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Відповідно до Умов прийому та розділу та VІІІ Правил прийому до ЗІЕІТ у 

2022 році (далі – Правила прийому) за результатами співбесіди зараховуються 

до інституту особи: 

– з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра);  

– з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

1. Співбесіда проводиться з конкурсних предметів, які входять в 

перелік предметів для зарахування на навчання за спеціальностями (напрямами 

підготовки) (Додатки 2, 3 та 4 Правил прийому). 

2. Програми співбесіди зі загальноосвітніх предметів відповідають 

програмам  зовнішнього незалежного оцінювання. Програми співбесіди 

затверджує голова Приймальної комісії. 

3. Відповідно до «Положенням про приймальну комісію вищого 

навчального закладу України» (наказ Міністерства освіти і науки України  від 

15.10.2015 р. № 1085) та Положення про приймальну комісію ЗІЕІТ, співбесіду 

з кожним вступником  проводять не менше двох членів комісії з кожного 

предмету. Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей 

в аркуші співбесіди, який після завершення співбесіди підписується 

екзаменаторами та вступником. 

Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: 

„рекомендувати до зарахування” або „не рекомендувати до зарахування”. 

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

4. Рішення комісії про результати співбесіди оформляється 

протоколом. 

5. Особи, які за результатами співбесіди рекомендовані до зарахування 
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на навчання, зараховуються за умови, що вони подали оригінали документа про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших 

документів, передбачених Умовами та Правилами, до Приймальної комісії 

ЗІЕІТ до визначеної Правилами години та дати (для осіб, зазначених у пункті 1 

цього Положення) та до терміну, що встановлюється приймальною комісією 

(для осіб, зазначених у пункті 2 цього Положення). 

6. Особи, зазначені у пункті 1 Положення, які за результатами 

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. 

 


