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1. Вступ.

Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у
2022 році1 та Правилами прийому ЗВО “Український католицький
університет” у 2022 році, “спеціальними умовами участі у
конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на
основі повної загальної середньої освіти є участь у конкурсному
відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість
національного мультипредметного тесту”. За визначенням,
“індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка
передбачає очне або дистанційне у визначених Порядком випадках
або за рішенням закладу вищої освіти 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 (з кроком від
одного до десяти балів) або ухвалюється рішення про негативну
оцінку вступника ("незадовільно")”. Індивідуальні усні співбесіди для
вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти для
здобуття ступеня бакалавра відбуваються з трьох загальноосвітніх
предметів: української мови, математики та історії України.

2. Зміст індивідуальної усної співбесіди.

Індивідуальна усна співбесіда відбувається у форматі тестування на
зразок Національного мультипредметного тесту. Кількість питань - по
20 з кожного предмету. Загальна тривалість тестування - 120 хв.
Завдання відповідають Програмам зовнішнього незалежного
оцінювання з відповідних предметів.

Індивідуальна усна співбесіда відбувається очно в аудиторії УКУ або
дистанційно за зверненням вступника та погодженням Приймальної
комісії. Вхід абітурієнтів до приміщення, де проводиться
індивідуальна усна співбесіда, починається не раніше, ніж за 15
хвилин до початку іспиту. При вході до приміщення абітурієнт
особисто має пред'явити оригінал документа, що посвідчує особу.
Батьки чи інші особи, які супроводжують вступника, до приміщення

1 https://ips.ligazakon.net/document/re37823?an=2



не допускаються. Абітурієнти залишають верхній одяг, сумки,
мобільні телефони, електронні годинники, фітнес-браслети та інші
засоби зв'язку у відведеному для цього місці. Абітурієнти
допускаються лише з документами, зазначеними у «Правилах
прийому до ЗВО УКУ», ручкою з чорнилом синього або чорного
кольору та пляшкою води без етикетки (за необхідності). Після
початку письмового тесту допуск абітурієнтів в аудиторію
забороняється. Особи, які запізнилися з поважних причин, до участі у
іспиті допускаються за рішенням Відповідального секретаря
Приймальної комісії. При цьому додатковий час на виконання
завдання не надається.

Тестування відбувається у паперовому форматі або у вигляді
комп’ютерного тесту у разі проведення дистанційного формату
випробування. Під час виконання завдань учасник/ця ІУС може
використовувати як чернетку лише аркуші, видані йому/їй в аудиторії.
Бланк із позначеними відповідями учасник/ця повинен підписати і
подати на перевірку екзаменаційній комісії. Після перевірки бланку з
позначеними відповідями члени екзаменаційної комісії оголошують
результати тестування з кожного предмету як кількість набраних
тестових балів і за шкалою від 100 до 200 балів. Після оголошення
результатів учасник/ця за бажанням може усно обговорити результати
своєї роботи з членами екзаменаційної комісії, проте оцінювання
індивідуальної усної співбесіди відбувається лише на основі
відповідей, позначених вступником у бланку відповідей.

У разі неможливості скласти тестування у письмовому форматі з
огляду на фізичні обмеження вступників, їм пропонується усно
відповісти на питання тестувань. Усні відповіді таких вступників
оцінює екзаменаційна комісія за тими ж критеріями, що й результати
письмового тестування. У разі потреби представник Приймальної
комісії може асистувати вступникові у записі розв’язку завдання.

3. Критерії оцінювання індивідуальної усної співбесіди.

Оцінювання результатів індивідуальної усної співбесіди з української
мови, математики та історії України відбувається шляхом підрахунку



набраних тестових балів з кожного предмету та переведення за
шкалою від 100 до 200 балів.

Частина тестування з української мови: по 1 тестовому балу буде
нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором
однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну
правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення
відповідності. За виконання завдань блоку з української мови можна
отримати від  0 до 35 балів.

Частина тестування з математики: по 1 тестовому балу буде
нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором
однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно
визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та
по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь. За виконання завдань
блоку з математики можна отримати від  0 до 30 балів.

Частина тестування з історії України: по 1 тестовому балу буде
нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором
однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну
правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення
відповідності. За виконання завдань блоку з історії України можна
отримати від  0 до 35 балів.

Таблиці переведення тестових балів у 100-200-бальну шкалу
відповідають таблицям 1, 2 і 3 Додатку 5 до Правил прийому2. Для
допуску до конкурсного відбору вступникам-учасникам
індивідуальної усної співбесіди необхідно набрати мінімальну
кількість балів за результатами НМТ, визначену для кожної освітньої
програми у Додатку 1 до Правил прийому3.

3https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/2022/05/Dodatok-1-
1.pdf

2https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/2022/05/Dodatok-5-
1.pdf


