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______________ Анатолій ГЕТЬМАН 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ 

індивідуальної усної співбесіди, фахових іспитів і вступного іспиту для іноземців 

при вступі до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

у 2022 році 

 

1. Цей Регламент розроблено відповідно до Правил прийому до Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2022 році з метою організаційного 

забезпечення проведення вступного іспиту для іноземців, індивідуальної усної 

співбесіди, індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови, а також фахового іспиту.  

2. Вступні випробування в 2022 році проводяться як в аудиторному форматі, так і з 

використанням технологій дистанційного навчання. Дистанційно проводяться 

індивідуальні усні співбесіди для осіб, які передбачені п. 7.1 Правил прийому та фахові 

іспити. 

3. Рішення про обрання форми проведення вступного випробування у випадках, 

передбачених п. 2 Регламенту, приймає приймальна (вибіркова) комісія з урахуванням 

бажання і можливостей вступника. 

4. Складання вступного випробування в аудиторному форматі передбачає очне 

оцінювання знань, навичок та вмінь вступника комісією. Таке випробування 

відбувається у день і час, про які інформується вступник під час подачі заяви. За 

результатами аудиторного складання оформлюється протокол, а також екзаменаційний 

лист та відомість вступного випробування. 

5. Дистанційна форма проведення індивідуальної усної співбесіди (фахового іспиту) 

використовується відеоконференція. Приймальна (відбіркова) комісія надсилає 

активне посилання на відеоконференцію вступнику після розгляду заяви на вступ, але 

не пізніше ніж за одну добу до її проведення.  

6. Основним способом надсилання повідомлення є ЄДЕБО. Також можуть 

використовуватися засоби електронного зв’язку та месенджери з обов’язковим 

підтвердженням вступником про отримання повідомлення на відеоконференцію. 

7. Під час проведення вступного випробування комісія зобов’язана забезпечити 

ідентифікацію особи вступника шляхом особистого пред’явлення останнім паспорту 

чи іншого документа, в тому числі з можливістю використання мобільного додатку 

«Дія». 

8. У разі виникнення під час проведення вступного випробування обставин 

непереборної сили, сигналів повітряної тривоги, за ініціативи учасників випробування 

може бути зроблена перерва у його проведенні. Комісія на початку проведення 

випробування зобов’язана роз’яснити вступникові порядок його дій після перерви. 



9. У разі оголошення перерви тривалість вступного випробування збільшується, але 

має завершитись до 18 години. Якщо вступник з об’єктивних причин не мав змоги 

завершити вступне випробування, за рішенням комісії йому надається повторна 

можливість його складання, але в межах термінів проведення вступних випробувань. 

10. Індивідуальна усна співбесіда, а також фаховий іспит передбачають відповідь 

вступника на питання комісії. Питання формуються відповідно до програм вступних 

випробувань, оприлюднених на вебсайті Університету. 

11. Комісія вправі достроково від’єднати вступника від відеоконфереції і таким чином 

припинити його участь у вступному випробуванні із виставленням балів, які 

унеможливлюють його право брати участь у конкурсі в разі умисного порушення вимог 

академічної доброчесності. 

12. По завершенню вступного випробування комісія оголошує вступнику отриманий 

ним конкурсний бал. Це бал вноситься відбірковою комісіє не пізніше наступного 

робочого дня до ЄДЕБО. 

13. За результатами проведення вступного випробування з використанням 

дистанційних технологій оформлюється протокол, а також екзаменаційний лист та 

відомість вступного випробування.. 

14. Порядок дистанційного проведення вступних іспитів для іноземців визначається 

Порядком прийому до вищих закладів освіти у 2022 року, Правилами прийому та 

договорами із закладами вищими освіти – партнерами Університету. 

 


