


Загальні положення 

1.1. Положення розроблено з дотриманням вимог Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 392 від 27.04.2022 р. (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 05 2022 року 

№ 400), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 487/37823 від 

03.05.2022 року (далі – Порядок прийому), та Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в Львівському національному університеті 

природокористування в 2022 році (далі – Правила прийому). 

1.2. Фаховий вступний іспит – форма вступного випробування для 

вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або 

освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або 

дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування 

освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

1.3. На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», спеціальностями 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» приймаються особи, які 

здобули ступінь бакалавра, за результатами магістерського тесту навчальної 

компетентності за 2022 рік (або індивідуальної усної співбесіди у випадках 

визначених Порядком прийому і Правилами прийому), фахового вступного 

випробування та розгляду мотиваційного листа. 

1.4. На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», спеціальностями 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» приймаються особи, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за 

результатами магістерського тесту навчальної компетентності за 2022 рік або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови на вибір вступника, 

фахового вступного випробування та розгляду мотиваційного листа. 



1.5. На навчання для здобуття ступеня магістра за іншими 

спеціальностями приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за результатами фахового 

вступного випробування та розгляду мотиваційного листа. 

1.6. Для проведення фахових вступних випробувань під час вступу на 

основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої 

освіти утворюються фахові атестаційні комісії. 

1.7. Програми фахових вступних випробувань для вступу на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти 

розробляються і затверджуються ЛНУП не пізніше 15 травня 2022 року. 

Програми фахових випробувань оприлюднюються на інформаційному стенді 

приймальної комісії та вебсайті ЛНУП. 

 

2. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

2.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра, зараховуються результати фахового вступного 

випробування, складеного в 2022 році та мотиваційного листа, а для 

спеціальностей 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 

спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – 

магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної 

співбесіди у випадках визначених Порядком прийому і Правилами прийому), 

фахового вступного випробування та мотиваційного листа.  

2.2. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які передбачають складання 

магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх 

вибором або подати результат магістерського тесту навчальної 

компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови 



у закладі вищої освіти. 

2.3. Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні 

відносини», спеціальностями галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» обчислюється за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2, 

де 

П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених Порядком 

випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових 

балів магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 

наведена в Порядку прийому; П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 

до 200 балів). Конкурсний бал вноситься до ЄДЕБО. 

2.4. Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра з інших спеціальностей розраховується за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 

де П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 

балів).Конкурсний бал вноситься до ЄДЕБО. 

2.5. Програми фахового вступного випробування та індивідуальної 

усної співбесіди з іноземної мови розробляються і затверджуються ЛНУП не 

пізніше 15 травня 2022 року та оприлюднюються на інформаційному стенді 

приймальної комісії та вебсайті ЛНУП. 

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови проводиться згідно 

розробленої програми та оцінюється за 200-бальною шкалою (порядок 

проведення індивідуальної усної співбесіди викладений в Положенні про 

умови та порядок проведення індивідуальної усної співбесіди). 

2.6. Фахові вступні випробування проводяться у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет включає 5 питань різного рівня складності з дисциплін, 

що є базовими для попереднього рівня вищої освіти за відповідною 

спеціальністю. 



2.7. Тривалість проведення фахового вступного випробування – 

2 години (120 хвилин). Тривалість індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови – 1 година (90 хвилин). 

В умовах 2022р. фахове вступне випробування та індивідуальна усна 

співбесіда з іноземної мови в разі настання обставин непереборної сили може 

проводитися в дистанційній формі, порядок проведення якої визначений у 

положенні. 

У разі виникнення під час складання фахового вступного випробування 

обставин непереборної сили вступник повинен негайно повідомити комісію 

про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, 

месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання 

завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За 

цих обставин можливість та час перескладання вступного випробування 

визначається комісією в індивідуальному порядку.  

Вступники, які допущені до складання вступного випробування, але з 

об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням 

визначених Приймальною комісією технічних засобів, мають завчасно 

повідомити Приймальну комісію. У такому випадку Приймальною комісією 

має бути обраний альтернативний варіант складання вступного 

випробування, який би забезпечував ідентифікацію особи вступника, 

дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів 

вступного випробування. При цьому іспит може бути складений вступником 

безпосередньо в закладі вищої освіти, який забезпечує вступника 

відповідними технічними засобами. 

2.8. Оцінювання фахових вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття 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. 



При цьому до участі в конкурсному відборі допускаються особи, які 

отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 

140 балів. 

2.9. Результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (у 

передбачених Правилами прийому випадках) і фахових вступних 

випробувань оформляються в екзаменаційних відомостях і розглядаються на 

засіданні Приймальної комісії. 

2.10. Особи, які за результатами участі у конкурсі рекомендовані до 

зарахування на навчання, зобов’язані відповідно до розділу Х Правил 

прийому виконати вимоги до зарахування. 

211. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

ЛНУП, розглядає апеляційна комісія ЛНУП, 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 й схвалено приймальною комісією 

Львівського національного університету природокористування 

(протокол № 6 від 11.05.2022 р.) 


