
ПРОТОКОЛ №4 

засідання Приймальної комісії 

Національного університету «Острозька академія» 

 

 

 

                                                                                  від 19 квітня 2019 року 

                                                               Присутні: 16 

                                                            Відсутні: 2 

 

 

Порядок денний: 

1. Зміни до Правил прийому на навчання до Національного університету «Острозька 

академія». 

2. Якість надання додаткових освітніх послуг слухачам підготовчих курсів 

Національного університету «Острозька академія» до вступу на навчання до закладів вищої освіти. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Правил прийому на навчання до Національного 

університету «Острозька академія». 

1. ВИСТУПИЛИ: Пастушок Г.С., заступник відповідального секретаря Приймальної комісії 

НаУОА, повідомила, про необхідність внесення змін до Правил прийому на навчання до НаУОА в 

2019 році, схвалених Вченою радою НаУОА (Протокол № 6 від 31 січня 2019 року), затверджених 

наказом ректора НаУОА № 5 від 01 лютого 2019 року, а саме: 

1.1. Внести зміни до Правил прийому НаУОА (додатки 1,3,4), а саме: небюджетні конкурсні 

пропозиції та перелік конкурсних предметів для спеціальності 013 «Початкова освіта», освітньо-

професійна програма «Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови» згідно наказу 

МОН від 20.03.2019 № 190-л.  

 

Перший (бакалаврський) рівень освіти 

Галузі знань Спеціальність 

Освітньо-

професійна 

програма 

Конкурсні 

пропозиції 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Шифр Найменування Код Назва 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

01 Освіта/Педагогіка 013 
Початкова 

освіта 

Початкова освіта з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

50 30 20 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 

 

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  (на денну та заочну форми здобуття освіти) 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 

Перелік конкурсних 

предметів 

Вага 

предмета 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

01 Освіта/Педагогіка 
013 Початкова 

освіта 

Початкова освіта з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови 

1. Українська мова та 

література  
0,4 

2.Математика 0,3 

3. Історія України або 

біологія 
0,2 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі  - 100 

Вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 0,1 

 



Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних 

конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб» 

(на денну та заочну форми здобуття освіти) 

 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 
Перелік конкурсних предметів 

Вага 

предмета 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

01 Освіта/Педагогіка 
013 Початкова 

освіта 

Початкова освіта з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови 

1. Українська мова та 

література 
0,4 

2. Історія України 0,3 

3. Географія або іноземна 

мова 
0,2 

1. Українська мова та 

література  
0,4 

2. Іноземна мова 0,3 

3. Історія України або 

біологія 
0,2 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі  - 100 

 

Вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 0,1 

Вступник може претендувати на участь у конкурсі виключно  

за кошти фізичних та /або юридичних осіб 

 

1.2. Внести зміни до Правил прийому НаУОА конкурсні пропозиції на навчання для 

вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою 

спеціальністю скороченого терміну навчання денної та заочної форми здобуття освіти для 

небюджетних конкурсних пропозицій: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - фахове 

вступне випробування з основи економіки; 229 «Громадське здоров’я» - фахове вступне 

випробування з біології, 081 «Право» - фахове вступне випробування з основ права.  

1.3. У додаток 2 внести зміни щодо терміну навчання за всіма освітніми програмами другого 

(магістерського) рівня за заочною формою здобуття освіти з 1 року 7 місяців та 1 рік та 4 місяці. 

1.4. Внести зміни до Правил прийому НаУОА в додадку 4 освітньо-професійні програми для 

небюджетних конкурсних пропозицій перший (бакалаврський) рівень освіти. 

 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 

Перелік конкурсних 

предметів 

Вага 

предмета 

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія 

Психологія 

креативності та 

інновацій 

1. Українська мова та 

література 
0,4 

2. Історія України 0,3 

3. Іноземна мова або 

Математика 
0,2 

Гуманітарний факультет 

03 Гуманітарні 

науки 

035 Філологія 

035.01 Українська 

мова та література 

Літературна творчість 

1. Українська мова та 

література 
0,5 

2. Історія України 0,2 

3. Біологія або математика  0,2 

 

 

 




