
 

 
 

 

 



1. Загальні умови 

Відповідно до пункту 2 розділу VІІІ «Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України від 09 грудня 2020 року № 1225/35508 та Правил прийому для 

здобуття вищої освіти до Вищого навчального комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» в 2021 році, проходять вступні випробування у формі 

співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди 

рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на 

основі повної загальної середньої освіти: 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому 

числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста); 

особи, яким Законом України «Про статус і 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). 

1.2. Відповідно до пункту 2 розділу VІІІ «Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Умов прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих 

у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518 та 

Правил прийому на навчання до фахового коледжу Вищого навчального 

комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» в 2021 році, проходять вступні випробування у 

формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди 

рекомендуються до зарахування: 

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 і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 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. Організація та порядок проведення співбесід 

Співбесіда проводиться з предметів, які входять в перелік конкурсних 

предметів з відповідного напряму підготовки згідно Правил прийому для 

здобуття вищої освіти до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» в 2021 році; Правил прийому на навчання до фахового коледжу 

Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» в 2021 році. 

Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує Голова 

приймальної комісії. Вступні випробування у формі співбесід проводяться 

предметними екзаменаційними комісіями на чолі з їх головами. Керівництво та 

координація роботою комісій покладається на відповідального секретаря 

приймальної комісії. Завдання для проведення співбесід готуються головами 

предметних комісій і затверджуються Головою приймальної комісії не пізніше, 

31 березня. 

Вступне випробування у формі співбесід з кожним абітурієнтом проводять не 

менше двох членів комісії. Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них 

записуються вступником в аркуші співбесіди. Після закінчення співбесіди у 

ньому проставляється екзаменаторами кількість набраних балів. Аркуш 

співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії. Результати 

співбесіди з вступниками оцінюються як: „Рекомендувати до зарахування” або 

„Не рекомендувати до зарахування”. Інформація про результати співбесіди 

оголошується вступникові в день її проведення. 

Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування 

на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо 

вони подали до приймальної комісії сертифікати Українського центру 

оцінювання якості освіти з конкурсних предметів з результатами, не нижчими 

передбачених Правил прийому для здобуття вищої освіти до Вищого 

навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського» в 2021 році; Правил прийому на 

навчання до фахового коледжу Вищого навчального комунального закладу 



Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» в 2021 році. 

Аркуші співбесід зберігаються у відповідального секретаря приймальної 

комісії, який видає їх голові комісії по співбесіді безпосередньо перед початком 

співбесіди у необхідній кількості. Аркуші співбесід зарахованих осіб, 

зберігаються у їх особових справах, а аркуші не зарахованих осіб – знищуються 

за актом через 1 рік після закінчення вступних випробувань. Рішення комісії 

про результати співбесіди оформлюється протоколом засідання Приймальної 

комісії. 


