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І. Загальні положення 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 

році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 

року №392 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02 травня 2022 року №400, від 29 червня 2022 року №598, враховуючи 

зміни, які внесено наказом Міністерства освіти і науки від 02 липня 2022 року 

№608) та “Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка у 2022 році” для окремих категорій 

абітурієнтів (Розділ VIII, п. 2–4), які вступають для здобуття освітнього рівня 

“Бакалавр”, передбачено вступ у формі індивідуальної усної співбесіди. 

Індивідуальна усна співбесіда (далі – ІУС) – форма вступного випробування, 

яка передбачає очне або дистанційне оцінювання підготовленості (оцінювання 

знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), 

за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за 

шкалою 100–200 балів (з кроком від одного до десяти балів) або ухвалюють 

рішення про негативну оцінку вступника (“незадовільно”). 

Склад комісій для проведення ІУС затверджують на засіданні Приймальної 

комісії за поданням деканів факультетів. 

ІУС проводять за трьома складовими національного мультипредметного тесту 

(далі – НМТ) та включає запитання з української мови, математики та історії 

України. 
 

ІІ. Організація та проведення індивідуальної усної співбесіди 

Вступники, які претендують на вступ до Львівського національного 

університету імені Івана Франка (далі – Університет) за результатами ІУС повинні 

подати в Приймальну комісію Університету оригінали документи, які 

підтверджують право вступника на вступ за ІУС. 

Для участі в ІУС на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на 

участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною 

Приймальною комісією Університету), вступники подають: 

– копію документа, що посвідчує особу; 

– фотокартку розміром 3×4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі); 

– довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої 

освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну 

середню освіту в ЄДЕБО; 

– копію документа, що підтверджує право вступника на участь в ІУС. 

Для вступників, які мають проходити ІУС, Університет може провести 

електронну реєстрацію для участі в ній за умови подання вступником сканованих 

копій (фотокопій) документів. 

Вступників, які проходять ІУС, допускають до участі в них за наявності 

оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує 



право вступника на участь в ІУС, та екзаменаційного листка з фотокарткою. У разі 

дистанційного проведення ІУС екзаменаційний лист з фотокарткою знаходиться в 

екзаменаторів. 

За умови проведення ІУС у дистанційному форматі подання документів 

відбувається через надсилання їх сканованих копій з накладанням на відповідні 

файли кваліфікованого електронного підпису вступника на електронну адресу 

Приймальної комісії Університету, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв’язку, визначеними Правилами 

прийому). 

Приймальна комісія формує список вступників, які претендують на вступ до 

Університету за результатами ІУС, та готує для кожного вступника екзаменаційний 

листок із фотокарткою. 

Для проведення ІУС формують групи вступників відповідно до черговості 

надходження документів від вступників. 

Приймальна комісія засобами телефонного та електронного зв’язку повідомляє 

вступника про дату, місце та час проведення ІУС не пізніше як за добу до початку 

її проведення. 

ІУС проводять в очній або дистанційній формі, відповідно до програм 

зовнішнього незалежного оцінювання, які затверджені Українським центром 

оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Голова Приймальної комісії затверджує 

порядок оцінювання за результатами ІУС, який має включати структуру 

підсумкового бала. Програми ІУС оприлюднюють на сайті Приймальної комісії 

Університету. 

Голова комісії для проведення ІУС попередньо готує необхідні матеріали: 

програми ІУС, критерії оцінювання та протоколи проведення ІУС. 

ІУС проводять у терміни, передбачені у “Правилах прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

у 2022 році”. Розклад проведення ІУС затверджують на засіданні Приймальної 

комісії Університету та оприлюднюють на сайті Приймальної комісії Університету. 

ІУС проводять за участю представників відповідного факультету та 

представників філологічного, механіко-математичного та історичного факультетів, 

які відповідають за питання, пов’язані із відповідними складовими НМТ. 

ІУС передбачає відповіді на запитання з української мови, математики та історії 

України. За кожен блок ІУС (українська мова, математика, історія України) 

вступник максимально може отримати 200 балів. 

У протоколі ІУС комісія для проведення ІУС оцінює відповідь вступника на 

запитання та виставляє підсумковий бал. 

Протокол ІУС, який підписують члени комісії для проведення співбесід та 

вступник, зберігають у відповідального секретаря Приймальної комісії, а після 

зарахування вступника додають до особової справи вступника. 



В протокол ІУС записують запитання, які комісія ставить вступникові, та його 

відповіді. Члени комісії для проведення ІУС нотують правильність відповідей 

вступника у протоколі ІУС та оцінюють їх відповідно до критеріїв, які затверджено 

в програмі ІУС. 

Осіб, які за результатами кожного із блоків НМТ не набрали мінімально 

необхідного бала, до участі в подальшому конкурсному відборі не допускають. 

Упродовж проведення ІУС вступникам заборонено використовувати 

підручники, довідкові матеріали, засоби технічної інформації чи інші джерела, які 

допоможуть їм відповісти на поставлене запитання. 

У разі використання підручних засобів для відповіді на запитання вступник 

відсторонюють від участі в ІУС. Комісія для проведення співбесід у протоколі ІУС 

має вказати причину та час відсторонення вступника. За результатами цього блоку 

ІУС результати такого вступника анулюють і він надалі не бере участі в 

конкурсному відборі. 

Якщо вступник без поважних причин не з’явився на ІУС, його не допускають 

до участі в конкурсному відборі. Додаткове проведення ІУС можливе лише за 

умови, коли вступник мав поважні причини, які унеможливили проходження ІУС, 

і Приймальна комісія Університету ухвалила позитивне рішення щодо допуску 

такої особи до ІУС. 

“Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка у 2022 році” та це Положення не 

передбачають перескладання ІУС. 

Інформацію про результати ІУС повідомляють вступникові в день її проведення 

та оприлюднюють на офіційному сайті Приймальної комісії Університету. 
 

ІІІ. Терміни проведення індивідуальної усної співбесіди 

Терміни проведення ІУС встановлені “Правилами прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка у 2022 році”. 

ІУС проводять за розкладом, який затверджують на засіданні Приймальної 

комісії Університету. В розкладі мають бути вказані дата, місце та час проведення 

ІУС. 
 

IV. Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання зазначено у кожній із програм, за якими проводять ІУС. 

Оцінювання знань вступників проводять відповідно до визначених критеріїв із 

максимально можливим балом 200. 

Усна відповідь вступника має бути чіткою, послідовною та аргументованою. 

Обов’язковими вимогами до відповіді вступника є: докладність, конкретність та 

вичерпність. ІУС проводять державною мовою. Культура усного мовлення є 



критерієм загального рівня освіченості вступника, тому мовне оформлення 

відповіді має бути бездоганним. 

Недостатній рівень знань вступника включає фрагментарність знань, неповну 

характеристику явищ, подій, грубі помилки у визначенні понять. У такому разі 

вступник отримає нижчий від мінімально необхідного бал, надалі така особа 

припиняє участь у конкурсному відборі. 

Мінімально необхідний бал із кожного з предметів, який необхідний для участі 

в подальшому конкурсному відборі, – 100. 

За результатами кожного із предметів, з яких проводили ІУС вступник має 

право подати апеляцію. 

Процедуру апеляції щодо результатів ІУС та роботу апеляційної комісії 

регламентує “Положення про Апеляційну комісію Львівського національного 

університету імені Івана Франка”. Після розгляду апеляційної заяви та проведення 

процедури апеляції вступнику повідомляють його підсумковий результат. 
 

V. Порядок дій під час сигналу “Повітряна тривога” 

Під час сигналу “Повітряна тривога” проведення ІУС припиняють, комісія 

фіксує час її припинення. 

Комісія для проведення співбесід та вступник покидають місце проведення ІУС 

та організовано прямують до безпечного місця. 

Після відбою сигналу “Повітряна тривога” комісія для проведення співбесід та 

вступник повертаються до аудиторії, де проводять ІУС, та продовжують її. 
 

VI. Порядок дій під час проведення дистанційної усної співбесіди 

Індивідуальні усні співбесіди за зверненням вступників можна проводити 

дистанційно. Перелік осіб, які можуть претендувати на такий формат проведення 

ІУС, вказано у п. 4 розділу VIII “Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2022 році 

(нова редакція)”. 

Для участі в дистанційній ІУС треба подати необхідні документи з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису вступника. 

Для проходження ІУС у дистанційній формі вступник отримує посилання на 

зустріч (на платформі Zoom, Microsoft Teams, Google Meet тощо), також йому 

повідомляють дату та час її проведення. 

Перед початком ІУС комісія має попередити вступника, що ІУС будуть 

записувати, а сам вступник повинен дати згоду на запис співбесіди. У разі відмови 

вступника від запису ІУС співбесіду вважають такою, що не відбулася, а вступник 

отримує незадовільну оцінку і його не допускають до участі в конкурсному відборі. 

У разі проходження дистанційної ІУС зі вступником має бути візуальний 

зв’язок для завершення процедури ідентифікації. Для цього вступник має вийти на 

зв’язок з увімкненою камерою. Комісія для проведення ІУС здійснює візуальну 



перевірку особи, яка вийшла на зустріч, на підставі раніше надісланих документів. 

Якщо є відмінності між особою, яка перебуває на зв’язку, та фото з надісланих 

документів, то ІУС припиняють через порушення з боку вступника, а вступник 

отримує незадовільну оцінку і його не допускають до участі в конкурсному відборі. 

Комісія робить відповідний запис в екзаменаційному листку. 

В разі відмови увімкнути відеозв’язок ІУС припиняють через неможливість 

візуальної ідентифікації вступника, вступник отримує незадовільну оцінку і його 

не допускають до участі в конкурсному відборі. Комісія робить відповідний запис 

в екзаменаційному листку. 

Якщо вступник пройшов візуальну ідентифікацію і впродовж ІУС скаржиться 

на поганий зв’язок, то комісія може дозволити такій особі перебувати лише на 

аудіозв’язку. 
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