
СПІВБЕСІДА: ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ 
 

Загальне 
 

Як відбуватиметься співбесіда? 
 
Після перевірки документів студент отримує запрошення на співбесіду. Приходить у 
визначений час, чекає своєї черги біля кабінету. Після того, як студента покликали він 
заходить в кабінет. В кабінеті сидить комісія, у них відкриті аплікаційні документи 
студента. Далі буває по-різному. Буває так, що студенту пропонують почати розповідати 
самому, а іноді одразу ставлять запитання. Відбувається розмова. На наступний день після 
проведення співбесіди студенти отримують її результати електронною поштою. 

 
Яка мета співбесіди? 

 
Мета співбесіди познайомитись зі студентом та перевірити чи дійсно студент відповідає 
наданим документам. 

 
Як на все впливає поставлений пріоритет? Якщо кандидата розглядають на перший 

пріоритет, то другий університет одразу відпадає, чи залежно від результатів відбору за 
першим пріоритетом? І якщо спочатку проводиться відбір до університету, який є другим в 
пріоритеті, то як тоді це відбувається? 

 
Дата співбесіди назначається відповідно до дедлайнів університетів, дата не підбирається 
під пріоритети студентів. Якщо студента обрали і він погодився, то на іншу співбесіду його 
вже не запрошують(це стосується і першого і другого пріоритету). 

 
Скільки людей будуть відбирати на кожен університет? 

 
Кількість різна для різних університетів. 

 
Що потрібно мати з собою на співбесіді? 

 
Нічого приносити не потрібно. Якщо, щось буде треба, Вам буде повідомлено. 

 
Хто проводить співбесіду? 

 
Голова міжнародного відділу, представник університету і представник СК. Зазвичай комісія 
складається з трьох людей. 

 
 
 

Мова 
 

Якою мовою буде співбесіда? 
 
Зазвичай англійською, але якщо є необхідність, або студент планує навчатись іншою мовою 
можливо, що буде частина співбесіди тією мовою. 

 
Чи буде використовуватися на співбесіді друга мова університету, наприклад, німецька, 

або ж чи буде можливість на неї перейти з мого боку? 



Вона може бути використана, але це не обов’язково. Важливо, що якщо Ви пишете, що 
можете навчатись не лише англійською, то Вам необхідно бути готовим відповідати на 
питання і іншою мовою. 

 
 
 

Час 
 

Коли будуть проводитись співбесіди? 
 
Співбесіди проводитимуться здебільшого в квітні, можливо ще в травні. 

 
Приблизно о котрій її зазвичай проводять- в першій половині дня? 

 
Зазвичай у другій половині дня, але можливо і в першій.. 

 
Чи можна назначити інтерв'ю з 13:30 до 15:00(або на будь-який інший час)? 

 
На жаль, підлаштуватись під кожного студента немає можливості, проте якщо у Вас 
виникають складнощі із часом співбесіди звертайтесь і я спробую вирішити це питання. Але 
зазначу, це не означає, що час точно буде змінено. 

 
Чи є розклад співбесід? 

 
Наразі немає, але як тільки буде відомо час Ви будете повідомлені 

 
Коли будуть відомі результати відбору? 

 
На наступний день після проведення співбесіди студенти отримують її результати 
електронною поштою. 

 
Скільки усього етапів проходження заплановано? 

Перший: надсилання документів до вказаного дедлайну 

Другий: Співбесіда (іноді без співбесід) 

Третій: Номінація студента 
 
Четвертий: Рішення запрошуючого університету 

 
Коли відбуватиметься останній етап, тобто коли вже точно можна бути знати, що ти 

пройшов? 
 
Останній етап зазвичай вкінці травня, але все залежить від університету. Максимально 
середина червня 

 
На який день зазвичай назначають співбесіду? (Будень/вихідний) 

 
Лише у будні. 

 
Коли будуть відомі точні дата і час співбесіди? 

 
Приблизно за тиждень до проведення. Але час може бути скорочено. 



Скільки часу триває співбесіда? На кожного апліканта. 
 
На кожного апліканта розраховано приблизно 15 хв. Але загалом раджу Вам зарезервувати 
більше часу. 

 
Чи буде сформована черга на співбесіду? 

 
Під час співбесіди. Проте черга формується відповідно до університетів, а не того, коли 
студент прийшов. Тобто якщо комісія розпочала розглядати аплікантів в університет, то 
розглядатимуть всіх саме в цей університет, а потім почнуть в інший. 

 
 
 

Зміст 
 

Що потрібно знати апліканту для успішної співбесіди? На що звернути увагу? 
 
Треба знати навіщо Вам їхати саме в той університет. Чому саме Ви маєте туди поїхати? 
Чим Вам допоможе навчання в тому університеті? 
 
Окремим пунктом є знання основних засад реалізації права на міжнародну академічну 
мобільність ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на міжнародну академічну 
мобільність  
 
Якщо студент не орієнтується в цьому документі, то навряд чи його номінують на участь 
у мобільності. 

 
Чи співбесіда передбачає лише формат усних питань-відповідей? 

 
Співбесіда усна, передбачає як запитання так і розповідь без запитань. 

 
Чи варто розказувати про свій бекграунд, який не стосується навчання в Могилянці 

(волонтерство, стажування, моя соціальна позиція тощо)? 
 
Так, якщо Ви вважаєте, що це підкреслить Вашу унікальність і відповідність до того 
університету, куди аплікуєте. 

 
Які питання зазвичай ставляться на співбесіді на мобільність? 

 
Дуже різні можуть бути запитання. Але враховуйте, що комісія зазвичай не спеціалісти у 
Вашій галузі, тому скоріше за все питання будуть загального характеру. Проте можуть 
бути і виключення. 
 
Запитання на знання основних засад реалізації права на міжнародну академічну мобільність 
ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на міжнародну академічну мобільність  

 
Які зазвичай типи запитань, що вони хочуть почуть від нас, як довести та переконати, 

що саме ти гідний потрапити на обмін? 
 
Підкресліть, що у Вас є таким, що підкреслює Вашу відповідність тому університету, куди 
аплікуєте. Яким чином Ви розділяєте цінності того університету? 
 
Довести, що Ви орієнтуєтесь в ПОЛОЖЕННЯХ про порядок реалізації права на міжнародну 
академічну мобільність  
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Чи є стандартні питання? 
 
Хіба що біографічного характеру. 

 
На чому краще робити акцент: академічні успіхи чи громадська активність? 

 
Все залежить від ситуації. Але обидва ці показники важливі. 
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