
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Національний  університет  "Острозька  академія" 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОСТРОГ

(населений пункт)

від «30» жовтня 2020 року №91-ЗВ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет "Острозька 
академія" у 2020 році та рішення приймальної комісії від «30» жовтня 2020 року, 
протокол №36,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Ігор ПАСІЧНИК
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний університет 
"Острозька академія"

Додаток до наказу від «30»  жовтня 2020 року 
№ 91-ЗВ

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8477262 745226

Троц Дар`я Віталіївна 51985959 XM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0107079 Початкова освіта з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови

161,72

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний університет 
"Острозька академія"

Додаток до наказу від «30»  жовтня 2020 року 
№ 91-ЗВ

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8482705 711871
Коханчук Олена Миколаївна 36029703 KC 23.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0348334 Психологія 138,112

2 8486094 711871
Ханбір Марія Сергіївна 48964502 BK 27.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0348635 Психологія 134,784

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний університет 
"Острозька академія"

Додаток до наказу від «30»  жовтня 2020 року 
№ 91-ЗВ

256 Національна безпека Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8474910 753163

Винницька Юліана Іванівна 46825651 BK 30.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0378896 Національна безпека 
(за окремими 
сферами 
забезпечення та 
видами діяльності)

151,424

2 8486765 753163

Вторак Василь Васильович 44859568 BK 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Національна безпека 
(за окремими 
сферами 
забезпечення та 
видами діяльності)

156,728

3 8476109 753163

Кравчук Яна Святославівна 51791186 TE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0046385 Національна безпека 
(за окремими 
сферами 
забезпечення та 
видами діяльності)

146,178

3



4 8486464 753163

Могилевський Захар Едуардович 51977231 PB 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0353947 Національна безпека 
(за окремими 
сферами 
забезпечення та 
видами діяльності)

144,456

4


