
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРОРЕКТОРА  

З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕКРУТАЦІЇ 

 

       15 березня 2023 р.                               м. Л у ц ь к                                                   № 13 

Про підготовку та затвердження  

освітніх програм та навчальних планів 

 

Для підготовки на вчену раду університету питання «Про затвердження 

освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм та навчальних планів 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівнів денної (очної) та заочної форм навчання: 

1. до  3 квітня 2023 р. подати в навчальний відділ: 

- проєкти нових навчальних планів, які розробляються та будуть 

погоджені Вченою радою університету в травні 2023 р.; 

- навчальні плани попередніх років, у які заплановано вносити зміни і 

які буде перезатверджено Вченою радою університету в травні 2023 р.; 

- до  3 квітня 2023 р. подати в навчально-методичний відділ 

забезпечення якості вищої освіти проєкти освітніх програм (повний текст 

документа) та відповідні навчальні плани, які буде затверджувати Вчена рада 

університету в травні 2023 р.; 

- під час розробки освітніх програм та навчальних планів керуватися 

Порядком формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців 

за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, 

освітньо-творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та заочної форм навчання 

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 2023 р. та 



зразками навчальних планів (названі документи та зразки розіслані на факультети 

(інститути) та розміщені на сайті навчального відділу  

https://ed.vnu.edu.ua/71-

2/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%

bd%d1%96-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8

-%d0%b2%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%96-

%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%96-%d1%83 ; 

2. до 10 квітня 2023 р. оприлюднити проєкти освітніх програм та 

навчальних планів на сайті університету в рубриці «Громадське обговорення 

ОП»; 

3. до 12 травня 2023 р. завершити роботу над новими освітніми 

програмами та навчальними планами та подати в навчальний відділ титулки 

освітніх програм та три примірники навчальних планів, які будуть затверджені та 

перезатверджені на Вченій раді університету в травні 2023 р. 

Титульна сторінка до такої освітньої програми додається. 

Відсутні або невчасно подані документи не буде включено в ухвалу вченої 

ради. 

За консультаціями звертатися в навчальний відділ університету  

(Заєць Л. О.).  

 

Проректор                                                              Юрій ГРОМИК  
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ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЯКА БУДЕ ПЕРЕЗАТВЕРДЖУВАТИСЯ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА / ОСВІТНЬО-НАУКОВА/ 

ОСВІТНЬО-ТВОРЧА 

___________________ (назва освітньої програми ) 

першого (бакалаврського) /другого (магістерського) /третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю ______ __________ 

                                    (шифр, назва) 

галузі знань ____  ________________ 

                (шифр, назва) 

Освітня кваліфікація: ____________________ 

Професійна кваліфікація : __________________________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ВНУ (або СНУ) імені Лесі Українки 

(протокол №__(прописати протокол, яким була затверджена ОП _ від «__» ___202_ р. (або ін. року) 

Освітня програма введена в дію з_прописати з попередньої програми __ 202_ р.  

наказ №__ від «__»___________202_ р. 

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО 

(із внесеними змінами та доповненнями) 

Вченою радою ВНУ імені Лесі Українки 

(протокол №__ від «___» ____________2023 р. 

Ректор _________________ Анатолій ЦЬОСЬ 

(наказ №__ від «__»___________2023 р. 
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