
Додаток 1 

до Правил прийому на навчання до ДВНЗ “НЛТУ України” в  2022 році 

 

Значення термінів, що вживаються у Правилах прийому на навчання 

до ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” в 2022 році 

 

1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: 

адресне розміщення бюджетних місць - надання вступнику рекомендації до за-

рахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за дер-

жавним або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала; 

відкрита конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, для якої кількість місць 

для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення 

бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обся-

гом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати 

кваліфікаційний мінімум державного замовлення; 

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої 

освіти, що проводиться у формі вступного іспиту для іноземців, індивідуальної 

усної співбесіди, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчаль-

ної компетентності, національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу, 

презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, фахового іспиту; 

вступний іспит для іноземців - форма вступного випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох конкурсних 

предметів, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за 

результатами якого вступник не допускається до участі в конкурсному відборі чи до 

інших вступних випробувань (виставляються оцінки за шкалою 100 - 200 (з кроком 

в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника ("незадовіль-

но")); 

вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі 

на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає очне 

оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одно-

го, 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"); 

кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість вступ-

ників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час ад-

ресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для 

спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка); 

квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використо-

вується для прийому вступників з числа: 



 

 2 

 іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів 

України; 

 закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного 

українця і які не проживають постійно в Україні; 

квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих 

конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих 

конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на ос-

нові повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі індивіду-

альної усної співбесіди (крім осіб, які мають право на квоту-2), та дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих 

конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих 

конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана для 

прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на 

вступ відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово оку-

пованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 

окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території 

населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юс-

тиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі - наказ № 271); 

конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структур-

ного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, 

який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу 

вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої 

освіти, освітню програму (освітні програми), форму здобуття освіти, курс, переліку 

конкурсних предметів та творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого 

освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють 

відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропо-

зиції входять в широку конкурсну пропозицію. У разі якщо конкурсна пропозиція 

поєднує декілька освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок 

розподілу здобувачів вищої освіти між освітніми програмами та строки обрання їх 

здобувачами (для здобувачів ступенів молодшого бакалавра, бакалавра (магістра 

медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної за-

гальної середньої освіти не раніше завершення першого року навчання, в інших 

випадках не раніше трьох місяців після початку навчання); 

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за ре-

зультатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю 

до 0,001 відповідно до цього Порядку та Правил прийому; 

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі 

конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників та/або 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re36127?ed=2021_03_01&an=23
https://ips.ligazakon.net/document/view/re36127?ed=2021_03_01&an=23
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розгляду мотиваційних листів у встановлених цим Порядком випадках для здобуття 

вищої освіти (на конкурсній основі); 

конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досяг-

нень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчан-

ня до закладу вищої освіти; 

магістерський комплексний тест - форма вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає 

оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та права, яке 

здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законо-

давства; 

магістерський тест навчальної компетентності - форма вступного випробуван-

ня для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступе-

ня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опа-

нування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським 

центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства; 

максимальний обсяг державного замовлення - максимальна кількість вступників 

на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування 

на місця державного замовлення; 

мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі інфор-

мація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму 

(спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та ін-

ших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності 

вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що 

підтверджують викладену в листі інформацію; 

національний мультипредметний тест - форма вступного випробування, яка пе-

редбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії 

України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти 

відповідно до законодавства; 

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються 

місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням); 

право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на навчання 

до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що ре-

алізується відповідно до цього Порядку; 

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного випробу-

вання, що може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього ступеня 

доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідом-

лення вступника; 
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пріоритетність - визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є 

найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних 

місць; заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбачати встановлення ло-

кальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня 

або освітньо-кваліфікаційного рівня; 

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на 

навчання на конкурсну пропозицію, який формується відповідно до цього Порядку 

та Правил прийому; 

творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка пе-

редбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку в межах од-

ного дня та оцінювання, не пізніше наступного дня, творчих та/або фізичних здібно-

стей вступника (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для 

здобуття вищої освіти за спеціальностями, що зазначені у Додатку 4 до цього По-

рядку. За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шка-

лою 100 - 200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку 

досягнень вступника ("незадовільно"); 

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступ-

ника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕ-

БО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

фаховий 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; 

фіксована конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною 

кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за дер-

жавним або регіональним замовленням); 

широка конкурсна пропозиція - сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка 

складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти сукупного обсягу 

(суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність 

(спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може вхо-

дити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції. 

2. Термін “закордонні українці” вжито у значенні, наведеному в Законі України 

“Про закордонних українців”. 

3. Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України “Про вищу 

освіту”. 

 

 


