
ПРОТОКОЛ № 20 

засідання Приймальної комісії 

Національного університету «Острозька академія» 

 

 

                                                                                 від 2 вересня 2020 року 

                                                               Присутні: 18 

                                                            Відсутні: 3 

 

 

Порядок денний: 

1. Про зарахування студентами 3 курсу денної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста згідно з додатком 1. 

2. Про зарахування студентами 2 курсу денної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста згідно з додатком 2. 

3. Про зарахування студентами 3 курсу заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО відповідно до додатку 

3. 

4. Про зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста згідно з додатком 4. 

5. Про зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО, дипломів бакалавра, 

молодшого спеціаліста, спеціаліста згідно з додатком 5. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 3 курсу денної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста згідно з додатком 1. 

1. ВИСТУПИЛИ: Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка 

повідомила про зарахування студентами 3 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста згідно з 

додатком 1, які успішно склали вступні випробування та виконали всі умови Правил прийому для 

здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році. 

Пасічник І.Д., голова Приймальної комісії НаУОА, який дав розпорядження сформувати 

Наказ № 361-ст від 2 вересня 2020 року про зарахування вище згаданих студентів та оприлюднити 

його на офіційному сайті НаУОА. 

1.УХВАЛИЛИ: Зарахувати студентами 3 курсу денної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста згідно з додатком 1, сформувати Наказ №361-ст від 2 вересня 2020 року й оприлюднити 

його на офіційному сайті НаУОА. 

Голосували: за - 18, проти - 0, утримались – 0. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 2 курсу денної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста згідно з додатком 2. 

2. ВИСТУПИЛИ: Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка 

повідомила про зарахування студентами 2 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста згідно з 

додатком 2, які успішно склали вступні випробування та виконали всі умови Правил прийому для 

здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році. 



Пасічник І.Д., голова Приймальної комісії НаУОА, який дав розпорядження сформувати 

Наказ № 362-ст від 2 вересня 2020 року про зарахування вище згаданих студентів та оприлюднити 

його на офіційному сайті НаУОА. 

2.УХВАЛИЛИ: Зарахувати студентами 2 курсу денної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста згідно з додатком 2, сформувати Наказ №362-ст від 2 вересня 2020 року й оприлюднити 

його на офіційному сайті НаУОА. 

Голосували: за - 18, проти - 0, утримались – 0. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 3 курсу заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО відповідно до додатку 

3. 

3. ВИСТУПИЛИ: Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка 

повідомила про зарахування студентами 3 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО відповідно до додатку 3, які успішно 

склали вступні випробування та виконали всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році. 

Пасічник І.Д., голова Приймальної комісії НаУОА, який дав розпорядження сформувати 

Наказ № 62-ЗВ від 2 вересня 2020 року про зарахування вище згаданих студентів та оприлюднити 

його на офіційному сайті НаУОА. 

3.УХВАЛИЛИ: Зарахувати студентами 3 курсу заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО відповідно до додатку 

3, сформувати Наказ № 62-ЗВ від 2 вересня 2020 року й оприлюднити його на офіційному сайті 

НаУОА. 

Голосували: за - 18, проти - 0, утримались – 0. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста згідно з додатком 4. 

4. ВИСТУПИЛИ: Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка 

повідомила про зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого спеціаліста згідно з 

додатком 4, які успішно склали вступні випробування та виконали всі умови Правил прийому для 

здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році. 

Пасічник І.Д., голова Приймальної комісії НаУОА, який дав розпорядження сформувати 

Наказ № 63-ЗВ від 2 вересня 2020 року про зарахування вище згаданих студентів та оприлюднити 

його на офіційному сайті НаУОА. 

4.УХВАЛИЛИ: Зарахувати студентами 2 курсу заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі диплома молодшого 

спеціаліста згідно з додатком 4, сформувати Наказ № 63-ЗВ від 2 вересня 2020 року й оприлюднити 

його на офіційному сайті НаУОА. 

Голосували: за - 18, проти - 0, утримались – 0. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО, дипломів бакалавра, 

молодшого спеціаліста, спеціаліста згідно з додатком 5. 

5. ВИСТУПИЛИ: Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка 

повідомила про зарахування студентами 2 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО, дипломів бакалавра, молодшого 

спеціаліста, спеціаліста згідно з додатком 5, які успішно склали вступні випробування та виконали 

всі умови Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька 

академія» в 2020 році. 




