


1. Положення розроблено з дотриманням вимог Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом МОН 

від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02 травня 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). 

2. Відповідно до п. 5 розділу І «Загальні положення» Порядку прийому 

на навчання індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, 

яка передбачає очне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та 

навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за 

результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за 

шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку вступника («незадовільно»).  

Індивідуальна усна співбесіда може проводитись дистанційно за 

рішенням закладу вищої освіти. 

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

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Порядку прийому проходять 

вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі 

позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття 

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти: 

 особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра); 

 особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано 

право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за 

результатами співбесіди; 



 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

4. Відповідно до п. 3 розділу VІІІ «Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Порядку прийому можуть 

проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом 

вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра: 

 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової 

служби громадянами України. 

 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 

році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної 

облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 



при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу 

засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти); 

 особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов 

для проходження національного мультипредметного тесту Українським 

центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через 

відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до 

приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому 

зазначено про необхідність створення певних умов для проходження 

національного мультипредметного тесту, та відповідного  підтвердження 

Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх 

створення). 

5. Відповідно до п. 3 розділу VІІІ «Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Порядку прийому можуть 

проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом 

вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі: 

 особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї 

після 01 січня 2022 року. 

6. ЛНУП має право приймати на навчання осіб, які здобули раніше 

такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Порядку прийому 

в 2022 році. Згідно п. 1 розділу VІІ «Конкурсний відбір, його організація та 



проведення» Правил прийому для конкурсного відбору зазначеної категорії 

осіб враховуються результати індивідуальної усної співбесіди. 

7. Відповідно до п. 5. розділу VІ «Порядок прийому заяв та документів 

для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти» Порядку 

прийому під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто 

пред’являє оригінали документів, які підтверджують право вступника на 

зарахування за співбесідою (на основі повної загальної середньої освіти).  

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які 

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказом № 271. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка 

до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

Згідно п. 7 цього розділу копії документів, що засвідчують підстави для 

отримання спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною 

співбесідою на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає 

особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені 

Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно 

документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на 

зарахування за індивідуальною усною співбесідою на основі повної загальної 

середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію. 

Відповідно до п. 12 цього ж розділу факт наявності/відсутності підстав 

для зарахування за індивідуальною усною співбесідою фіксується в заяві 

вступника та підтверджується його особистим підписом під час подання 

заяви. 

8. Відповідно до п. 6 розділу XVІ «Забезпечення відкритості та 

прозорості під час проведення прийому до закладів вищої освіти» Порядку 

прийому подання вступником недостовірних відомостей про наявність права 



на зарахування за індивідуальною усною співбесідою є підставою для 

скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

9. Відповідно до п. 9 розділу VІІ «Конкурсний відбір, його організація 

та проведення» Правил прийому програми індивідуальних усних співбесід, 

які включають і порядок оцінювання результатів індивідуальної усної 

співбесіди, затверджує голова приймальної комісії ЛНУП не пізніше 

15 травня 2022 року та оприлюднюються на вебсайті ЛНУП. 

10. Згідно п. 1 і 2 розділу ІX «Рейтингові списки вступників та 

рекомендації до зарахування» Правил прийому рейтинговий список 

вступників починається з категорії вступників, які мають право на 

зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди (тільки на 

основі повної загальної середньої освіти), та впорядковується за алфавітом. 

11. Завдання для індивідуальних усних співбесід із конкурсних 

предметів повинні відповідати програмам зовнішнього незалежного 

оцінювання. Програми індивідуальних усних співбесід затверджує голова 

приймальної комісії. 

12. Завдання індивідуальної усної співбесіди для осіб, які зазначені в 

п. 6, повинні відповідати програмам із базових дисциплін попередніх освітніх 

ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) спеціальності, на яку 

здійснюється вступ. 

13. Для проведення індивідуальної усної співбесіди головами 

відповідних комісій попередньо готуються переліки питань згідно з 

програмою. 

14. На індивідуальну усну співбесіду для осіб, зазначених у п. 3, з 

конкурсних предметів виноситься по одному питанню з кожного предмета. 

Тривалість співбесіди не повинна перевищувати 0,25 год. на одного 

вступника. 

На індивідуальну усну співбесіду для осіб, зазначених у п. 4-5 

виноситься по 2 питання з кожного конкурсного предмета. Тривалість 

співбесіди не повинна перевищувати 0,5 год. на одного вступника. 



На індивідуальну усну співбесіду для осіб, зазначених у п. 6, з 

конкурсних предметів виноситься по три питання різного виду складності.  

Зміст відповіді з конкретного предмета (дисципліни), який виноситься 

на індивідуальну усну співбесіду, заповнюється на аркуші співбесіди 

особисто вступником і підписується ним. 

Тривалість співбесіди не повинна перевищувати 0,25 год. на одного 

вступника. 

В умовах 2022р. 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 індивідуальної усної співбесіди 

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 індивідуальної усної 

співбесіди визначається комісією в індивідуальному порядку.  

Вступники, які допущені до складання індивідуальної усної співбесіди, 

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 індивідуальна усна співбесіда може 

бути складена вступником безпосередньо в закладі вищої освіти, який 

забезпечує вступника відповідними технічними засобами. 

15. Під час індивідуальної усної співбесіди члени комісії відмічають 

правильність відповідей в аркуші індивідуальної усної співбесіди, який по 

закінченні індивідуальної усної співбесіди підписується вступником та 



членами комісії (п. 3 розділу ІV Положення про Приймальну комісію 

Львівського національного університету природокористування). 

16. На підставі результатів індивідуальної усної співбесіди для осіб, 

зазначених у п. 3, відповідна комісія (на онові повної загальної середньої 

освіти) приймає рішення: «рекомендувати до зарахування» або «не 

рекомендувати до зарахування». 

Вступник за результатами індивідуальної усної співбесіди 

рекомендується до зарахування в разі, якщо він виявив достатній рівень 

знань із дисциплін, які передбачені Порядком прийому та Правилами 

прийому. 

Вступник за результатами індивідуальної усної співбесіди не 

допускається до участі в конкурсному відборі, якщо він виявив недостатній 

рівень знань із дисциплін, які передбачені Порядком прийому та Правилами 

прийому. 

17. На підставі результатів індивідуальної усної співбесіди для осіб, 

зазначених у п. 4-5, відповідна комісія (на онові повної загальної середньої 

освіти) виставляє оцінки за конкурсні предмети винесені на індивідуальну 

усну співбесіду за шкалою від 100 до 200 балів. 

18. На підставі результатів індивідуальної усної співбесіди для осіб 

зазначених у п. 6 фахові атестаційні комісії приймають рішення: 

«рекомендувати до участі в конкурсі» або «не рекомендувати до участі в 

конкурсі» вступника. 

Вступник за результатами індивідуальної усної співбесіди 

допускається до участі в конкурсному відборі в разі, якщо він: 

 виявив достатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою індивідуальної усної співбесіди; 

 володіє відповідною фаховою термінологією; 

 уміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх 

взаємозв’язок. 

Вступник за результатами індивідуальної усної співбесіди не 

допускається до участі в конкурсному відборі, якщо він: 



 виявив недостатній 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. 

19. Інформація про результати індивідуальної усної співбесіди 

оголошується вступникові в день її проведення (п. 3 розділу ІV Положення 

про Приймальну комісію Львівського національного університету 

природокористування).  

За результатами індивідуальної усної 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 (участі в конкурсному відборі). 

Протокол підписується головою та її членами.  

20. Особи, які за результатами індивідуальної усної співбесіди 

рекомендовані до зарахування на навчання, зобов’язані відповідно до 

розділів V, Х Правил прийому виконати вимоги до зарахування. 

21. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ЛНУП, 

розглядає апеляційна комісія ЛНУП, склад і порядок роботи якої 

затверджуються наказом його керівника. 

 

Розглянуто й схвалено приймальною комісією 

Львівського національного університету природокористування 

(протокол № 6 від 11.05.2022 р.) 

 


