
5.7.2 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності 

081 «Право»: 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма здобуття 

освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Початок реєстрації 

вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови   

11 травня 2021 р. 

Закінчення реєстрації 

вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови  

18 год. 00 хв. 03 червня 2021 р.  

Початок реєстрації 

електронних кабінетів 

вступників, завантаження 

необхідних документів  

01 липня 2021 р. 

Початок прийому заяв та 

документів  

(для осіб, які вступають 

на основі результатів 

єдиного вступного іспиту та 

фахового вступного 

випробування) 

15 липня 2021 р.  

Закінчення прийому заяв 

та документів  

(для осіб, які вступають 

на основі результатів 

єдиного вступного іспиту та 

фахового вступного 

випробування) 

о 18.00 23 липня 2021 р. 

Початок прийому заяв та 

документів  

(для осіб, які вступають 

на основі вступних іспитів)  

22 червня 2021 р. 

Закінчення прийому заяв 

та документів  

(для осіб, які вступають 

на основі вступних іспитів) 

25 червня 2021 р. 

Проведення основної 

сесії єдиного вступного 

іспиту  

 

30 червня 2021 р.  



Додаткова сесія єдиного 

вступного іспиту 

проводиться в строки, встановлені 

Українським центром оцінювання якості 

освіти 

Спеціально організована 

сесія єдиного вступного 

іспиту 

проводиться за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб, у терміни, 

встановлені Міністерством освіти і науки 

України 

Проведення вступних 

іспитів з іноземної мови у 

Волинським національному 

університеті  імені Лесі 

Українки 

у випадках, визначених  

Умовами прийому 

30 червня 2021 р. 

(проводяться за графіком основної сесії 

єдиного вступного іспиту) 

Проведення основної 

сесії єдиного фахового 

вступного випробування  

02 липня 2021 р. 

Додаткова сесія єдиного 

фахового вступного 

випробування  

проводиться у строки, встановлені 

Українським центром оцінювання якості 

освіти 

Формування рейтингових 

списків вступників, надання 

рекомендацій для 

зарахування за державним 

замовленням   

не пізніше ніж 02 серпня 2021 р. 

Строки виконання 

вступниками, які отримали 

рекомендації, вимог до 

зарахування на місця 

державного замовлення 

до 18 год. 00 хв. 07 серпня 2021 р.  

Строки зарахування 

вступників за державним 

замовленням  

12 серпня 2021 р. 

Строки надання 

рекомендацій до 

зарахування та 

оприлюднення списку 

рекомендованих для 

вступників, які вступають 

на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не раніше  

12 серпня 2021 р. 

Строки виконання 

вступниками, які отримали 

рекомендації, вимог до 

до 18 год. 00 хв. 14 вересня 2021 р. 



зарахування на місця, які 

фінансуються за кошти 

фізичних та/або юридичних 

осіб 

Строки зарахування 

вступників за рахунок 

цільових пільгових 

державних кредитів, за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не пізніше 15 вересня 2021 р. 

 

Переведення на вакантні 

місця державного, 

регіонального замовлення 

та на місця за рахунок 

цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які 

зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб  

не пізніше ніж 19 серпня 2021 р. 

 

5.8. Особами, які вступають на основі вступних іспитів, для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями на основі 

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись 

довідка про завершення навчання.  

Відповідні вступні іспити у Волинському національному університеті 

імені Лесі Українки у випадках, визначених Умовами прийому, цими 

Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного 

іспиту та єдиного фахового вступного випробування за матеріалами 

(завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості 

освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для 

проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів не раніше дня, що передує 

дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту. 

5.9. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та 

проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення 

вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 

446/33417. 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються 

відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу 



на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного 

випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються 

відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня 

бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 

«Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування 

(Право) укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного фахового 

вступного випробування - тесту з восьми базових правничих дисциплін. 

5.10. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти бакалавра цими Правилами прийому 

встановлюються  додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 

межах з 15 вересня по 30 листопада. При цьому використовуються результати 

єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту 

(включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), 

отримані в порядку, передбаченому Умовами прийму та цими Правилами 

прийому, або результати фахового вступного випробування та/або вступного 

іспиту з іноземної мови, складених у закладі вищої освіти у передбачених 

Умовами прийму та цими Правилами прийому випадках. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за усіма формами 

здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста додатковий строк прийому заяв та 

документів для вступу на навчання (перша додаткова сесія) розпочинається о 

9 год. 00 хв. 20 вересня 2021 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 21 вересня 

2021 року. Фахові вступні випробування проводяться Волинським 

національним університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв. 22 вересня 

2021 року; надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб − не пізніше 12 год. 00 хв. 23 вересня 2021 року; строки 

особистого виконання вступниками вимог для зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 18 год. 00 хв. 23 вересня 2021 

року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

− не пізніше 24 вересня 2021 року. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за усіма формами 

здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста додатковий строк прийому заяв та 

документів для вступу на навчання (друга додаткова сесія) розпочинається о 9 

год. 00 хв. 15 листопада 2021 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 16 листопада 

2021 року. Фахові вступні випробування проводяться Волинським 

національним університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв. 17 листопада 

2021 року; надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 



та/або юридичних осіб − не пізніше 12 год. 00 хв. 18 листопада 2021 року; 

строки особистого виконання вступниками вимог для зарахування на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 18 год. 00 хв. 18 листопада 

2021 року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб − не пізніше 19 листопада 2021 року. 

5.11. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлено в 

пунктах 1‒6 розділу V Умов прийому, зазначені строки визначаються цими 

Правилами прийому. При цьому зарахування на навчання за державним 

замовленням закінчується не пізніше ніж 15 вересня, крім випадків, 

передбачених розділами XIII, XIV Умов прийому, цими Правилами прийому. 

Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше 

ніж 30 листопада. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників 

закінчується 30 вересня. 

5.12. Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних та юридичних осіб цими 

Правилами прийому встановлюються  додаткові строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у два етапи (у 

тому числі до дати закінчення прийому документів) за умови зарахування таких 

вступників до 30 листопада 2021 року: 

- додатковий строк прийому заяв та документів для вступу на навчання за 

усіма формами здобуття освіти за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) (перша додаткова сесія) розпочинається о 9 год. 00 хв. 20 вересня 

2021 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 21 вересня 2021 року. Фахові вступні 

випробування проводяться Волинським національним університетом імені Лесі 

Українки до 18 год. 00 хв. 22 вересня 2021 року; надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 12 

год. 00 хв. 23 вересня 2021 року; строки особистого виконання вступниками 

вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб − не 

пізніше 18 год. 00 хв. 23 вересня 2021 року; строки зарахування вступників за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 24 вересня 2021 року. 

- додатковий строк прийому заяв та документів для вступу на навчання за 

усіма формами здобуття освіти за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) (друга додаткова сесія) розпочинається о 9 год. 00 хв. 15 

листопада 2021 року та закінчується о 18 год. 00 хв. 23 листопада 2021 року. 

Фахові вступні випробування проводяться Волинським національним 

університетом імені Лесі Українки до 18 год. 00 хв. 24 листопада 2021 року; 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб − не пізніше 12 год. 00 хв. 25 листопада 2021 року; 

строки особистого виконання вступниками вимог для зарахування на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 18 год. 00 хв. 25 листопада 



2021 року; строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб − не пізніше 26 листопада 2021 року. 

При цьому використовуються результати єдиного фахового вступного 

випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально 

організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, 

передбаченому Умовами прийому та цими Правилами прийому, або результати 

фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, 

складених у закладі вищої освіти у передбачених Умовами прийому та цими 

Правилами прийому випадках. 

 

5.13. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної 

пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах 

ліцензованих обсягів розробляється університетом та надається за всіма 

заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому 

документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в 

межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та 

за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення 

заяви). 


