
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ПРОТОКОЛ

05 вересня 2022 року                                         м. Острог                                                           № 49

Приймальна комісія

Голова – Пасічник І.Д.
Відповідальний секретар – Кривицька О.Р.

Присутні: Каламаж Р.В., Харчук Ю.Ю., Костів О.М., Родзен О.М., Іщук С.І., Атаманенко А.Є.,
Карповець М.В., Ковальчук І.В., Новоселецький О.М., Гаврилюк Д.А., Лотиш Т.В., Марченко
А.В., Уколова О.М., Остапюк А.О., Матласевич А.А., Цеп’юк Г.П., Німець О.П., Михальчук
Б.С., Губернюк С.М.

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

вищої освіти денної форми за кошти державного бюджету вступників на основі ПЗСО.
ВИСТУПИЛИ:
1.1. Кривицька О. Р., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка

повідомила про зарахування з 12 вересня 2022 року студентами 1 курсу першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми за кошти державного бюджету вступників на
основі ПЗСО, які успішно виконали всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у
Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році (зі змінами та доповненнями).
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.

1.2. Пасічник І.Д., голова Приймальної комісії НаУОА, який дав розпорядження
сформувати Наказ № 315-ст від 05 вересня 2022 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 12 вересня 2022 року студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня

вищої освіти денної форми за кошти державного бюджету вступників на основі ПЗСО, які
успішно виконали всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному
університеті «Острозька академія» в 2022 році (зі змінами та доповненнями). Наказ про
зарахування № 315-ст від 05 вересня 2022 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.

Голосували: за – 21, проти – 0, утримались – 0.

2. СЛУХАЛИ: Про обсяги державного замовлення у 2022 році за освітніми
(освітньопрофесійним) ступенями молодшого бакалавра, бакалавра та магістра (лист МОН
України №1/10117-22 від 02.09.2022 р.).

ВИСТУПИЛИ:
Відповідальний секретар приймальної комісії Кривицька О. Р., яка довела до відома



членів приймальної комісії інформацію про обсяги державного замовлення у 2022 році за
освітніми (освітньопрофесійним) ступенями молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, яка
викладена в листі МОН України №1/10117-22 від 02.09.2022 р.).

Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. запропонував взяти до відома членів
приймальної комісії інформацію про обсяги державного замовлення у 2022 році за освітніми
(освітньопрофесійним) ступенями молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, яка викладена в
листі МОН України №1/10117-22 від 02.09.2022 р.).

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома членів приймальної комісії інформацію про обсяги
державного замовлення у 2022 році за освітніми (освітньопрофесійним) ступенями молодшого
бакалавра, бакалавра та магістра, яка викладена в листі МОН України №1/10117-22 від
02.09.2022 р.).

Голосували: за – 21, проти – 0, утримались – 0.

Голова приймальної комісії Ігор ПАСІЧНИК

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                                                  Ольга КРИВИЦЬКА


