
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Національний університет "Острозька академія"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОСТРОГ

(населений пункт)

від «19» серпня 2019 року №320-ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет "Острозька 
академія" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «19» серпня 2019 року, 
протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 арк.

Ректор Пасічник І.Д.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 320-ст

034 Культурологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

6199103 Довгополюк Іванна Володимирівна 51037434 PB 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0028756 Культурологія 158,912

5502022 Калабська Світлана Анатоліївна 51034253 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0005425 Культурологія 150,846

5688891 Кравченко Тетяна Юріївна 50901881 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0025930 Культурологія 172,848
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 320-ст

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

№
 за
яв
и 
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

5544023 Задворна Вікторія Юріївна 51158497 XM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0171615 Психологія 161,512

5674335 Овчинніков Володимир Володимирович 51158096 XM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0099325 Психологія 154,544
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 320-ст

061 Журналістика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

5606684 Волинська Анастасія Сергіївна 51339162 TE 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0113337 Журналістика 185,322

6070995 Денеж Анастасія 51262357 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0142583 Журналістика 157,456
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 320-ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

6131262 Палюшек Радомир Олександрович 51037526 PB 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0078650 Облік і оподаткування 164,632
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 320-ст

081 Право Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

5808587 Аврамишина Ольга Володимирівна 51325988 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0154071 Право 173,368

6389711 Савків Вікторія Ігорівна 50625551 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0175207; 0319685 Право 179,504
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 320-ст

081 Право Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

6812236 Аду Чіджіоке Фелікс-
Опеємі

22526593 NGWASSCA 
01.06.2015 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 8
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 320-ст

081 Право Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

6003412 Ублієва Валерія Сергіївна 51161342 XM 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0176155 Право 154,128
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 320-ст

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

5971537 Мигун Андрій Юрійович 51280941 AH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0316913 Комп'ютерні науки 123,76
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 320-ст

291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії

Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

5677170 Нестеренко Олена Сергіївна 51060614 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0224270 Міжнародні відносини 139,672
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