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Це положення регламентує порядок проведення індивідуальної усної 

співбесіди та формування на основі її результатів конкурсного балу 

вступників до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

електрифікації Дніпровського державного аграрно – економічного 

університету». 

 

І. Загальні положення 

 

1.1 Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди (далі – 

ІУС) з вступниками Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно–економічного 

університету»  (далі – Коледж) розроблено відповідно до законодавства 

України, у тому числі Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти  в 2022 році, затверджених 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) 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції 03 травня 2022 р. за № 486/37822, 

Правил прийому до ВСП ФКЕ ДДАЕУ в 2022 році (далі – Правила прийому), 

Положення про Приймальну комісію ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 
 

1.2. Дане Положення визначає категорії осіб, для яких конкурсний відбір 

до ВСП ФКЕ ДДАЕУ відбувається за результатами індивідуальної усної 

співбесіди, а також регламентує порядок проведення та зарахування за 

результатами індивідуальної усної співбесіди.  
 

1.3. Відповідно до розділу VІІ Порядку прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти України в 2022 році та розділу VІІ Правил 

прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно – економічного 

університету»  на 2022 рік конкурсний бал для вступу на місця державного 

замовлення обчислюється за результатами індивідуальної усної співбесіди.  

 

1.4. Рішенням приймальної комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ індивідуальна 

усна співбесіда зі вступниками, що вступають на основі базової  середньої 

освіти або повної загальної (профільної) середньої освіти проводиться з 

української мови та математики, зі вступниками на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» - з української мови  та 

фахових дисциплін, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста або ступеня вищої освіти - з української мови та математики 

 

1.5. Індивідуальні усні співбесіди проводяться в очному форматі.  

 

1.6. Приймальна комісія коледжу може ухвалити рішення про 

дистанційне оцінювання підготовленості вступника у формі індивідуальної 
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усної співбесіди лише за мотивованим зверненням вступника, що 

підтверджують відповідні документи (хвороба, територіальна віддаленість, 

перебування на тимчасово окупованих територіях тощо). Обов’язковою 

умовою проведення індивідуальної усної співбесіди у дистанційній формі є 

ідентифікація особи вступника та стабільний відеоз’язок. Вступне 

випробування буде проходити з використанням платформи для відео 

зустрічей Google Meet або Zoom. Під час співбесіди буде вестись відео 

зйомка за згодою вступника або батьків вступника, яким ще не виповнилось 

18 років (підтвердження зйомки в усній формі перед камерою). Це є 

важливим елементом дистанційної співбесіди для уникнення непорозумінь 

між вступником та коледжем. 

 Результати співбесіди в дистанційному форматі комісія для проведення 

індивідуальної усної співбесіди фіксує у протоколі. В такому випадку 

вступник повинен звернутися до приймальної комісії із заявою про надання 

йому можливості складання співбесіди у дистанційному форматі. При цьому 

усна індивідуальна співбесіда повинна бути здійснена з обмеженим часовим 

проміжком. 

 

II. Організація та порядок проведення  

індивідуальної усної співбесіди 

 

2.1. Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 

передбачає очне або дистанційне оцінювання підготовленості (оцінювання 

знань, умінь та навичок) вступника з двох навчальних дисциплін. 

Під час ІУС оцінюється рівень знань за шкалою 100-200. 

2.2. Програма ІУС відповідає програмам базової середньої освіти 

відповідно навчальній дисципліні та затверджуються головою приймальної 

комісії. 

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 ІУС для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника відповідають чинним державним стандартам 

професійної (професійно-технічної) освіти та затверджуються головою 

приймальної комісії. 

2.3. Проведення вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди покладено на комісію з проведення індивідуальної усної 

співбесіди, склад якої затверджується наказом директора Коледжу. 

Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

проводиться комісією з індивідуальної усної співбесіди у складі не менше 

двох осіб:  

 для вступу на основі базової загальної середньої освіти:  

- голова комісії;  

- викладач предмету «Українська мова»;  

- викладач предмету «Математика»;  
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 для вступу на основі повної загальної (профільної)  загальної середньої 

освіти:  

- голова комісії;  

- викладач предмету «Українська мова»;  

- викладач предмету «Математика»;  

  

 для вступу на основі ОКР «Кваліфікований робітник»:  

- голова комісії;  

- викладач предмету «Українська мова»;  

- викладач фахових дисциплін; 

 

 для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста або ступеня вищої освіти: 

- голова комісії;  

- викладач предмету «Українська мова»;  

- викладач предмету «Математика».  

  

2.4. Індивідуальна усна співбесіда для вступників проводиться очно за 

розкладом приймальної комісії про проведення ІУС. 

 

2.5. Під час ІУС екзаменатори відмічають правильність відповідей в 

аркуші відповіді індивідуальної усної співбесіди (Додаток А), який після 

завершення ІУС підписується вступником, головою та членами комісії. 

 

2.6. Аркуші відповіді індивідуальної усної співбесіди зі штампом 

закладу освіти зберігаються у відповідального секретаря Приймальної 

комісії, який видає їх голові комісії по співбесіді безпосередньо перед 

початком співбесіди у необхідній кількості. 

 

2.7. Рішення комісії про результати індивідуальної усної співбесіди 

оформлюється протоколом, у якому зазначається результат оцінювання ІУС 

у вигляді мотивованого висновку.  

За результатами індивідуальної усної співбесіди комісія приймає 
рішення: «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до 

зарахування».   

Інформація про результат співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення.  

Апеляція на результати співбесіди подається в день проведення 

співбесіди. Апеляція, що подається пізніше цього терміну, приймальною 

комісією не приймається і не розглядається. 

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії                                                    Людмила ШЕЄНКО                     
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Додаток А 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж електрифікації 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету» 
                                                     (повне найменування фахового навчального закладу) 

 
 

 

 

 
  (штамп фахового закладу освіти) 

Примірний АРКУШ ВІДПОВІДІ  
 

Індивідуальної усної співбесіди на основі________________________________________  
                                                                                                                                                                

_____________________________________________________________________________ 
( Базової середньої освіти; повної загальної середньої освіти; освітньо-кваліфікованого рівня кваліфікованого робітника; освітньо-

кваліфікованого рівня молодшого спеціаліста; ступеня вищої освіти) 

 

Вступник_______________________________________________________________________   
(прізвище, ім’я, побатькові) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____фаховий  молодший  бакалавр  
Форма навчання________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (денна; заочна) 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) 
                                                                                                           (шифр і назва) 
 

Дата випробування  « ____ »  _____________  20 __  р. 

 

Час початку відповіді __________________Час закінчення відповіді________________________ 

 

Зміст відповіді: 

 

І блок (Українська мова):                    

  

 

1) 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

4) 
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ІІ блок (Математика, фахові питання) 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис вступника __________________                Кількість балів____________________ 
 

 

Голова комісії _____________   _____________________ 
                                    (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

 

Члени комісії: _____________   _____________________ 
                                               (підпис)                         (прізвище та ініціали) 
                        

                        _____________   _____________________ 
                            (підпис)                          (прізвище та ініціали) 


