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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови приймальної комісії, директор 

коледжу 

______________Олександр ХОМЕНКО 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  ПРИ ВСТУПІ НА 

НАВЧАННЯ ДО  ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ «СМІЛЯНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

Цей порядок розроблено Приймальною комісією Відокремленого 

структурного підрозділу «Смілянський технологічний фаховий коледж 

Національного університету харчових технологій» (далі – Приймальна комісія) 

відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти  

в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 

квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02 травня 2022 року №400) та зареєстрованому в Міністерстві 

юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822 (далі – Порядок прийому), 

Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу 

«Смілянський технологічний фаховий коледж Національного університету харчових 

технологій» у 2022 році (далі – Правила прийому). 

Порядок регламентує організацію та проведення вступного випробування у 

формі індивідуальної усної співбесіди при вступі на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу «Смілянський технологічний фаховий 

коледж Національного університету харчових технологій» (далі – Коледж). 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відповідно до Порядку прийому та Правил прийому до 

Відокремленого структурного підрозділу «Смілянський технологічний фаховий 

коледж Національного університету харчових технологій» у 2022 році  для вступу 

за кошти держаного замовлення вступники складають індивідуальну усну 

співбесіду з двох предметів: української мови та математики. 

1.2. З метою проведення індивідуальної усної  співбесіди при вступі на 

навчання в коледжі створюється структурний підрозділ приймальної комісії – 

Комісія для проведення вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди (далі – Комісія), склад якої затверджується Головою приймальної 

комісії. До складу Комісії входять викладачі української мови та математики, а 

також члени фахових комісій коледжу. До складу Комісії можуть також входити 
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вчителі відповідних предметів загальноосвітніх шкіл (за згодою). 

1.3. Програми індивідуальних усних співбесід затверджують голови 

приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 31 травня відповідного року 

вступної кампанії. 

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного 

оцінювання на основі повної загальної середньої освіти. 

Програми індивідуальних усних співбесід обов’язково оприлюднюються на 

вебсайті коледжу. У програмах мають міститися критерії оцінювання 

підготовленості вступників. 

Форма проведення індивідуальних усних співбесід – очна.  

1.4. Співбесіда проводиться згідно з розкладом вступних випробувань, який 

затверджується заступником голови приймальної комісії, директором коледжу  і 

оприлюднюється шляхом розміщення на  вебсайті коледжу та на інформаційних 

стендах приймальної комісії не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв. 

1.5. На усній індивідуальній співбесіді забезпечується спокійна та 

доброзичлива атмосфера. 

1.6. Опитування одного вступника проводиться триває, як правило, 15 

хвилин, а підготовка вступника – не більше 30 хвилин. 

1.7. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються 

до приміщень, де проводиться співбесіда з вступником. 

1.8. Бланки аркушів індивідуальної усної співбесіди відповідальний секретар 

приймальної комісії видає голові комісії для проведення вступного випробування у 

формі індивідуальної усної співбесіди безпосередньо перед початком усної 

індивідуальної співбесіди в необхідній кількості. 

1.9. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день 

її проведення. 

1.10. Коли оголосили тривогу, відповідальна особа за безпеку під час 

повітряної тривоги повинна повідомити про це абітурієнтів,  припинити 

випробування та організувати евакуацію вступників  в бомбосховища за адресами: 

вул. родини Бобринських, 108; вул. родини Бобринських, 117.  

1.11. Вступники, які не з’явилися на вступне випробування у формі 

співбесіди без поважних причин у зазначений за розкладом час, не допускаються до 

співбесіди. 

1.12. За наявності поважних причин, підтверджених документально, 

вступники можуть допускатися до вступного випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди на підставі рішення Приймальної комісії в межах встановлених 

строків і розкладу проведення співбесід. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ У 

ФОРМІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

 

2.1 Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з кожним 

вступником проводять не менше трьох членів комісії, яких призначає голова комісії 
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для проведення співбесіди згідно з розкладом  у день іспиту. 

2.2 Бланки аркушів індивідуальної усної співбесіди зберігаються у 

відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх голові комісії з 

проведення індивідуальних усних співбесід в необхідній кількості безпосередньо  

перед початком випробування. 

2.3 Під час індивідуальної усної співбесіди вступник бере екзаменаційний 

білет шляхом випадкової вибірки і відповіді записує в аркуш співбесіди, при цьому 

пояснює обґрунтованість свого вибору. Члени відповідної комісії для проведення 

вступного випробування у формі співбесіди відмічають правильність відповіді 

вступника в аркуші співбесіди та оцінюють відповідь вступника згідно з критеріями 

оцінок відповіді вступника на співбесіді. 

2.4 Під час індивідуальної усної співбесіди не допускається користування 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 

використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел 

інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, 

про що складається відповідний акт. На аркуші індивідуальної усної співбесіди 

такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. До 

участі у конкурсному відборі такий вступник не  допускається.  

2.5 Білет індивідуальної усної співбесіди складається з десяти питань: по 

п’ять питань з української мови і математики. 

2.6 Критерії оцінювання питань: 

 

№ питання Максимальна кількість балів за 

питання 

Українська мова Математика 

1 5 5 

2 5 5 

3 10 10 

4 15 15 

5 20 20 

Всього балів: 55 55 

 

2.7 Таблиця переведення тестових балів в оцінки за шкалою 100-200 балів 

 

Тестові бали Оцінки за шкалою 

100-200 балів 

0-9 незадовільно 

10-20 100-110 

21-30 111-120 

31-40 121-130 

41-50 131-140 

51-60 141-150 

61-70 151-160 

71-80 161-170 
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81-90 171-180 

91-100 181-190 

101-110 191-200 

 

2.8 Оцінка індивідуальної усної співбесіди може включати до десяти 

додаткових балів за успішне закінчення курсів підготовки до вступу. Якщо при 

цьому конкурсний бал абітурієнта буде більше 200, то він встановлюється таким, 

що дорівнює 200. 

2.9 Аркуш співбесіди після закінчення співбесіди підписується вступником та 

екзаменаторами. 

2.10 На підставі проведеного вступного випробування у формі співбесіди 

заповнюється протокол індивідуальної усної співбесіди і результати випробування 

вносяться до екзаменаційної відомості. 

2.11 Вступники, які одержали на співбесіді менше 9 тестових балів ( 

«незадовільно» за шкалою 100-200 балів) до участі у конкурсному відборі не 

допускаються. 

2.12 Рішенням Приймальної комісії результати індивідуальної усної 

співбесіди  при вступі на певну освітню-професійну програму можуть бути 

зараховані  за заявою вступника для участі у конкурсному відборі на іншу 

конкурсну пропозицію до Відокремленого структурного підрозділу «Смілянський 

технологічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій» 

(для якої передбачено проходження індивідуальної усної співбесіди). 


