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1. Загальні положення 

1.1. Це положення регламентує порядок організації та проведення вступного 

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди при вступі на навчання 

до ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» (далі – 

ПВНЗ «ХММУ») у 2022 році. 

1.2. Це положення розроблене Приймальною комісією ПВНЗ «ХММУ» (далі 

– Приймальна комісія) відповідно до Положення про Приймальну комісію 

вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.10.2015р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 04.11.2015р. за №1353/27798, зі змінами (наказ МОН України від 

06.06.2016р. № 622), Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

2022 році (далі – Порядок прийому), затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 27.04.2022р. №392, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 03.05.2022р. №487/37823, зі змінами (наказ МОН України від 

02.05.2022р. №400), Правил прийому на навчання до ПВНЗ “ХММУ” у 2022 

році, затверджених наказом ПВНЗ “ХММУ” від 26.05.2022р. №ВС-20 (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 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку 

вступника ("незадовільно").  

За рішенням Приймальної комісії ПВНЗ “ХММУ” індивідуальна усна 

співбесіда може проводитися в дистанційному форматі. 

1.4. Вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

проходять окремі категорії вступників, яким надано таке право згідно Порядку 

прийому та Правил прийому.  

1.5. Комісії для проведення вступного випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди з конкурсних предметів створюються з метою проведення 

індивідуальної усної співбесіди при вступі на навчання для осіб, яким 

відповідно до Порядку прийому та Правил прийому надане таке право, і які 

виявили бажання вступати на навчання до ПВНЗ «ХММУ». Комісії для 

проведення вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

створюються окремо для кожного конкурсного предмета, визначеного 

Порядком прийому та Правилами прийому. 

1.6. Склад комісій для проведення вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди в ПВНЗ «ХММУ» затверджується наказом 
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ректора університету. 

1.7. Програми вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди з конкурсних загальноосвітніх предметів ПВНЗ «ХММУ», які 

відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році 

(національному мультипредметному тесту), розробляються відповідними 

комісіями і затверджуються головою Приймальної комісії ПВНЗ «ХММУ» та 

оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету. 

1.8. Індивідуальна усна співбесіда проводиться згідно з розкладом вступних 

випробувань. 

1.9. Проведення індивідуальної вступної співбесіди у дистанційному 

форматі можливе лише за умови дотримання вступником наступних вимог: 

наявність у вступника окремого приміщення до якого не матимуть доступу 

сторонні особи під час вступного випробування; 

наявність у вступника безперебійного Інтернет-зв’язку; 

наявність у вступника технічного оснащення для відеозв’язку з 

екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютера, 

ноутбука, планшетного компьютера, телефона тощо, з відеокамерою та 

мікрофоном).  

1.10. На індивідуальній усній співбесіді забезпечується спокійна та 

доброзичлива атмосфера. Хід проведення індивідуальної усної співбесіди 

фіксується на відеозапис, який зберігається як додаток до особової справи 

вступника, термін зберігання відповідає терміну зберігання особової справи.  

Якщо під час проведення індивідуальної усної співбесіди розпочинається 

повітряна тривога, то проведення індивідуальної усної співбесіди 

призупиняється, а  вступники переходять у безпечне місце. Безпечне 

приміщення знаходиться безпосередньо у ПВНЗ «ХММУ». Щойно пролунає 

сигнал про відбій повітряної тривоги, вступники повертаються до приміщення, 

щоб продовжити проходження індивідуальної усної співбесіди. 

Якщо повітряна тривога лунає під час дистанційного проходження 

індивідуальної усної співбесіди, вступне випробування переривається до 

моменту припинення повітряної тривоги. У такому разі після закінчення 

повітряної тривоги,  вступник отримує екзаменаційний білет з іншим набором 

питань, якщо він не встиг приступити до відповіді. Якщо відповідь була 

отримана хоча б на одне питання екзаменаційного білета до сигналу повітряної 

тривоги, вона приймається і оцінюється екзаменаторами, а вступник має 

можливість обрати для відповіді будь-яке з питань нового екзаменаційного 

білету.  
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    1.11. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не 

допускаються до приміщень, де проводиться індивідуальна усна співбесіда з 

вступником.  

При дистанційному проведенні індивідуальної усної співбесіди сторонні 

особи не допускаються. На індивідуальній усній співбесіді присутні в режимі 

онлайн вступники та екзаменатори,  ведеться відеозапис індивідуальної усної 

співбесіди. Відеоматеріал проведення індивідуальної усної співбесіди 

зберігається в Університеті в електронному вигляді, як додаток до особової 

справи абітурієнта, протягом усього періоду зберігання особової справи такого 

вступника відповідно до чинного законодавства.  

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

індивідуальної усної співбесіди без поважних причин у зазначений за 

розкладом час, не допускаються до індивідуальної усної співбесіди. 

1.13. За наявності поважних причин, підтверджених документально, 

вступники можуть допускатися до вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди на підставі рішення Приймальної комісії ПВНЗ 

«ХММУ» в межах встановлених строків і розкладу проведення індивідуальної 

усної співбесіди.  

1.14. Перед початком індивідуальної усної співбесіди обов’язковою є 

процедура ідентифікації вступника.   

 

2. Порядок проведення вступного випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди з вступниками    

2.1. Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди  окремо 

за конкурсними предметами з кожним вступником проводять члени відповідної 

комісії згідно з розкладом у день вступного випробування. 

2.2. Під час індивідуальної усної співбесіди вступник бере екзаменаційний 

білет шляхом випадкової вибірки та має час на підготовку до відповіді, після 

чого приступає до відповіді. Члени відповідної комісії для проведення 

вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди відмічають 

правильність відповіді вступника в аркуші індивідуальної усної співбесіди та 

оцінюють відповідь вступника згідно з критеріями оцінок відповіді вступника.  

2.3. Під час проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної 

співбесіди вступнику забороняється користуватись електронними приладами, 

підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не 

передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником 

під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі 

підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається 
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акт. 

2.4. Опитування одного вступника проводиться окремо за кожним 

конкурсним предметом, та триває, як правило, 15 хвилин, а підготовка 

вступника – не більше 15 хвилин. 

2.5. Екзаменаційний білет для проведення індивідуальної усної співбесіди з 

кожного конкурсного предмета складається з 2 питань відкритого типу 

однакового рівня складності.  

2.6. Результат вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди з конкурсного предмету оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.  

2.7. На підставі проведеного вступного випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди заповнюється протокол індивідуальної усної співбесіди і 

результати випробування екзаменатори вносять до екзаменаційної відомості. 

У разі проведення індивідуальної усної співбесіди у дистанційній формі, 

протокол індивідуальної усної співбесіди та екзаменаційні відомості 

підписуються екзаменаторами шляхом накладання на відповідні файли 

кваліфікованих електронних підписів усіх членів екзаменаційної комісії.  

2.8. Інформація про результати індивідуальної усної співбесіди 

оголошується вступникові в день її проведення. Результати вступного 

випробування публікуються на офіційному веб сайті ПВНЗ “ХММУ” та можуть 

надсилатися вступникові засобами мобільного зв’язку або на електронну 

пошту.  

2.9. Вступник має право подати апеляцію у разі незгоди з результатами 

вступного випробування. Порядок подання та розгляду апеляцій визначаєтья 

окремим Положенням ПВНЗ “ХММУ”. 

2.10. Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому мінімального значення, до участі у конкурсному відборі не 

допускаються. Перескладання вступних випробувань  у формі індивідуальної 

усної співбесіди не допускається. 

2.11. Особи, які за наслідками індивідуальної усної 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. 
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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. 

 

 

 

 

 


