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Положення 
про проведення співбесіди зі вступниками до 

МЕГУ імені академіка С.Дем’янчука 
у 2022 році 

 

1. Відповідно до «Умов прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 poцi», затверджених наказом Міністерства освіти i науки 

України від 13.10.2021 №1 098 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 26 

листопада 2021 року за N1542/37164 (далі - Умов) та Правил прийому на 

навчання до ПНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка С.Дем’янчука» (далі МЕГУ) за результатами співбесіди 

зараховуються за державним замовленням особи, якщо вони рекомендовані 

до зарахування за результатами співбесіди на відкриту a6o закричу конкурсну 

пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 

7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

- особи яким Законом України «Про статус i соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на 

прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 

співбесіди; 

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

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

2. Співбесіди з цією категорією вступників проводиться за умови 

подання ними в установлені терміни до Приймальної комісії документів, 

передбачених Правилами прийому, в тому числі документа, що засвідчують 

право на вступ за результатами співбесіди. 

3. Співбесіда проводиться з предметів, які входить в перелік 

конкурсних для зарахування на навчання за ліцензованими спеціальностями. 

4. Співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, 

які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої 



освіти. 

5. Програму співбесіди із зазначеною категорією вступників 

затверджує голова Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до 

початку прийому  документів. 

6. Програма вступних іспитів фахових випробувань оприлюднюються 

на вебсайті МЕГУ. 

7. Відповідно до Положення про Приймальну комісію МЕГУ, 

співбесіду з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії з 

кожного предмету. 

Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в 

листку співбесіди, який після завершення співбесіди підписується 

екзаменаторами та вступником 

8. За результатами співбесіди комісія приймає рішення: 

«рекомендувати до участі в конкурсі», a6o «не рекомендувати до участі в 

конкурсі». Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в 

день ïï проведення. Відповідно до положення про Апеляційну комісію МЕГУ, 

апеляції щодо вступних випробувань, які проводяться в формі співбесіди не 

розглядаються. 

9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у 

визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому мінімального рівня, до участі у 

конкурсному відборі не допускаються. 

10. Рішення комісії про результати співбесіди оформляється протоколом. 

 

 
Заступник голови  
приймальної комісії  МЕГУ     Андрій Ясінський 


