
IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) 

замовлення 

4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 

додаткове регулювання. Ліцензований обсяг визначає максимальну сумарну 

кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного 

року (з 01 січня по 31 грудня) вступити на навчання до закладу вищої освіти, 

бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти 

для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою 

програмою. 

4.2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти 

державного бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття 

освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство 

освіти і науки України, інші державні замовники визначають з окремих 

спеціальностей переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за 

якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення, 

відповідно до Переліку наказів державних замовників, якими визначаються 

предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими 

здійснюються формування та розміщення державного замовлення (додаток 3 

до Умов прийому). Прийом на навчання за кошти державного та місцевого 

бюджету (за державним та регіональним замовленням) можуть здійснювати 

заклади вищої освіти, які здобули ліцензію на освітню діяльність на певному 

рівні вищої освіти та/або за певною освітньою програмою, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 

додаткове регулювання, не пізніше ніж 31 грудня 2020 року, за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 31 травня 2021 року. 

У територіально відокремлених структурних підрозділах не проводиться 

прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) для підготовки фахівців: 

– на другому (магістерському) та наступних рівнях вищої освіти; 

– із спеціальностей, з яких у тому самому місті або в радіусі 50 кілометрів 

від нього функціонує заклад вищої освіти державної форми власності, що 

здійснює підготовку за такою самою спеціальністю. 

Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на 

спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації) та форми здобуття 

вищої освіти, за якими воно надано регіональним замовником для кожного 

закладу вищої освіти та форми здобуття освіти. 

4.3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної 

середньої освіти визначається загалом для всіх виконавців державного 

замовлення, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої 

освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти), окремо за формами здобуття освіти: 

–  за галузями знань: 

17 «Електроніка та телекомунікації»; 



20 «Аграрні науки та продовольство»; 

21 «Ветеринарна медицина»; 

23 «Соціальна робота»; 

29 «Міжнародні відносини»; 

–  за міжгалузевими групами: 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера 

обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки»; 

галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 101 «Екологія» галузі знань 

10 »Природничі науки»; 

галузь знань 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення»), спеціальність 113 «Прикладна 

математика» галузі знань 11 «Математика та статистика», спеціальність 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 

«Автоматизація та приладобудування»; 

галузі знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна 

та біоінженерія»; 

–  за підгалузевими групами: 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка»; 

предметні спеціальності 014.04 «Математика», 014.06 «Хімія», 

014.08 »Фізика», 014.09 «Інформатика», 014.10 «Трудове навчання та 

технології», 014.15 «Природничі науки» спеціальності 014 «Середня освіта» 

галузі знань 01 »Освіта/Педагогіка»; 

усі спеціалізації спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)», крім спеціалізації 015.39 «Цифрові технології»; 

спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 033 «Філософія» галузі знань 

03 «Гуманітарні науки»; 

спеціальності 032 «Історія та археологія» та 034 «Культурологія» галузі 

знань 03 «Гуманітарні науки»; 

спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька», 035.051 «Романські мови та літератури (переклад 

включно), перша – іспанська», 035.055 «Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша – французька» спеціальності 035 «Філологія» 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки»; 

спеціальності 053 «Психологія» та 054 «Соціологія» галузі знань 

05 »Соціальні та поведінкові науки»; 

спеціальності 102 «Хімія», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна 

фізика та наноматеріали» галузі знань 10 «Природничі науки»; 

спеціальності 111 «Математика» та 112 «Статистика» галузі знань 

11 «Математика та статистика»; 



спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 

153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та 

приладобудування»; 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 163 «Біомедична 

інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»; 

спеціальності 182 «Технології легкої промисловості», 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», 184 «Гірництво», 185 «Нафтогазова 

інженерія та технології», 187 «Деревообробні та меблеві технології» галузі 

знань 18 «Виробництво та технології»; 

за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) 

інших галузей знань, а також для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за 

спеціальністю 293 «Міжнародне право» (за освітньо-науковими та освітньо-

професійними програмами підготовки окремо), крім випадків, передбачених у 

пунктах 4.4 – 4.6 цього розділу, а його розподіл між конкурсними 

пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється з використанням адресного 

розміщення бюджетних місць. 

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах 

вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України 

здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців 

державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які 

знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 

року № 445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 

року за № 625/32077. 

Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів (магістрів 

ветеринарного спрямування) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра у закладах 

вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України 

здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців 

державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що 

належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 травня 2019 

року № 611, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 

року за № 559/33530. 

В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та 

регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні 

(регіональні) замовники за спеціальностями (предметними спеціальностями, 

спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими 

конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно, 

якщо інше не визначено державним (регіональним) замовником. 



4.4. Обсяг прийому за державним замовленням у закладах вищої освіти, 

які працюють на території Донецької та Луганської областей, визначає 

державний замовник для кожного закладу вищої освіти, спеціальності 

(предметної спеціальності, спеціалізації) та форми здобуття освіти, а його 

розподіл між фіксованими конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти 

здійснюють самостійно. 

Обсяг прийому за державним замовленням для здобуття вищої освіти за 

спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальностей 

011 «Освітні, педагогічні науки», 017 «Фізична культура і спорт») для осіб, які 

мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних навчальних 

закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону 

України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове 

зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним 

(регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не 

менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 

року № 417, визначає державний замовник для кожного закладу вищої освіти, 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) та форми здобуття 

освіти, а його розподіл між відкритими та фіксованими конкурсними 

пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно. 

4.5. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та 

ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, 

магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» 

в Університеті здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних 

замовників за формами здобуття вищої освіти. 

4.6. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної 

середньої освіти за спеціалізаціями 014.028 «Польська мова і література» 

предметної спеціальності 014.02 «Середня освіта. Мова та література (із 

зазначенням мови)» та спеціалізацією 016.02 «Олігофренопедагогіка», 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і спорт» галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальностями 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 

«Музичне мистецтво», визначає державний замовник для кожної форми 

здобуття вищої освіти, а його розподіл між фіксованими конкурсними 

пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно. 

4.7. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції визначає Волинський національний 

університет імені Лесі Українки у межах різниці між ліцензованим обсягом та 

загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального 

замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому 

або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої 

освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей обсяг 

може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного 



(регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових місць 

державного замовлення, переведення на вакантні місця державного 

замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може 

зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому 

документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією 

пропозицією. 

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає 

Університет у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або 

для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. 

4.8. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних 

пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний 

мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, 

обсяги квоти-1, квоти-2, квоти- 3, квоти-4, квоти для іноземців для фіксованих 

та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому 

на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті 

Волинського національного університету імені Лесі Українки та визначаються 

в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного 

(регіонального) замовника). 

4.9. Відповідно до пункту 30 Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, може надавати 

направлення на навчання за державним (регіональним) замовленням 

педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти та науково-

методичних установ за заочною або вечірньою формою здобуття освіти в 

межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та курсу (року 

навчання), крім першого, в разі відсутності на них здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб і мають право на переведення 

на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до законодавства. 
 


