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1. Загальні положення.
1.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра

ЛНАУ приймає на

другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс
(зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
Прийом для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами
фахового вступного випробування із врахуванням середнього бала диплома
молодшого спеціаліста.
1.2. ЛНАУ має право приймати на навчання осіб, які здобули раніше
такий самий або вищий ступінь вищої освіти або здобувають його не менше
одного року та виконують в повному обсязі індивідуальний навчальний план
для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю (спеціалізацією,
напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу
відповідно до Правил прийому до ЛНАУ.
1.3. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи , які
здобули освітній ступень бакалавра, (ОКР спеціаліста) або магістра. Особи,
які здобули ОКР спеціаліста за державним замовленням можуть здобувати
ступінь магістра лише за кошти фізичних (юридичних) осіб.
1.4. Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження
додаткового вступного випробування у формі співбесіди, за результатами
якої абітурієнт допускається до фахового вступного випробування, з
урахуванням середнього документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.
Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення
здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним
навчальним планом.
1.5. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є

процедура

визнання

і

встановлення

еквівалентності

Документа,

що

здійснюється відповідно до Наказу МОН «Деякі питання визнання в Україні
іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 р. № 504.
1.6.

Для

конкурсного

відбору

осіб,

які

на

основі

освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на навчання для
здобуття ступеня бакалавра зараховуються результати вступного фахового
випробування. Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового
випробування та середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста,
конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. Вступне фахове випробування
проводиться

у письмовій формі згідно з розробленими програмами та

оцінюється за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів). При цьому до
участі в конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за
результатами вступного фахового випробування не менше 120 балів
(додаток). Програми фахового вступного випробування розробляються і
затверджуються ЛНАУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому
документів та оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної
комісії та веб-сайті ЛНАУ.
1.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для
здобуття ступеня магістра, зараховуються:
1) для

вступу

на

спеціальності

галузей

знань
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«Соціальні та поведінкові науки та 29 «Міжнародні відносини» (крім
спеціальності 293 «Міжнародне право»):
 результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 результати фахового вступного випробування;
2) для вступу за іншими спеціальностями:
результати

вступного

іспиту

з

іноземної

мови

та

фахового

результату

фахового

випробування.
Конкурсний

бал

обчислюється

як

сума

випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала
додатка до диплома, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. Вступні
фахові випробування проводяться у письмовій формі згідно розроблених
програм та оцінюються за 200 - бальною шкалою (від 100 до 200 балів). При
цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за
результатами вступного фахового випробування не менше 120 балів.
Вступний екзамен з іноземної мови проводиться згідно розроблених програм
у формі тестування та оцінюється за 200 - бальною шкалою. При цьому до
участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за
результатами вступного екзамену не менше 100 балів. Програми фахового
вступного

випробування

та

вступного

екзамену

з

іноземної

мови

розробляються і затверджуються ЛНАУ не пізніше ніж за три місяці до
початку прийому документів та оприлюднюється на інформаційному стенді
приймальної комісії та веб-сайті ЛНАУ (додаток 11).
1.8.

Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою
спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного
випробування
допускається

у формі співбесіди, за результатами якої абітурієнт
до

фахового

вступного

випробування,

з

урахуванням

середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.
1.9. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня чи ступеня розробляються і затверджуються
ЛНАУ не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.
Програми фахових випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах
приймальної комісії та веб-сайті ЛНАУ.
1.10. Для конкурсного відбору осіб, які здобули раніше такий самий
або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше 1 року та
виконують в повному обсязі навчальний план, при вступі для здобуття
ступеня бакалавра за іншою спеціальністю враховуються результати фахової
співбесіди.

2. Конкурсний відбір, його організація та проведення
2.1. Для проведення фахових випробувань при вступі на основі раніше
здобутого ступеня (ОКР) утворюються фахові атестаційні комісії.
2.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня
бакалавра зараховуються результати вступного фахового випробування.
Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування та
середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста, конкурсний бал
вноситься до Єдиної бази. Вступне фахове випробування проводиться у
письмовій формі згідно з розробленими програмами та оцінюється за 200 бальною шкалою (від 100 до 200 балів). При цьому до участі у конкурсному
відборі допускаються особи, які отримали за результатами вступного
фахового випробування не менше 120 балів (додаток 5). Програми фахового
вступного випробування розробляються і затверджуються ЛНАУ не пізніше
ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюється на
інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ЛНАУ.
Оцінювання вступних фахових випробувань для здобуття ступеня
бакалавра (на базі ОКР молодшого спеціаліста) проводиться за 200-бальною
шкалою (100-200 балів), а саме:
питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне;
питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне;
питання 5 оцінюється максимально у 40 балів.
Вступники, знання яких було оцінено балами нижче середнього рівня
(менше 120 балів за 200-бальною шкалою), до подальшого складання
вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.
2.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра,
магістра

(освітньо-кваліфікаційного

рівня

спеціаліста)

вступають

на

навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:
1)

для

вступу

на

спеціальності

галузей

знань
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«Соціальні та поведінкові науки та 29 «Міжнародні відносини» (крім

спеціальності 293 «Міжнародне право»):
 результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 результати фахового вступного випробування;
3) для вступу за іншими спеціальностями:
результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового
випробування.
Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового
випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала
додатка до диплома, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. Вступні
фахові випробування проводяться у письмовій формі згідно розроблених
програм та оцінюються за 200 - бальною шкалою (від 100 до 200 балів). При
цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за
результатами вступного фахового випробування не менше 120 балів.
Вступний екзамен з іноземної мови проводиться згідно розроблених програм
у формі тестування та оцінюється за 200 - бальною шкалою. При цьому до
участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за
результатами вступного екзамену не менше 100 балів. Програми фахового
вступного

випробування

та

вступного

екзамену

з

іноземної

мови

розробляються і затверджуються ЛНАУ не пізніше ніж за три місяці до
початку прийому документів та оприлюднюється на інформаційному стенді
приймальної комісії та веб-сайті ЛНАУ (додаток 11).
Оцінювання фахових вступних випробувань для ступеня магістр
проводиться за 200-бальною шкалою (100-200 балів):
питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне;
питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне;
питання 5 оцінюється максимально у 40 балів.
Оцінювання вступного випробування з іноземної мови:
питання 1-10 оцінюються максимально по 5 бали кожне;

питання 11-20 оцінюються максимально по 7 бали кожне;
питання 21-30 оцінюється максимально по 8 бали кожне.
Вступники, знання яких було оцінено балами нижче середнього рівня
(менше 100 балів за 200-бальною шкалою), до подальшого складання
вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.
2.5. Тривалість проведення фахового вступного випробування 2 години
(120 хвилин). Тривалість випробування з іноземної мови 1 година (60
хвилин).
2.6. Результати вступних випробувань оформляються в екзаменаційних
відомостях та розглядаються на засіданні Приймальної комісії.
2.7. Особи, які за результатами участі у конкурсі рекомендовані до
зарахування на навчання, зобов’язані відповідно до розділу Х Правил
прийому до ЛНАУ виконати вимоги до зарахування.
2.8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ЛНАУ,
розглядає апеляційна комісія ЛНАУ, склад та порядок роботи якої
затверджується наказом його керівника. Апеляція подається вступником
особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки та
розглядається в присутності вступника на засіданні апеляційної комісії не
пізніше наступного робочого дня після її подання. Додаткове опитування
абітурієнта під час розгляду апеляції не допускається.

Розглянуто та схвалено приймальною комісією ЛНАУ протокол № 35
від 18.12.2017 року.

