Додаток 15 до Правил прийому для здобуття вищої освіти у
Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році
(зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням вченої ради
НаУОА від 27.08.2020 року, протокол №1, затвердженими
наказом ректора № 88 від 31.08.2020 року)

Правила
прийому та зарахування для здобуття вищої освіти в Національному
університеті «Острозька академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території України (АР Крим)
І. Загальні положення
1.1. Ці Правила прийому та зарахування для здобуття вищої освіти в Національному
університеті «Острозька академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
України (далі – Правила прийому) сформовані відповідно до наказу № 560 Міністерства
освіти і науки України України «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
України» від 24.05.2016р., зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016р.
за № 795/28925 зі змінами та доповненнями та визначають особливі умови прийому на
навчання до НаУОА осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР
Крим).
1.2. Ці Правила прийому визначають особливі умови прийому для здобуття вищої
освіти таких категорій осіб (далі - заявників):
•
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України
та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття
базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних
одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;
•
іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб,
яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на
законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України, які після 20
лютого 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти в навчальному закладі
на тимчасово окупованій території України, та переселилися з цієї території у рік вступу.
1.3. Заявники мають право на прийом до НаУОА для здобуття, на конкурсних
засадах та в межах встановлених квот, вищої освіти (освітнього ступеня бакалавра) за кошти
державного бюджету на підставі документа державного зразка про завершення повної
загальної середньої освіти. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово
окупованій території України, не визнаються.
ІІ. Прийом для здобуття вищої освіти (освітнього ступеня «Бакалавр») на базі повної
загальної середньої освіти
2.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти до НаУОА згідно Правил прийому для здобуття вищої освіти
в Національному університеті водного господарства та природокористування в 2020 році (далі
Правила) та цих Правил прийому.
2.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання на місця,
що фінансуються за кошти державного бюджету, заявник вступає у межах квот,
затвердженими МОН України для Університету, на конкурсних засадах.
2.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

•
документ, що засвідчує особу (свідоцтво про народження; паспорт). У разі
відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на
тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на
підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
•
за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього
Заявник пред’являє довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про
успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою
для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
•
приписне свідоцтво ( військовий квиток);
•
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних екзаменів/ЗНО на основі повної загальної середньої освіти,
зарахування за співбесідою, зарахування за квотами;
•
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які
закінчили навчальний заклад в рік вступу).
2.4. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає:
- копію свідоцтва про народження, або паспорта;
- копію довідки уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації із вказаним середнім
балом атестата / сертифікатів ЗНО;
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами
зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у терміни,
визначені для прийому документів.
Оригінал довідки уповноваженого загальноосвітнього закладу про успішне
проходження державного підсумкового оцінювання, при участі в конкурсі на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету, вступник подає лише один раз при виборі
навчання за відповідною спеціальністю (виконання вимог до зарахування).
2.5. Особливості подання документів Заявником: документи подаються особисто в
паперовій формі.

III. Терміни приймання заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору
та зарахування на навчання.
3.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться
у такі терміни: за кошти державного бюджету приймаються в два етапи - до 12:00 години 19
серпня (до 12:00 години 19 жовтня), вступні іспити проводяться до 19 серпня (до 21 жовтня),
рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 серпня (не
пізніше 12:00 години 22 жовтня), а зарахування проводиться не пізніше 10:00 години 22
серпня (не пізніше 15:00 години 23 жовтня).
VI. Організування і проведення конкурсу
4.1. Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на підставі довідки з державної
підсумкової атестації (виданою уповноваженою загальноосвітньою школою), визначається
як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту та державної
підсумкової атестації з історії України і української мови та літератури і вступного іспиту з
однієї дисципліни з урахуванням вагових коефіцієнтів відповідно до цих Правил прийому.
Середній бал документу про повну загальну середню освіту обчислюється як середнє
арифметичне результатів двох державних підсумкових атестацій з української мови, історії
України.

4.2. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця
державного замовлення відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до
конкурсного бала Заявника.
4.3. Заявники, не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах. Конкурсний бал розраховується відповідно до Правил прийому.
Оригінал документу державного взірця про здобуту повну загальну середню освіту
обов’язково має бути поданий до приймальної комісії Університету впродовж трьох місяців
після початку навчання. У разі неподання цього документу у встановлений строк Заявник
відраховується з Університету.

Додаток 15.1
ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів) та державних підсумкових атестацій (ДПА) для вступу на ОС
бакалавр в НаУОА за спрощеною процедурою
Спеціальність
Код Назва

081

013

029

052

053

229

256

Освітньопрофесійна
програма

Перелік конкурсних
предметів

Вага
предметів

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
Право
Право
1. Українська мова та
0,3
література (ДПА)
2. Історія України
0,4
(ДПА)
3. Математика (Іспит)
0,2
Факультет політико-інформаційного менеджменту
Початкова освіта з 1. Українська мова та
0,4
поглибленим
література (ДПА)
Початкова освіта
вивченням
2.Математика (ДПА)
0,3
англійської мови 3. Історія України
0,2
(Іспит)
Інформаційна,
Інформаційна,
1. Українська мова та
0,4
бібліотечна
та бібліотечна
та література (ДПА)
архівна справа
архівна справа
2. Історія України
0,3
(ДПА)
3. Математика (Іспит)
0,2
1. Українська мова та
0,3
література (ДПА)
Політологія
Політологія
2. Історія України
0,4
(ДПА)
3. Математика (Іспит)
0,2
1. Українська мова та
0,4
література (ДПА)
Психологія
Психологія
2. Математика (ДПА)
0,3
3. Біологія (Іспит)
0,2
1. Українська мова та
0,4
література (ДПА)
Громадське
Громадське
здоров’я
здоров’я
2. Біологія (ДПА)
0,3
3. Математика (Іспит)
0,2
Національна
Національна
1. Українська мова та
0,4
безпека (за
безпека (за
література (ДПА)
окремими сферами окремими сферами 2. Іноземна мова (ДПА)
0,2
забезпечення та забезпечення та
видами
видами
3. Історія України
0,3
діяльності)
діяльності)
(Іспит)

Вага
середн
ього
балу
докум
ента про
ПЗСО

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Факультет романо-германських мов
Філологія

035.
041

051

071

072

122

033

034

035

035.

035
Германські мови
та літератури
(переклад

Германські мови
та літератури
(переклад

1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Іноземна мова (ДПА)

включно), перша включно), перша
3. Історія України (Іспит)
- англійська
–англійська
Економічний факультет
1. Українська
мова та
Економіка
Економічна
література (ДПА)
кібернетика
2. Математика (ДПА)
3. Іноземна мова (Іспит)
1. Українська
мова та
Облік і
Облік і
література (ДПА)
оподаткування
оподаткування
2. Математика (ДПА)
3. Іноземна мова (Іспит)
1. Українська
Фінанси,
Фінанси,
мова та
банківська
банківська
література (ДПА)
справа та
справа та
2. Математика (ДПА)
страхування
страхування
3. Іноземна мова (Іспит)
1. Українська
мова та
Комп’ютерні
Комп’ютерні
література (ДПА)
науки
науки
2. Математика (ДПА)
3. Іноземна мова (Іспит)
Гуманітарний факультет
1. Українська
мова та
Філософія
література (ДПА)
2. Історія України (ДПА)
Філософія
3. Математика (Іспит)
1. Українська
Практична
мова та
філософія.
література (ДПА)
Консалтинг та
2. Історія України (ДПА)
коучинг
3. Іноземна мова (Іспит)
1. Українська
мова та
Культурологія
Культурологія
література (ДПА)
2. Історія України (ДПА)
3. Іноземна мова (Іспит)
Філологія
1. Українська
Українська мова мова та
література (ДПА)
та література
2. Іноземна мова (ДПА)
Українська мова
3. Історія України

0,3
0,1
0,4

0,2

0,3
0,1
0,4
0,2
0,3
0,1
0,3
0,3
0,3
0,1
0,3
0,3
0,3
0,1
0,4
0,2
0,3
0,1
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2

0,1

0,4
0,1
0,3
0,2
0,5
0,2
0,2

0,1

01

та література

061 Журналістика

032

Історія та
археологія

Міжнародні
відносини,
291
суспільні
комунікації та

(Іспит)
1. Українська
мова та
Літературна
література (ДПА)
творчість
2. Іноземна мова (ДПА)
3. Історія України
(Іспит)
1. Українська
мова та
Журналістика
література (ДПА)
2. Історія України (ДПА)
3. Іноземна мова (Іспит)
Факультет міжнародних відносин
1. Українська
мова та
Історія та
література (ДПА)
археологія
2. Історія України (ДПА)
3. Іноземна мова (Іспит)
1. Українська
мова та
Країнознавство
література (ДПА)
2. Іноземна мова (ДПА)
3.Історія України (Іспит)

0,5
0,2
0,2

0,1

0,5
0,2
0,2

0,1

0,2
0,5
0,2

0,1

0,3
0,1
0,2
0,4

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі - 100

