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ЗМІНИ
до Правил прийому для здобуття вищої освіти
у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році

1) у пункті 5 розділу I:
в абзаці тринадцятому слова та цифри «або вступають відповідно до Порядку прийому
для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання
яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року N 697, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за N 907/29037 (далі - наказ N 697)»
виключити;
абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
«квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих
конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих)
конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому
вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі
вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та
професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року N 560, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за N 795/28925 (далі - наказ N 560) та
Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійнотехнічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій
та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21
червня 2016 року N 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року
за N 907/29037 (далі - наказ N 697);»;
2) абзац дев'ятий пункту 1 розділу V викласти у такій редакції:
«Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами
співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)
здійснюється в декілька етапів. Основний етап - не пізніше 12:00 20 серпня. Вступники, які
отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного
замовлення до 10:00 22 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на
інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним
замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця
державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня. Завершальний етап - не пізніше

12:00 22 жовтня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до
зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 жовтня. Реалізація завершального
етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії
вступників відбувається не пізніше 15:00 23 жовтня.»;
Крім цього, Розділ V доповнити інформацією щодо додаткових етапів вступу на освітні
програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а саме:
Етапи вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
031 «Релігієзнавство»
032 «Історія та археологія»
034 «Культурологія»
035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська»
052 «Політологія»
053 «Психологія»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
081 «Право»
Таблиця 5.7.
Етапи вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня
бакалавра (за умови успішно складеного ЄВІ), ОКР спеціаліста або ОС магістра (з
можливістю складання внутрішнього вступного випробування з іноземної мови в
НаУОА) за кошти фізичних та/або юридичних осіб заочною та/або денною формою
здобуття освіти
Етапи вступної кампанії

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі
результатів єдиного вступного іспиту (на основі освітнього ступеня
бакалавра) та внутрішнього іспиту з іноземної мови (на основі
освітнього ступеня магістра, ОКР спеціаліста)

Дати проведення
етапів вступної
кампанії

з 5 до 16 жовтня

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

19 вересня

Вступне випробування з іноземної мови

19 жовтня

Фахові вступні випробування
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
Виконання вимог для зарахування на навчання (подача оригіналів
документів)
Терміни зарахування вступників

20-21 жовтня
23 жовтня
26-27 жовтня
28 жовтня

Етапи вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
013 «Початкова освіта»
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
032 «Історія та археологія»
033 «Філософія»
034 «Культурологія»
035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська»
052 «Політологія»
053 «Психологія»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
081 «Право»
229 «Громадське здоров’я»
256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)»
на 1 курс заочної форми здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти або
диплома кваліфікованого робітника

Таблиця 5.8.
Етапи вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти або диплома кваліфікованого робітника за заочною формою
здобуття освіти
Етапи вступної кампанії
Прийом заяв та документів

Дати проведення етапів
вступної кампанії
21 вересня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають
на основі співбесіди, вступних іспитів

5 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають
тільки на основі результатів зовнішнього незалежного
оцінювання

20 жовтня

Строки проведення вступних іспитів

З 5 до 9 жовтня

Строки проведення співбесіди

З 5 до 9 жовтня

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди

12 жовтня

Рейтинговий список вступників

22 жовтня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних
осіб

не пізніше 30 листопада

на 1 курс (зі скороченим терміном навчання) або 2-3 курс (з нормативних терміном навчання)
заочної форми здобуття освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста
Таблиця 5.9.
Етапи вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі диплома
молодшого спеціаліста за заочною формою здобуття освіти
Етапи вступної кампанії

Дати проведення етапів
вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

21 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

20 жовтня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 21 до 23 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

26 жовтня

Строки закінчення вибору вступниками місця навчання

29 жовтня

Терміни зарахування вступників

30 жовтня

на 2 курс заочної форми здобуття освіти для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий
ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план
Таблиця 6.0.
Етапи вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра особами, які здобули раніше
такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та
виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план за заочною формою
здобуття освіти
Етапи вступної кампанії

Дати проведення етапів
вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

21 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

20 жовтня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 21 до 23 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

26 жовтня

Строки закінчення вибору вступниками місця навчання

29 жовтня

Терміни зарахування вступників

30 жовтня

3) в абзаці дванадцятому пункту 1 розділу VI слово «восьмим» замінити словом
«дев'ятим»;
4) у розділі VIII:
абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:
«6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку
прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної)
освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24
травня 2016 року N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року
за N 795/28925, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж
встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в
конкурсному відборі:»;
у пункті 7:
абзац перший викласти в такій редакції:
«7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти відповідно до Порядку прийому для
здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб,
місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року N 697,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за N 907/29037, та в разі
отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої
освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі»;
абзац третій викласти у такій редакції:
«Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів
та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо
громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або
фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах
квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві
зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на
місця державного або регіонального замовлення»).»;
5) У розділу XV додати пункт 8 у такій редакції:
«8. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах вищої освіти в обсязі
десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти відсотків (у закладах вищої освіти,
які відповідно до чинного законодавства та до дати набрання чинності Закону України «Про
вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих
територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської
областей» встановили цей обсяг у своїх Правилах прийому) максимального (загального)
обсягу державного замовлення за відкритими та закритими (фіксованими) конкурсними
пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням
максимального (загального) обсягу державного замовлення.
У разі, якщо сума квоти-1 та квоти-2 перевищує або дорівнює затвердженому
державним замовником максимальному обсягу, то державний замовник приймає рішення
щодо збільшення такого обсягу.».

