І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Провадження освітньої діяльності у Волинському національному
університеті імені Лесі Українки (далі − Університет) здійснюється відповідно
до ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти рішення MAK від
20.04.1993 протокол № 3/2, рішення колегіїМіносвіти України від 26.04.1993
№ 11/2, переоформлених в установленому законодавством порядку (наказ
MOH України від 19.03.2021 № 33-л та наказ MOH України від 30.03.2021 №
37-л).
Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі
Українки в 2022 році (далі – Правила прийому) розроблені приймальною
комісією університету (далі – приймальна комісія) та затверджені вченою
радою Волинського національного університету імені Лесі Українки
відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в
2022 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти
і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164.
1.2. Волинський національний університет імені Лесі Українки оголошує
прийом для здобуття вищої освіти на підставі ліцензії на провадження
освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України та затверджених
вченою радою Правил прийому.
1.3. Прийом до Волинського національного університету імені Лесі
Українки здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами
фінансування.
1.4. Організацію прийому вступників до Волинського національного
університету імені Лесі Українки здійснює приймальна комісія, склад якої
затверджується наказом ректора університету, який є її головою. Приймальна
комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Волинського
національного університету імені Лесі Українки, затвердженим вченою радою
університету відповідно до Положення про приймальну комісію вищого
навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про
приймальну комісію Волинського національного університету імені Лесі
Українки оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету.
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки
забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому,
цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної
комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректором Волинського
національного університету імені Лесі Українки та/або виконання процедур
вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішує приймальна
комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на

офіційному веб-сайті Волинського національного університету імені Лесі
Українки не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
1.5. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:
– адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику
рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти
державного або місцевого бюджету (за державним або
регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала;
– відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для
якої кількість місць для навчання за державним замовленням
визначається під час адресного розміщення бюджетних місць у
межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом
державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості
сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;
– вступне випробування – оцінювання підготовленості
вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі
зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди
з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого
заліку, фахового вступного випробування, єдиного вступного
іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації
дослідницьких пропозицій чи досягнень;
– вступний іспит – форма вступного випробування, яка
передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з
конкурсного предмета, результати якого зараховуються до
конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник
допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних
випробувань;
– вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі
в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;
– єдине фахове вступне випробування – форма вступного
випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка
передбачає використання організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
– єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з
іноземної (англійської, або німецької, або французької, або
іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка
передбачає використання організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
– кваліфікаційний мінімум державного замовлення –
мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на
відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення
бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для

спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким
надається особлива підтримка);
– квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних
місць, яка використовується для прийому вступників з числа:
– іноземців, які прибувають на навчання відповідно до
міжнародних договорів України;
– закордонних
українців,
статус
яких
засвідчено
посвідченням закордонного українця і які не проживають постійно
в Україні;
– квота-1 – визначена частина максимального обсягу
бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або
загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних
пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників
на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на
вступ на основі вступних іспитів (крім осіб, які мають право на
квоту-2), та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа,
– квота-2 – визначена частина максимального обсягу
бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або
загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних
пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана
для прийому вступників на основі повної загальної середньої
освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів
відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової
передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій
території окремих районів Донецької та Луганської областей,
території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021
року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі – наказ № 271);
– квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка
може бути використана державним або комунальним закладом
вищої освіти для прийому на навчання на основі повної загальної
середньої освіти осіб, які здобули її в закладах освіти на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
– квота-4 – визначена частина максимального обсягу
бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або
загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних
пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників
на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на
першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої)
медичної, мистецької та педагогічної освіти, відповідно до абзацу
четвертого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу

освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування
до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та
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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня
2020 року № 454) (далі – Порядок 417);
– конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти
(відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти,
структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в
іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої
освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний
рівень вищої освіти, освітню програму (освітні програми), форму
здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, творчих
заліків та творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого
освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня).
Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні
пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку
конкурсну пропозицію. У разі, якщо конкурсна пропозиція поєднує
декілька освітніх програм тощо, у Правилах прийому зазначаються
порядок розподілу
здобувачів вищої освіти між освітніми
програмами та строки обрання їх здобувачами (для молодшого
бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та
ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої
освіти не раніше завершення першого року навчання, в інших
випадках –не раніше трьох місяців після початку навчання);
– конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника,
яка розраховується за результатами вступних випробувань та
іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно
до цих Умов прийому та Правил прийому;
– конкурсний відбір – процедура відбору вступників на
конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (у разі їх
використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої
освіти (на конкурсній основі);
– конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна),
рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час
проведення конкурсного відбору на навчання до закладу вищої
освіти;
– максимальний обсяг державного замовлення – максимальна
кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може
бути рекомендована для зарахування на місця державного
замовлення;

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція,
на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);
– право на зарахування за квотами – право вступника щодо
зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1,
квотою-2, квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців, що
реалізується відповідно до Умов прийому;
– право на першочергове зарахування для здобуття вищої
освіти за медичними, мистецькими та педагогічними
спеціальностями – право вступника, передбачене законом щодо
зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти
державного або місцевого бюджету (за державним або
регіональним замовленням) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226
«Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія,
ерготерапія», у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за
спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне
мистецтво», у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за
спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта»,
014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)»,
016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і спорт» в разі
укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у
сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується
відповідно до Порядку 417 та Умов прийому;
– презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень –
форма вступного випробування, що може бути передбачена під час
вступу для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка
полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення
вступника;
– пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв
черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі
адресного розміщення бюджетних місць; заклад вищої освіти в
Правилах прийому може передбачати встановлення локальних
пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього
ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;
– рейтинговий список вступників – список вступників за
черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію,
який формується відповідно до Умов прийому та Правил прийому;
– співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає
оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок
вступника з конкурсного(их) предмета(ів)) і вмотивованості
вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення
щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

– творчий залік – форма вступного випробування, яка
передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних
здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну
конкурсну пропозицію у випадках, передбачених Умовами
прийому на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, на основі
повної загальної середньої освіти. Правилами прийому до закладу
вищої освіти на певну конкурсну пропозицію творчий залік може
бути виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань;
– творчий конкурс – форма вступного випробування для
вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає перевірку
та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника
(зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для
здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з
урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15
жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378).
Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною
Умовами прийому та Правилами прийому;
– технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою
особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під
час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), що
підтверджується актом про допущену технічну помилку;
– фахове вступне випробування – форма вступного
випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що
здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої
освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої
програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше
компетентностей;
– фіксована конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із
заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти
державного або місцевого бюджету (за державним або
регіональним замовленням);
– широка конкурсна пропозиція – сукупність відкритих
конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію
державними закладами вищої освіти сукупного обсягу
(суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на місця
навчання за кошти державного бюджету (за державним
замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та
форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може
входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції.

Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про
зайнятість населення».
Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі
України «Про закордонних українців».
Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу
освіту».
1.6. Волинський національний університет імені Лесі Українки оголошує
прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями,
спеціальностями, освітніми програмами, формами здобуття освіти відповідно
до ліцензії в межах ліцензованого обсягу та затверджених вченою радою
Університету цих Правил прийому, а також Правил прийому до
Відокремленого структурного підрозділу «Фахового коледжу технологій,
бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі
Українки» в 2022 році.
1.7. Правила прийому до Волинського національного університету імені
Лесі Українки в 2022 році розробляються відповідно до законодавства
України, затверджуються вченою радою закладу університету, розміщуються
на вебсайті Волинського національного університету імені Лесі Українки та
вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2021 року. Правила прийому діють
протягом календарного року.
Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджує вчена рада
Волинського національного університету імені Лесі Українки як додаток до
цих Правил прийому (див. додаток). Затверджені Правила прийому до
аспірантури та докторантури діють протягом календарного року.
1.8. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі
прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або
мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими
мовами.
Назви освітніх програм самостійно визначаються Волинським
національним університетом імені Лесі Українки, вони можуть збігатись з
назвами спеціальностей та спеціалізацій. Назви освітніх програм подаються
державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання в
них мов національних меншин та іноземних мов.
1.9. До 15 січня 2022 року Волинський національний університет імені
Лесі Українки, що претендує на отримання місць за державним (регіональним)
замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного
або
ветеринарного
спрямувань),
магістра
за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06
«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28
«Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»,
вносить до ЄДЕБО пропозиції щодо максимальних обсягів державного
замовлення. Відкриті конкурсні пропозиції створюються на підставі
відповідних погоджених максимальних обсягів та вносяться до ЄДЕБО не
пізніше 28 лютого 2022 року.

Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для
здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у
період з 24 червня 2022 року до 15 серпня 2022 року не здійснюється.
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть (за потреби) створюватися:
‒ для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи
здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план;
‒ для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;
‒ для вступу на старші курси з нормативним строком навчання;
‒ для вступу через освітні центри «Крим ‒ Україна» та «Донбас ‒
Україна»;
‒ для вступу за додатковим набором (після 15 серпня).
1.10. Максимальний обсяг державного замовлення Волинського
національного університету імені Лесі Українки на основі повної загальної
середньої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей) 035
«Філологія», предметними спеціальностями спеціальності 014 «Середня
освіта» (за предметними спеціальностями) та за спеціальностями галузей
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика»,
07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та
адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» на основі здобутого ступеня
бакалавра визначається закладом вищої освіти і не може перевищувати суми
скорегованих максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних
пропозицій у межах спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) в
2021 році. Якщо державне замовлення в 2021 році становило не більше ніж 4
місця або не надавалося взагалі, або сума скорегованих максимальних обсягів
становить менше ніж 5 місць, то максимальний обсяг державного замовлення
встановлюється 5 місць. Якщо кількість зарахованих здобувачів вищої освіти
за попередній рік за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за винятком тих,
хто не приступив до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку),
які мали конкурсний бал, що перевищував прохідний бал широкого конкурсу,
становила не менше 6 осіб у закладі вищої освіти, який у попередньому році
не здійснював набір за державним замовленням, то максимальний обсяг може
бути встановлений за поданням закладу вищої освіти в обсязі не більше цієї
кількості.
Скорегований максимальний обсяг державного замовлення конкурсної
пропозиції визначається як (з округленням до цілого числа):
120 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021
року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному
обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим
прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною
спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу
становить не менше ніж 20 балів, або на одне місце більше, якщо
максимальний обсяг державного замовлення в 2021 році становив менше ніж
5 місць (крім розташованих у місті Києві закладів вищої освіти, відокремлених

структурних підрозділів закладів вищої освіти та структурних підрозділів
закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж
місцезнаходження закладу вищої освіти);
110 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021
року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному
обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим
прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною
спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу
становить не менше ніж 10 балів, або на одне місце більше, якщо
максимальний обсяг державного замовлення в 2021 році становив менше ніж
10 місць;
105 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021
року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному
обсязі станом на перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо
максимальний обсяг державного замовлення в 2021 році становив менше ніж
20 місць;
90 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021
року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше
половини цього обсягу станом на перший день їх оголошення;
50 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021
року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше
двадцяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;
30 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021
року, якщо впродовж 2020-2021 років на нього не було надано жодної
рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;
жодного місця (конкурсна пропозиція не реєструється), якщо впродовж
2019-2021 років на неї не було надано жодної рекомендації до зарахування
станом на перший день їх оголошення;
100 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021
року в інших випадках, а також в усіх випадках для предметних
спеціальностей 014.04 «Середня освіта (математика)», 014.08 «Середня освіта
(фізика)».
У разі суперобсягу широкого конкурсу понад 100 осіб не припускається
збільшення скорегованих максимальних обсягів, які перевищують 25 %
суперобсягу.
Волинський національний університет імені Лесі Українки може
самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення між
спеціалізаціями спеціальностей 035 «Філологія» в межах спеціальності, між
спеціальностями в межах галузі знань, з будь-яких спеціальностей на користь
спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка, повідомляючи про це письмово державного замовника.
Не допускається перерозподіл максимальних обсягів із заочної на денну
форму здобуття освіти, а також зі спеціальностей (спеціалізацій, предметних
спеціальностей), з яких відкриті конкурсні пропозиції в попередньому році не

створювались. В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів
державного замовлення може проводитися з дозволу державного замовника.
Волинський національний університет імені Лесі Українки може
самостійно утворювати в межах кожної спеціальності (спеціалізації
спеціальностей) 035 «Філологія», предметної спеціальності 014 «Середня
освіта (за предметними спеціальностями)») та форми здобуття освіти відкриті
конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення
між ними.
Якщо конкурсна пропозиція поєднує кілька освітніх програм тощо, в цих
Правилах прийому зазначаються порядок розподілу студентів між ними та
строки обрання здобувачами для бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти не
раніше завершення першого року навчання, в інших випадках не раніше трьох
місяців після початку навчання. Не допускається поєднання в одній
конкурсній пропозиції акредитованої та неакредитованої освітніх програм, а
також поєднання освітніх програм за спеціальностями, здобуття ступеня
освіти за якими необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено
додаткове регулювання.
У разі, якщо конкурсна пропозиція поєднує кілька освітніх програм тощо,
то порядок розподілу студентів між ними передбачає:
−
при вступі на спеціальності з терміном навчання 3 роки 10
місяців освітнього ступеня бакалавра, в межах яких передбачено
декілька освітніх програм, студенти після завершення першого року
навчання, за умови виконання у повному обсязі навчального плану,
відповідно до поданої ними заяви, можуть бути переведені на обрану
освітню програму;
−
при вступі на спеціальності з терміном навчання 1 рік 4
місяців освітнього ступеня магістра, у межах яких передбачено
декілька освітніх програм, студенти після завершення першого року
навчання, за умови виконання у повному обсязі навчального плану,
відповідно до поданої ними заяви, можуть бути переведені на обрану
освітню програму;
−
при вступі на спеціальності з іншим терміном навчання
освітнього ступеня бакалавра, магістра, у межах яких передбачено
декілька освітніх програм, студенти після завершення першого року
навчання, за умови виконання у повному обсязі навчального плану,
відповідно до поданої ними заяви, можуть бути переведені на обрану
освітню програму.
Кваліфікаційний мінімум державного замовлення може визначатися
університетом для відкритих конкурсних пропозицій із спеціальностей, які
входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої
конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається рівним одному місцю.
Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення
оголошуються та вносяться до ЄДЕБО в тижневий строк після погодження з

державним замовником. Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні
пропозиції допускається після підтвердження державним замовником
встановлення суперобсягу державного замовлення в межах відповідних
широких конкурсів. Прийом заяв та документів на фіксовані конкурсні
пропозиції допускається після підтвердження державним замовником
встановлення загального обсягу державного замовлення на відповідні
спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності) закладу вищої освіти
(для відокремлених структурних підрозділів – після підтвердження закладом
вищої освіти).
1.11. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті
та фіксовані конкурсні пропозиції визначається в цих Правилах прийому в
межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за
формами здобуття освіти та максимальним (загальним) обсягом державного
або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням
фактичного виконання державного замовлення.
1.12. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається
в цих Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його
поділу за формами здобуття освіти.
1.13. Квота-1 встановлюється в цих Правилах прийому в межах десяти
відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у закладах вищої
освіти (структурних підрозділах закладів вищої освіти), які функціонують на
території Донецької та Луганської областей, і переміщених закладах вищої
освіти) максимального (загального) обсягу державного або регіонального
замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями і
оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу
державного замовлення.
1.14. Квота-2 встановлюється в цих Правилах прийому у закладах вищої
освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти
відсотків (у закладах вищої освіти (структурних підрозділах закладів вищої
освіти), які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і
переміщених закладах вищої освіти) максимального (загального) обсягу
державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними
пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з
оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.
Кількість конкурсних пропозицій на основі повної загальної середньої
освіти не може перевищувати 50 % від максимального (загального) обсягу
державного замовлення.
Обсяг квоти-1 та квоти-2 для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і
мистецтво», для яких передбачено складання творчого конкурсу,
розраховується в межах спеціальності.
1.15. Квота-3 встановлюється в цих Правилах прийому за погодженням з
регіональним замовником для фіксованих конкурсних пропозицій у межах
п’ятдесяти відсотків загального обсягу регіонального замовлення, доведеного
університету.

1.16. Строки навчання на конкурсних пропозиціях для здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (крім небюджетних)
попередньо погоджуються з державним (регіональним) замовником.
1.17. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки
наявні можливості для навчання осіб з особливими освітніми потребами (у
тому числі шляхом дистанційного навчання з відповідним матеріальнотехнічним, організаційно-методичним та дидактичним забезпеченням).
Навчальні корпуси університету облаштовані з урахуванням можливостей для
навчання осіб з особливими освітніми потребами.
1.18. Для вступників на навчання до Волинського національного
університету імені Лесі Українки, які потребують поселення у гуртожиток під
час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.
Гуртожитки Волинського національного університету імені Лесі
Українки відповідають встановленим чинним законодавством вимогам щодо
їх розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації.
Порядок, умови та гарантії поселення вступників і студентів до
гуртожитків визначаються Положенням про користування гуртожитками
університету, затвердженим наказом ректора Університету від 23.06.2020
року.

