


вступне випробування  оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

фахової передвищої освіти, що проводиться у формі індивідуальної усної 

співбесіди. 

 вступник  особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в 

конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

 індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 

забезпечує очну оцінку підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) 

вступника з двох предметів (складових), за результатами яких виставляються 

оцінки за шкалою 100  200 (з  кроком в 10 балів) або приймається рішення 

про негативну оцінку вступника («незадовільно»). 

1.4. Для організації та проведення ІУС у Фаховому коледжі 

відповідно до Правил прийому створюються комісії.   

1.5. Метою і завданням ІУС є виявлення рівня сформованості 

предметних компетентностей (знань, умінь і навичок) у вступників з двох 

предметів, перелік яких визначається Правилами прийому на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж 

нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» (далі  Правила прийому). 

1.6. Для проведення ІУС у Фаховому коледжі формуються 

екзаменаційні групи. Кількість вступників в екзаменаційних групах не 

повинна перевищувати 15 осіб.  Відповідно до екзаменаційних груп 

формуються відомості вступних випробувань у формі ІУС. 

1.7. Розклад проведення ІУС у Фаховому коледжі, 

затверджується головою Приймальної комісії. 

1.8. Програми ІУС, які містять критерії оцінювання навчальних 

досягнень, затверджуються головою Приймальної комісії Фахового коледжу.   

2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ УСНИХ 

СПІВБЕСІД  

2.1. Фаховий коледж проводить вступні випробування у формі ІУС 

для вступників на основі базової середньої освіти за Програмами для базової 

загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки України. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти,  

за Програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженими 

наказом МОН України.  

2.2. Вiдповiдно до Положення про приймальну комісію ІУС з кожним 

вступником проводить комiсiя у складі не менше двох осіб  членів комісії.  

2.3. Поставлені на ІУС питання та відповіді на них записуються 

вступником (за потреби) до чернетки зі штампом Приймальної комісії 



Фахового коледжу. Після закінчення ІУС чернетка повертається членам 

комiсiї та додається до протоколу ІУС.  

2.4. Поставлені на співбесіді питання записуються членами комісії до 

протоколу ІУС (додаток А). Члени комiсiï оцінюють вiдповiдь вступника 

згідно з критеріями  та проставляють у протокол кількість балів отриманих за 

відповідь.  

2.5. Протокол ІУС, підписується головою та членами комісії, а 

результати фіксуються у відомостях проведення вступного випробування.  

2.6. Інформація про результати ІУС оприлюднюється  в день її 

проведення.  

2.7. Вступники, які не з’явились на ІУС без поважних причин у 

зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі не допускаються. За 

наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники 

допускаються до ІУС з дозволу голови Приймальної комісії в межах 

встановлених строків  для проведення ІУС. 

2.8. Апеляції на результати ІУС подаються вступником в день її 

проведення i розглядаються не пізніше наступного робочого дня 

апеляційною комісією, склад і порядок роботи якої визначається наказом 

директора Фахового коледжу.  

2.9. Протоколи ІУС зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної комісії  та видаються ним комісії безпосередньо перед 

початком ІУС у необхідний кількості.  

2.10. Протоколи ІУС осіб, зарахованих до Фахового коледжу, 

зберігаються в особових справах, а осіб не зарахованих до Фахового коледжу 

 знищуються через один рік після закінчення вступних випробувань, про що 

складається  відповідний  акт.  

3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ 

СПІВБЕСІДИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

3.1. ІУС передбачає дистанційний формат проведення.  

3.2. ІУС у дистанційному форматі має здійснюватися в синхронному 

режимі. Середовищем для проведення ІУС в дистанційному форматі є 

платформа  Zoom. 

3.3. Координацію та контроль за проведенням Співбесіди в 

дистанційному форматі здiйснює Приймальна комiсiя . 

3.4. Приймальна комiсiя доводить до відома вступників, 

затверджений розклад проведення ІУС в дистанційному форматі та 

посилання на відео-конференцію з інформацією про час і вимоги до її 

проведення (додаток Б). 



3.5. Фаховий коледж забезпечує членів комісій, які задіяні в 

проведенні ІУС технічними засобами, необхiдними для проведення ІУС у 

дистанційному форматі.  

3.6. Вступники самостійно забезпечують технiчну можливість 

доступу на ІУС з будь-якого пристрою, який підтримує одночасно відео та 

аудіо спілкування. Якість відеозображення повинна надавати членам комісії 

можливість ідентифікувати вступника, а якість аудіозв’язку  забезпечувати 

чіткий звук (запитання-відповіді на запитання). 

3.7. Під час ІУС вступник повинен дотримуватись принципів 

академічної доброчесності й забезпечити виконання ряду вимог (Додаток Б), 

Якщо виконання вимог вступником  неможливе він має повідомити про це 

Приймальну комісію до початку ІУС. 

3.8. Ідентифікація вступника проводиться на підставі документа 

(одного з документів), що посвідчує особу. 

3.9. Сеанс ІУС відбувається з обов’язковим  відеозаписом, 

починаючи з моменту з’єднання членів комісії з вступником і до його 

закінчення. Члени комісії обов’язково повідомляють вступника про 

відеозапис сеансу ІУС. Відеозаписи ІУС зберігаються в Приймальній комісії 

протягом року.  

3.10. ІУС проводиться не менш ніж двома членами комісії з кожним 

вступником. Під час співбесіди усі питання, поставлені вступнику заносяться 

членами комісії до протоколу. По завершенню ІУС протокол підписується 

головою та членами комiсiї. 

3.11. Сторонні особи, без дозволу голови Приймальної комісії, не 

допускаються до ІУС, яка проводиться в дистанційному форматі.  

3.12. Під час проведення ІУС забороняється користуватись 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими 

матеріалами та джерелами iнформацiï, якщо це не передбачено рішенням 

Приймальної комісії.  

3.13. Якщо під час ІУС вступник використовував чернетку для запису 

запитань та відповідей, він (за бажанням), пiсля закiнчення ІУС надсилає 

скановану копію (фотокопію) чернетки на електронну пошту Фахового 

коледжу. Сканована копія (фотокопія) чернетки роздруковується та 

додається до протоколу ІУС.  

3.14. ІУС може бути призупинена або дочасно завершена членами 

комiсiї у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя 

та здоров'я вступників, або через неможливість створення належних умов для 

проведення співбесіди в дистанційному форматі.  

3.15. Вступники, якi не можуть забезпечити вимоги до умов 

проведення ІУС в дистанційному форматі (Додаток Б), не допускаються до 

проходження ІУС. За наявності поважних причин, підтверджених 



документально. вступники допускаються до складання пропущених співбесід 

з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків для проведення 

ІУС.  

4.  ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ СИГНАЛІ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 

4.1. Сигнал «Повітряна тривога» подається для всього населення 

даного району. 

4.2. Якщо під час ІУС пролунав сигнал «Повітряна тривога», 

вступникам необхідно: 

− діяти за вказівками викладачів та керівництва; 

− швидко, організовано без паніки спуститися сходами до укриття 

Фахового коледжу.  

− після відміни повітряної тривоги повернутися до аудиторії. 

 

 

 

 

 

  



Додаток А 

ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТИ І ГАЗУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» 

 

ПРОТОКОЛ 

індивідуальної усної співбесіди  

на основі базової загальної середньої освіти  

з української мови та математики 

Вступник  ________________________________________________ 

Освітньо-професійний  ступінь Фаховий молодший бакалавр 

Дата проведення індивідуальної усної співбесіди « ___ » липня 2022р. 

Час  початку   відповіді __________________ 

Час закінчення відповіді__________________ 

№ білету_____________ 

 Бал за відповідь 

Українська мова  

Математика  

Загальна кількість балів  

 

Бал за підготовчі курси:   ____________________________ 

Конкурсний бал (за шкалою 100-200): ____________________________ 

 

 

Голова комісії:  ______________   __________________ 

Члени комісії:   ______________   ___________________ 

    ______________   ___________________ 

 

 



Додаток Б 

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ 

СПВБЕСІДИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

1. Для проведення індивідуальноï усної співбесіди (далі  ІУС) та 

забезпечення її об’єктивного, прозорого та якісного контролю, вступник на 

своєму робочому місці (місці, де він планує проходити ІУС) повинен 

дотримуватись наступних вимог:  

1.1. У приміщенні під час проходження ІУС крiм вступника не 

повинно бути сторонніх осіб. Під час ІУС вхід інших осіб заборонений.  

1.2. Роботу сервісу ZOOM, на пристрої з якого планується 

проходження ІУС в дистанційному форматі, встановити/перевірити та 

налаштувати заздалегідь.  

1.3. Перед початком ІУС через вебкамеру показати приміщення 

членам комісії, та ідентифікувати себе, показавши в камеру документ, що 

посвідчує особу.  

1.4. Передбачити наявність ручки та паперу для нотування 

питань та відповідей під час ІУС (за потреби).  

1.5. Знаходитися в положенні сидячи за столом, в межах обзору 

камери, таким чином,  щоб було видно вступника і його робоче місце.  

1.6. Під час співбесіди постійно повинна працювати вебкамера, 

спрямована на обличчя. Мікрофон повинен бути постійно ввімкненим.  

1.7. Передбачити альтернативний вид зв’язку  (наприклад 

мобiльний інтернет) на випадок зникнення основного інтернет з’єднання. 

1.8. Не використовувати ніяких джерел інформації, в тому числi 

навушників, комп'ютерів та смартфонів (крім тих, що забезпечують зв’язок з 

членами комiсiї), інших пристроїв, паперових та інших джерел інформації. В 

разі порушення однiєï чи більше вимог, члени комiсiї не повинні починати ІУС.  

1.9. Під час ІУС дивитися у відеокамеру. Тривале відведення 

зору від камери розцінюється як спроба отримання iнформацiї з носiя, який 

знаходиться поза межами обзору камери. 

1.10. Не припускається наявність сторонніх звуків, які суттєво 

можуть вплинути на якість аудіозв’язку, або звуків, що можуть свідчити про 

сторонню допомогу в проходженні ІУС або знаходження в приміщенні 

сторонніх осіб.  

2. При реєстрації комісією порушень з боку вступника ІУС 

зупиняється.  

3.  У разі виникнення під час співбесіди обставин непереборної 

сили (відсутність електроенергії, інтернету, повітряна тривога тощо), 

вступник повинен негайно повідомити членiв комiсiї про ці обставини.   

 


