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1. Відповідно до п. 5 розділу І «Загальні положення» Правил прийому на 

навчання до ЛНАУ у 2018році та Умов прийому до ВНЗ України у 2018 році 

(наказ Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378) 

співбесіда – це форма вступного випробування, яка передбачає перевірку 

оцінювання підготовленості ( оцінювання рівня знань, умінь та навичок 

вступника з конкурсного предмета (предметів)) і мотивованості вступника, за 

результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання 

вступнику рекомендації до зарахування. 

2. Відповідно до п. 2 розділу VІІІ «Спеціальні умови участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти» Правил прийому на навчання до ЛНАУ у 

2018 році за результатами співбесіди рекомендуються до зарахування: 

– особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на 

прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за 

результатами співбесіди; 

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 

населення). 

3. Відповідно до п. 5 розділу VІІ «Конкурсний відбір, його організація та 

проведення» Правил прийому на навчання до ЛНАУ у 2018 році особа може 

вступити до ЛНАУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди, за 

результатами якої абітурієнт допускається до фахового вступного 

випробування з врахуванням середнього бала документа про вищу освіту 

бакалавра чи магістра.  

Вступник за результатами співбесіди допускається до фахового вступного 

випробування, якщо він: 

– виявив достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою  

співбесіди; 

– володіє відповідною фаховою термінологією; 



– вміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх 

взаємозв’язок. 

Вступник за результатами співбесіди не допускається до фахового вступного 

випробування, якщо він: 

– виявив не достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені 

програмою  співбесіди; 

– не володіє відповідною фаховою термінологією; 

не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє їхнього 

взаємозв’язку. 

 4. Відповідно до п. 7. розділу VІ «Порядок прийому заяв та документів для 

участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти» Правил прийому на 

навчання до ЛНАУ у 2018 році під час подання заяви в паперовій формі 

вступник пред'являє особисто в оригіналі документи, які підтверджують 

право вступника на зарахування за співбесідою (за наявності).  Відповідно до 

п. 13 цього ж розділу факт наявності/відсутності підстав для зарахування за 

співбесідою фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим 

підписом при поданні заяви у паперовій формі. 

5. Відповідно до п. 10 розділу VІІ «Конкурсний відбір, його організація та 

проведення» Правил прийому на навчання до ЛНАУ у 2018 році 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. 

Відповідно до п. 11 цього ж розділу програми співбесід затверджуються 

головами приймальних комісій вищих навчальних закладів не пізніше ніж за 

три місяці до початку прийому документів та обов’язково оприлюднюються 

на офіційному веб-сайті ЛНАУ.  

6. Відповідно до п. 1 і 2 розділу ІX «Рейтингові списки вступників та 

рекомендації до зарахування» Правил прийому на навчання до ЛНАУ у 2018 

році рейтинговий список вступників починається із категорії вступників, які 

мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти) та впорядковується за алфавітом. 

7. Відповідно до п. 5 розділу XV «Забезпечення відкритості та прозорості при 

проведенні прийому до закладів вищої освіти» Правил прийому на навчання 

до ЛНАУ у 2018 році подання вступником недостовірних відомостей про 



наявність права на зарахування за співбесідою є підставою для скасування 

наказу про його зарахування. 

8. Особи, які вступають до ЛНАУ для здобуття ступеня бакалавра на основі 

ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, (п. 2 р.ІІІ 

Правил прийому), а також особи, які вступають до ЛНАУ для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра і спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю, напрямом підготовки (п. 3 р.ІІІ Правил прийому) 

проходять додаткове вступне випробування у формі фахової співбесіди, за 

результатами якої абітурієнти допускаються, не допускаються  до фахового 

вступного випробування. На підставі результатів співбесіди фахові 

атестаційні комісії приймають рішення: «допустити до фахового вступного 

випробування» або «не допустити до фахового вступного випробування» 

вступника. 

9. Завдання для співбесід із загальноосвітніх предметів повинні відповідати 

програмам середніх загальноосвітніх шкіл. Програми співбесід із 

зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії. 

10. Завдання фахової співбесіди повинні відповідати програмам з базових 

дисциплін попередніх освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів). 

11. Для проведення співбесіди головами відповідних екзаменаційних та 

фахових атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань згідно з 

програмою. 

12. На співбесіду виноситься 3 питання різного рівня складності. Зміст 

відповіді з конкретного предмета (дисципліни), який виноситься на 

співбесіду, заповнюється на аркуші співбесіди особисто вступником і 

підписується ним. 

Тривалість співбесіди не повинна перевищувати 0.25 год. кожного члена 

комісії на одного вступника. 

13. Співбесіда з кожного предмета (дисципліни) проводиться не менше ніж 

двома членами комісій з кожним вступником, яких призначає голова комісії 

згідно з розкладом у день іспиту. 

Під час співбесіди члени комісії відмічають правильність відповідей в аркуші 

співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується вступником та 

членами комісії  (п.3 р. ІV Положення про ПК).  

Інформація про результати співбесіди  оголошується вступникові в день її 

проведення (п.3 р. ІV Положення про ПК). За результатами  співбесіди як 



перевірки знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з 

конкурсного предмета (предметів) приймається протокольне рішення щодо 

надання вступнику рекомендації до зарахування (допуску до фахового 

вступного випробування). Протокол підписується головою та її членами.  

14. Особи, які за результатами співбесіди рекомендовані до зарахування на 

навчання, зобов’язані відповідно до розділів V, Х Правил прийому до ЛНАУ 

виконати вимоги до зарахування. 

15. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ЛНАУ, 

розглядає апеляційна комісія ЛНАУ, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом його керівника. 

 

 

Положення розглянуте і схвалене на засіданні приймальної комісії 

(протокол № 35 від  18 грудня 2017 року). 


