VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється
за результатами вступних випробувань:
− для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти − у
формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних
іспитів або співбесіди в передбачених Умовами прийому, цими Правилами
прийому випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської,
французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет
встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із
сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька,
французька або іспанська) на власний розсуд;
− для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за
спеціальністю 081 “Право” − у формі єдиного вступного іспиту з іноземної
мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних
навчальних правничих компетентностей (за умови успішного складання
єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового
вступного випробування та додаткового(их) вступного(их) випробування(ь)
для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки));
− для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за
спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент
соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань
03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та
поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”,
12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне
управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім
спеціальності 293 “Міжнародне право”) − у формі єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного
проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які
здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки));
− для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти з інших
спеціальностей − у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових
вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их)
вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки)). У 2019 році приймаються результати єдиного фахового

вступного випробування 2018 та 2019 років. Оцінки з англійської, німецької,
французької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного вступного
іспиту 2019 року;
− для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та
адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста − у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
і літератури та фахового випробування відповідно до Правил прийому. У 2019
році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років;
− в інших випадках − у формах, встановлених цими Правилами прийому.
7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.
7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра
медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), зараховуються
бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати
вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів,
молодшого бакалавра − з двох конкурсних предметів. Перелік конкурсних
предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та
ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні
пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку до
цих Правил прийому.
Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів,
творчих заліків та творчих конкурсів визначається Східноєвропейським
національним університетом імені Лесі Українки, причому першим
конкурсним предметом є українська мова і література, другий конкурсний
предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології
за вибором університету, а третій конкурсний предмет обирається з переліку
загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне
оцінювання (Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або
проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності).
Творчі заліки для небюджетних конкурсних пропозицій встановлюються
закладами вищої освіти самостійно.
Для небюджетних конкурсних пропозицій може використовуватись
перелік конкурсних предметів, які передбачені для відкритих та фіксованих
(закритих) конкурсних пропозицій.
Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має
право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних
мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей (предметних
спеціальностей, спеціалізацій) галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, які
передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням

болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською,
румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки може
замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної
мови.
7.4. 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 спеціальність 081 “Право”:
− результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
− результати єдиного фахового вступного випробування з права та
загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з
права та тест загальної навчальної правничої компетентності;
2) для вступу на спеціальності 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”,
028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”,
спеціальності галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035
“Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07
“Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера
обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 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 інших фахових
випробувань.
7.5. Особа може вступити до Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки для здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови
успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням
середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.
7.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із
спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних
випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи
досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System
або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
німецької мови − дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
французької мови − дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче

рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
Відповідно до Правил прийому до Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки особам, які вступають до аспірантури з іншої
галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра
(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
7.7. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору
визначаються цими Правилами прийому.
7.8. Конкурсний бал розраховується:
1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра
медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі
повної загальної середньої освіти за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 *
ОУ;
для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ,
де П1, П2 − оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з першого та другого предметів; П3 − оцінка зовнішнього незалежного
оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А −
середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у
шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала
документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною
шкалою, в шкалу 100–200 (додаток до Правил прийому); ОУ − бал за успішне
закінчення у рік вступу підготовчих курсів Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки для вступу до нього за
шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації),
зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються
університетом з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не
менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен
перевищувати 0,25 (0,5 − для спеціальностей галузі знань 02 “Культура і
мистецтво” та спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”); К4 не
може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1,
К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.
Невід’ємні вагові коефіцієнти для вступу на перший курс для здобуття
ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного

спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями
встановлені цими Правилами прийому (див. додаток).
Бал за успішне закінчення підготовчих курсів Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки для вступу до нього
розраховується особам, які успішно закінчили підготовчі курси університету
(за результатами підсумкової атестації). Підсумкова атестація здійснюється з
використанням шкали оцінювання від 100 до 200 балів. Успішним вважається
закінчення підготовчих курсів з кількістю балів не менше, ніж 150.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за
5-бальною шкалою, враховуються так: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”,
“5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до
документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній
шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки
України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за
поданням Мінмолодьспорт України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох
вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (у
тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів
України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за
спеціальностями 014 “Середня освіта (Фізична культура)” та 017 “Фізична
культура і спорт”, для спортсменів різних вікових груп, які посідали призові
місця на чемпіонатах Світу, Європи, а також чемпіонам України з
олімпійських видів спорту протягом 2017–2019 років, останній доданок
встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому
перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що
підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом
(грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням
прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого
місця та результату. Інформацію про них приймальні комісії отримують з
Єдиної бази.
Призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів,
призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів − членів Малої академії наук України в рік вступу останній
доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при
цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім

вступу на спеціальності галузі знань 29 “Міжнародні відносини”). Інформацію
про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.
Учасникам
Всеукраїнської
олімпіади
Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей,
визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка,
можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку
конкурсного бала в університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200
балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки проводяться відповідно до
Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016
року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017
року за № 16/29884.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий
(ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його
множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти
(відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних
підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному
пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві; 1,04 − у
Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській,
Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській
областях; 1,02 − в інших випадках;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на
спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 − в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну
загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у
рік вступу (1,05 − для спеціальностей (предметних спеціальностей,
спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка); 1,00 − в інших випадках;
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за
потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02 березня 2016 року № 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у
селі без реєстрації, не застосовується.
Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13
до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016
року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і
вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в
електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної
довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).
ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове
зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів,
відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України “Про
вищу освіту”, передбачене Порядком реалізації права на першочергове
зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним
(регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не
менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року
№ 417, 1,00 − в інших випадках.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200,
він встановлюється таким, що дорівнює 200;
2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю
081 “Право” за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 − оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 − оцінка
єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 − оцінка єдиного
фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих
компетентностей;
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент
соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей
знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05
“Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та
адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”,
28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини”
(крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 − оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 − оцінка
фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 −
оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал
документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень),
на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому (за
шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники); П3 складається із
суми двох показників: 1) середній бал документа про здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ
(максимальний показник – 15 балів) і 2) додаткові бали за навчальні та наукові
досягнення (максимальний показник – 5 балів). Сумарна максимальна
кількість балів за показником П3 становить 20 балів.
Порядок розрахунку середнього бала документа про здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється
вступ, і нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення
визначено пунктом 7.9 цих Правил прийому;
4) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та
адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,
де П1 − оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з української мови і літератури, П2 − оцінка фахового вступного
випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);
5) в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за
вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до
цих Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування
(шляхом множення конкурсного бала на 1,05) до вищих медичних і
педагогічних навчальних закладів.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім
спеціальностей 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент
соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностей галузей знань
03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей
галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07
“Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера
обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29
“Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) та
спеціальності 081 “Право”) конкурсний бал розраховується за такою
формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 − оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до
200 балів), П2 − оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100
до 200 балів), П3 − оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи
середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до
Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів); П3 складається із суми двох
показників: 1) середній бал документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ
(максимальний показник – 15 балів) і 2) додаткові бали за навчальні та наукові
досягнення (максимальний показник – 5 балів). Сумарна максимальна
кількість балів за показником П3 становить 20 балів.
7.9. При розрахунку середнього бала документа про здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється
вступ, враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик,
оцінок за державну атестацію, виставлені за 5-бальною системою (шкалою)
оцінювання знань.
Середній бал визначається:
–
для вступників для здобуття ступеня магістра на базі ступеня
бакалавра (магістра) – за додатком до диплома бакалавра;
–
для вступників для здобуття ступеня магістра на базі освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста – за додатком до диплома бакалавра (за
наявності) або диплома спеціаліста (якщо диплом бакалавра не видавався).
Розрахунок середнього бала документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ,
здійснюється за формулою:
Середній бал (СБ) = СА х 3,
де СА – середнє арифметичне оцінок документа про здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється
вступ.
Для цілей розрахунку середнього бала документа про здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється
вступ, застосовується показник СА – середнє арифметичне оцінок документа
про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).
СА розраховується шляхом додавання усіх підсумкових оцінок,
виставлених у додатку до відповідного диплома. Отримана кількість балів
(сума) ділиться на кількість навчальних дисциплін, практик, оцінок за
державну атестацію, підсумкові оцінки з яких додавалися.
Для вступників, у яких оцінки в додатку до відповідного диплома
виставлені за 5-бальною шкалою, розрахунок СА документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ, здійснюється за 5-бальною системою (шкалою)
оцінювання знань. Максимальний середній бал може становити 5.

Для вступників, у яких оцінки в додатку до відповідного диплома
виставлені за 5-бальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”), середнє
арифметичне (СА) розраховується шляхом додавання усіх підсумкових
оцінок, виставлених у додатку до відповідного диплома. Отримана кількість
балів (сума) ділиться на кількість навчальних дисциплін, практик, оцінок за
державну атестацію, підсумкові оцінки з яких додавалися.
Для вступників, у яких оцінки в додатку до відповідного диплома
виставлені за 100-бальною шкалою ЕCTS, попередньо здійснюється
переведення бала з предметів у 5-бальну шкалу (А – 5 балів (відповідає 100-90
балам), ВС – 4 бали (відповідає 89-75 балам), DE – 3 бали (відповідає 74-60
балам)). Отримана кількість балів (сума) ділиться на кількість навчальних
дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію, підсумкові оцінки з яких
додавалися (СА). Максимальний середній бал може становити 5.
В додатках до дипломів додаються усі оцінки (без поділу на заліки та
екзамени), виставлені за 100-бальною шкалою ЕCTS. В додатках до дипломів
додаються лише бали, які не містять записів “зараховано”, “складено” тощо
(виставлені за 5-бальною або 100-бальною шкалою). Предмети (дисципліни),
за якими зроблено запис “зараховано”, “складено” тощо без зазначення оцінки
(за усіма шкалами оцінювання), у загальну кількість не враховуються.
Розрахунок середнього арифметичного оцінок документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) проводиться із
заокругленням з точністю до 0,001.
Максимальний показник середнього бала документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ (СБ), становить 15 балів.
Розрахунок середнього бала документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ,
проводиться із заокругленням з точністю до 0,001.
Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються як сума
балів за кодами робіт, наведених у таблиці, але не більше 5 балів загалом.
Рішення про нарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після
прийняття фахового вступного випробування у випадках, передбачених цими
Правилами прийому.
Навчальні та наукові досягнення1
Диплом переможця та призера (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальної дисципліни та спеціальності або II
етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з №1
природничих, технічних та гуманітарних наук, проведених у поточному
навчальному році.
1

Код

Бали

5

олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються
фаховими лише за відповідності спеціальності, за якою вступає особа.

Опублікована наукова стаття у фаховому виданні відповідно до Переліку
наукових фахових видань України, стаття у закордонному науковому №2
журналі (враховується не більше як 2 статті).

2

Участь у міжнародних або всеукраїнських наукових конференціях,
семінарах, круглих столах, яка підтверджена опублікованими тезами №3
доповіді (враховується не більше 5 опублікованих тез доповідей ).

1

Вступникам спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”, які є
переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних спортивних
змагань, учасниками Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор,
майстрами спорту України міжнародного класу, майстрами спорту України
додаткові бали нараховуються у обсязі 5 балів.
Додаткові бали нараховуються вступникам спеціальностей 023
“Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 025
“Музичне мистецтво”:
лауреати (призери) всеукраїнських мистецьких
конкурсів за відповідною спеціальністю (1 бал), міжнародних конкурсів,
фестивалів, виставок за відповідною спеціальністю (2 бали). За наведеними
підставами вступнику може бути нараховано не більше 5 балів загалом.
Додаткові бали можуть нараховуватися за усіма спеціальностями, за
якими здійснюється вступ на навчання з дотриманням загальних вимог,
встановлених цими Правилами прийому.
Максимальний показник додаткових балів за навчальні та наукові
досягнення становить 5 балів.
За письмовою заявою вступника для здобуття ступеня магістра його
результати вступного іспиту з іноземної мови можуть бути зараховані як
результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на навчання для
здобуття ступеня магістра за цією ж спеціальністю іншої форми здобуття
освіти або за іншою спеціальністю.
За письмовою заявою вступника для здобуття ступеня магістра його
результати фахового вступного випробування можуть бути зараховані як
результати фахового вступного випробування при вступі на навчання для
здобуття ступеня магістра за цією ж спеціальністю іншої форми здобуття
освіти.
Фахове вступне випробування та вступний іспит з іноземної мови
проводяться у формі комп’ютерного тестування. Фахове вступне
випробування може проводитися в інших формах, передбачених цими
Правилами прийому.
7.10. Особа може вступити до Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки для здобуття ступеня магістра на основі

ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного
проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього
бала відповідного додатка до диплома.
За результатами додаткових вступних випробувань приймається рішення
про рівень фахової підготовки, здатність вступника до засвоєння відповідної
освітньої програми та допуску до інших (у тому числі фахових) випробувань.
Додаткове вступне випробування проводиться у формі комп’ютерного
тестування
зі
спеціальності
й
оцінюється
за
шкалою
“достатньо”/“недостатньо”. Результат додаткового вступного випробування у
формі тесту зі спеціальності визначається за шкалою від 100 до 110 балів й
оцінюється за шкалою “достатньо”/“недостатньо”. Складання додаткового
вступного випробування з результатом не менше 101 бала оцінюється
категорією “достатньо”.
За умови успішного проходження тесту зі спеціальності, конкурсний бал
такої категорії вступників обчислюється відповідно до положень цього
розділу Правил прийому.
Вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення
додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального
навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей
різних галузей встановлюються відповідним положенням, затвердженим
вченою радою університету.
7.11. Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (крім здобуття ступеня
бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління
та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста) конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П,
де П – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до
200 балів).
Результат фахового вступного випробування для вступу на навчання на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття
ступеня бакалавра оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Фахове вступне випробування проводиться у формі комп’ютерного
тестування. Фахове вступне випробування може проводитися в інших формах,
передбачених цими Правилами прийому.
7.12. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал
вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись
принцип рівності прав вступників.

7.13. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
у цих Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості
балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у
конкурсі.
Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не
може бути менше ніж 130 балів:
− для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “Фармація,
промислова фармація”;
− для спеціальностей галузей знань 08 “Право”, 28 “Публічне управління
та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини”.
7.14. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на
основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200
балів.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне
отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж три.
Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого
приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у
наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
7.15. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання
результатів співбесіди, затверджуються головою приймальної комісії
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки не
пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами
вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.
Програми творчих заліків і порядок їх оцінювання розробляються та
затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти не
пізніше ніж за місяць до початку їх проведення.
Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання,
програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються
головою
приймальної
комісії
Східноєвропейського
національного
університету імені Лесі Українки не пізніше ніж за три місяці до початку
прийому документів. Не допускається включення до творчих конкурсів
завдань, що виходять за межі зазначених програм.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, творчих
заліків та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті

університету. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура
оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.
7.16. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального
значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному
відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не
допускається.
7.17. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених
Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки,
розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом ректора.
Порядок роботи апеляційної комісії визначається Положенням про
апеляційну комісію Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному іспиті у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки (далі − апеляція), повинна подаватись
особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення
екзаменаційної оцінки.
Апеляція подається до секретаріату приймальної комісії та розглядається
не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до
відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.
7.18. Відомості про результати вступних випробувань та інших
конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.
7.19. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть
бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну
пропозицію в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки.
7.20. Творчі конкурси у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки зі спеціальностей, наведених у додатку до
цих Правил прийому, проводяться у формі прослуховування, перегляду та
виконання вступниками завдань згідно з програмами творчих конкурсів,

розробленими та затвердженими Східноєвропейським національним
університетом імені Лесі Українки в установленому порядку. Предметом
оцінювання є рівень розвитку у вступників творчих, музичних, художніх,
фізичних здібностей. Результати творчих конкурсів оцінюються за шкалою від
100 до 200 балів. Максимальний результат творчого конкурсу може становити
200 балів.
7.21. Результати вступних випробувань, проведених Східноєвропейським
національним університетом імені Лесі Українки для вступників на навчання
за усіма освітніми ступенями, оприлюднюються на інформаційних стендах
приймальної комісії, як правило, в день проведення, але не пізніше дня,
наступного після їх проведення.
7.22. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих
конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання
до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
зберігаються у встановленому чинним законодавством України порядку не
менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

