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Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 
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Ш і ї ш Положення про проведення співбесіди з вступниками 
до університету СВО ЛІТ 03.04 

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України (надалі 
Умови) та Правил прийому на навчання до Національного університету 
«Львівська політехніка» (надалі - Правила) за результатами співбесіди до 
університету зараховуються: 

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

1.2) особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 
право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за 
результатами співбесіди; 

1.3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад 
(за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

1.4) іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах. 

2. Співбесіда проводиться з конкурсних предметів, які входять в перелік 
предметів для зарахування на навчання за спеціальностями. 

3. Програми співбесіди із загальноосвітніх предметів мають відповідати 
програмам зовнішнього незалежного оцінювання. Програми співбесіди 
затверджує голова Приймальної комісії. 

4. Співбесіду з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів 
комісії з кожного предмету. Під час співбесіди екзаменатори відмічають 
правильність відповідей в аркуші співбесіди, який після завершення співбесіди 
підписують екзаменатори та вступник. 

Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: «рекомендувати до 
зарахування» або «не рекомендувати до зарахування». Інформація про 
результати співбесіди оголошується вступникам в день її проведення. 

5. Рішення комісії про результати співбесіди оформляється протоколом. 
6. Особи, які за результатами співбесіди рекомендовані до зарахування на 

навчання, зараховуються за умови, що вони подали оригінали документа про 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших 
документів, передбачених Умовами та Правилами, до Приймальної 
(відбіркової) комісії Університету до визначеної Правилами години та дати (для 
осіб, зазначених у підпунктах 1.1-1.3 цього Положення) чи до терміну, що 
встановлюється приймальною комісією (для осіб, зазначених у підпункті 1.4 
цього Положення). 
7. Особи, зазначені у підпунктах 1.1-1.3 Положення, які за результатами 
співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, і які подали 
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з 
результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право 
брати участь у конкурсі на загальних засадах. 
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8. Відповідно до Умов та Правил особа може вступити до Університету 
для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за 
іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних 
випробувань у формі співбесіди. 

9.1. Співбесіда з вступниками проводиться фаховими атестаційними 
комісіями навчально-наукових інститутів університету перед фаховим 
вступним випробуванням згідно із програмою, що базується на освітньо-
професійній програмі підготовки бакалавра відповідної спеціальності, на яку 
вони вступають на наступний рівень. 

9.2. Програми співбесіди розробляються фаховими атестаційними 
комісіями навчально-наукових інститутів університету та затверджуються 
головою Приймальної комісії. 

9.3. Результати такої співбесіди оцінюються як: «допустити до фахового 
випробування» або «не допустити до фахового випробування». Інформація про 
результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. Рішення 
комісії про результати співбесіди оформляється протоколом. 

9.4. Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в 
аркуші співбесіди, який після завершення співбесіди підписують екзаменатори 
та вступник. 

Редакція 2 Cm. З з З 


