Додаток 15
ПОРЯДОК
організації та проведення творчих конкурсів для вступників
для здобуття ступеня бакалавра у 2022 році
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації, організації та проведення творчих конкурсів для
вступників для здобуття ступеня бакалавра під час вступу до Волинського національного
університету імені Лесі Українки у 2022 році.
Творчі конкурси передбачають перевірку й оцінювання творчих та/або фізичних здібностей
вступника, необхідних для здобуття освіти за спеціальністю (предметною спеціальністю),
включеною 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04
листопада 2015 року за № 351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 13 жовтня
2017 року № 1378).
Творчий конкурс є формою вступного випробування для вступу для здобуття ступеня
молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає очну
або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку в межах одного дня та оцінювання, не
пізніше наступного дня, творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема здобутої раніше
спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальностями, що зазначені у
Додатку 4 до Порядку та Правил прийому.
За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з
кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень вступника
(«незадовільно»).
1.2. Перелік творчих конкурсів за спеціальностями Волинського національного університету
імені Лесі Українки
Шифр
Галузь знань
Код і назва спеціальності
Творчий конкурс
галузі
01
Освіта/Педагогіка
017 Фізична культура і Загальна фізична підготовка
спорт
02
Культура і мистецтво 023
Образотворче Образотворче
мистецтво,
мистецтво,
декоративне декоративне мистецтво, реставрація
мистецтво, реставрація
024 Хореографія
Хореографія
025 Музичне мистецтво
Музичне мистецтво
1.3. Творчі конкурси проводяться за програмами, що розробляються окремо для кожної
спеціальності (предметної спеціалізації), затверджуються головою приймальної комісії й
оприлюднюються на офіційному вебсайті університету (www.vstup.vnu.edu.ua). У програмах творчих
конкурсів зазначаються:
− структура випробування (сесії проведення творчого конкурсу);
− завдання, що будуть включені до кожної із сесій творчого конкурсу;
− критерії оцінювання творчого конкурсу;
− загальні та спеціальні вимоги до здібностей і компетентностей вступників, які беруть участь
у творчому конкурсі;
− структура оцінки та порядок оцінювання результатів творчого конкурсу.
Програми творчих конкурсів розробляються державною мовою.
1.4. Завдання для творчих конкурсів розробляються відповідно до програм творчих конкурсів.
1.5. До проходження творчих конкурсів вступники допускаються в разі подання заяви (в
електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією університету)
і документів для участі у творчому конкурсі.

II. Особливості реєстрації, організації та проведення творчих конкурсів
2.1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти творчі конкурси проводяться в
строки, визначені Порядком та п. 5.2 розд. V Правил прийому до Волинського національного
університету імені Лесі Українки в 2022 році.
2.2. Реєстрація (прийом заяв і документів) для участі у творчому конкурсі на місця державного
та регіонального замовлення за денною формою здобуття освіти у Волинському національному
університеті імені Лесі Українки починається 24 червня 2022 року й завершується 18 липня 2022 року
о 18:00 годині (згідно з графіком роботи приймальної комісії університету).
Інформація про строки прийому заяв і документів для участі у творчому конкурсі
оприлюднюється на офіційному вебсайті університету за адресою: http://www.vstup.vnu.edu.ua.
Творчі конкурси в університеті на місця державного та регіонального замовлення проводяться
в кілька потоків із 01 липня 2022 року до 18 липня 2022 року (включно).
Після проходження творчих конкурсів вступникам необхідно подати електронну заяву через
електронний кабінет вступника (https://vstup.edbo.gov.ua) у строки визначені Порядком та Правилами
прийому.
2.3. Для вступників, які вступають тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів у період із 09 по 16 серпня 2022 року.
Реєстрацію на творчі конкурси можна здійснити особисто у приймальній комісії або дистанційно.
Таким вступникам необхідно подати електронну заяву через електронний кабінет вступника
(https://vstup.edbo.gov.ua) у період із 29 липня до 18:00 год 08 серпня 2022 року.
2.4. Для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього
ступеня молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти на місця державного
та регіонального замовлення реєстрація на творчі конкурси відбувається у період з 24 червня по 18
липня 2022 р.
Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі творчого конкурсу
(замість другого предмету).
2.5. Для реєстрації на участь у творчому конкурсі, вступному іспиті на місця державного
замовлення вступники подають особисто до приймальної комісії:
1) заяву на участь у: – творчому конкурсі;
2) 1 (одну) копію документа, що посвідчує особу (для ID карток додатково витяг);
3) 2 (дві) фотокартки розміром 3x4 см;
4) 1 (одну) копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти
про завершення її здобуття до 10 липня 2022 року;
5) медичну довідку за формою 086-о (при вступі на навчання (спеціальності 017 «Фізична
культура і спорт». Згідно Порядку та Правил прийому вступники зобов’язані до початку конкурсу із
загальної фізичної підготовки (творчого конкурсу) в установлені цими Правилами прийому терміни
пройти медичний огляд та подати до приймальної комісії університету медичну довідку за формою
086-о).
2.6. В університеті передбачено дистанційну реєстрацію на участь у творчому конкурсі.
Вступнику необхідно надіслати на адресу електронної пошти: скановані копії (чіткі фото)
документів:
Шифр
Галузь знань
Код і назва спеціальності
адреса електронної пошти
галузі
01
Освіта/Педагогіка
017 Фізична культура і TK.sport@vnu.edu.ua
спорт
02
Культура і мистецтво 023
Образотворче TK.culture@vnu.edu.ua
мистецтво,
декоративне
мистецтво, реставрація
024 Хореографія
TK.culture@vnu.edu.ua
025 Музичне мистецтво
TK.culture@vnu.edu.ua

1) заяву на участь у творчому конкурсі:
2) копію документа, що посвідчує особу (для ID карток додатково витяг);
3) 2 (дві) фотокартки розміром 3x4 см;
4) копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про
завершення її здобуття до 10 липня 2022 року;
5) копію медичної довідки за формою 086-о на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт».
Вступникам, які подавали заяву дистанційно, з собою обов’язково мати на творчий конкурс:
1) 2 (дві) фотокартки розміром 3x4 см;
2) оригінал документа, що посвідчує особу;
3) копію документа, що підтверджує право вступника на участь у творчому конкурсі;
4) оригінал або копію медичної довідки за формою 086-о на спеціальність 017 «Фізична
культура і спорт».
Вступникам, які подавали заяву дистанційно, з собою обов’язково мати на творчий конкурс:
1) 2 (дві) фотокартки розміром 3x4 см;
2) оригінал документа, що посвідчує особу;
3) копію документа, що підтверджує право вступника на участь у творчому конкурсі;
4) оригінал медичної довідки за формою 086-о на спеціальність 017 «Фізична культура і
спорт»
2.7. Приймальна комісія університету здійснює реєстрацію заяв вступників для участі у
творчому конкурсі, формує екзаменаційні листки й екзаменаційні потоки в порядку надходження
заяв вступників або з урахуванням пропозицій вступників.
2.8. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією
бала на одній із сесій, не допускаються до участі в наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному
відборі на навчання.
2.9. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та
регіонального замовлення, оцінки творчих конкурсів, а також інформацію про досягнення
мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на
офіційному вебсайті університету за адресою: www.vstup.vnu.edu.ua та вноситься до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти не пізніше наступного дня після їхнього проведення.

