
ІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

2.1. Для здобуття вищої освіти до Волинського 

національного університету імені Лесі Українки приймаються: 

–  особи, які здобули повну загальну середню освіту або 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній 

ступінь молодшого бакалавра, – для здобуття ступеня бакалавра, а 

також магістра фармацевтичного та ветеринарного спрямування;  

–  особи, які здобули повну загальну середню освіту або 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній 

ступінь молодшого бакалавра з відповідної спеціальності 

медичного спрямування, – для здобуття ступеня магістра 

медичного спрямування; 

–  особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття 

ступеня магістра; 

–  особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня 

доктора філософії. 

Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного спрямувань, за 

якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі 

повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра наведено у додатку до 

Умов прийому.  

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» 

приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 

«Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 

6.030202 «Міжнародне право». 

Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями галузі знань 

22 «Охорона здоров’я», для яких запроваджено додаткове регулювання 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», для яких запроваджено додаткове регулювання. 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 

приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують 

у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування 

здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в 

тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, 



аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. 

Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання. 

2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь 

молодшого бакалавра, Волинський національний університет імені Лесі 

Українки може визнати, перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг 

яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного, ветеринарного спрямувань) (за відсутності стандарту – не 

більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) 

курс(и) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття 

ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або 

старші курси (зокрема зі скороченим терміном навчання). 

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з 

академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої 

освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією 

самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або 

в іншому закладі вищої освіти.  

2.3. Прийом на навчання до Волинського національного університету 

імені Лесі Українки проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями, 

предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266 та на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) програми, які 

відповідають Вимогам до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, 

затверджених наказом МОН від 01 лютого 2021 року № 128 «Про 

затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм», 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 року за № 

454/36076. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 

самостійно формує Волинський національний університет імені Лесі Українки 

та вносить до ЄДЕБО у визначені Умовами прийому та цими Правилами 

прийому строки. 

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень 

державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.  

2.4. Особливості прийому на навчання до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки осіб, місцем проживання яких є тимчасово 

окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської 



областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися 

з неї після 01 січня 2022 року, визначаються наказом № 271. 

2.5. Особливості прийому на навчання до Волинського національного 

університету імені Лесі Українки за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України 

з питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління 

та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

29 липня 2009 року № 789. 
 


