
ІІІ.   ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ 

 

3.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з 

повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або з урахуванням 

результатів творчого конкурсу при вступі на спеціальності передбачені 

Переліком спеціальностей (див. додаток 2), прийом на навчання за якими 

здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей 

вступників, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, крім 

випадків, передбачених у розділах VIII, XІ, XІХ цих Правил.  
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3.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає, 

на третій курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця 

ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста (див. додаток 3). Прийом на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра 

здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. 

Особа може вступити до Університету на другий курс (з нормативним 

терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, для здобуття 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного 

проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома 

молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів 

юридичних та фізичних осіб. 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого 

спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному 

рівню, передбаченому для такого типу документів. 
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3.3. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття 

ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за 

результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття 

ступеня магістра також приймаються особи, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного 

проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала 

диплома бакалавра. 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра, 

(додатка до диплома спеціаліста) його середній бал вважається таким, що 

дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів. 
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Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання 

вступниками вимог, визначених розділами V – VII та пунктом 16.1 розділу XVІ 

цих Правил. 

3.4. Університет приймає на навчання осіб, які здобули ступінь 

бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом 

підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Університет приймає на навчання осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) та виконують у повному 

обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою формою 

навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Фінансування 

навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. 

3.5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку 

переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  

Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року № 245. Перевищення 

ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  

повертаються після академічної відпустки. 


