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на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і  
ступеня вищої освіти «бакалавр», яким Правилами прийому надане право 
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І. Загальна частина 
 

За результатами співбесіди до Університету «Україна» на старші курси 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і ступеня вищої освіти 

«бакалавр» згідно з пунктом 2 розділу VIIІ Правил прийому на навчання до 

закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» у 2021 році, затвердженим 23 грудня 2020 року, зараховуються: 

- особи, визнані інвалідами 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 за результатами співбесіди; 

- особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти (за 

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

Співбесіда із зазначеними категоріями осіб проводиться з фахового 

випробування, визначеного Правилами прийому до Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» для вступників на навчання:  

- на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з 

нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (Додаток 2 до Правил прийому); 

- на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс 

(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня 

вищої освіти бакалавр (Додаток 3 до Правил прийому). 

Програми підготовки до співбесіди відповідають Програмам вступних 

випробувань до Університету «Україна». 

 
ІІ. Порядок проведення та критерії оцінювання співбесіди 

 

Під час вступного випробування-співбесіди вступник у письмовій формі 

відповідає на поставлені комісією запитання. 

На випробування-співбесіду виносяться по два запитання з кожної 



дисципліни, яка є складовою фахового випробування для здобуття відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня вищої освіти). 

Результати вступного випробування-співбесіди оцінюються від 100 до 

200 балів. 

Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування 

на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» або 

ступеня вищої освіти «бакалавр», мають право брати участь у конкурсі на 

зарахування на відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь вищої 

освіти) на загальних засадах. 

 

 

 

 


