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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

У ФОРМІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, 

МАТЕМАТИКИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗІ ВСТУПНИКАМИ 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського» у 2022 році 

 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення регламентує порядок, організації та проведення 

вступних випробувань до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського» (далі – коледж) у формі індивідуальної усної співбесіди   

з української мови, математики та історії України (далі – співбесіда) (згідно з 

додатком 1 до Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського» в 2022 році). 

1.2. Це Положення розроблено Приймальною комісією Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського національного 

університету імені В.О Сухомлинського» у 2022 році, у відповідності до наказу 

№ 364 Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року (зі змінами, 

затвердженими наказом № 400 Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року), та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України (№486/37822 від 

03.05.2022 р.), Правил прийому до відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського» на навчання для здобуття освітнього ступеню фахового 

молодшого бакалавра в 2022 році. 



1.3. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра за результатами співбесіди мають право бути зараховані особи, які 

подали заяву на основну конкурсну пропозицію з відміткою «Претендую на 

участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь 

у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі 

неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням)»; 

1.4. Термін дії даного Положення становить один рік. 

ІІ. Організація співбесіди 

2.1. Для проведення конкурсних вступних випробувань створюється 

предметно-екзаменаційна комісія з української мови, математики та історії 

України  (згідно з додатком 1 до Правил прийому  до Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського» в 

2022 році) для проведення співбесіди. 

До складу комісії входять: голова комісії та члени комісії (викладачі 

української мови, математики та історії України). Персональний склад комісії 

встановлюється головою Приймальної комісії  (директором коледжу). 

Персональна відповідальність за організацію і роботу комісії покладається на 

відповідального секретаря голови Приймальної комісії та голову комісії зі 

співбесіди. 

2.2. Можливим є введення до складу цієї комісії викладачів інших 

навчальних закладів, учителів шкіл міста (району) за рекомендаціями керівників 

відповідних закладів освіти. 

2.3. Наказ про затвердження складу предметно-екзаменаційної комісії для 

проведення співбесіди видається директором коледжу. 

2.4. Програма вступних випробувань у формі співбесіди укладається 

Приймальною комісією коледжу відповідно до Навчальної програми з 

української мови, математики та історії України для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Не допускається введення до вступних випробувань завдань, що 



виходять за межі зазначеної програми. Програма вступних випробувань 

обов’язково оприлюднюється на веб-сайті коледжу. 

ІІІ. Проведення співбесіди 

3.1. Співбесіда є перевіркою знань вступників з української мови, 

математики та історії України (згідно з додатком 1 до Правил прийому  до 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж МНУ імені 

В. О. Сухомлинського» в 2022 році) з метою визначення рівня загальноосвітньої 

підготовки, нахилу та здібностей до оволодіння обраною спеціальністю. 

3.2. Співбесіда з кожним вступником проводиться трьома членами комісії 

згідно з розкладом, обумовленим при подачі документів. 

3.3. Під час проведення співбесіди вступнику забороняється 

використовувати електронні засобі інформації, підручники, навчальні посібники, 

мобільні телефони, калькулятори та інші матеріали, якщо вони не передбачені 

рішенням Приймальної комісії. У разі користування вступником під час 

співбесіди сторонніми джерелами інформації (зокрема, підказування), він 

відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. Така 

робота вступника оцінюється незадовільною оцінкою незалежно від обсягу і 

змісту викладеного ним матеріалу. 

3.4.Співбесіда здійснюється в дистанційній формі на платформі Zoom. Час 

співбесіди обумовлюється при подачі заяви або в інший спосіб за допомогою 

електронних скриньок абітурієнтів або іншими засобами комунікації. Посилання 

на співбесіду надсилаються на електронну пошту або в інший спосіб за 1-2 дні 

до початку співбесіди. Приєднання вступника до відеоконференції  здійснюється 

за 2-3 хвилини до визначеного часу. Після приєднання здійснюється 

ідентифікація вступника шляхом демонстрації ним документа, який посвідчує 

його особу (з номером, видимою фотографією та повним ім’ям). Особа повинна 

бути авторизована під власним прізвищем та ім’ям державною мовою. Під час 

онлайн-співбесіди буде проводитись відео фіксація. Згода абітурієнта (батьків) 

отримується під час подання заяви. 

3.5. Під час співбесіди вступник повинен: 

- бути присутній постійно з увімкненими камерами та мікрофоном; 



- не залишати зону видимості веб-камери; 

- не користуватись сторонніми предметами; 

- не залучати сторонніх осіб; 

- не надавати доступ до електронних пристроїв стороннім особам. 

За запитом членів комісії вступник повинен продемонструвати 

приміщення, у якому він перебуває під час співбесіди. У разі відмови виконання 

вимог, члени комісії мають право припинити співбесіду. 

3.6. Особи, які не з’явились (не підключились засобами електронного 

зв’язку) без поважних причин на співбесіду згідно з затвердженим розкладом, до 

проведення співбесіди в інший час не допускаються. При наявності поважної 

причини, підтвердженої документально, співбесіда може бути проведена в інший 

час, але в межах установлених строків проведення співбесіди.  

3.7. Перескладання співбесіди з метою підвищення оцінки не дозволяється. 

3.8. Співбесіда має характер індивідуальної бесіди з кожним вступником. 

Вступнику на співбесіді ставлять щонайменше по два питання різного рівня 

складності з української мови та математики чи історії України. Вступник після 

обдумування в усній формі дає відповіді на поставлені питання, формулює 

правила та теореми, розказує алгоритми розв’язування прикладу чи задачі, 

наводить приклади, називає хронології історичних подій тощо. Якщо за 

отриманими відповідями члени комісії не можуть встановити рівень знань 

вступника, йому можуть бути поставлені додаткові питання. 

3.10. Під час співбесіди член предметно-екзаменаційної комісії з 

проведення співбесіди записує питання і відповіді на них в протоколі співбесіди. 

Після закінчення співбесіди протокол співбесіди підписується членами комісії. 

3.10. Протоколи співбесіди з особами, зарахованими для навчання до 

коледжу, зберігаються в їх особових справах; а з особами, не зарахованими до 

коледжу, - знищуються за актом через один рік після закінчення вступних 

іспитів. 

3.11. На співбесіду з кожним абітурієнтом відводиться до 15 хвилин. 

3.12. Співбесіда проводиться державною мовою. 



3.13. Інформація про результати співбесіди оголошується вступнику в день 

її проведення. 

3.14. Результати співбесіди фіксуються у відомостях проведення 

співбесіди. У відомостях подаються оцінки вступників за шкалою 100-200 балів 

(з кроком в один бал) або виставляється оцінка «незадовільно». Відомість 

підписується головою комісії  та членами комісії. 

3.15. Особи, які за результатами співбесіди отримали оцінку 

«незадовільно», до участі в конкурсі не допускаються. 

3.16. Рішення предметно-екзаменаційної комісії з проведення співбесіди 

подається на розгляд і затвердження Приймальній комісії коледжу. 

IV. Подання та розгляд апеляцій 

Умотивовані апеляції на результати співбесіди подаються вступниками 

відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступнику у формі 

письмової заяви та ім’я голови Приймальної комісії не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення результатів співбесіди. 

Апеляції на результати вступних випробувань у формі співбесіди 

приймаються та розглядаються апеляційною комісією згідно з Положенням про 

апеляційну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

МНУ імені В. О. Сухомлинського». 

 

 

 

 
 

 


