


Додаток 2 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у
Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році

(зі змінами відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол №2 від 16.09.2022 р.)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій,
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги,
нормативні терміни навчання та розрахунок конкурсного балу

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузі знань Спеціальності
Освітньо-

професійна
програма

Конкурсні
пропозиції

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни
навчання

Розрахунок
конкурсного

балу
Шифр Найменування Код Назва

Денна
форма

здобуття
освіти

Заочна
форма

здобуття
освіти

Денна
форма

здобуття
освіти

Заочна
форма

здобуття
освіти

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

08 Право 081 Право Право 80 75 5 1 р.4 м. 1 р.4 м.

0,3 × МКТ (або ЄВІ за
2019-2021рр) з іноземної
мови + 0,7 × МКТ (або

ЄФВВ за 2019-2021рр) з
права

Усього 80 75 5

Факультет романо-германських мов

03 Гуманітарні
науки

035 Філологія

62 33 29 1 р.4 м. 1 р.4 м. ФВВ1

035.041

Германські мови
та літератури

(переклад
включно), перша -

англійська

Language
Mediation and

TESOL1

Усього 62 33 29



Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту

03 Гуманітарні
науки 031 Релігієзнавство Релігієзнавство1 9 7 2 1 р.4 м. 1 р.4 м. ФВВ1

03 Гуманітарні
науки 034 Культурологія

Культурологія1 6 4 2 1 р.4 м. 1 р.4 м. ФВВ1

Культурологія:1

проєктна
діяльність

11 5 6 1 р.4 м. 1 р.4 м. ФВВ1

03 Гуманітарні
науки

035 Філологія

19 13 6 1 р.4 м. 1 р.4 м. ФВВ1

035.01 Українська мова
та література

Українська мова і
література1

05 Соціальні та
поведінкові науки 053 Психологія Психологія 52 28 24 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 19 15 4 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ

22 Охорона здоров’я 229 Громадське
здоров’я*

Громадське
здоров’я*1 24 5 19 1р.10 м. 1р.10 м. ФВВ 1

Усього 140 77 63

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки

02 Культура і
мистецтво 029

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Інформаційна
аналітика та

комунікативний
менеджмент1

14 10 4 1 р.4 м. 1 р.4 м. ФВВ1

03 Гуманітарні
науки 032 Історія та

археологія
Історія та

археологія1 20 15 5 1 р.4 м. 1 р.4 м. ФВВ1

05 Соціальні та
поведінкові науки 052 Політологія Політологія 15 10 5 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ



25

Воєнні науки,
національна

безпека, безпека
державного

кордону

256

Національна
безпека (за
окремими
сферами

забезпечення і
видами

діяльності)*

Національна
безпека (за
окремими
сферами

забезпечення і
видами

діяльності)*1

105 30 75 1 р.10 м. 1 р.10 м. ФВВ1

29 Міжнародні
відносини 291

Міжнародні
відносини,
суспільні

комунікації та
регіональні студії

Євроатлантичні
студії* 9 8 1 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ

Міжнародні
відносини 29 14 15 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ

Усього 192 87 105

Економічний факультет

05 Соціальні та
поведінкові науки 051 Економіка Економічна

кібернетика 15 15 0 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ

07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

Облік і
оподаткування 16 12 4 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ

072
Фінанси,

банківська справа
та страхування

Фінанси та
бізнес-аналітика 22 15 7 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ

073 Менеджмент*

HR-менеджмент* 15 14 1 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ

Менеджмент
продажів та
логістика*

20 15 5 1 р.4 м. 1 р.4 м. 0,5 × МТНК + 0,5 × ФВВ

Усього 88 71 17

Усього по університету 562 343 219

*      неакредитовані спеціальності/освітньо-професійні програми;
1 – для конкурсного відбору осіб на місця лише за кошти фізичних або юридичних осіб для заочної форми здобуття вищої освіти можуть використовуватись
результати тільки розгляду мотиваційних листів, які вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра за такими освітньо-професійними програмами:



«Language Mediation and TESOL», «Релігієзнавство», «Культурологія», «Культурологія: проєктна діяльність», «Українська мова і література», «Громадське
здоров’я», «Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент», «Історія та археологія», «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та
видами діяльності)»;
МКТ - магістерський комплексний тест;
ЄВІ – єдиний вступний іспит;
ЄФВВ - єдине фахове вступне випробування;
МТНК -  магістерський тест навчальної компетентності;
ФВВ – фахове вступне випробування.



Розділ V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання доповнити наступним текстом:

Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та
заочною формою на основі повної загальної середньої освіти, на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для осіб, які
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його
не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план
відображено в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4
Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та

заочною формою на основі повної загальної середньої освіти, на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та
для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти

або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план

Етапи вступної кампанії Денна форма
здобуття освіти

Денна та заочна
(дистанційна)

форми здобуття
освіти

Початок прийому заяв та документів 20 вересня 20 вересня

Закінчення прийому заяв та документів о 18:00
29 вересня

о 18:00
06 жовтня

Формування рейтингових списків вступників,
надання рекомендацій до зарахування та
оприлюднення списку рекомендованих

29 вересня 07 жовтня

Вступники, які отримали рекомендації, мають
виконати вимоги до зарахування

до 15:00
30 вересня

до 15:00
08 жовтня

Зарахування вступників не пізніше
30 вересня

не пізніше
08 жовтня

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується
додатковий прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та
розрахунок конкурсного балу на основі оцінок з предметів національного
мультипредметного тесту наведено в додатку 1 та в додатку 3.



Додаток 1 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у
Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році

(зі змінами відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол №1 від 25.08.2022 р.)
(зі змінами відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол №2 від 16.09.2022 р.)

Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій,
за якими оголошується додатковий прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання

та розрахунок конкурсного балу на основі оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузі знань Спеціальність
Освітньо-

професійна
програма

Кон-
курсні
пропо-
зиції

Ліцензовані
обсяги

Нормативні
терміни навчання Розрахунок конкурсного балу3

(регіональний коефіцієнт для
Рівненської області – 1)

Шиф
р

Наймену-
вання Код Назва

Денна
форма

здобуття
освіти

Заочна
форма

здобуття
освіти

Денна
форма

здобуття
освіти

Заочна
форма

здобуття
освіти

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
08 Право 081 Право Право 7 4 3 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 0,35хУМ + 0,25хМ + 0,4хІУ

Усього 7 4 3
Факультет романо-германських мов

03 Гуманітарні
науки

035 Філологія

10 10 0 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 0,4хУМ + 0,3хМ + 0,3хІУ
035.041

Германські
мови та

літератури
(переклад
включно),

перша -
англійська

Англійська та
друга іноземна

(німецька/
французька)

мови.
Література.
Переклад

Усього 10 10 0
Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту

01 Освіта/
Педагогіка 013 Початкова

освіта1,2

Початкова освіта
з поглибленим

вивченням
англійської

мови1, 4

6 6 0 3 р. 10 м. 3 р.10 м.
(0,35хУМ + 0,4хМ + 0,25хІУ +

+ ОУ) х ГК4

03 Гуманітарні
науки

033 Філософія

Практична
філософія.

Консалтинг та
коучинг4

11 5 6 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 0,35хУМ + 0,25хМ + 0,4хІУ4



034 Культурологія Культурологія4 0 0 0 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 0,25хУМ + 0,25хМ + 0,5хІУ4

035 Філологія

5 5 0 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 0,5хУМ + 0,25хМ + 0,25хІУ4
035.01

Українська
мова та

література

Українська мова
та література4

05
Соціальні та
поведінкові

науки
053 Психологія Психологія 12 7 5 3 р. 10 м. 3 р. 10 м. 0,35хУМ + 0,4хМ + 0,25хІУ

06 Журналістика 061 Журналістика
Журналістика 12 7 5 3 р. 10 м. 3 р.10 м.

0,45хУМ + 0,3хМ + 0,25хІУ
Реклама та PR 12 7 5 3 р. 10 м. 3 р.10 м.

22 Охорона
здоров’я 229 Громадське

здоров’я
Громадське

здоров’я 10 10 0 3 р. 10 м. - 0,35хУМ + 0,4хМ + 0,25хІУ

Усього 68 47 21
Економічний факультет

05
Соціальні та
поведінкові

науки
051 Економіка Економічна

кібернетика 5 5 0 3 р. 10 м. - 0,35хУМ + 0,4хМ + 0,25хІУ

07 Управління та
адмініструван

ня

071 Облік і
оподаткування

Облік і
оподаткування 10 10 0 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 0,35хУМ + 0,4хМ + 0,25хІУ

072

Фінанси,
банківська
справа та

страхування

Фінанси та
бізнес-аналітика 10 10 0 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 0,35хУМ + 0,4хМ + 0,25хІУ

075 Маркетинг1 DATA-маркетинг
та аналітика1 10 10 0 3 р. 10 м. - 0,35хУМ + 0,4хМ + 0,25хІУ

12 Інформаційні
технології 122 Комп’ютерні

науки
Комп’ютерні

науки 5 5 0 3 р. 10 м. 3 р. 10 м. 0,3хУМ + 0,5хМ + 0,2хІУ

Усього 40 40 0
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки

02 Культура і
мистецтво 029

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Інформаційна,
бібліотечна та

архівна справа4
13 9 4 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 0,35хУМ + 0,25хМ + 0,4хІУ4

03 Гуманітарні
науки 032 Історія та

археологія
Історія та

археологія4 10 10 0 3 р. 10 м. 3 р.10 м. 0,25хУМ + 0,25хМ + 0,5хІУ4



05
Соціальні та
поведінкові

науки
052 Політологія Політологія 8 8 0 3 р. 10 м. 3 р. 10 м. 0,35хУМ + 0,4хМ + 0,25хІУ

25

Воєнні науки,
національна

безпека,
безпека

державного
кордону

256

Національна
безпека

(за окремими
сферами

забезпечення
та видами
діяльності)

Національна
безпека

(за окремими
сферами

забезпечення та
видами

діяльності)

40 20 20 3 р. 10 м. 3 р.10 м.
Вступ лише на контрактну

форму здобуття вищої освіти на
основі мотиваційного листа

29 Міжнародні
відносини 291

Міжнародні
відносини,
суспільні

комунікації та
регіональні

студії

Міжнародні
регіональні

студії1
9 9 0 3 р. 10 м. - 0,4хУМ + 0,3хМ + 0,3хІУ

Міжнародні
відносини 6 6 0 3 р. 10 м. - 0,4хУМ + 0,3хМ + 0,3хІУ

Усього 86 62 24
Усього по університету 211 163 48

1 – неакредитовані спеціальності/освітньо-професійні програми.
2 – спеціальність особливої підтримки.
3 – результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за
бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного
мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.
4 – для конкурсного відбору осіб на місця лише за кошти фізичних або юридичних осіб можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних
листів, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за такими освітньо-професійними
програмами: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Історія та археологія», «Культурологія», «Початкова освіта з поглибленим вивченням
англійської мови», «Практична філософія. Консалтинг та коучинг», «Українська мова та література».

УМ – оцінка з української мови.
М – оцінка з математики.
ІУ – оцінка з історії України.
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів. Якщо конкурсний бал
вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
ГК – галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200,
він встановлюється таким, що дорівнює 200.



Додаток 3 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у
Національному університеті «Острозька академія» в 2022 році

(зі змінами відповідно до рішення вченої ради НаУОА, протокол №2 від 16.09.2022 р.)

Перелік спеціальностей, освітньо-професійних програм та розрахунок конкурсного балу
для додаткового прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра та
осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний

навчальний план для здобуття освітнього ступеня бакалавр

НОРМАТИВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Спеціальність Освітньо- професійна програма

Розрахунок конкурсного балу для осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра,
освітній ступінь молодшого бакалавра2

Курс Термін
навчання

Кількість місць за кошти
фізичних та/або

юридичних осіб в розрізі
форм здобуття

Освіти

Денна Заочна

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

081 Право Право3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х
2 2 р. 10 м. 0 10

3 1 р. 10 м. 0 2

Факультет романо-германських мов

035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури

(переклад включно), перша –
англійська

Англійська та друга іноземна
(німецька/французька) мови.

Література. Переклад3
0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х

2 2 р. 10 м. 0 5

Германські мови та літератури
(переклад включно),
перша – англійська3

3 1 р. 10 м. 0 5

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту

013 Початкова освіта
Початкова освіта з поглибленим
вивченням англійської мови1,3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х

2 2 р. 10 м. 5 0

3 1 р. 10 м. 2 0

033 Філософія
Практична філософія.

Консалтинг та коучинг1,3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х 2 2 р. 10 м. 0 0

034 Культурологія Культурологія3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х 2 2 р. 10 м. 0 0



035 Філологія
035.01 Українська мова та література Українська мова та література3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х

2 2 р. 10 м. 0 0

3 1 р. 10 м. 0 0

053 Психологія Психологія3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х 2 2 р. 10 м. 0 5

061 Журналістика Журналістика3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х 2 2 р. 10 м. 0 0

229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х 2 2 р. 10 м. 5 0

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки

029 Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х

2 2 р. 10 м. 0 0

3 1 р. 10 м. 0 0

032 Історія та археологія Історія та археологія3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х 2 2 р. 10 м. 0 0

052 Політологія Політологія3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х 2 2 р. 10 м. 0 0

256 Національна безпека (за  окремими
сферами забезпечення та видами

діяльності)

Національна безпека
(за окремими сферами

забезпечення та видами
діяльності)3

0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х 2 2 р. 10 м. 0 10

Економічний факультет

051 Економіка Економічна кібернетика3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х
2 2 р. 10 м. 0 0

3 1 р. 10 м. 0 0

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х
2 2 р. 10 м. 1 0

3 1 р. 10 м. 0 0

072 Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси,
банківська справа та

страхування3
0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х

2 2 р. 10 м. 2 0

3 1 р. 10 м. 0 0

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки3 0,5 х УМ + 0,5 х М або ІУ або ІМ або Б або Г або Ф або Х
2 2 р. 10 м. 1 0

3 1 р. 10 м. 0 0

Усього по університету
16 37

53



1 – неакредитовані програми.
2 – результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за
бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного
мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.
3 – для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план конкурсний бал може розраховуватись на основі фахового вступного випробування. Якщо відсутній конкурс на конкурсну
пропозицію, то рекомендація до зарахування відбувається на основі розгляду мотиваційного листа.

УМ – оцінка з української мови;
М – оцінка з математики;
ІУ – оцінка з історії України;
ІМ – іноземна мова;
Б – біологія;
Г – географія;
Ф – фізика;
Х – хімія.


