
XV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

15.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 

омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники 

засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 

інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у 

приймальній комісії. 

Акредитація журналістів при Волинському національному університеті імені 

Лесі Українки проводиться з метою сприяння роботі журналістів в університеті, 

допомоги журналістам засобів масової інформації (далі – ЗМІ) у виконанні ними 

своїх професійних обов’язків, забезпечення прав громадян на отримання 

достовірної, всебічної, повної та оперативної інформації про діяльність 

приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі 

Українки.  

Право на акредитацію мають зареєстровані відповідно до чинного 

законодавства України засоби масової інформації незалежно від форми власності 

та складу засновників, а також зарубіжні ЗМІ, акредитовані при Міністерстві 

закордонних справ України. 

Заявка на акредитацію подається до приймальної комісії Волинського 

національного університету імені Лесі Українки не пізніше як за 5 робочих днів 

до початку прийому документів на бланку редакції ЗМІ за підписом керівника 

засобу масової інформації, завіреним печаткою. 

Порядок допуску журналістів у приміщення Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, їх доступу до інформації та документів 

визначається чинним законодавством України з урахуванням загального режиму 

та графіка роботи приймальної комісії університету. 

15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою 

приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісії зобов’язана створити 

належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а 

також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що 

надаються членам приймальної комісії. 

15.3. Волинський національний університет імені Лесі Українки створює 

умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої 

діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму 

підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований 

обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною 

пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та 

ступенем, зокрема про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, 

оприлюднюються на веб-сайті Волинського національного університету імені 

Лесі Українки не пізніше робочого дня, наступного після дня 

затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. 



15.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 

дня, що передує дню засідання, в особливих випадках ‒ не пізніше ніж за три 

години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного 

засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Волинського національного  

університету імені Лесі Українки. 

15.5. Волинський національний університет імені Лесі Українки, до яких 

було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для 

підтвердження спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі або 

спеціальних умов на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів, повинні протягом одного місяця з дати 

зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні заклади 

охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити закладів вищої 

освіти та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО. 

15.6. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 

зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі 

або на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного або 

місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), про участь в 

учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування є підставою 

для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

15.7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями 

(напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища 

та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та 

зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на 

підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: 

https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до 

договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним 

адміністратором ЄДЕБО). 

15.8. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується у 

розділі «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/  не менше 

двох разів протягом періоду прийому заяв та документів. 
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