


30 осіб. 

4. Вступники, які проходять співбесіди, допускаються до участі в них за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу 

документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній 

усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

5. Головами відповідних предметних комісій для проведення співбесіди 

попередньо готуються програми співбесіди з кожного предмету в 

обсязі програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного 

року, які затверджує голова Приймальної комісії. 

6. Проведення вступного випробування у формі співбесіди з кожного 

конкурсного предмета покладено на відповідну предметну 

екзаменаційну комісію. Голова Приймальної комісії призначає голову 

та членів екзаменаційної комісії для проведення індивідуальної 

співбесіди. 

7. Співбесіда з кожного предмету проводиться очно/або дистанційно з 

урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та 

дотриманням медико-санітарних вимог двома членами предметної 

комісії з кожним вступником, якого призначає голова Приймальної 

комісії. 

8. Стороннім особам доступ до аудиторій, де проводяться співбесіда 

категорично заборонений. 

9. Вступнику на співбесіді задають щонайменше два питання з кожного 

предмету згідно відповідної програми індивідуальної усної співбесіди. 

У разі, якщо за отриманими відповідями члени комісії не можуть 

встановити рівень знань вступника, йому можуть бути задані додаткові 

питання. Поставлені питання та відповіді на них записуються 

вступником в аркуші співбесіди. 

10. Під час проведення співбесіди вступнику забороняється 

використовувати підручники, засоби технічної інформації, мобільні 

телефони, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені 

рішенням Приймальної комісії. У разі користування вступником під 

час співбесіди зазначеними засобами інформації він відсторонюється 

від участі у співбесіді. 

11. Результати співбесіди з кожного предмету оцінюється по визначеним 

критеріям за шкалою 100-200 балів або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку вступника («незадовільно»). Якщо вступник отримує 

з одного із предметів оцінку «незадовільно», то такий вступник не 

допускається до участі в конкурсному відборі. 

12. Мінімальна кількість балів індивідуальної усної співбесіди з кожного 

предмета для допуску до участі в конкурсному відборі при вступі на 

основі базової та повної середньої освіти складає 100 балів. 

13. Конкурсний бал за співбесіду для вступу на перший курс па основі 

базової або повної загальної середньої освіти розраховується за такою 

формулою: 

 




