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1. Дане Положення регламентує порядок організації та проведення 
вступного випробування у формі співбесіди (далі -  співбесіда) у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки з вступниками, які мають право 
на зарахування на навчання до університету за результатами співбесіди 
відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 
році (далі -  Умови прийому), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України від 26 листопада 2021 року №1542/37164, Правил прийому до 
Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році 
(рішення вченої ради університету від 28 грудня 2021 року, протокол № 13).

2. 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.

3. Співбесіда проводиться в один день з усіх предметів (дисциплін), які 
входять до переліку конкурсних предметів (дисциплін) з відповідної 
спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) згідно з додатками до Правил 
прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 
році для вступників для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 
середньої освіти.

4. Співбесіда проводиться предметними екзаменаційними комісіями 
(комісіями для проведення співбесід) на чолі з їх головами.

5. Завдання для проведення співбесід та усі необхідні матеріали готуються 
головами предметних екзаменаційних комісій (комісій для проведення співбесід) і - 
затверджуються головою приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до 
початку прийому документів.

6. Співбесіда з кожного предмета (дисципліни) проводиться з кожним 
вступником не менше ніж двома членами комісії, які призначаються згідно з 
розкладом у день проведення вступного випробування.

7. Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії 
зазначають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), 
який по закінченні співбесіди погоджують вступник та члени відповідної комісії.



Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується 
вступникові в день її/його проведення.

8. На співбесіду вступник з’являється з паспортом (іншим документом, який 
посвідчує особу) і аркушем співбесіди (аркушем усної відповіді), який отримує 
особисто в установленому порядку.

9. Вступнику задається не більше трьох запитань з кожного конкурсного 
предмету (дисципліни) згідно порядку,. встановленого Правилами прийому до 
Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році.

На співбесіді за кожну правильну відповідь (виконане завдання) вступнику 
нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до кількості та 
правильності виконаних завдань.

За кожну правильну відповідь із 3 завдань (запитань) вступнику 
нараховується максимально 1 бал. Оцінювання знань вступників з кожного 
питання здійснюється за шкалою від 0 до 1 бала та включає такі критерії оцінки:

-  0 балів -  низький рівень;
-  0,5 бала -  середній рівень;
-  1 бал -  високий рівень.
Максимальна кількість балів за результатами співбесіди з окремого предмету 

(дисципліни) становить 3 бали.
Члени комісії з кожного предмету (дисципліни) в аркуші співбесіди (аркуші 

усної відповіді) зазначають правильність відповідей у відповідності до критеріїв 
оцінювання співбесіди з предмету (дисципліни).

10. Після відповіді на перше питання з предмету і його оцінювання «низький 
рівень -  0 балів», «середній рівень -  0,5 бала» або «високий рівень -  1 бал», 
вступнику задається друге питання з предмету (дисципліни), яке оцінюється у 
вищезазначеному порядку. Третє питання з предмету (дисципліни) оцінюється у 
такому ж порядку.

11. Якщо з трьох питань з першого предмету (дисципліни) вступник отримав 
0,5 бала і більше, то він допускається до проведення співбесіди з наступного 
предмету (дисципліни) з переліку, встановленого Правилами прийому до 
Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році. Такий 
вступник до зарахування рекомендується у випадках, передбачених Умовами 
прийому та Правилами прийому до Волинського національного університету 
імені Лесі Українки в 2022 році.

Якщо з трьох питань з першого предмету (дисципліни) вступник отримав 0 
балів, то він до співбесіди з наступного предмету (дисципліни) не допускається і 
до зарахування не рекомендується у випадках, передбачених Умовами прийому та 
Правилами прийому до Волинського національного університету імені Лесі 
Українки в 2022 році.

12. Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник за 
результатами співбесіди, становить 9 балів (максимальна кількість балів за кожен 
предмет (дисципліну), з яких проводиться співбесіда, становить 3 бали).

За результатами проведеної співбесіди отримана кількість балів згідно з 
критеріями оцінювання, структурою оцінки і порядком оцінювання 
підготовленості вступників, визначених у затверджених програмах співбесід, 
переводяться у шкалу від 100 до 200 балів таким чином:

-  1 рівень (високий): 200-180 балів -  відповідає 9-7,5 бала;



-  2 рівень (середній): 179-160 балів -  відповідає 7-5,5 бала;
-  З рівень (достатній): 159-140 балів -  відповідає 5-3,5 бала;
-  4 рівень (низький): 139-100 балів -  відповідає 3-0 балів.
По закінченні співбесіди з кожного предмету (дисципліни) аркуш співбесіди 

(аркуш усної відповіді) підписується вступником та членами відповідної комісії.
13. Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі 

оголошується вступникові в день її/його проведення. Результати співбесід, 
проведених Волинським національним університетом імені Лесі Українки, 
оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії, як правило, в 
день проведення, але не пізніше дня, наступного після їх проведення.

14. Апеляцію щодо результатів співбесіди вступник може подати у порядку, 
встановленому Правилами прийому до Волинського національного університету 
імені Лесі Українки в 2022 році та Положенням про апеляційну комісію 
Волинського національного університету імені Лесі Українки.
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