
                

 

 

 

 

 
 



Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування 

освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» №443 від 21.04.2016 р. 

внести зміни до Правил прийому до Національного університету «Острозька 

академія» в 2016 році.  

 

Внести зміни до додатку 13 Правил прийому до аспірантури Національного 

університету «Острозька академія» у 2016 році.  

 

1. У пункті 1.2. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується 

прийом на навчання в аспірантурі внести такі зміни: 

 
Галузь знань Спеціальність  Ліцензійний обсяг 

шифр назва код назва 

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 5 осіб 

03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство 5 осіб 

03 Гуманітарні науки 031 Філософія 5 осіб 

03 Гуманітані науки 031 Філологія 5 осіб 

05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія 5 осіб 

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 5 осіб 

07  Управління та адміністрування 073 Менеджмент 5 осіб 

08 Право  081 Право 5 осіб 

 

2. У розділі ІV пункт 4.1 строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання очна (денна, вечірня) форма навчання викласти в такій 

редакції: 

 
Етапи вступної кампанії 

Початок прийому заяв та документів 01 серпня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та документів  31 серпня 2016 року 

Строки проведення вищим навчальним закладом 

вступних випробувань  
  02-08 вересня  2016 року 

Термін оприлюднення рейтингових списків не пізніше 09 вересня 2016 року 

Зарахування вступників   

за державним замовленням не пізніше 12 

вересня 2016 року;  

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 

31жовтня  2016 року. 

 

Прийом заяв та документів на навчання на вакантні місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб, може бути продовжений за рішенням 

Приймальної комісії.  

 

 



3. Пункт 4.2. викласти в такій редакції: 

«Вступники до приймальної комісії подають такі документи: 

- заява вступника (у заяві вказують спеціальність, мову та форму навчання;  

- копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності 

(кваліфікації) та додаток.  

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений  печаткою  тієї  установи,  в  якій  

вступник  до  аспірантури навчається або працює; 

-список опублікованих наукових праць. Вступники, які не мають опублікованих 

наукових праць, подають науковий реферат (обсягом 24 сторінки) з обраної ними 

наукової спеціальності; 

- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- копію трудової книжки (за наявності); 

- копію паспорта; 

- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності); 

- рекомендацію Вченої ради (випускої кафедри) вищого навчального (за наявності); 

- характеристику-рекомендацію; 

- сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).» 

 

4. Розділ ІV доповнити пунктом 4.6. у такій редакції: 

«4.6. Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань 

нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі 

успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття вченою радою 

відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) рішення про визнання 

його диплома.» 

 

5. Розділ V пункт 5.1. викласти у такій редакції: 

«5.1 Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити: 

- зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка 

відповідає обраної ним наукової спеціальності); 

- з однієї з іноземних мов на вибір (англійська, німецька, французька) в обсязі, який 

відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.» 

 

6. Розділ VІ пункт 6.3. у такій редакції: 

«6.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття доктора філософії, 

конкурсний бал  обчислюється за формулою: 

КБ = ВІС*0,4  +ВІМ*0,4 +СБД*0,2+ДБ, де:  

КБ – конкурсний бал; 

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності; 

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної;  

СБД – середній бал додатку до диплому; 

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.» 
 

Розглянуто та схвалено на засіданні Приймальної комісії НаУОА 

(Протокол  № 4  від  25.04.2016 р.) 


