Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»

Регламент
проведення додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками на
навчання за освітніми програмами підготовки магістрів
до Національного університету «Львівська політехніка»
на основі попереднього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншим
напрямом підготовки (спеціальністю)

ЛЬВІВ 2019

Цей Регламент розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 р. № 1556-VII; Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року
№ 1096; Правил прийому на навчання до Університету у 2019 році; Наказу Міністерства
освіти і науки України від 12.06.2014 р. № 711 «Про затвердження форм документів з
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації»; Положення про
проведення співбесіди з вступниками до Національного університету «Львівська
політехніка», Положення про приймальну комісію Національного університету “Львівська
політехніка”; Положення про прийом на навчання за освітніми програмами підготовки
магістрів до Національного університету «Львівська політехніка».
1.
Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводиться зі
вступниками на навчання за освітніми програмами (далі – ОП) підготовки магістрів на основі
ОКР (ступеня) бакалавра, здобутих за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) до
Національного університету «Львівська політехніка» (далі – Університет).
2.
Вступ на навчання за заочною формою за ОП підготовки магістрів на основі
ОКР (ступеня) бакалавра, здобутого за іншим напрямом (спеціальністю), здійснюється лише
на спеціальності відповідно до Правил прийому на навчання до Університету у 2019 році.
3.
Програми для проведення співбесіди розробляють фахові атестаційні комісії
навчально-наукових інститутів Університету. Після затвердження головою Приймальної
комісії ці програми оприлюднюються на Веб-сайті Університету у терміни, зазначені у
Правилах прийому на навчання до Університету у 2019 році.
4.
На основі програм для проведення співбесіди фахові атестаційні комісії
навчально-наукових інститутів Університету формують білети для проведення співбесіди.
5.
Рішення щодо допуску вступників до додаткового вступного випробування у
формі співбесіди приймає фахова атестаційна комісія відповідного ННІ.
6.
Співбесіду зі вступниками проводять фахові атестаційні комісії навчальнонаукових інститутів Університету за розкладом, затвердженим Головою Приймальної комісії.
7.
На початку співбесіди вступник отримує білет, який містить три завдання з
предметів програми для проведення співбесіди, та аркуш співбесіди. У аркуші співбесіди
вступник заповнює змістову частину, записує завдання з отриманого ним білету та зміст
відповідей на завдання (Додаток №1). Під час співбесіди члени фахової атестаційної комісії
оцінюють відповіді та фіксують оцінки у аркуші співбесіди. Аркуші співбесіди після її
завершення підписуються екзаменаторами та вступником і передаються у Приймальну
комісію для зберігання в особових справах вступників.
8.
На підставі результатів співбесіди фахові атестаційні комісії приймають
рішення: „допустити до фахового вступного випробування” або ж „не допустити до
фахового вступного випробування” вступника.
9.
Вступник за результатами співбесіди допускається до фахового вступного
випробування якщо він:
 виявив достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою співбесіди;
 володіє відповідною фаховою термінологією;
 вміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх взаємозв’язок.
10.
Вступник за результатами співбесіди не допускається до фахового
вступного випробування якщо він:
 виявив не достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою співбесіди;
 не володіє відповідною фаховою термінологією;
 не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє їхнього
взаємозв’язку.

11.
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові фаховою
атестаційною комісією в день проведення співбесіди. Рішення комісії про результати
співбесіди оформляється протоколом (Додаток №2), примірник якого передається до
Приймальної комісії.
12.
Протоколи співбесіди затверджуються на засіданні Приймальної комісії.

Регламент розглянутий і схвалений на засіданні Приймальної комісії
від «25» березня 2019 року (протокол №4).

Додаток №1
Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Ар к у ш
співбесіди зі вступником
(прізвище, ім’я, по батькові)
на навчання за освітніми програмами підготовки магістрів
інституту ______________________________________________________________________
(найменування)
Спеціальності__________________________________________________________________
(шифр і назва)
_________________________________________________________________________________
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) бакалавра, здобутого за іншим
напрямом підготовки (спеціальністю).
Номер екзаменаційного білета _________ Дата проведення співбесіди « ____ »
_____________ 20 __ р.
1. Завдання 1:
Зміст відповіді:

Оцінка відповіді («задовільно» або «незадовільно):

Продовження додатку №1
2. Завдання 2:
Зміст відповіді:

Оцінка відповіді («задовільно» або «незадовільно):
3. Завдання 3:
Зміст відповіді:

Оцінка відповіді («задовільно» або «незадовільно):

Підпис вступника __________________
комісії________________

Мотивований висновок
_______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Члени комісії:
_____________ _____________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
_____________ _____________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
_____________ _____________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Додаток №2
Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ № ___
від „_____” ___________ 20__ року
Фахова атестаційна комісія

____________________________
(назва інституту)

за підсумками співбесіди вирішила:
1. На освітній рівень підготовки ________
(магістр)
за спеціальністю
(шифр і назва спеціальності)
до фахового випробування допустити таких вступників:
1) ПІБ
2) ПІБ
до фахового випробування не допустити таких вступників:
1) ПІБ
2) ПІБ
2. На ступінь (освітній рівень)
(магістр)
за спецільністю
(шифр і назва спеціальності)
до фахового випробування допустити таких вступників:
1) ПІБ
2) ПІБ
до фахового випробування не допустити таких вступників:
1) ПІБ
2) ПІБ
3. На стуінь (освітній рівень)
(магістр)
за спеціальністю
(шифр і назва спеціальності)
до фахового випробування допустити таких вступників:
1) ПІБ
2) ПІБ
до фахового випробування не допустити таких вступників:
1) ПІБ
2) ПІБ
……
Голова комісії __________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
_________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
__________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
__________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)

