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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 формами навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти, 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 
5.6. 

 
Таблиця 5.6 

 Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 
денною та заочною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти, 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 вищої 
освіти 

Заочна 
(дистанційна) 

форма здобуття 
вищої освіти 

Початок прийому заяв та документів  7 листопада 7 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів  
о 18:00   

20 листопада 
о 18:00   

20 листопада 

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

23 листопада 23 листопада 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 
виконати вимоги до зарахування  

до 18:00 
24 листопада 

до 18:00 
24 листопада 

Зарахування вступників  25 листопада 25 листопада 

 
Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується 

додатковий прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та 
розрахунок конкурсного балу наведено в додатках 1 та 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.). 

 
 
Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня магістра за денною 

та заочною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі здобутого 
раніше ступеня вищої освіти відображено в таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 
Етапи додаткового набору для здобуття освітнього ступеня магістра за денною 

та заочною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
здобутого раніше ступеня вищої освіти 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна 
(дистанційна) 

форма здобуття 
освіти 

Початок прийому заяв та документів  7 листопада 7 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів  
о 18:00   

20 листопада 
о 18:00   

20 листопада 

Індивідуальна усна співбесіда  21 листопада  21 листопада 

Фахове вступне випробування 22 листопада 22 листопада 

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

23 листопада 23 листопада 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 
виконати вимоги до зарахування  

до 18:00 
24 листопада 

до 18:00 
24 листопада 

Зарахування вступників  25 листопада 25 листопада 

 
Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується 

додатковий прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та 
розрахунок конкурсного балу наведено в додатку 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 №3 від 
29.09.2022 р.). 


