


Індивідуальна усна співбесіда призначена для вступників на здобуття
освітнього ступеня бакалавра, вступ яких регулює Розділ VIII. Спеціальні умови
участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти Правил прийому для
здобуття вищої освіти в Національному університеті “Острозька академія” в 2022
році.

Метою проведення індивідуальної усної співбесіди є встановлення рівня
знань вступників з української мови, математики та історії України як предметів
національного мультипредметного тесту.

Модуль 1
УКРАЇНСЬКА МОВА

Програма індивідуальної усної співбесіди з української мови відповідає
програмі ЗНО з української мови і літератури 2022 року (в частині УКРАЇНСЬКА
МОВА) https://osvita.ua/test/program_zno/946/.

Загальну кількість балів  (КБ) за предмет визначають за формулою:
КБ = 100 + N,

де N - це кількість балів вступника, отримана за результатами співбесіди.
Співбесіда передбачає відповіді на 5 питань, кожне з яких максимально може бути
оцінене 20 б.

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5

Критерії оцінювання:

бали характеристика

16-20 вступник точно, повно, чітко і лаконічно відповів на поставлене
екзаменаторами запитання, вільно володіє термінологією

11-15 при відповіді вступник допустив деякі неточності чи залишилась
нерозкритою частина питання за умови, що принципові моменти
питання були розкриті правильно, незначні помилки усуваються
самим вступником, коли на помилки вказує екзаменатор

6-10 виставляється за наявність у відповіді декількох суттєвих
неточностей, нечіткість відповіді, допущені помилки і порушена
логіка викладу, що вплинуло на результат та правильність висновків

0-5 вступник не дає конкретної відповіді на питання, не здатний
висвітлити поставлене питання. На додаткові та навідні запитання
екзаменатора вступник не знає правильної відповіді, не володіє
базовими категоріями та основними теоретичними поняттями

https://osvita.ua/test/program_zno/946/


Модуль 2
МАТЕМАТИКА

Програма індивідуальної усної співбесіди з математики відповідає програмі
ЗНО з математики 2022 року https://osvita.ua/test/program_zno/1126/.

Загальну кількість балів  (КБ) за предмет визначають за формулою:
КБ = 100 + N,

де N - це кількість балів вступника, отримана за результатами співбесіди.
Співбесіда передбачає відповіді на 5 питань, кожне з яких максимально може бути
оцінене 20 б.

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5
Критерії оцінювання:

бали характеристика

16-20 вступник точно, повно, чітко і лаконічно відповів на поставлене
екзаменаторами запитання, вільно володіє термінологією, розв’язав
правильно задачу

11-15 при відповіді вступник допустив деякі неточності чи залишилась
нерозкритою частина питання/задачі за умови, що принципові
моменти питання/задачі були розкриті правильно, незначні помилки
усуваються самим вступником, коли на помилки вказує екзаменатор

6-10 виставляється за наявність у відповіді/розв’язках декількох суттєвих
неточностей, допущені помилки і порушена логіка викладу
матеріалу або розв’язку задачі, що вплинуло на результат та
правильність висновків

0-5 вступник не дає конкретної відповіді на питання, не здатний
висвітлити поставлене питання або розв’язати задачу. На додаткові
та навідні запитання екзаменатора вступник не знає правильної
відповіді, не володіє базовими категоріями та основними поняттями

Модуль 3
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Програма індивідуальної усної співбесіди з історії України відповідає
програмі ЗНО з історії України 2022 року https://osvita.ua/test/program_zno/1006/.

Загальну кількість балів  (КБ) за предмет визначають за формулою:
КБ = 100 + N,

де N - це кількість балів вступника, отримана за результатами співбесіди.
Співбесіда передбачає відповіді на 5 питань, кожне з яких максимально може бути
оцінене 20 б.

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5

https://osvita.ua/test/program_zno/1126/


Критерії оцінювання:
бали характеристика

16-20 вступник точно, повно, чітко і лаконічно відповів на поставлене
екзаменаторами запитання, вільно володіє термінологією

11-15 при відповіді вступник допустив деякі неточності чи залишилась
нерозкритою частина питання за умови, що принципові моменти
питання були розкриті правильно, незначні помилки усуваються
самим вступником, коли на помилки вказує екзаменатор

6-10 виставляється за наявність у відповіді декількох суттєвих
неточностей, допущені помилки і порушена логіка викладу
матеріалу, що вплинуло на результат та правильність висновків

0-5 вступник не дає конкретної відповіді на питання, не здатний
висвітлити поставлене питання. На додаткові та навідні запитання
екзаменатора вступник не знає правильної відповіді, не володіє
базовими категоріями та основними поняттями

Індивідуальна усна співбесіда відбуватиметься в дистанційному форматі
через застосунок google.meet відповідно до затвердженого розкладу.

Кожному вступнику на персональну електронну скриньку за день до
встановленої в розкладі дати буде надіслано запрошення на індивідуальну усну
співбесіду.

ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ
Кожен абітурієнт під час проходження індивідуальної усної співбесіди

повинен дотримуватися моральних норм, правил етичної поведінки та принципів
академічної доброчесності, а саме:

– самостійно виконувати завдання;
– не принижувати будь-яким чином гідність інших абітурієнтів, учасників

освітнього процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб;
– дотримуватися правил ділового етикету в поведінці та норм культури

спілкування у комунікації з абітурієнтами, здобувачами вищої освіти, викладачами
та співробітниками НаУОА;

– не використовувати телефон або ґаджети під час проходження
індивідуальної усної співбесіди;

– не використовувати службові або родинні зв'язки для отримання нечесної
переваги.

Програма розглянута та схвалена на засіданні приймальної комісії (Протокол №7-І від 13
травня 2022 року).

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                       Ольга КРИВИЦЬКА


