
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

1Л. Предметні комісії утворюються на факультетах (інститутах) 
Волинського національного університету імені Лесі Українки (далі -  
університет) для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на 
основі раніше здобутого другого (магістерського) рівня вищої освіти (освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня доктора філософії 
РІЮ за освітньо-науковою програмою спеціальності.

1.2. Предметна комісія в роботі керується Законом України «Про вищу 
освіту», Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 
році (далі -  Умови прийому), затвердженими наказом Міністерства освіти і 
науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України від 26 листопада 2021 року №1542/37164, 
Правилами прийому до Волинського національного університету імені Лесі 
Українки в 2022 році (рішення вченої ради університету від 28 грудня 2021, 
протокол № 13) (далі -  Правила прийому), Положенням про приймальну 
комісію вищого навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства 
освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (зі 
змінами), Положенням про Приймальну комісію Волинського національного 
університету імені Лесі Українки й цим Положенням.

1.3. Наказ про затвердження складу предметних комісій погоджує ректор 
Волинського національного університету імені Лесі Українки не пізніше 01 
березня поточного року вступної кампанії.

1.4. До складу предметних комісій входять доктори наук та кандидати 
наук/доктори філософії, які здійснюють наукові дослідження за відповідною' 
спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 
програми.

При наявності кількох освітньо-наукових програм за однією спеціальністю 
предметна комісія створюється одна за спеціальністю, головою такої 
предметної комісії є проректор з навчальної роботи та рекрутації, а членами -  
гаранти всіх наявних освітньо-наукових програм.

До складу предметних комісій можуть входити також представники інших
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вищих навчальних закладів (наукових установ) (за згодою), з якими укладено 
договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного 
керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо- 
наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за 
освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і 
науковою установою.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 
особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють 
відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано 
оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

1.5. На голів предметних комісій покладається відповідальність за 
об’єктивність атестації вступників та дотримання порядку її проведення.

1.6. Голови предметних комісій, які відповідають за проведення вступних 
випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми 
вступних випробувань зі спецільності, вступних іспитів з іноземної мови, що 
проводяться Волинським національним університетом імені Лесі Українки, та 
подають на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три 
місяці до початку прийому документів.

1.7. Предметні комісії університету надають вступникам вичерпну 
інформацію з питань вступу на навчання.

1.8. Голова та члени предметних комісій несуть відповідальність, 
передбачену чинним законодавством України, за невиконання (неналежне 
виконання) покладених на них обов’язків.

1.9. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури розробляє 
гарант освітньо-наукової програми, погоджує відповідальний секретар 
приймальної комісії і затверджує голова приймальної комісії університет не 
пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті 
Університету (www.vnu.edu.ua, розділ «АСПІРАНТУРА»).

II. Організація роботи предметних комісії
2.1. Для здобуття ступеня доктора філософії РІЮ до Університету 

приймають осіб, які здобули другий (магістерський) рівень вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

2.2. До вступу допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для 
вступу документи згідно з п. 6.1 та 6.2. Правил прийому до аспірантури та 
докторантури. Приймальна комісія може відмовити вступникові в допуску до 
проходження вступних випробувань до аспірантури тільки через порушення 
термінів подання документів, визначених Правилами прийому.

2.3. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування 
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 
матеріалами, якщо це не передбачено рішенням приймальної комісії. У разі 
використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел 
інформації (у тому числі підказування) він відсторонюється від участі у 
випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого 
вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При 
перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше
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мінімальної кількості балів, визначеної приймальною комісією та Правилами 
прийому, для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст 
написаного.

Голова предметної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою 
членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені 
членами відповідних комісій за 5-ти бальною шкалою оцінювання знань.

Вступні іспити відбуваються в письмово-усній формі. Вступник до 
аспірантури має 1 академічну годину на підготовку, після цього відповідає на 
питання екзаменаційного білета членам предметної комісії.

2.4. Оцінювання відповідей на вступних іспитах відбувається за 5-бальною 
шкалою. Вступника допускають до участі в конкурсному відборі, якщо 
кількість балів з вступного випробування складає не менше 3 за 5-бальною 
шкалою.

2.5. Результати вступних іспитів оголошують вступникам у день 
складання.

Голова комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю 
балів менше, ніж визначена приймальною комісією та Правилами прийому 
кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях 
членами комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою 
відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються 
підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та 
затверджуються рішенням Приймальної комісії.

2.6. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості 
з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою 
предметної комісії у відділ аспірантури та докторантури не пізніше 17.30 год. 
того ж дня у який проводиться прийом вступного випробування.

2.7. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання 
яких було оцінено нижче, ніж визначена приймальною комісією та Правилами 
прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі та 
подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

2.8. Осіб, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час, осіб, знання яких було оцінено балами нижче 
встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також осіб, які забрали 
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускають.

2.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 
Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, що діє відповідно 
до Положення про апеляційну комісію Волинського національного 
університету імені Лесі Українки. Її склад та порядок роботи затверджує ректор * 
своїм наказом.

III. Організація і проведення конкурсу
3.1. Приймальна комісія Університету допускає до участі в конкурсному 

відборі для вступу до аспірантури вступників на основі повної вищої освіти 
(диплом магістра/спеціаліста).

3.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для



здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються результати:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради Університету 

в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 
сертифікатом тестів TOEFL, або IntemationalEnglishLanguageTestingSystem, або 
сертифікатом CambridgeEnglishLanguageAssessment (не нижче рівня В2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 
німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 
французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче 
рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного 
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

3.3. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами 
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві 
вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

3.4. Результати вступних випробувань до аспірантури чинні для вступу до 
Університету протягом 12 місяців.

3.5. Вступники, які склали вступний іспит зі спеціальності на «задовільно», 
допускаються до подальшої участі лише в конкурсі щодо підготовки аспірантів 
на умовах повного відшкодування витрат.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії Олег ДИКИЙ


