
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

21 листопада 2021 року                                  м. Острог                                                                 № 45 

 

Приймальна комісія 

 

Голова – Пасічник І.Д. 

Відповідальний секретар – Харчук Ю.Ю. 

 

Присутні: Шевчук Д.М., Костів О.М., Родзен О.М., 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. Допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для здобуття 

ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста за заочною формою здобуття освіти, до 

складання вступного випробування з іноземної мови (англійської). 

4. Допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для здобуття 

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

до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності. 

 

 

 

 

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 21.11.2021 

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. 

 



УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома.  

Голосували: за - 18, 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 21.11.2021 

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. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома.  

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання 

для здобуття ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста за заочною формою здобуття 

освіти, до складання вступного випробування з іноземної мови (англійської). 

ВИСТУПИЛИ:   

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

вступниками, які відповідно до даних ЄДЕБО, станом на 21 листопада 2021 року подали заяви та 

необхідні документи для вступу на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР 

спеціаліста за заочною формою здобуття освіти та мають право відповідно до Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році 

(зі змінами та доповненнями) замість складання ЄВІ, скласти вступне випробування з іноземної 

мови (англійської) на базі НаУОА відповідно до затвердженого розкладу (Додаток 3).  

3.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити зазначених вище вступників до складання 

вступного випробування з іноземної мови (англійської) на базі НаУОА відповідно до затвердженого 

розкладу.  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для здобуття 

ОС магістра на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста за заочною формою здобуття освіти, до 

складання вступного випробування з іноземної мови (англійської) на базі НаУОА відповідно до 

затвердженого розкладу.  

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

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання 

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

здобуття освіти, до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності. 

ВИСТУПИЛИ:   

4.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії, яка ознайомила присутніх 

із вступниками, які відповідно до даних ЄДЕБО, станом на 21 листопада 2021 року подали заяви та 

необхідні документи для вступу на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра/магістра, ОКР спеціаліста за заочною формою здобуття освіти, і наголосила на 

необхідності їхнього допуску до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності 

відповідно до затвердженого розкладу (Додаток 4).  



4.2. Пасічник І. Д., який рекомендував допустити зазначену вище категорію вступників до 

складання фахових вступних випробувань зі спеціальності на базі НаУОА відповідно до 

затвердженого розкладу.  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників, які подали заяви та необхідні документи, на навчання для здобуття 

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

до складання фахових вступних випробувань зі спеціальності на базі НаУОА відповідно до 

затвердженого розкладу.  

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

 

 

            Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 

 

 

 


