Додаток 9
Положення
про порядок атестації випускників Підготовчого відділення
ВНУ імені Лесі Українки у 2021/2022 навчальному році
1. Основні положення
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2022 році (далі – Умови прийому), затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за №
1542/37164 та Правил прийому до Волинського національного університету імені
Лесі Українки, особам з числа професійно-орієнтованої молоді, які в рік вступу
успішно закінчили Підготовче відділення Університету і готувалися до вступу для
навчання на спеціальностях, яким надається особлива підтримка на основі повної
загальної середньої освіти можуть бути нараховані додаткові бали. Перелік
спеціальностей, яким надається особлива підтримка, визначається Умовами
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.
Списки випускників Підготовчого відділення, які виконали всі вимоги цього
Положення, оприлюднюється Приймальною комісією на веб-сторінці Університету
(https://vnu.edu.ua/) до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
Результати підсумкової атестації затверджуються Комісією з підсумкового
оцінювання якості знань слухачів Підготовчого відділення.
Склад Комісії затверджує Ректор Університету за попереднім узгодженням з
деканами факультетів та директорами інститутів.
Свідоцтво встановленого зразка про успішне закінчення Підготовчого
відділення абітурієнт подає до приймальної комісії.
2. Порядок атестації випускників Підготовчого відділення.
Підставами для отримання Свідоцтва про успішне закінчення Підготовчого
відділення є такі: слухач має прослухати в поточному році підготовчий курс із трьох
предметів, обсяг навчальних годин яких складав не менше 150 аудиторних годин з
терміном навчання не менше трьох місяців.
Успішним вважається закінчення навчання на підготовчому відділенні, коли
слухач виконав такі умови:
 написання проміжних контрольних тестувань, передбачених
навчальним планом та складання заліків у письмовій формі з
непрофільних предметів;
 складання підсумкової атестації з дисциплін, зазначених у
переліку конкурсних предметів на ту чи іншу спеціальність з оцінкою
не меншою, ніж визначений пороговий бал – 165 балів з 200 можливих;
 загальна сума пропущених занять без поважної причини не може
складати більше 40% від усіх аудиторних годин, передбачених
навчальним планом.
У разі виконання зазначених вище умов, випускнику Підготовчого відділення
може бути нарахований бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів
закладу вищої освіти 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. Вага додаткового коефіцієнта встановлюється

Правилами прийому до Волинського національного університету імені Лесі
Українки у 2022 році.

