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1. Відповідно до розділу VІІІ Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року № 400) (далі – Порядок) та розділу XVІ Правил прийому на 

навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 

році (далі – Правила) проходять вступні випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди: 

 - особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 

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

(зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра); 

 - 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. 

Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може 

проводитись дистанційно за рішенням Приймальної комісії. 

2. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту: 

 - особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які 

проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) 

в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження 

військової служби громадянами України. 

 - особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 

році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість 

створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до 

приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за 

формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний 
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висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 

певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу 

засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 

якості освіти); 

 - особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних 

умов для проходження національного мультипредметного тесту 

Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх 

створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за 

умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного 

висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для 

проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного  

підтвердження Українського  центру оцінювання якості освіти про 

неможливість їх створення); 

 - особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї 

після 01 січня 2022 року. 

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності: 

- особи, що вступають для здобуття вищої освіти на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста).  

Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може 

проводитись дистанційно за рішенням Приймальної комісії. 

3. Індивідуальна усна співбесіда для вступників на перший 

(бакалаврський) рівень освіти проводиться з конкурсних предметів, які 

входять в перелік предметів для зарахування на навчання за 

спеціальностями (Додатки 3, 4 та 5 Правил). 
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Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для вступників на 

другий (магістерський) рівень освіти проводяться за програмою єдиного 

вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і 

науки України. 

4. Програми індивідуальної усної співбесіди зі загальноосвітніх 

предметів відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання. 

Програми затверджує голова Приймальної комісії. 

Програми індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов 

відповідають програмам єдиного вступного іспиту з іноземних мов, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

5. Відповідно до «Положенням про приймальну комісію вищого 

навчального закладу України» (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 15.10.2015 р. № 1085) та Положення про приймальну комісію 

Національного університету «Львівська політехніка», індивідуальну усну 

співбесіду з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії 

з кожного предмету. Під час співбесіди екзаменатори відмічають 

правильність відповідей в аркуші співбесіди (Додаток 1 або Додаток 3), 

який після завершення співбесіди затверджується протоколом та 

підписується екзаменаторами. 

Результати індивідуальної усної співбесіди з вступниками, в 

залежності від рівня освіти, оцінюються в балах (Додаток 2) та 

«рекомендувати до зарахування» чи «не рекомендувати до зарахування». 

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

6. Рішення комісії про результати співбесіди оформляється 

протоколом. 

7. 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 Порядком та 

Правилами, до Приймальної (відбіркової) комісії Університету до 

визначеної Правилами години та дати (для осіб, зазначених у пункті 1 

цього Положення) та до терміну, що встановлюється приймальною 

комісією (для осіб, зазначених у пункті 2 цього Положення). 

8. Особи, зазначені у пункті 1 Положення, які за результатами 

співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, і які подали 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних 
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предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, 

мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

9. Відповідно до Правил особа може вступити до Університету для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутих за іншою 

спеціальністю (напрямом), за умови успішного проходження додаткових 

вступних випробувань у формі співбесіди, якщо це передбачено 

стандартом вищої освіти з конкретної спеціальності (для спеціальностей 

261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека», 281 «Публічне 

управління та адмінстрування (для держслужбовців)», котрі вступають з 

неспоріднених спеціальностей. В іншому випадку додаткові вступні 

випробування у формі співбесіди можуть не складатись. 

9.1. Співбесіда з вступниками проводиться фаховими атестаційними 

комісіями навчально-наукових інститутів університету перед фаховим 

вступним випробуванням згідно із програмою, що базується на освітній  

(освітньо-професійній) програмі бакалаврів відповідної спеціальності, на 

яку вони вступають на наступний рівень. 

9.2. 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. 

9.3. Програми співбесіди розробляються фаховими атестаційними 

комісіями навчально-наукових інститутів університету та затверджуються 

головою Приймальної комісії. 

 

 

 

 

Положення розглянуте і схвалене на засіданні Приймальної комісії  

від “18” липня 2022 року,  протокол №4. 

 

               Заступник Голови 

             Приймальної комісії                                                   О. Матвійків 

 

 

           Відповідальний секретар 

              Приймальної комісії                                                 М. Гончар 
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Додаток №1 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

 

 

Аркуш  

 

співбесіди зі вступником  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

на навчання за освітніми програмами підготовки магістра  

 

інституту 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                           

(найменування) 

 

Спеціальності______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            

(шифр і назва) 

___________________________________________________________________________ 

 

на основі бакалавра (спеціаліста, магістра). 

 

 

Номер екзаменаційного білета _________ Дата проведення співбесіди  

 

 « ____ »  _____________  2022  р. 

 

 

1. Завдання 1: 

 

 

Зміст відповіді: 
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Продовження додатку №1 

2. Завдання 2: 

 

 

Зміст відповіді: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Завдання 3: 

 

 

Зміст відповіді: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис вступника ___________ 

 

                                                                                            

Оцінка відповідей в балах / Мотивований висновок  

 ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Члени комісії:  

 

_____________   _____________________ 

     (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

_____________   _____________________ 

     (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

_____________   _____________________ 

     (підпис)                      (прізвище та ініціали) 
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Додаток №2 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної усної співбесіди 

Індивідуальна співбесіда проводиться в усній формі, результат її 

заноситься у протокол, відомість та екзаменаційний аркуш. 

Вступник повинен дати відповідь у аркуші співбесіди у письмові й 

формі на три запитання відповідно до програми спеціальності на яку 

відбувається вступ. Вступник повинен правильно сформулювати відповіді 

на задані запитання, ґрунтовно дати пояснення щодо основних засад 

дисципліни, аналізу, технології, організації, тощо. 

 

200-бальна шкала Вимоги до рівня знань 

176-200 - розкриті і точно вжиті основні поняття;  

- сутність питань розкрито повно, розгорнуто, логічно;  

- використані приклади, що ілюструють теоретичні 

положення;  

- представлені різні точки зору на проблему;  

-відповіді обґрунтовані та послідовні;  

- повно і оперативно надано відповіді на додаткові 

запитання.  

140-175 - розкриті основні поняття;  

- сутність питань розкрита повно, логічно;  

- використані приклади, що ілюструють теоретичні 

положення;  

- представлені різні точки зору на проблему;  

- відповіді обґрунтовані та послідовні;  

- повно і оперативно надано відповіді на додаткові 

запитання.  

100-139 - розкрита тільки менша частина основних понять;  

- не точно використані основні категорії і поняття;  

- не повно дані відповіді за змістом питань;  

- не наведено приклади, які б ілюстрували теоретичні 

положення;  

- діалог з екзаменатором не вийшов;  

- виникли проблеми в обґрунтуванні висновків, 

аргументацій;  

- немає відповіді на більшість додаткових питань.  

 

 



 Національний університет "Львівська політехніка" 
Центр тестування та діагностики знань 

 

 

АРКУШ СПІВБЕСІДИ ВСТУПНИКА 
 

П.І.Б. ___________________________________________________________ 
для вступу на навчання за освітніми програмами _________________ 

з дисципліни - ___________________________ 
 

Завдання № XXXXXX  

 

 № 
завдання 

Відповідь 
вступника 

Правильна 
відповідь 

Зараховано/ 
Незараховано 

 № 
завдання 

Відповідь 
вступника 

Правильна 
відповідь 

Зараховано/ 
Незараховано 

 

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

  

 Підпис вступника_________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ № ______ 
 

пройшов(пройшла) співбесіду «____»______________ 20___ року у комісії із проведення 
індивідуальних усних співбесід для вступу на навчання. 

 
За підсумками співбесіди комісія вирішила __________________________ до зарахування 
                                                                           (рекомендувати, не рекомендувати) 

студентом(студенткою) _______ курсу. Оцінка у балах (200 бальна шкала) _____________ 
(цифрами 

 

____________________________________________________________________________ 
(прописом) 

 
за спеціальністю  _____________________________________________________________ . 
 

Мотиваційний висновок комісії: 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова комісії                                                                                                                Шуляр Р.В. 
 
Відповідальний секретар приймальної комісії                                                            Гончар М.Ф. 
 
Члени комісії  

   

 

   

 
   

 
 

 

 

Додаток №3 


