Індивідуальна усна співбесіда з конкурсних предметів проводиться за
програмами зовнішнього незалежного оцінювання.
Мета співбесіди – перевірка рівня теоретичної та практичної підготовки
абітурієнтів і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які вступають
на навчання на основі повної загальної середньої освіти, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра або освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього
ступеня бакалавра та мають право складати вступні випробування у формі
індивідуальної усної співбесіди згідно з Правилами прийому до
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у
2022 році.
Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням приймальної
комісії, про що складається відповідний протокол.
Розробники екзаменаційних матеріалів попередньо складають
екзаменаційні білети. Екзаменаційні білети складаються відповідно до
програм зовнішнього незалежного оцінювання, зразок екзаменаційного білета
з відповідного конкурсного білета оприлюднюється на офіційному сайті МНУ
імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).
Індивідуальна усна співбесіда проводиться у строки, передбачені
Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського у 2022 році.
Розклад проведення співбесід, що проводяться МНУ імені
В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і
оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені
В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії.
На співбесіду вступник з’являється з паспортом (у вигляді книжечки або
ID-картки).
Вступник одержує один екзаменаційний білет з даного предмету, який
містить 1 питання. Всього екзаменаційних білетів три, кожен з яких містить по
1 питанню з певного конкурсного предмету, перелік яких відповідає набору
сертифікатів ЗНО при вступі на певну спеціальність і визначається Правилами
прийому
до
Миколаївського
національного
університету
імені
В. О. Сухомлинського у 2022 році. На кожне питання треба дати вичерпну
відповідь.
Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність
відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується
вступником та членами відповідної комісії.
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її
проведення.
Співбесіда оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Якщо абітурієнт
не набрав 100 балів, то вважається, що співбесіду не складено.

Критерії оцінювання результатів індивідуальної усної співбесіди:
Рівні
навчальних
досягнень
Початковий

Бали

Загальні критерії, якими оцінюються навчальні
досягнення абітурієнтів

100-120

Середній

121-150

Достатній

151-180

Високий

181-200

Вступник може розрізняти об`єкт вивчення і
відтворити деякі його елементи. Вступник
фрагментарно відтворює незначну частину
навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про
об`єкт вивчення, має здатність до елементарного
викладу думки. Вступник відтворює менше
половини навчального матеріалу
Вступник знає близько половини навчального
матеріалу. Розуміє основний навчальний матеріал,
здатний з неточностями дати визначення понять.
Вступник виявляє знання і розуміння основних
положень навчального матеріалу. Відповідь його
правильна, але не достатньо осмислена.
Вступник правильно і логічно відтворює
навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії
і факти, застосовує вивчений матеріал у складних
ситуаціях. Знання є достатньо повними, він вільно
застосовує вивчений матеріал, розуміє факти, вміє
наводити окремі власні приклади на підтвердження
власних думок, застосовує вивчений матеріал у
стандартних ситуаціях, намагається аналізувати і
систематизувати
інформацію,
застосовувати
загальновідомі докази у власній аргументації
Вступник глибоко і докладно відповів на всі
питання, в тому числі і додаткові; вміє самостійно
та чітко аргументувати основні теоретичні
положення, які він викладає у своїй відповіді;
ілюструє наведені у відповідні думки потрібними
прикладами, причому не тільки запозиченими з
підручника, а й підібраними самостійно;
спроможний глибоко та всебічно аналізувати
історичні факти і процеси, аргументує свої
висновки; спроможний здійснювати порівняльний
аналіз розвитку історичного процесу в Україні з
відповідними явищами світової історії.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського,
повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня
після оголошення екзаменаційної оцінки.

