
 

 



 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення співбесіди зі вступниками  

до Криворізького національного університету 

 
1.  Це Положення визначає порядок організації та проведення співбесіди: 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета 

(предметів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне 

рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування. 

2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти за результатами вступного випробування у формі співбесіди та в разі позитивного 

висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування до Криворізького 

національного університету (далі – Університет): 

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

-особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів 

до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

-особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією 

органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або закриту (фіксовану) 

конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного або регіонального 

замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі 

виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).  

Співбесіда проводиться за предметами, які включено до переліку конкурсних предметів 

у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для 

зарахування на навчання за спеціальностями згідно з Правилами прийому до Криворізького 

національного університету в 2021 році.  

Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникам у день її проведення. 

3. Програми співбесіди із загальноосвітніх предметів відповідають програмам 

середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів.  

4. Для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня «магістр» на 

основі ступеня «бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр», 

здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), вступники складають 

додатковий вступний іспит у формі співбесіди. 

5. Для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» з   

нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю, вступники складають додатковий вступний 

іспит у формі співбесіди. 

6. Відповідно до Положення про Приймальну комісію Криворізького національного 

університету створюється комісія для проведення співбесіди.  

Наказ про затвердження складу комісії для проведення співбесіди видається ректором 

університету не пізніше, ніж за чотири місяці до початку прийому заяв та документів на 

навчання. 

7. Співбесіда проводиться з кожним вступником не менше, ніж двома членами комісії. 

Під час співбесіди члени комісії зазначають правильність відповідей в аркуші 

співбесіди, який по завершенню співбесіди підписується вступником та членами відповідної 

комісії. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


