


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ 

 

Метою співбесіди з української мови і літератури є оцінка ступеня 

підготовленості вступника з української мови і літератури з метою конкурсного 

відбору для навчання на освітньому рівні бакалавр. 

Програма співбесіди з української мови і літератури ідентична до 

Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з 

української мови і літератури здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 696 від 

26.06.2018 р. 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ВСТУПНИКІВ 
 

 

Співбесіда проводиться в усній формі згідно з розкладом у дні і години в 

приміщеннях, визначених Приймальною комісією. 

Вступники, які проходять співбесіду допускаються до участі в ній за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та екзаменаційного листка 

з фотокарткою. Інші особи, крім членів Приймальної комісії, допускаються в 

аудиторію з дозволу Голови приймальної комісії. Екзаменатор звіряє 

відповідність особи з фотографією у паспорті.  

Під час проведення співбесіди абітурієнтам забороняється 

використовувати електронні засоби інформації, підручники, навчальні 

посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії. 

При користуванні під час співбесіди сторонніми джерелами інформації (в т.ч. 

підказуванням) вступник відсторонюється від участі у випробуваннях, про що 

складається акт. У акті екзаменатори вказують причину відсторонення, час та 

виставляється незадовільна оцінка. Апеляції з питань відсторонення від участі у 

випробуванні не розглядаються. 

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом 

проводять не менше двох членів комісії. Під час співбесіди екзаменатори 

відмічають правильність відповідей в протоколі співбесіди, який по закінченню 

співбесіди підписується екзаменаторами.  

Тривалість вступного випробування у формі співбесіди складає з 

розрахунку, що опитування одного вступника триває, як правило, 15 хвилин, а 

підготовка вступника повинна тривати не більше однієї академічної годин.  

Після закінчення співбесіди члени комісії виставляють бали за відповіді. 

У необхідних випадках відповідальний секретар Приймальної комісії або 

Голова комісії залучають для додаткової участі двох екзаменаторів. 

Оголошення результатів співбесіди здійснюється в день її проведення.  

Після оголошення результатів співбесіди члени Приймальної комісії 

передають протокол співбесіди у Приймальну комісію. Надалі протокол 



співбесіди підшивається в особову справу вступника після зарахування на 

навчання.  

Голова комісії для проведення співбесіди здійснює керівництво і 

контроль за роботою членів комісії.  

Перескладання вступних випробувань у формі співбесіди не 

дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж 

визначено Правилами прийому до подальшої участі в конкурсі не 

допускаються. 

Апеляція вступника щодо кількості балів, отриманих за результатами 

співбесіди в Університеті, повинна подаватись особисто у терміни визначені 

Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило в день оголошення 

результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих 

до зарахування). Апеляція розглядається в день її подання в присутності 

вступника, але не пізніше наступного дня після її подання. Додаткове 

опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається. 

Вступне випробування у формі усної співбесіди при вступі на навчання 

для здобуття ступеня бакалавр передбачає володіння абітурієнтом відповідним 

рівнем підготовки з дисциплін.  

Вступне випробування у формі усної співбесіди може проводитись із 

дисциплін, які визначені Правилами прийому до Львівського торговельно-

економічного університету.  

Кожен екзаменаційний білет складається з трьох завдань. Завдання 

розподілені за основними темами дисциплін. 

Повна правильна відповідь на всі питання першого та другого завдань 

оцінюється у 33 бали і третє завдання – оцінюється у 34 бали. Таким чином, 

максимальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт на співбесіді 

становить 100 балів. 

Оцінювання кожного завдання здійснюється згідно з наведеними нижче 

критеріями: 

0-7 балів – абітурієнт не може розкрити основний зміст завдання, його 

виклад незв’язний, поверховий; допускає численні помилки та неточності. 

8-15 – абітурієнт не достатньо повно розкриває основний зміст завдання, 

недостатньо чітко аргументує свою точку зору, не робить власних висновків, 

допускає окремі помилки у визначеннях, та формулюваннях.  

16-25 – абітурієнт у цілому розкриває основний зміст завдання, але 

недостатньо чітко аргументує свою точку зору, робить окремі висновки щодо 

змісту фінансових категорій, допускає незначні неточності у визначеннях та 

несуттєві помилки. 

26-33 (34) – абітурієнт повністю розкриває основний зміст завдання, під 

час викладу аргументує свою точку зору, робить власні висновки, проявляє 

ґрунтовне розуміння категорій; допускає лише декілька несуттєвих 

неточностей.  

Кожен абітурієнт перед початком співбесіди отримує екзаменаційний 

білет. Після підготовки до відповіді члени комісії заслуховують усні пояснення 

абітурієнта та виставляють бали за кожне завдання, оцінюючи усні відповіді. 



 


