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Це положення регламентує порядок організації та проведення 

вступного випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до 

Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ). 

Це положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – 

Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15.10.2015 року № 1085, Умов прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2020 року  №1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 09.12.2020 року за №1225/35508, Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному 

університеті в 2021 році, затверджених наказом ХНМУ від 24.12.2020 року 

№306, Положення про Приймальну комісію Харківського національного 

медичного університету на 2021 рік, затвердженого наказом ХНМУ від 

24.12.2020 року №304. 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди 

з конкурсних предметів створюється з метою проведення співбесіди при 

вступі на навчання для осіб, яким відповідно до Умов прийому та Правил 

прийому надане таке право, які виявили бажання вступати на навчання до 

ХНМУ. Комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди 

створюються окремо для кожного конкурсного предмета, визначеного 

Умовами прийому та Правилами прийому. 

1.2. Склад комісій для проведення вступного випробування у формі 

співбесіди з конкурсних предметів в ХНМУ затверджується наказом ректора 

університету не пізніше 1 березня. 

1.3. Програми вступного випробування у формі співбесіди з 

конкурсних загальноосвітніх предметів ХНМУ, які відповідають програмам 

зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року, затверджуються 

головою Приймальної комісії ХНМУ не пізніше 31 березня. 

1.4. Співбесіда проводиться згідно з розкладом вступних випробувань. 

1.5. На співбесіді з конкурсних предметів забезпечується спокійна та 

доброзичлива атмосфера. 

1.6. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не 

допускаються до приміщень, де проводиться співбесіда з вступником. 

1.7. Бланки аркушів співбесіди з конкурсних предметів зі штампом 

Приймальної комісії ХНМУ відповідальний секретар Приймальної комісії 

видає головам комісій для проведення вступного випробування у формі 

співбесіди безпосередньо перед початком співбесіди в необхідній кількості.  

1.8. Опитування одного вступника проводиться окремо за кожним 

конкурсним предметом та триває, як правило, 15 хвилин, а підготовка 
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вступника – не більше 30 хвилин. 

1.9. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в 

день її проведення.  

1.10. Вступники, які не з’явилися на вступне випробування у формі 

співбесіди без поважних причин у зазначений за розкладом час, не 

допускаються до співбесіди. 

1.11. За наявності поважних причин, підтверджених документально, 

вступники можуть допускатися до вступного випробування у формі 

співбесіди на підставі рішення Приймальної комісії ХНМУ в межах 

встановлених строків і розкладу проведення співбесід.  

 

2. Порядок проведення вступного випробування у формі співбесіди 

з вступниками 

2.1. Вступне випробування у формі співбесіди окремо за конкурсними 

предметами з кожним вступником проводять не менше двох членів 

відповідної комісії, яких призначає голова комісії для проведення співбесіди 

згідно з розкладом у день іспиту. 

2.2. Під час співбесіди вступник бере екзаменаційний білет шляхом 

випадкової вибірки і відповіді записує в аркуш співбесіди, при цьому 

пояснює обґрунтованість свого вибору. Члени відповідної комісії для 

проведення вступного випробування у формі співбесіди відмічають 

правильність відповіді вступника в аркуші співбесіди та оцінюють відповідь 

вступника згідно з критеріями оцінок відповіді вступника на співбесіді. 

2.3. Результат вступного випробування у формі співбесіди з 

конкурсного предмету позначається в аркуші співбесіди оцінкою 

«Достатньо», якщо вступник показує достатні знання з предмету (70 і більше 

відсотків правильних відповідей).  

Результат вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного 

предмету позначається в аркуші співбесіди оцінкою «Недостатньо», якщо 

вступник показує поверхові знання з предмету (менше 70% правильних 

відповідей). 

2.4. Аркуш співбесіди після закінчення співбесіди підписується 

вступником та екзаменаторами.  

2.5. На підставі проведеного вступного випробування у формі 

співбесіди заповнюється протокол співбесіди і результати випробування 

вносяться до екзаменаційної відомості. 

2.6. Вступники, які одержали на співбесіді результат «Достатньо» з усіх 

конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому, відповідно до 

обраної спеціальності, рекомендуються до зарахування на навчання. Якщо 

вступник одержав результат «Недостатньо» з будь-якого предмету, він до 

зарахування не рекомендується. 

2.7. У випадку введення карантину на території України та ряду 

обмежувальних заходів, з метою запобігання поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19, вступні випробування у формі співбесіди в ХНМУ 
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можуть проводитися дистанційно з використанням інформаційно-

комунікативних технологій. 

2.8. Особи, які за наслідками 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. 

2.9. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування 

у формі співбесіди з конкурсного предмета при вступі на певну спеціальність 

можуть бути зараховані на іншу спеціальність в ХНМУ. 

 

3. Прикінцеві положення 

3.1. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом 

видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про 

підготовку нової редакції. 

3.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції 

цього положення, попереднє втрачає чинність. 

 

 


