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Положення про проведення вступного випробування у
формі індивідуальної усної співбесіди у Ніжинському

державному університеті імені Миколи Гоголя

І. Загальні положення
1.1. Положення  про  проведення  вступного  випробування  у  формі

індивідуальної усної співбесіди (далі – Положення про співбесіду) у Ніжинському
державному університеті імені Миколи Гоголя (далі – Університет) обумовлює
правила та порядок проведення індивідуальних усних співбесід (далі – співбесіда)
зі вступниками для реалізації спеціальних умов щодо їх участі у конкурсному
відборі.

1.2.Положення розроблено відповідно до Порядку прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 27 квітня 2022 року №392 (зі змінами, внесеними наказом МОН
України від 02 травня 2022 року №400) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України  03  травня  2022  року  за    №487/37823,  Положення  про  Приймальну
комісію  Ніжинського  державного  університету  іменні  Миколи  Гоголя,
затвердженого наказом ректора від 31.01.2017 року №30, та Правил прийому до
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя в 2022 році (далі –
Правила прийому). 

1.3. Індивідуальна  усна  співбесіда  –  форма  вступного  випробування,  яка
передбачає  очне  оцінювання  підготовленості  (оцінювання  знань,  умінь  та
навичок)  вступника  з  одного,  двох  або  трьох  предметів  (складових),  за
результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою
100-200 (з  кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку
вступника («незадовільно»). 

1.4. Програми  співбесід  та  завдання  з  співбесід  розробляються  головами
предметних  екзаменаційних,  фахових  атестаційних  комісій  та  затверджуються
головою  Приймальної  комісії  Університету  (далі  –  Приймальна  комісія).
Програми співбесід, це Положення про співбесіду оприлюднюються на вебсайті
Університету.

II. Організація та порядок проведення співбесіди
2.1. Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної

середньої освіти,  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітньо-професійного  ступеня  фахового  молодшого  бакалавра,  освітнього
ступеня молодшого бакалавра,  які вони проходять замість HMT, проводяться з
української  мови,  історії  України, математики за програмами, розробленими
відповідно до  програм зовнішнього незалежного оцінювання  з  відповідних
предметів. 

Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття
освітнього ступеня  магістра на  основі здобутого  освітнього ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста)  проводяться  за  програмою,
розробленою відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
затвердженою Міністерством освіти i науки України.



2.2. Проведення вступного випробування у формі співбесіди здійснюють
предметна екзаменаційна  чи  фахова  атестаційна  комісія(сії),  склад  яких
затверджує голова Приймальної комісії.

2.3. Аркуші  співбесіди  із  штампом  Приймальної комісії  зберігаються  у
відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їx голові відповідної
комісії у необхідній кількості безпосередньо перед початком індивідуальної усної
співбесіди.

2.4. 3a  дистанційної форми  проведення  індивідуальної  усної  співбесіди
поставлені питання  i короткі відповіді на них записуються членом комісії.

2.5. Стороннім  особам  без  дозволу  голови  Приймальної комісії  доступ  до
аудиторій, де проводяться співбесіди, заборонений. 

2.6. У  білеті,  як  правило,  передбачається  до  двох  питань  з  кожного
конкурсного предмета. У разі, якщо за отриманими відповідями члени комісії не
можуть встановити рівень знань вступника, йому можуть бути задані додаткові
питання.

2.7. При дистанційній формі складання співбесіди визначення номера білета
для вступника здійснюється за допомогою онлайн генератора випадкових чисел.

2.8. Вступник  має  можливість  підготуватися  протягом  години,  після  чого
відповісти на питання білету.

2.9. Під час проведення індивідуальної усної співбесіди вступнику
забороняється використовувати підручники, засоби технічної інформації, начальні
посібники та інші матеріали й пристрої, що не передбачені програмою вступного
випробування. У разі користування вступником під час індивідуальної співбесіди
зазначеними інформаційними й технічними  засобами  він  відсторонюється  від
участі у співбесіді, а в екзаменаційну відомість записується «не зараховано».

2.10. Після закінчення іспиту у формі індивідуальної усної співбесіди аркуші
усної відповіді підписуються всіма  членами комісії та  повертаються
відповідальному секретареві Приймальної комісії.

Рішення  комісії  про  результати  співбесіди  у  вигляді  оцінки  заносяться  у
відомість вступного випробування.

Інформація про результат співбесіди оголошується вступникові в день її
проведення.

2.11. Апеляція  вступника  щодо  оцінки  (кількості  балів),  отриманої  на
індивідуальній  усній  співбесіді  в  Університеті,  повинна  подаватись  особисто
вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

ІІІ. Критерії оцінювання індивідуальної усної співбесіди
3.1. Програми індивідуальних усних співбесід повинні містити критерії

оцінювання та  структуру підсумкового балу з одного, двох або трьох предметів
(складових), за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються
оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про
негативну оцінку вступника («незадовільно»).

3.2. Вступник, який  набрав  менше  100  балів, до  подальшої участі в
конкурсному відборі   не допускається, i за результатами співбесіди йому
виставляється «не зараховано».
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