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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про проведення вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди (далі – Положення про співбесіду) у Донбаській 

державній машинобудівній академії (далі – Академія) обумовлює перелік 

вступників, для яких передбачені вступні випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди (далі – співбесіда), організацію та порядок проведення співбесіди, 

критерії оцінювання відповіді кандидатів на навчання за державним замовленням 

та за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 27 квітня 2022 року №392, Положення про приймальну комісію 

вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2015 року №1085, та Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти у Донбаській державній машинобудівній академії в 2022 році (далі – 

Правила прийому). 

1.3. Метою співбесіди є оцінювання підготовленості (оцінювання знань, 

умінь та навичок вступника з конкурсних предметів і вмотивованості вступника, за 

результатами яких приймається протокольне рішення щодо надання вступнику 

рекомендації до зарахування або до участі в конкурсному відборі. 

1.4. Програми співбесід та завдання з співбесід розробляються комісією по 

проведенню співбесід та затверджуються головою приймальної комісії Академії 

(далі – Приймальна комісія). 

Програми співбесід, це Положення про співбесіду оприлюднюються на 

вебсайті Академії. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

 

2.1 Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

дистанційно та в разі позитивної оцінки зараховуються на навчання: 

• особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

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

• 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 реко-

мендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

необхідної кількості балів за кожний з предметів допускаються до участі в 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran103
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конкурсному відборі: 

• 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 війсь-

ковослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положен-

нями 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 зовніш-

ньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціа-

льних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії 

медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Ме-

дичний 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 вступ-

них іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалід-

ність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональ-

ному 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 оці-

нювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організа-

ційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії за-

кладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність ство-

рення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та 

відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про не-

можливість їх створення). 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-

2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором) або національного 

мультипредметного тесту 2022 року за їх вибором. 

Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору 

на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної 

середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на 

місця державного або регіонального замовлення. 

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

необхідної кількості балів за кожний з предметів допускаються до участі в 
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конкурсному відборі під час вступу на основі повної загальної середньої освіти: 

• особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, особливо 

небезпечна територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які пере-

селилися з неї після 01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. 

Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору 

на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у 

конкурсному відборі в межах квоти-2. 

 

2.2. Конкурсними предметами для проведення вступного випробування у 

формі індивідуальної усної співбесіди є українська мова, математика та історія 

України. 

 

2.3. За результатами проведення вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди вступнику виставляється конкурсний бал. 

Конкурсний бал є загальним для трьох конкурсних предметів. 

 

2.4. Мінімальний конкурсний бал, що надає вступнику право приймати участь 

у конкурсному відборі, становить 100 (сто) балів, максимальний конкурсний бал 

становить 200 (двісті) балів. 

 

2.5. З метою організації та проведення вступних випробувань, наказом 

ректора Академії затверджується персональний склад: 

- екзаменаційних комісій для проведення вступних випробувань у формі 

індивідуальної усної співбесіди; 

- апеляційної комісії для вирішення спірних питань та розгляду апеляцій за 

результатами вступного випробування. 

 

2.6. Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

проводиться відповідно до програм вступних випробувань. Програми вступних 

випробувань складаються для кожного конкурсного предмету. 

 

2.7. Програми вступного випробування з кожного конкурсного предмету 

затверджуються головою приймальної комісії та публікуються для ознайомлення 

на веб-сайті Академії. 

 

2.8. Не допускається введення до вступних випробувань у формі 

індивідуальної усної співбесіди завдань, що виходять за межі зазначених програм. 

 

https://osvita.ua/consultations/bachelor/65232/
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ У 

ФОРМІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

 

3.1. Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

проводиться з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов 

та дотримання медико-санітарних вимог та передбачає виключно дистанційне 

оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з 

конкурсних предметів відповідно до програм вступних випробувань. 

 

3.2. Дистанційне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та 

навичок) вступника під час проведення вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди проводиться із використанням платформи для 

проведення онлайн відеоконференцій Google. Приймальна комісія Академії може 

використовувати й інші платформи для проведення онлайн відеоконференцій в 

якості резервних. 

 

3.3. Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

проводиться в один день з трьох конкурсних предметів. 

 

3.4. Вступник, який через електронний кабінет вступника, подав визначені у 

Правилах прийому для вищої освіти документи для участі у конкурсному відборі, 

отримує сповіщення від приймальної комісії Академії про дату та час проведення 

вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди. Разом із 

сповіщенням, вступник також отримує посилання на приєднання до 

відеоконференції. 

 

Посилання на приєднання до відеоконференції є єдиним для кожного потоку 

вступників, але кожному з вступників призначається індивідуальний час для 

комунікації із екзаменаційною комісією. 

 

3.5. Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

проводиться з кожним вступником окремо. 

 

Поки екзаменаційна комісія проводить оцінювання підготовленості 

(оцінювання знань, умінь та навичок) одного вступника, інші вступники чекають у 

залі очікування (в разі дострокового приєднання) онлайн відеоконференції. 

 

3.6. Вступник зобов'язаний самостійно забезпечити прийнятну якість мережі 

Internet в тому місці, з якого він буде приєднуватись до онлайн відеоконференції під 

час складання вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди. 

 

3.7. Вступник зобов'язаний приєднатися до онлайн відеоконференції, 



вказавши своє прізвище, ім'я та по батькові. 

 

3.8. Допускається приєднання до онлайн відеоконференції з будь-якого 

пристрою, що може забезпечити таке приєднання та забезпечити аудіо та відео 

зв'язок під час усієї тривалості складання вступником вступного випробування. 

Тобто допускається приєднання до онлайн відеоконференції із використанням 

комп'ютеру, ноутбуку, смартфону, планшету тощо. 

 

3.9. Якщо підчас проведення вступного випробування виникли обставини, що 

унеможливлюють складання вступником такого випробування (повітряна тривога, 

загроза артилерійського або ракетного обстрілу тощо), воно переривається. 

Відновлення вступного випробування відбувається у дату та час, що визначає 

приймальна комісія Академії, про що окремо повідомляється вступнику. 

Переривання вступного випробування відбувається виключно для того 

вступника, у якого виникли обставини, зазначені вище. 

 

3.10. Також до обставин, що унеможливлюють складання вступником 

вступного випробування відносяться й інші причини (зникнення сигналу мережі 

Internet, знеструмлення приміщення, де знаходиться вступник тощо). 

 

3.11. Вступники, які складають вступні випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, 

що посвідчує. Вступник демонструє членам екзаменаційної комісії такий документ 

за допомогою відеозв'язку. 

 

3.12. Під час проведення вступного випробування вступник виконує до шесті 

(включно) завдань з кожного конкурсного предмету (усно), а також пояснює в усній 

формі хід виконання завдань, демонструє знання теоретичного матеріалу, що 

використовуються при розв'язанні поставлених завдань, відповідає на додаткові 

запитання у межах завдань вступного випробовування.  

 

3.13. За результатами індивідуальної усної співбесіди виставляється три 

оцінки: математика – від 0 до30 балів, українська мова – від 0 до 35 балів, історія 

України – від 0 до 35 балів (для іноземців замість української мови іноземна мови 

– від 0 до 35 балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

«незадовільно». 

 

3.14. Під час проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної 

співбесіди забороняється використання електронних засобів інформації, 

підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо таке використання 

не передбачене рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під 

час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказок 



від сторонніх осіб), він відсторонюється від участі у вступному випробуванні та 

отримує оцінку «незадовільно». 

3.15. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

3.16. Вступники, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

Приймальною комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче мінімального 

значення (нижче 100 балів), а також особи, які не в повному обсязі подали 

(завантажили в електронний кабінет вступника) документи після дати закінчення 

прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускається. 

3.17. Інформація про результати індивідуальної усної співбесіди 

оголошується вступникам шляхом публікації таких результатів на офіційному веб-

сайті Академії. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

4.1. При оцінюванні відповіді вступника враховуються: 

 

- правильність, повнота відповіді на запитання (виконання завдань); 

 

- знання теоретичного матеріалу та його практичне використання при 

розв'язанні поставлених завдань; 

 

- вміння пояснити хід виконання завдання, аналізувати, логічно мислити, 

наводити приклади; 

 

- вміння застосовувати вивчені правила до конкретних випадків і наводити 

самостійно дібрані приклади до вивчених правил; 

 

- здатність оперативно та правильно відповісти на додаткові запитання; 

 

- логічність, зв'язність, мовне оформлення відповіді. 

 

4.2. Детальні критерії оцінювання вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди наведені у програмах вступних випробувань з 

кожного конкурсного предмету. 

 

5. АПЕЛЯЦІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

5.1. Апеляції на результати вступних випробувань у формі індивідуальної 

усної співбесіди розглядає апеляційна комісія Академії відповідно до Положення 

про апеляційну комісію Академії. 
 


