
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ПРОТОКОЛ 

 

22 листопада 2021 року                                  м. Острог                                                                 № 46 

 

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. Допуск до складання фахового вступного випробування зі спеціальності для 

вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за заочною формою на основі 

ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня бакалавра та ПЗСО для осіб, які здобувають такий 

самий ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. 

2. Результати складання вступного випробування з іноземної мови (англійської) 

вступниками другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста 

за заочною формою здобуття освіти.  

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про допуск до складання фахового вступного випробування зі спеціальності 

для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за заочною формою на основі 

ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня бакалавра та ПЗСО для осіб, які здобувають такий 

самий ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. 

ВИСТУПИЛИ:   

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

списком вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за заочною формою на 

основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня бакалавра та ПЗСО для осіб, які здобувають 

такий самий ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, яких доцільно допустити до складання фахового вступного 

випробування зі спеціальності відповідно до затвердженого розкладу. 

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

англійська» 

Крохмалюк Єлена Ярославівна  

Грудський Олександр Олегович 

 

 053 «Психологія» 

Лукащук Вікторія Володимирівна 

 

081 «Право» 

Радецький Любомир Миколайович 

 

229 «Громадське здоров’я» 

Чикун Катерина Василівна 



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

Колінько Іван Юрійович 

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

до відома та допустити зазначених вище вступників до складання фахового вступного випробування 

зі спеціальності відповідно до затвердженого розкладу. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. Допустити зазначених вище вступників до складання фахового 

вступного випробування зі спеціальності відповідно до затвердженого розкладу. 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про результати складання вступного випробування з іноземної мови 

(англійської) вступниками другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі ОС магістра, ОКР 

спеціаліста за заочною формою здобуття освіти.  

ВИСТУПИЛИ:   

2.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар приймальної комісії НаУОА, яка ознайомила 

присутніх із результатами вступного випробування з іноземної мови (англійської) вступників 

другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста: 

Кирийчук Наталія Михайлівна – 140 б. 

Гребнєва Олена Петрівна – 170 б.  

Кроль Інна Сергіївна – 118 б. 

Романішина-Лановська Людмила Костянтинівна – 134 б.  

Назарчук Оксана Михайлівна – 100 б.  

Косік Марія Іванівна – 126 б. 

Седляр Наталія Василівна – 116 б.  

Мамонов Олександр Сергійович – 162 б. 

Янків Володимир Андрійович – 144 б. 

Літвінов Сергій Петрович – 116 б. 

Літвінова Анастасія Анатоліївна – 116 б. 

Вінніченко Костянтин Валерійович – 118 б. 

Шукурджиєва Ельзара Абдусаторівна – 142 б. 

Бутенко Аліна Вікторівна – 162 б. 

Бойко Віталій Іванович – 142 б. 

Вовк Олег Омелянович – 132 б. 

2.2. Пасічник І.Д., голова приймальної комісії НаУОА, який наголосив на необхідності 

взяти інформацію до уваги та затвердити зазначені вище результати вступного випробування з 

іноземної мови (англійської). 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до уваги. Затвердити зазначені вище результати вступного випробування з 

іноземної мови (англійської). 

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

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 


