


Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Національному університеті «Острозька академія» в 2021 році (зі змінами та 

доповненнями) для вступників першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти заочної форми, які здійснюватимуть вступ 

під час третього етапу Вступної кампанії 2021 з 28 жовтня. 

Розділ V доповнити інформацією щодо додаткового етапу вступу на 

освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти заочної форми за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  

Вступ на 1 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюється 

на спеціальності (табл. 5.8): 

Таблиця 5.8 

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та 

конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання та 

нормативні терміни навчання 

 
Спеціальність Освітньо-професійна 

програма 

Конкурсна 

пропозиція 

Нормативний 

термін навчання Код Назва 

Нормативний термін навчання 

013 Початкова освіта Початкова освіта з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

20 3 р. 10 м. 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

20 3 р. 10 м. 

032 Історія та археологія Історія та археологія 20 3 р. 10 м. 

033 Філософія Практична філософія. 

Консалтинг та коучинг 

10 3 р. 10 м. 

034 Культурологія Культурологія 15 3 р. 10 м. 

035 Філологія. 035.041 

Германські мови та 

літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

Англійська та друга 

іноземна 

(німецька/французька) 

мови. Література. 

Переклад 

20 3 р. 10 м. 

051 Економіка Економічна кібернетика 20 3 р. 10 м. 

052 Політологія Політологія 15 3 р. 10 м. 

053 Психологія Психологія 15 3 р. 10 м. 

061 Журналістика Журналістика 9 3 р. 10 м. 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік і оподаткування 20 3 р. 10 м. 

072  Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

20 3 р. 10 м. 

081 Право Право 40 3 р. 10 м. 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 20 3 р. 10 м. 

256 Національна безпека 

(за окремими 

сферами 

забезпечення і 

видами діяльності) 

Національна безпека (за 

окремими сферами 

забезпечення і видами 

діяльності) 

55 3 р. 10 м. 

Всього 319  
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Продовження табл.5.8 

Скорочений термін навчання 

072  Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

15 1 р. 10 м. 

081 Право Право 10 1 р. 10 м. 

229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я 5 1 р. 10 м. 

Всього 30  

 

Вступ на старші курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

здійснюється на спеціальності (табл. 5.9): 

Таблиця 5.9 

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та 

конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання та 

нормативні терміни навчання 

 
Спеціальність Освітньо-професійна 

програма 

Конкурсна 

пропозиція 

Нормативний 

термін навчання Код Назва 

013 Початкова освіта Початкова освіта з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови 

19 2 р. 10 м. 

10 1 р. 10 м. 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

18 2 р. 10 м. 

18 1 р. 10 м. 

032 Історія та археологія Історія та археологія 15 2 р. 10 м. 

033 Філософія Філософія 20 2 р. 10 м. 

034 Культурологія Культурологія 15 2 р. 10 м. 

035 Філологія. 035.041 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

23 2 р. 10 м. 

20 1 р. 10 м. 

Філологія. 

035.01 Українська 

мова та література 

Українська мова та 

література 

10 2 р. 10 м. 

052 Політологія Політологія 15 2 р. 10 м. 

053 Психологія Психологія 14 2 р. 10 м. 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік і оподаткування 10 2 р. 10 м. 

072  Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

30 2 р. 10 м. 

081 Право Право 35 2 р. 10 м. 

256 Національна безпека 

(за окремими 

сферами 

забезпечення і 

видами діяльності) 

Національна безпека 

(за окремими сферами 

забезпечення і видами 

діяльності) 

8 2 р. 10 м. 

5 1 р. 10 м. 

Всього 285  

 

 



Етапи вступу на навчання на 1 (з нормативним, скороченим терміном 

навчання) та старші курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної 

форми для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб (табл. 5.10): 

Таблиця 5.10 

Етапи вступу на навчання на 1 (з нормативним, скороченим терміном 

навчання) та старші курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

заочної форми для здобуття освітнього ступеня бакалавра  

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

 
на основі повної загальної середньої освіти, дипломів: кваліфікованого робітника, 

молодшого спеціаліста/ молодшого бакалавра, бакалавра/спеціаліста/магістра, або за умови  

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю не менше одного року та виконання у 

повному обсязі індивідуального навчального плану  

 

Етапи додаткової Вступної кампанії 2021 

 

Дати проведення  

Прийом заяв і документів  з 28 жовтня до 21 

листопада 

Проведення вступних випробувань з конкурсних предметів та 

фахових вступних випробувань зі спеціальності 

22-24 листопада 

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у розрізі курсів 

навчання, спеціальностей, освітньо-професійних програм 

25 листопада 

Виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (подача оригіналів документів) 

26 листопада 

Зарахування вступників студентами 1 та старших курсів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти НаУОА у розрізі спеціальностей 

та освітньо-професійних програм заочної форми здобуття вищої 

освіти (оприлюднення наказу про зарахування та додатків до нього) 

27 листопада 

 

Вступ на 1 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється 

на спеціальності (табл. 5.11). Крім цього, перерозподілено 10 місць 

ліцензованого обсягу другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми 

з освітньо-професійної програми «Країнознавство» спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» на освітньо-

професійну програму «Міжнародні відносини». 

Таблиця 5.11 

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та 

конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання та 

нормативні терміни навчання 

 
Спеціальність Освітньо-професійна 

програма 

Конкурсна 

пропозиція 

Нормативний 

термін навчання Код Назва 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

5 1 р. 4 м. 

031 Релігієзнавство Релігієзнавство 8 1 р. 4 м. 

032 Історія та археологія Історія та археологія 13 1 р. 4 м. 

 



Продовження табл.5.11 

034 Культурологія Культурологія 15 1 р. 4 м. 

035 Філологія. 035.041 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

16 1 р. 4 м. 

Філологія. 

035.01 Українська 

мова та література 

Українська мова та 

література 

10 1 р. 4 м. 

052 Політологія Політологія 9 1 р. 4 м. 

053 Психологія Психологія 3 1 р. 4 м. 

061 Журналістика Журналістика 10 1 р. 4 м. 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік і оподаткування 8 1 р. 4 м. 

072  Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

15 1 р. 4 м. 

229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я 10 1 р. 10 м. 

256 Національна безпека 

(за окремими 

сферами забезпечення 

і видами діяльності) 

Національна безпека 

(за окремими сферами 

забезпечення і видами 

діяльності) 

14 1 р. 4 м. 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини 10 1 р. 4 м. 

Всього 146  

 

Етапи вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на 

основі освітнього ступеня бакалавра (за умови успішно складеного ЄВІ), 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра (з 

можливістю складання внутрішнього вступного випробування з іноземної 

(англійської) мови в НаУОА або за умови успішно складеного ЄВІ) за заочною 

формою здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб (табл. 

5.12). 

Таблиця 5.12 

Етапи вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на 

основі освітнього ступеня бакалавра (за умови успішно складеного ЄВІ), 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня 

магістра (з можливістю складання внутрішнього вступного випробування з 

іноземної (англійської) мови в НаУОА або за умови успішно складеного ЄВІ) 

за заочною формою здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 
 

Етапи додаткової Вступної кампанії 2021 Дати проведення  

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту (на основі освітнього ступеня 

бакалавра) та внутрішнього вступного випробування з іноземної 

(англійської) мови в НаУОА або за умови успішно складеного ЄВІ (на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього 

ступеня магістра)  

 

 

28 жовтня до 21 

листопада 



Продовження табл.5.12 

Проведення внутрішнього вступного випробування з іноземної 

(англійської) мови в НаУОА 

22 листопада 

Фахові вступні випробування зі спеціальності для вступників, які 

вступають на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за основною або іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) i вже склали успішно ЄВІ або 

внутрішнє вступне випробування з іноземної (англійської) мови в 

НаУОА 

 

 

23 листопада 

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 

другого (магістерського) рівня вищої освіти у розрізі спеціальностей, 

освітньо-професійних програм 

24 листопада 

Виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (подача оригіналів документів) 

25 листопада 

Зарахування вступників студентами 1 курсу другого (магістерського) 

рівня вищої освіти НаУОА у розрізі спеціальностей та освітньо-

професійних програм денної та заочної форм здобуття вищої освіти 

(оприлюднення наказу про зарахування та додатків до нього) 

26 листопада 

 

 


