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1. Положення про проведення співбесіди у Національному університеті 

«Острозька академія» (далі Положення) розроблене відповідно  до Закону 

України "Про вищу освіту" та відповідно до Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України в 2017 році затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за №1515/29645 та  згідно 

з Правилами прийому на навчання до Національного університету "Острозька 

академія” в 2017 році. (далі: Правила прийому). 

2. Дане Положення визначає категорії осіб, на яких поширюється право на 

зарахування до Національного університету «Острозька академія» (далі: 

НаУОА) за результатами співбесіди, а також регламентує порядок проведення 

співбесіди та зарахування за результатами співбесіди до НаУОА. 

3. Відповідно до Правил прийому за результатами співбесіди зараховуються 

особи, надане таке право. Співбесіда з цією категорією вступників проводиться 

за умови подання ними в установлені терміни до Приймальної комісії 

документів до НаУОА, у тому числі документа, що засвідчує право на вступ за 

результатами співбесіди. Співбесіда із зазначеними категоріями осіб 

проводиться з загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених Правилами 

прийому для вступників на відповідну спеціальність за програмами ЗНО 2017 

року.  

4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з 

вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено 

посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених 

квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, 

передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ 

України за кордоном та українських національних культурних товариств (за 

наявності).  Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без 

громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих 

навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки 

України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими 

навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються 

приймальною комісією. 

5. Відповідно до Положення про Приймальну комісію Національного 

університету «Острозька академія», 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 підписується екзаменаторами та вступником.  

6. Аркуші співбесід зі штампом навчального закладу зберігаються у 

відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх голові комісії по 

співбесіді безпосередньо перед початком співбесіди у необхідній кількості.  

7. Під час проведення співбесіди вступникам забороняється використовувати 

підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з 

розширеними функціями, навчальні посібники та інші матеріали, що не 

передбачені рішенням відбіркової комісії. В разі користування вступником під 

час співбесіди сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), 

він відсторонюється від участі у співбесіді. Співбесіда повинна мати характер 

індивідуальної бесіди з кожним  вступником. Під час співбесіди екзаменатор 



записує питання і відмічає правильність відповідей у листку співбесіди, листок 

по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменаторами. 

Результати співбесіди оформлюють протоколом. 

8. Вступнику на співбесіді задають щонайменше три питання. Якщо члени комісії 

незадоволені відповідями, вступнику додатково задають питання, поки не буде 

встановлений рівень знань абітурієнта. 

9. За результатами співбесіди комісія приймає рішення: «рекомендувати до 

зарахування» або «не рекомендувати до зарахування». Інформація про 

результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. Апеляції 

щодо вступних випробувань, які проводяться у формі співбесіди, не 

розглядаються.  

10. Абітурієнти, які не прибули без поважних причин на співбесіду згідно із 

затвердженим розкладом, утрачають можливість вступу до НаУОА за цією 

формою.  

11. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на 

навчання, беруть участь у загальному конкурсі з урахуванням кількості балів, 

зазначених у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання.  

12. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення 

Приймальна комісія приймає рішення про можливість зарахування до НаУОА 

понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за 

місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.   

13. Рішення комісії про результати співбесіди оформляється протоколом і 

затверджується Приймальною комісією.   

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні Приймальної комісії НаУОА 

(Протокол  № 2     від  27  лютого   2017 р.) 

 

 
 


