
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 ПРОТОКОЛ 

 25 жовтня 2022 року                                         м. Острог                                                           № 61 

 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. Про зміну джерела фінансування. 
 2.  Про  внесення  змін  до  Правил  прийому  2022  р.  (оголошення  додаткового  набору  на 

 здобуття  освітнього  ступеня  бакалавра  та  магістра  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  на 
 денну та заочну форму). 

 1. СЛУХАЛИ:  Про зміну джерела фінансування. 
 ВИСТУПИЛИ:  Кривицька  О.Р.,  відповідальний  секретар  Приймальної  комісії  НаУОА, 

 яка  зазначила,  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 
 (далі  -  Комісія)  від  24.10.2022  року,  протокол  №5,  для  11  здобувачів  освітнього  ступеня 
 бакалавра та магістра виділено державні бюджетні місця, а саме: 

 1.  Матюх Тетяна Валентинівна - бакалавр, 053 Психологія; 
 2. Базелюк Алла Ігорівна - бакалавр, 053 Психологія; 
 3.  Слєсарчук Іванна Володимирівна - бакалавр, 053 Психологія; 
 4. Саковець Діана Юріївна - бакалавр, 061 Журналістика; 
 5. Горбатова Дар`я Олексіївна - бакалавр, 061 Журналістика; 
 6. Ященко Кароліна Юріївна - бакалавр, 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 
 7. Кирильчук Олександр Русланович - магістр, 031 Релігієзнавство; 
 8. Дідур Ангеліна Анатоліївна - магістр, 052 Політологія; 
 9. Кухтей Євгеній Сергійович - магістр, 032 Історія та археологія; 
 10.  Думнич  Іван  Іванович  -  магістр,  035  Філологія,  035.041  Германські  мови  та  літератури 

 (переклад включно), перша - англійська; 
 11. Черешнева Олександра Олександрівна - магістр, 061 Журналістика 
 Пасічник  І.Д.,  голова  Приймальної  комісії  НаУОА,  дав  розпорядження  підготувати 

 Накази  ректора  «Про  зміну  джерела  фінансування»  та  ознайомити  з  ними  здобувачів  освіти  та 
 відповідні підрозділи НаУОА. 

 УХВАЛИЛИ:  Підготувати  Накази  ректора  «Про  зміну  джерела  фінансування»  та 
 ознайомити з ними здобувачів освіти та відповідні підрозділи НаУОА. 

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



 2.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  Правил  прийому  2022  р.  (оголошення  додаткового 
 набору  на  здобуття  освітнього  ступеня  бакалавра  та  магістра  за  кошти  фізичних  та/або 
 юридичних осіб на денну та заочну форму). 

 ВИСТУПИЛИ:  Харчук  Ю.  Ю.,  ознайомила  присутніх  з  фактичною  кількістю  поданих 
 заяв  та  зарахованих  вступників  на  перший  (бакалаврський)  та  другий  (магістерський)  рівень 
 вищої  освіти  в  цілому  по  університету,  а  також  в  розрізі  освітніх  програм  та  конкурсних 
 пропозицій.  Також  зазначила  про  наявність  вільних  місць  на  окремі  конкурсні  пропозиції  та 
 звернень абітурієнтів щодо можливості вступу. 

 Кривицька  О.Р.  запропонувала  оголосити  додатковий  набір  на  здобуття  освітнього 
 ступеня  бакалавра  та  магістра  з  07  листопада  2022  р.  та  внести  зміни  в  розділ  V  Строки 
 прийому  заяв  та  документів,  конкурсного  відбору  та  зарахування  на  навчання  Правил  прийому 
 на 2022 р., доповнивши наступним текстом: 

 Етапи  додаткового  набору  для  здобуття  освітнього  ступеня  бакалавра  за  денною  та 
 заочною  формами  навчання  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  на  основі  повної 
 загальної  середньої  освіти,  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста, 
 освітньо-професійного  ступеня  фахового  молодшого  бакалавра,  освітнього  ступеня  молодшого 
 бакалавра  та  для  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 відображено в таблиці 5.6. 

 Таблиця 5.6 
 Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та 

 заочною формою на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного 
 рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

 бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для 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 

 Етапи вступної кампанії 
 Денна форма 

 здобуття вищої 
 освіти 

 Заочна 
 (дистанційна) 

 форма здобуття 
 вищої освіти 

 Початок прийому заяв та документів  7 листопада  7 листопада 

 Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 
 20 листопада 

 о 18:00 
 20 листопада 

 Формування рейтингових списків вступників, 
 надання рекомендацій до зарахування та 
 оприлюднення списку рекомендованих 

 23 листопада  23 листопада 

 Вступники, які отримали рекомендації, мають 
 виконати вимоги до зарахування 

 до 18:00 
 24 листопада 

 до 18:00 
 24 листопада 

 Зарахування вступників  25 листопада  25 листопада 



 Перелік  освітніх  програм  та  конкурсних  пропозицій,  за  якими  оголошується  додатковий 
 прийом  на  навчання,  ліцензовані  обсяги,  нормативні  терміни  навчання  та  розрахунок 
 конкурсного  балу  наведено  в  додатках  1  та  3  до  Правил  прийому  на  навчання  для  здобуття 
 вищої  освіти  у  Національному  університеті  «Острозька  академія»  в  2022  році  (зі  змінами 
 відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол №2 від 16.09.2022р.). 

 Етапи  додаткового  набору  для  здобуття  освітнього  ступеня  магістра  за  денною  та 
 заочною  формою  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  на  основі  здобутого  раніше  ступеня 
 вищої освіти відображено в таблиці 5.7. 

 Таблиця 5.7 
 Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня магістра за денною та заочною 

 формою на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти 

 Етапи вступної кампанії  Денна форма 
 здобуття освіти 

 Заочна 
 (дистанційна) 

 форма здобуття 
 освіти 

 Початок прийому заяв та документів  7 листопада  7 листопада 

 Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 
 20 листопада 

 о 18:00 
 20 листопада 

 Індивідуальна усна співбесіда  21 листопада  21 листопада 

 Фахове вступне випробування  22 листопада  22 листопада 

 Формування рейтингових списків вступників, 
 надання рекомендацій до зарахування та 
 оприлюднення списку рекомендованих 

 23 листопада  23 листопада 

 Вступники, які отримали рекомендації, мають 
 виконати вимоги до зарахування 

 до 18:00 
 24 листопада 

 до 18:00 
 24 листопада 

 Зарахування вступників  25 листопада  25 листопада 

 Перелік  освітніх  програм  та  конкурсних  пропозицій,  за  якими  оголошується  додатковий 
 прийом  на  навчання,  ліцензовані  обсяги,  нормативні  терміни  навчання  та  розрахунок 
 конкурсного  балу  наведено  в  додатку  2  до  Правил  прийому  на  навчання  для  здобуття  вищої 
 освіти  у  Національному  університеті  «Острозька  академія»  в  2022  році  (зі  змінами  відповідно 
 до рішення вченої ради НаУОА, протокол №3 від 29.09.2022 р.). 

 УХВАЛИЛИ:  Оголосити  додатковий  набір  на  здобуття  освітнього  ступеня  бакалавра  та 
 магістра  з  07  листопада  2022  р.  та  внести  зміни  в  розділ  V  Строки  прийому  заяв  та  документів, 
 конкурсного  відбору  та  зарахування  на  навчання  Правил  прийому  на  2022  р.,  доповнивши 
 наступним текстом: 



 Етапи  додаткового  набору  для  здобуття  освітнього  ступеня  бакалавра  за  денною  та 
 заочною  формами  навчання  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  на  основі  повної 
 загальної  середньої  освіти,  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста, 
 освітньо-професійного  ступеня  фахового  молодшого  бакалавра,  освітнього  ступеня  молодшого 
 бакалавра  та  для  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 відображено в таблиці 5.6. 

 Таблиця 5.6 
 Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та 

 заочною формою на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного 
 рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

 бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для 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 

 Етапи вступної кампанії 
 Денна форма 

 здобуття вищої 
 освіти 

 Заочна 
 (дистанційна) 

 форма здобуття 
 вищої освіти 

 Початок прийому заяв та документів  7 листопада  7 листопада 

 Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 
 20 листопада 

 о 18:00 
 20 листопада 

 Формування рейтингових списків вступників, 
 надання рекомендацій до зарахування та 
 оприлюднення списку рекомендованих 

 23 листопада  23 листопада 

 Вступники, які отримали рекомендації, мають 
 виконати вимоги до зарахування 

 до 18:00 
 24 листопада 

 до 18:00 
 24 листопада 

 Зарахування вступників  25 листопада  25 листопада 

 Перелік  освітніх  програм  та  конкурсних  пропозицій,  за  якими  оголошується  додатковий 
 прийом  на  навчання,  ліцензовані  обсяги,  нормативні  терміни  навчання  та  розрахунок 
 конкурсного  балу  наведено  в  додатках  1  та  3  до  Правил  прийому  на  навчання  для  здобуття 
 вищої  освіти  у  Національному  університеті  «Острозька  академія»  в  2022  році  (зі  змінами 
 відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол №2 від 16.09.2022р.). 

 Етапи  додаткового  набору  для  здобуття  освітнього  ступеня  магістра  за  денною  та 
 заочною  формою  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  на  основі  здобутого  раніше  ступеня 
 вищої освіти відображено в таблиці 5.7. 

 Таблиця 5.7 
 Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня магістра за денною та заочною 

 формою на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти 



 Етапи вступної кампанії  Денна форма 
 здобуття освіти 

 Заочна 
 (дистанційна) 

 форма здобуття 
 освіти 

 Початок прийому заяв та документів  7 листопада  7 листопада 

 Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 
 20 листопада 

 о 18:00 
 20 листопада 

 Індивідуальна усна співбесіда  21 листопада  21 листопада 

 Фахове вступне випробування  22 листопада  22 листопада 

 Формування рейтингових списків вступників, 
 надання рекомендацій до зарахування та 
 оприлюднення списку рекомендованих 

 23 листопада  23 листопада 

 Вступники, які отримали рекомендації, мають 
 виконати вимоги до зарахування 

 до 18:00 
 24 листопада 

 до 18:00 
 24 листопада 

 Зарахування вступників  25 листопада  25 листопада 

 Перелік  освітніх  програм  та  конкурсних  пропозицій,  за  якими  оголошується  додатковий 
 прийом  на  навчання,  ліцензовані  обсяги,  нормативні  терміни  навчання  та  розрахунок 
 конкурсного  балу  наведено  в  додатку  2  до  Правил  прийому  на  навчання  для  здобуття  вищої 
 освіти  у  Національному  університеті  «Острозька  академія»  в  2022  році  (зі  змінами  відповідно 
 до рішення вченої ради НаУОА, протокол №3 від 29.09.2022 р.). 

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

 Голова приймальної комісії  Ігор  ПАСІЧНИК 

 Відповідальний секретар 
 приймальної комісії                                                                                  Ольга КРИВИЦЬКА 


