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І. Загальна частина 

Положення про проведення співбесіди у ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» розроблено відповідно до Умов прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році та положення 

про приймальну комісію вищого навчального закладу України затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085. 

Це Положення визначає категорії осіб, на яких поширюється право на 

зарахування до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» за 

результатами співбесіди, а також регламентує порядок проведення співбесід та 

зарахування до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» за їх 

результатами. 

За результатами співбесіди зараховуються до ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» особи зазначені у абзацах 2-4 пункту 2.3 

Розділу ІІ Правил прийому до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» у 2017 р. 

II. Організація та порядок проведення співбесід 

Співбесіда проводиться із профільного предмету згідно переліку 

конкурсних предметів (вступних іспитів) зазначених у додатку 4 правил 

прийому до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» у 2017 р. 

Програми співбесід з конкурсних предметів затверджує Голова приймальної 

комісії.  

Вступні випробування у формі співбесід проводяться комісіями із 

проведення співбесід на чолі з їх головами. Керівництво та координація 

роботою комісій покладається на відповідального секретаря приймальної 

комісії. 

Завдання для проведення співбесід готуються головами комісій із 

проведення співбесід і затверджуються головою приймальної комісії не 

пізніше, як за три місяці до проведення співбесід. Вступне випробування у 

формі співбесід з кожним вступником проводять не менше двох членів комісії. 

Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них записуються вступником в 

аркуші співбесіди. Після закінчення співбесіди у ньому проставляється 



екзаменаторами кількість набраних балів. Аркуш співбесіди підписується 

вступником та членами предметної комісії. Результат співбесіди зі вступником 

оцінюються відповідно до програми співбесіди затвердженої Головою 

приймальної комісії. Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: 

«рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до зарахування» із 

зазначенням кількості балів.  

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до 

зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних 

засадах, якщо вони подали до приймальної комісії сертифікати Українського 

центру оцінювання якості освіти 2016, 2017 років з конкурсних предметів з 

результатами, не нижчими передбачених правилами прийому до ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут». У цьому випадку результати 

співбесіди анулюються. Аркуші співбесід зі штампом інституту зберігаються у 

відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх голові комісії по 

співбесіді безпосередньо перед початком співбесіди у необхідній кількості. 

Аркуші співбесід осіб, зарахованих до інституту, зберігаються у їх особових 

справах, а осіб не зарахованих до ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» - знищуються за актом через 1 рік після закінчення 

вступних випробувань. Рішення комісії про результати співбесіди 

оформлюється протоколом засідання Приймальної комісії ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут». 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут».  Протокол № 12 від 27 червня 2017 р.  
 


