Додаток до Правил прийому до
Волинського національного університету
імені Лесі Українки у 2021 році
Порядок прийому та зарахування на навчання до Волинського національного
університету імені Лесі Українки осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території України (Автономна Республіка Крим)
І.
Загальні положення
1.1. Цей Порядок прийому та зарахування на навчання до Волинського
національного університету імені Лесі Українки осіб, які проживають на тимчасово
окупованій території України (далі - Правила) сформовані відповідно до наказу № 560
МОН України «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійнотехнічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України» від
24.05.2016 р., зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за №
795/28925 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. № 105 «Про
затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 р. за № 249/30117 – змін
та доповнень згідно наказу МОН № 238 від 07.03.02018 р. та Умов прийому до вищих
навчальних закладів України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 15 жовтня 2020 року №1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 09 грудня 2020 року за №1225/35508, визначає особливі умови прийому на
навчання до Університету осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
України (АР Крим).
Освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо
здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної
середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка
подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.
Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто.
1.2. Цей Порядок визначаює особливі умови прийому для здобуття вищої освіти
таких категорій осіб (далі - заявників):
- громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України
та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про
здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративнотериторіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання:
- іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб,
яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на
законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України, які після
20 лютого 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти в
навчальному закладі на тимчасово окупованій території України, та переселилися з цієї
території після 1 січня у рік вступу.
1.3. Заявники мають право на:
- проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
- отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню
освіту;
- прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої або фахової передвищої

освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних
випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором
Заявника);
Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій
території України, не визнаються.
Заявники для отримання документів про повну загальну середню освіту,
необхідних для здобуття вищої та передвищої освіти, проходять державну підсумкову
атестацію за екстернатною формою в уповноваженому закладі загальної середньої
освіти.
Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової
атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного
робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню
освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його
відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну
загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).
1.4. Освітній центр «Крим-Україна» у Волинському національному університету
імені Лесі Українки:
- забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника;
- сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації
Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів
державного зразка про повну загальну середню освіту;
- організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення
вступного
- випробування до Університету та (в разі проходження конкурсного відбору)
надання рекомендації для вступу;
- сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання,
державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до
гуртожитку Університету;
- сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.
Центр працює з 09 червня до 23 жовтня (включно) поточного року.
ІІ. Прийом для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти на базі повної
загальної середньої освіти.
2.1. Заявник мас право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до закладів фахової
передвищої освіти, які знаходяться в структурі Університету згідно Правил прийому до
університету та цих Правил.
2.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання на
місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, заявник вступає у межах квоти2 затвердженої МОН України для Університету, на конкурсних засадах.
2.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- документ, що засвідчує особу (свідоцтво про народження: паспорт). У разі

відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання
на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання
здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті
4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а саме
військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із
записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності
на рухоме або нерухоме майно, довідку з місця навчання, документи про встановлення
опіки чи піклування, медичні документи, тощо;
- за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього
Заявник пред'являє довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про
успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є
підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання;
- приписне свідоцтво (військовий квиток);
- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних екзаменів/ЗНО на основі повної загальної середньої освіти,
зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (розділ VIII Правил).
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які
закінчили навчальний заклад в рік вступу).
2.4. До заяви, поданої в паперовій формі. Заявник додає:
- копію свідоцтва про народження, або паспорта;
- копію довідки уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про
успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації із вказаним
середнім балом атестата / сертифікатів ЗНО;
- за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018,
2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову,
заявник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська,
німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством,
у терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, встановлених у
Правилах прийому, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування
вступників до зарахування.
Оригінал довідки уповноваженого загальноосвітнього закладу про успішне
проходження державного підсумкового оцінювання, при участі в конкурсі на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету, вступник подає лише один раз при виборі
навчання за відповідною спеціальністю (виконання вимог до зарахування).
Терміни приймання заяв і документів, вступних випробувань, конкурсною
відбору та зарахування на навчання.
3.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводиться у такі терміни:
III.

Прийом заяв та документів

Початок прийому

14 липня

Закінчення прийому

20 липня

Проведення державної підсумкової атестації

16-17 липня

Проведення вступного іспиту
Оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до
зарахування на місця державного замовлення
Виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного

18 липня

замовлення
Зарахування вступників на місця державного замовлення

до 12:00 20 липня
до 10:00 23 липня
до 15:00 23 липня

Центр працює з 09 червня до 23 жовтня (включно) поточного року.
VI. Організація і проведення конкурсу.
4.1. Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на підставі довідки з державної
підсумкової атестації (виданою уповноваженою загальноосвітньою школою),
визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту та
державної підсумкової атестації з історії України і української мови та літератури і
вступного іспиту з однієї дисципліни з врахуванням вагових коефіцієнтів відповідно до
Переліку профільних предметів та додатку Правил прийому до Волинського
національного університету імені Лесі Українки у 2021 році. Середній бал документу про
повну загальну середню освіту обчислюється як середнє арифметичне результатів двох
державних підсумкових атестацій з української мови і літератури та історії України.
4.2. Вагові коефіцієнти для спеціальностей, на які передбачений творчий конкурс,
встановлюються відповідно Правил прийому у 2021 році.
Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на основі сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання визначається п. 7. розділу VII Правил прийому до Волинського
національного університету імені Лесі Українки у 2021 році.
4.3. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця
державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом
відповідно до конкурсного база Заявника. Квоти оприлюднюються одночасно з
оголошенням обсягу державного замовлення.
4.4. Заявники, не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах. Конкурсний баз розраховується відповідно до Правил прийому і
відповідних коефіцієнтів.
4.5. Оригінал документу державного взірця про здобуту повну загальну середню
освіту обов'язково має бути поданий до приймальної комісії Університету впродовж
трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цього документу у встановлений
строк Заявник відраховується з Університету.

