
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення співбесіди з вступниками до 
Державного вищого навчального закладу 

«Національний гірничий університет» 
та його структурних підрозділів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дніпропетровськ 

2015 



 2

    ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом ректора Державного 
вищого навчального закладу 
«Національний гірничий 
університет» 
від  «06» квітня 2015 року № 525-л 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення співбесіди з вступниками до 
Державного вищого навчального закладу 

«Національний гірничий університет» 
та його структурних підрозділів 

 
1. Відповідно до пункту 1 розділу XI «Зарахування за співбесідою» Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і 
науки України від 15.10.2014 № 1172) та пункту 1 розділу ІХ Правил прийому 
до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 
університет», пункту 1 розділу ІХ Правил прийому до Марганецького коледжу 
Державного ВНЗ «НГУ», пункту 1 розділу ІХ Правил прийому до 
Павлоградського технікуму Державного ВНЗ «НГУ», пункту 1 розділу ІХ 
Правил прийому до автотранспортного технікуму Державного ВНЗ «НГУ» за 
результатами співбесіди зараховуються особи, яким Законом України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» надане таке право. 

2. Співбесіда з цією категорією вступників проводиться за умови подання 
ними в установлені терміни до Приймальної комісії документів, передбачених 
розділом ІV Правил прийому до Державного вищого навчального закладу 
«Національний гірничий університет», в тому числі документ, що засвідчує 
право на вступ за результатами співбесіди. 

3. Співбесіда проводиться з предметів, які входять в перелік конкурсних 
для зарахування на навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) 
відповідно Додатків 5, 9.5, 10.5, 11.5, 13.5 Правил прийому до Державного 
вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його 
структурних підрозділів в 2015 році. 

4. Програми співбесіди зі загальноосвітніх предметів відповідають 
програмам середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів. Програми 
співбесіди зі зазначеною категорією вступників затверджує голова 
Приймальної комісії. 

5. Відповідно до пункту 4.3 «Примірного положенням про приймальну 
комісію вищого навчального закладу України» (наказ Міністерства освіти і 
науки від 09.01.2013р. № 12) та Положення про Приймальну комісію 
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 
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університет», співбесіду з кожним абітурієнтом 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. 

6. За результатами співбесіди комісія приймає рішення: «рекомендувати 
до участі в конкурсі», або «не рекомендувати до участі в конкурсі». Інформація 
про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. 
Відповідно до положення про Апеляційну комісію Державного вищого 
навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних 
підрозділів, апеляції  щодо вступних випробувань, які проводяться в формі 
співбесіди не розглядаються. 

7. Абітурієнти, які не прибули без поважних причин на співбесіду згідно 
затвердженого розкладу, утрачають можливість вступу до Університету за цією 
формою. 

8. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування 
на навчання, приймають участь у загальному конкурсі з урахуванням кількості 
балів, зазначених у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання 
(відповідно до пункту 6 розділу ІV Правил прийому до Державного ВНЗ 
«НГУ») і/або вступних випробувань, які проводяться в Університеті для 
окремих категорій вступників, на загальних підставах. 

9. Відповідно до пункту 4 розділу XI Умов прийому до ВНЗ України та 
пункту 4 розділу IX Правил прийому до Державного ВНЗ «НГУ» за 
рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення 
приймальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення про 
можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне 
замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем 
проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад. 

10. Рішення комісії про результати співбесіди оформляється протоколом. 
 
 

Положення розглянуте і схвалене на засіданні Приймальної комісії 
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» 
31 березня 2015 року (протокол № 8 ). 

 
 
 
 

 


