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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

№  А -/ 7^

Про затвердження Положення
про проведення співбесіди зі вступниками
до Криворізького національного університету

На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами 
прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та 
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за 
№1456/32908, і Правилами прийому до Криворізького національного 
університету у 2019 році *

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення співбесіди до Криворізького 
національного університету.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступниками голови 
приймальної комісії Купіна А. І.

Начальника юридичного відділу

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

В.о. ректора



Затверджено 
наказом ректора 

№ і # в і д 3 4.о £ .2019 р.

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 (надалі -  Університет):

2.1. особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2.2. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до 
Криворізького національного університету за результатами співбесіди;

2.3. 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 2019 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 проведення співбесіди зі вступниками з інших спеціальностей, які вступатимуть 

на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР «молодший спеціаліст», ступеня 
магістра, комісії складають програми співбесіди відповідної спеціальності (освітньої 
програми/спеціалізації). Ці програми ухвалюються на засіданні відповідної кафедри, вченої 
ради факультету, затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці 
до початку прийому документів.

Результати співбесіди зі вступниками оцінюються за національною шкалою як 
«зараховано» або «не зараховано».

5. Відповідно до Положення про Приймальну комісію Криворізького національного 
університету створюються комісії для проведення співбесіди.

Наказ про затвердження складу комісій для проведення співбесіди видається ректором 
університету не пізніше, ніж за чотири місяці до початку прийому заяв та документів на 
навчання.

6. 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.
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Вступники при підготовці до відповіді на аркуші співбесіди, який видається членами 
комісії і зберігається потім в особовій справі, стисло записують відповідь (можливо, тези 
відповіді).

Апеляції на результати співбесіди не приймаються. Перескладання співбесіди не 
дозволяється.

7. Вступники, які не прибули без поважних причин на співбесіду згідно із затвердженим 
розкладом, утрачають можливість вступу до Університету на навчання за відповідним 
ступенем.

8. За результатами співбесіди комісія з її проведення надає рекомендацію Приймальній 
комісії про зарахування або не зарахування вступника за співбесідою. Рішення про 
зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється 
протоколом.

9. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб, вступають до Криворізького національного університету і зараховуються на 
навчання для здобуття ступеня «бакалавр» за результатами співбесіди та на підставі 
академічних прав на продовження навчання. Це право підтверджується документом про 
здобутий рівень освіти в країні його походження та врахування балів успішності, що дають 
можливість продовжити навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до 
законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, 
зараховуються в межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти за співбесідою з 
предметів, передбачених Правилами прийому до Криворізького національного університету.

Строки прийому заяв, проведення співбесід та зарахування іноземців і осіб без 
громадянства, які прибули в Україну з метою навчання та вступатимуть до Криворізького 
національного університету, визначаються Приймальною комісією Університету.

Відповідальний секретар приймальної комісії Т.С. Сулима

2


