1. Загальні положення
Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає
оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з
конкурсного предмета (ів)) і мотивованості вступника, за результатами якої
приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до
зарахування.
Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти
України (далі – Умови прийому) та Правил прийому до Національного
університету біоресурсів і природокористування України (далі – Правила
прийому) за результатами співбесіди зараховуються до НУБіП України:
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті
7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;
особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на
прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами
співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
2. Організація та проведення співбесіди
Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова
Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому
документів. Програми повинні бути оприлюднені шляхом розміщення на
веб-сайті університету до початку вступних випробувань.
Співбесіда з кожного предмета (ів) проводиться не менше ніж двома
членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної
комісії згідно з розкладом у день іспиту.
Дата, час та місце проведення співбесіди вказується у розкладі
вступних випробувань. Перепусткою на співбесіду є документ, що посвідчує
особу вступника.
Співбесіда проводиться у формі тестування з конкурсних предметів, які
входять в перелік предметів для зарахування на навчання за спеціальностями.
Бланки аркушів співбесіди, а також титульні аркуші зі штампом
Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної
комісії НУБіП України, який видає їх голові екзаменаційної комісії в
необхідній кількості безпосередньо перед початком співбесіди. Бланки
роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться співбесіда, про
що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержанняповернення письмової роботи.
Під час проведення співбесіди забороняється користуватись
електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими
матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі
використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел
інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у

співбесіді, про що складається акт.
Члени комісії під час співбесіди відмічають правильність відповідей в
аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується вступником
та членами відповідної комісії.
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день
її проведення.
Рішення комісії про результати співбесіди оформляється протоколом.
Особи, які за результатами співбесіди рекомендовані до зарахування на
навчання, зараховуються за умови, що вони подали оригінали документа
державного зразка про повну загальну середню освіту і додатка до нього та інших
документів передбачених Умовами та Правилами прийому до Приймальної
(відбіркової) комісії НУБіП України.

