


 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення вступної співбесіди для зарахування в клінічну 

ординатуру медичного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна  

  

1. Загальні положення  

1.1. Положення для проведення вступної співбесіди для зарахування в 

клінічну ординатуру медичного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна розроблено відповідно до Положення про 

навчання іноземців в клінічній ординатурі Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна та Положення про приймальну комісію 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.  

1.2. Це положення визначає категорії осіб, які мають право на зарахування до 

клінічної ординатури за результатами співбесіди, а також регламентує 

порядок проведення співбесіди та зарахування до клінічної ординатури за її 

результатами.  

1.3. За результатами співбесіди для здобуття післядипломної освіти 

(навчання в клінічній ординатурі) для осіб з вищою освітою мають право 

бути зарахованими іноземці, що закінчили заклад вищої освіти і отримали 

кваліфікації лікаря-спеціаліста або магістра. 

 

2. Організація та порядок проведення співбесіди  

2.1. Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку 

рівня знань, умінь та навичок вступника з обраної спеціальності в клінічній 

ординатурі та визначення рівня володіння українською мовою, за 

результатами якої приймається рішення щодо надання вступнику 

рекомендації до зарахування. Співбесіда проводиться в усній формі у вигляді 

індивідуальної бесіди з кожним вступником.  



2.2. Програми співбесід складаються за програмою освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 222 «Медицина» у галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я».  

2.3. Проведення вступного випробування у формі співбесіди з обраної 

спеціальності в клінічній ординатурі покладено на комісію для проведення 

співбесід. Головою комісії з проведення співбесіди, незалежно від 

спеціальності обраної вступником, призначається декан медичного 

факультету. Члени комісії – завідувачі відповідних профільних кафедр 

медичного факультету та фахівець з мовної підготовки (української).  

2.4. Співбесіда з кожним вступником проводиться комісією з проведення 

співбесіди, до якої входить не менше трьох осіб. Стороннім особам без 

дозволу голови комісії з проведення співбесіди доступ до аудиторій, де 

проводяться співбесіда, категорично заборонений.  

Вступнику на співбесіді задають щонайменше три питання. У разі, якщо 

за отриманими відповідями члени комісії не можуть встановити рівень знань 

вступника, йому можуть бути задані додаткові питання. Поставлені питання 

та відповіді на них записуються вступником в аркуші співбесіди.  

Під час проведення співбесіди вступнику забороняється використовувати 

підручники, навчальні посібники, засоби технічної інформації, мобільні 

телефони. Під час співбесіди за спеціальністю в клінічній ординатурі 

(«Акушерство та гінекологія», «Анестезіологія», «Кардіологія», 

«Ортопедія та травматологія», «Хірургія») екзаменатори відмічають у 

аркуші співбесіди правильність відповіді вступника, яка оцінюється за 

шкалою «відмінно», «добре», «задовільно» або «незадовільно». Вступна 

співбесіда з мови навчання (української мови) оцінюється за шкалою 

«задовільно» або «незадовільно». 

Після закінчення співбесіди аркуш усної відповіді підписується 

екзаменаторами та вступником.  



Інформація про результат співбесіди («рекомендувати до зарахування» 

або «не рекомендувати до зарахування») оголошується  вступникові в день її 

проведення. Апеляція на результат співбесіди не приймається. 

2.5. Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами 

співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування у терміни, що визначені 

у Положенні про навчання іноземців в клінічній ординатурі Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

2.6. Аркуші співбесід осіб, зарахованих до клінічної ординатури, 

зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.  

2.7. Рішення комісії з проведення співбесіди про зарахування вступників до 

клінічної ординатури медичного факультету приймається на її засіданні і 

оформлюється  в вигляді службової записки, на підставі якої видається наказ 

про зарахування іноземців до складу клінічних ординаторів медичного 

факультету з обраної спеціальності.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна  

Медичний факультет 

 

Аркуш 

усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні з_______________ 

__________________________________________________________________ 
(назва навчального предмету) 

 

Вступник _________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Рівень післядипломної освіти ________________________________________ 

Факультет ________________________________________________________ 

Спеціальність _____________________________________________________ 

Час початку відповіді _______________________________________________ 

Час закінчення відповіді _____________________________________________ 

Кількість питань _____________ Дата випробування "___" __________20__ р.  

Зміст відповіді: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат співбесіди     

 

 

Підпис вступника                                                                           Екзаменатори 

_____________________                                          
                                                                                                         _______________ ________________________ 

             (підпис)              (прізвище та ініціали)  

_______________________________________ 

                  (підпис)               (прізвище та ініціали) 

_______________ ________________________ 

                  (підпис)                (прізвище та ініціали) 


