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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення індивідуальної усної співбесіди 

у 2022 році

І. Загальні положення

1.1. Співбесіда є перевіркою знань абітурієнтів з метою визначення рівня 
загальноосвітньої підготовки.

Індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, що 
передбачає очне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь і навичок) 
вступника з двох або трьох предметів (складових), за результатами якої за кожний 
предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (із кроком в один бал) 
або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

1.2 Індивідуальна усна співбесіда проводиться для абітурієнтів, які мають на це 
право відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 27 квітня 2022 
року № 392 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 
освіти в 2022 році» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. 
за № 487/37823 і наказу Міністерства освіти та науки України від 02 травня 2022 року 
№400 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і 
науки України».

1.3 Індивідуальна усна співбесіда проводиться для абітурієнтів на основі 
повної загальної середньої освіти й на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста (освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), які вступають на другий 
(третій) курс з нормативним або на перший курс зі скороченим строком навчання для 
здобуття ступеня бакалавра.

1.4 Індивідуальна усна співбесіда проводиться з тих самих предметів що й 
національний мультипредметний тест: українська мова, математика, історія України. 
Програма співбесіди відповідає програмі національного мультипредметного тесту.

Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються 
відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 
(відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання 
з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 
696 (частина «Українська мова»), до програми зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 



року № 696 (розділи 20-32: 1914 рік - початок XXI століття), математики (відповідно 
до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з 
математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513).

1.5 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 
бакалавра проводиться замість магістерського тесту навчальної компетентності 
індивідуальна усна співбесіда для вступників, які мають на це право.

Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності укладаються 
відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

1.6 Індивідуальна усна співбесіда для здобуття ступеня магістра на основі 
ступеня бакалавра проводиться для спеціальностей, які повинні складати 
магістерський тест навчальної компетентності: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 
Маркетинг.

II. Організація і проведення усної співбесіди

2.1 Склад комісії з проведенні усних співбесід затверджується головою 
приймальної комісії.

Програми індивідуальної усної співбесіди розробляються комісією з 
відповідного предмету, розглядаються на засідання відповідної кафедри й 
затверджуються головою Приймальної комісії. Програма містить критерії 
оцінювання, структуру оцінювання й порядок оцінювання підготовленості 
вступників.

Програми індивідуальних усних співбесід оприлюднюються на вебсайті ДВНЗ 
УДХТУ.

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди з 
конкурсних предметів у ДВНЗ УДХТУ та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б 
одного сертифіката ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі 
особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують право вступника на 
спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії ДВНЗ 
УДХТУ.

2.2. Усну співбесіду з кожним абітурієнтом проводять мінімум три члени 
комісії з проведення співбесіди. Сторонні особи без дозволу голови приймальної 
комісії не допускаються до приміщень, де проводиться співбесіда.

2.3. Співбесіду проводять відповідно до підготовленого розкладу в спеціально 
призначених аудиторіях.

2.4. Співбесіда проводиться як усна індивідуальна бесіда з кожним вступником 
із фіксуванням в аркуші співбесіди правильності отриманих відповідей, які 
підтверджуються підписом абітурієнта і членів комісії з проведення співбесіди.

2.5. Інформація про результати співбесіди оголошується абітурієнту в день її 
проведення.

2.6. Для участі в індивідуальній усній співбесіді на основі повної загальної 
середньої освіти, крім заяви на участь у паперовому вигляді за формою, визначеною 
приймальною комісією ДВНЗ УДХТУ, вступники подають:

• копію документа, що посвідчує особу (при наявності оригіналу);
• фотокартку розміром 3x4 см (1 Мб для фотокарток в електронній 

формі);



• копія свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (при 
наявності оригіналу) або довідку закладу освіти про завершення здобуття повної 
загальної середньої освіти (диплом про отримання ступеня бакалавра) . у разі 
відсутності інформації про здобутий документ в ЄДЕБО;

• копію документа, шо підтверджує право вступника на участь в 
індивідуальній усній співбесіді (при наявності оригіналу).

Подання вступниками інших документів для участі в індивідуальній усній 
співбесіді не є обов’язковим.

2.7. Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, допускаються до 
участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та 
екзаменаційного листка з фотокарткою.

2.8 Апеляційні заяви на результати індивідуальної усної співбесіди не 
приймаються.

2.9 Під час проведення усної співбесіди абітурієнтам забороняється 
використовувати підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, 
калькулятори з розширеними функціями, навчальні посібники й інші матеріали, не 
передбачені рішенням Приймальної комісії.

У разі користування абітурієнтом під час співбесіди сторонніми джерелами 
інформації (у тому числі підказуваннями), він відсторонюється від участі у 
випробуваннях, про що складається акт.

2.10 Перескладання співбесіди не дозволяється.
2.11 Аркуш усної співбесіди, підписаний абітурієнтом і членами комісії з 

проведення співбесіди, зберігається в особистій справі вступника.
2.12. Рішення Приймальної комісії про зарахування абітурієнтів, які пройшли 

усну індивідуальну співбесіду, за результатами виявлених знань приймається на її 
засіданні й оформляється протоколом, на підставі якого видається наказ.

III. Критерії оцінки усної співбесіди

3.1 Усна співбесіда з одного предмета (дисципліни) триває близько 20-30 хвилин 
з кожним абітурієнтом (час може коригуватися залежно від відповідей абітурієнта). 
Кількість завдань не перевищує 5.

3.2 Відповіді абітурієнтів фіксуються в аркуші усної співбесіди стисло. Члени 
комісії зразу прописують кількість балів з коротким обґрунтуванням.

3.3 Члени комісії з усної співбесіди заповнюють відомість і проставляють оцінку 
абітурієнта з кожного предмета (дисципліни).

3.4 Якщо члени комісії незадоволені відповідями, абітурієнту додатково 
ставляться запитання, поки не буде встановлений рівень його знань.

3.5 Оцінювання ведеться за шкалою від 100 до 200 балів з кожного предмета.
Абітурієнти, які без поважних причин не з’явилися на усну співбесіду в 

зазначений у розкладі час або які за результатами усної співбесіди не набрали 
мінімальної кількості балів (100 балів) до участі у конкурсі не допускаються.

3.6 Абітурієнт, який отримав по 100 балів з кожного предмета (100 балів з 
магістерського тесту навчальної компетентності), вважається таким, що склав усну 
співбесіду й має право на участь у конкурсному відборі.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії О.В. Кучкова


