОА. 

ВИСТУПИЛИ:   

4.1. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який зазначив про необхідність 

виведення зі складу Приймальної комісії університету Пастушок Г.С., заступника відповідального 

секретаря приймальної комісії з питань вступу до магістратури, у зв’язку із звільненням.  Виконання 

функційних обов’язків Пастушок Г.С., до завершення Вступної кампанії 2021 року, покласти на 

відповідального секретаря Харчук Ю.Ю. Відповідальному секретарю підготувати зміни до Наказу 

«Про затвердження складу Приймальної комісії». 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. Вивести зі складу приймальної комісії університету Пастушок 

Г.С. Виконання функційних обов’язків Пастушок Г.С., до завершення Вступної кампанії 2021 року, 

покласти на відповідального секретаря Харчук Ю.Ю. Відповідальному секретарю підготувати зміни 

до Наказу «Про затвердження складу Приймальної комісії». 

Голосували: за - 18, проти - 0, утримались – 1. 

 

 

 Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 


