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І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення співбесід 

при прийомі на перший курс на основі повної загальної середньої освіти для 
здобуття ступеня бакалавра із окремими категоріями осіб, визначених 
Правилами прийому до Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут у 2022 році (далі - Правила прийому).

1.2. Організація і проведення співбесід здійснюється згідно з Правилами 
прийому та Положенням про Приймальну комісію Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації (далі -  Військовий інститут), затвердженого 
Вченою радою Військового інституту від 30.11.2021 (протокол № 4).

1.3. Інформація про порядок проведення співбесід, що проводять 
інститутом, доводиться до відома вступників до початку вступної кампанії.

II. Організація та проведення співбесід
2.1. Військовий інституту проводить вступні випробування у формі 

співбесіди для вступників з категорій, зазначених у п. 8.1. Правил прийому 
Військового інституту з конкурсних предметів, визначених Правилах прийому 
Військового інституту.

2.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями вступників 
затверджує голова Приймальної комісії.

2.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до 
зарахування на навчання та подали сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання з конкурсних предметів з кількістю балів не нижче 100, мають 
право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

2.4. Співбесіда проводиться з конкурсного предмету, що має найбільший 
ваговий коефіцієнт у Правилах прийому Військового інституту (Військового 
коледжу) відповідно до спеціальності, яку обирає вступник.

Програма співбесіди відповідає програмовим вимогам із загальноосвітніх 
дисциплін.

2.5. Відповідно до Положення про Приймальну комісію Військового 
інституту співбесіду з кожним вступником проводить комісія у складі не 
менше двох осіб -  членів комісії з проведення співбесіди, яких призначає 
голова предметної комісії згідно з розкладом у день співбесіди.

2.6. Програмові вимоги для проведення співбесід готуються головами 
комісій для проведення співбесід у Військовому інституту і затверджуються 
головою Приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до початку прийому 
заяв вступників.

2.7. Поставлені на співбесіді запитання та відповіді на них записуються 
вступником до аркуша співбесіди, після закінчення якої екзаменатори 
проставляють в ньому кількість набраних балів. Далі аркуш співбесіди, 
підписується вступником та екзаменаторами.

2.8. Результат співбесіди зі вступником оцінюються за 10-бальною шкалою 
як середнє арифметичне всіх оцінок за кожне поставлене запитання.

2.9. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо 
кількість балів зі співбесіди складає не менше 4 бали (за 10-бальною шкалою).

2.10. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в



2.10. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в 
день її проведення.

2.11. Аркуші співбесід зі штампом Приймальної комісії зберігаються у 
відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові комісії 
безпосередньо перед початком співбесіди у необхідній кількості.

2.12. Аркуші співбесіди осіб, зарахованих до Військового інституту 
(Військового коледжу), зберігаються у їх особових справах, а осіб не 
зарахованих до Військового інституту (Військового коледжу) - знищуються за 
актом через один рік після закінчення вступних випробувань.

2.13. Рішення комісії з проведення співбесіди про результати співбесіди зі 
вступником оформляється протоколом співбесіди.
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