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ПРОТОКОЛ 
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Приймальна комісія 

 

 

Голова – Пасічник І.Д. 

Відповідальний секретар – Харчук Ю.Ю. 

 

Присутні: Шевчук Д.М., Костів О.М., Родзен О.М., Іщук С.І., Балацька О.Р., Карповець М.В., 

Ковальчук І.В., Новоселецький О.М., Балашов Е.М., Матвійчук М.А., Лотиш Т.В., Марченко 

А.В., Гриник Н.П., Михальчук Б.С., Денисенко Н.В., Москалюк О.О., Фісянчук А.М., 

Хомякова А.В., Лавренюк А.Ю., Меснікович І.Р., Кузьменко Н.В. 

 

 

Порядок денний: 

1. Формування та затвердження складу приймальної комісії Національного 

університету «Острозька академія»  на 2023 рік.  

2. Затвердження Плану роботи приймальної комісії Національного університету 

«Острозька академія»  на 2023 рік.  

3. Розгляд та рекомендація до схвалення вченою радою НаУОА у новій редакції 

Положення про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія» на 

Вступну кампанію 2023 року. 

  

 

1. СЛУХАЛИ: Про формування та затвердження складу приймальної комісії 

Національного університету «Острозька академія»  на 2023 рік. 

ВИСТУПИЛИ:  

1.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Харчук Ю.Ю., яка ознайомила 

присутніх із рекомендованим складом приймальної комісії Національного університету 

«Острозька академія» на 2023 рік, сформованим відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» та Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №1085 від 15.10.2015 р. та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1353/27798 (зі 

змінами): 

Пасічник Ігор Демидович – ректор, голова приймальної комісії; 

Шевчук Дмитро Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник 

голови приймальної комісії з питань вступу до аспірантури; 

Харчук Юлія Юріївна – помічник ректора з освітнього менеджменту, відповідальний 

секретар приймальної комісії; 

Костів Ольга Мар’янівна – провідний фахівець ННЦЗДН, заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії, адміністратор ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв; 

Родзен Олена Антонівна – методист вищої категорії, адміністратор ЄДЕБО, член 

комісії; 



Іщук Сергій Іванович – директор Навчально-наукового інституту права ім. 

І.Малиновського, член комісії; 

Балацька Ольга Романівна – директор Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин та національної безпеки, член комісії; 

Карповець Максим Вячеславович – директор Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту, член комісії; 

Ковальчук Інна В’ячеславівна – директор Навчально-наукового інституту лінгвістики, 

член комісії; 

Новоселецький Олександр Миколайович – декан економічного факультету, член 

комісії; 

Балашов Едуард Михайлович – помічник ректора з міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу, координатор Erasmus+, відповідальний за міжнародний обмін персоналу, член 

комісії; 

Матвійчук Марія Анатоліївна – помічник ректора зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти, член комісії; 

Лотиш Тетяна Василівна – юрисконсульт, член комісії; 

Марченко Антоніна Вікторівна – заступник головного бухгалтера, член комісії; 

Гриник Наталія Петрівна – провідний фахівець з діловодства, член комісії; 

Михальчук Богдан Сергійович – професіонал з антикорупційної діяльності, член 

комісії; 

Денисенко Наталія Володимирівна – завідувач інформаційно-бібліографічного відділу 

бібліотеки, член профспілкового комітету НаУОА, член комісії; 

Москалюк Ольга Олегівна – здобувачка вищої освіти 2 курсу Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин та національної безпеки, голова підрозділу правопорядку 

Братства спудеїв НаУОА, член комісії; 

Фісянчук Анна Миколаївна – здобувачка вищої освіти 2 курсу Навчально-наукового 

інституту соціально-гуманітарного менеджменту, Голова наукового підрозділу Братства 

спудеїв НаУОА, член комісії; 

Хомякова Анна Вікторівна – здобувачка вищої освіти 3 курсу Навчально-наукового 

інституту права ім. І. Малиновського, голова юридичного підрозділу Братства спудеїв НаУОА, 

член комісії; 

Лавренюк Анна Юріївна – здобувачка вищої освіти 3 курсу Навчально-наукового 

інституту лінгвістики, член комісії; 

Меснікович Ірина Романівна – здобувачка вищої освіти 3 курсу економічного 

факультету, голова фінансового підрозділу Братства спудеїв НаУОА, член комісії; 

Кузьменко Наталія Володимирівна – головний спеціаліст управління освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Острозької міської ради, представник громадськості, член 

комісії (за згодою). 

1.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д., який запропонував затвердити 

рекомендований склад приймальної комісії Національного університету «Острозька академія»  

на 2023 рік та підготувати відповідний наказ. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити склад приймальної комісії Національного університету «Острозька 

академія»  на 2023 рік. 

Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану роботи приймальної комісії Національного 

університету «Острозька академія»  на 2023 рік. 

ВИСТУПИЛИ:  

2.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Харчук Ю.Ю., яка ознайомила 

присутніх із Планом роботи приймальної комісії Національного університету «Острозька 



академія» на 2023 рік (додаток 1). 

2.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. рекомендував затвердити План 

роботи приймальної комісії Національного університету «Острозька академія» на 2023 рік. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити План роботи приймальної комісії Національного університету «Острозька 

академія» на 2023 рік. 

Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд та рекомендацію до схвалення вченою радою НаУОА у 

новій редакції Положення про приймальну комісію Національного університету «Острозька 

академія» на Вступну кампанію 2023 року. 

ВИСТУПИЛИ:  

3.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Харчук Ю.Ю., яка ознайомила 

присутніх із новою редакцією Положення про приймальну комісію Національного 

університету «Острозька академія» на Вступну кампанію 2023 року, розробленою відповідно 

до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15.10.2015 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (із змінами та 

доповненнями) та зауважила про необхідність подання клопотання щодо визнання таким, що 

втратило чинність Положення про приймальну комісію Національного університету 

«Острозька академія» (схвалене рішенням вченої ради Національного університету 

«Острозька академія» 23 грудня 2021 року, протокол № 5 та затверджене наказом ректора 

університету № 131 від 24 грудня 2021 року). 

3.2. Голова приймальної комісії НаУОА Пасічник І. Д. рекомендував клопотати перед 

Вченою радою НаУОА про схвалення у новій редакції Положення про приймальну комісію 

Національного університету «Острозька академія» на Вступну кампанію 2023 року та 

визнання таким, що втратило чинність Положення про приймальну комісію Національного 

університету «Острозька академія» (схвалене рішенням вченої ради Національного 

університету «Острозька академія» 23 грудня 2021 року, протокол № 5 та затверджене наказом 

ректора університету № 131 від 24 грудня 2021 року). 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити Положення про приймальну комісію Національного університету 

«Острозька академія» на Вступну кампанію 2023 року та подати клопотання до вченої ради 

НаУОА щодо його схвалення з метою подальшого оприлюднення на офіційному сайті 

університету і доведення інформації до відома потенційних вступників. Подати клопотання на 

вчену раду НаУОА щодо визнання таким, що втратило чинність Положення про приймальну 

комісію Національного університету «Острозька академія» (схвалене рішенням вченої ради 

Національного університету «Острозька академія» 23 грудня 2021 року, протокол № 5 та 

затверджене наказом ректора університету № 131 від 24 грудня 2021 року). 

Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 0. 

 

  

  Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

             

 

            Відповідальний секретар                                   

            приймальної комісії                                                                                    Юлія ХАРЧУК 


