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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення індивідуальної усної співбесіди  

як вступного випробування зі вступниками  

до Відокремленого структурного підрозділу 

«Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету» 

 

І. Загальна частина 

1. Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди зі вступниками 

до ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» (далі – співбесіда) розроблено 

відповідно до «Порядку  прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2022 році», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України  20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) та 

зареєстрованих 3 травня 2022 року в Міністерстві юстиції України (№ 

486/37822), «Правил прийому до ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 

році», «Положення про Приймальну комісію ВСП «Гірничий фаховий коледж 

КНУ». 

2. Це положення визначає категорію осіб, які мають право на зарахування до 

Коледжу за результатами індивідуальної усної співбесіди як форми вступного 

випробування, а також регламентує порядок проведення індивідуальної усної 

співбесіди та зарахування вступників до Коледжу за її результатами.  

3. За результатами індивідуальної усної співбесіди для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра мають право бути 

зараховані категорії осіб, на які розповсюджується це право згідно з «Порядком  

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році», 

«Правил прийому до ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році», 

«Положення про Приймальну комісію ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ». 
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 4.Вступні випробування у формі усної індивідуальної співбесіди проводить 

екзаменаційна комісія.  

5.Наказ про затвердження складу комісії  видається директором  коледжу не 

пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв та документів на навчання до 

коледжу. 

II. Організація проведення співбесіди  

1.Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 

передбачає очне або дистанційне оцінювання підготовленості (оцінювання 

знань, умінь та навичок) вступника з конкурсних предметів, нахилу та 

здібностей до оволодіння обраною спеціальністю, за результатами якої 

приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до 

участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти  або ухвалюється рішення про негативну оцінку підготовленості 

вступника («незадовільно»).  

2.Форму проведення індивідуальних усних співбесід заклад визначає залежно 

від ситуації з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих 

умов та дотриманням медико-санітарних вимог. 

3. Згідно  зі спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти 

проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в 

разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання 

за кошти державного бюджету (за державним або регіональним замовленням):  

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом 

без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;  

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); 
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 - особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу 

(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 

України;  

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;  

- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія 

населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року;  

- діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з 

їх числа; особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності;  

- особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших 

держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території 

інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на 

території інших держав під час цих дій та конфліктів; 

 - особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

обов’язків військової служби;  

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув 

чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 

загальної середньої освіти; особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю 

віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 
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- особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 

хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 

1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 

2); 

- діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти; 

-  особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше 

ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи 

стали особами з інвалідністю I або II групи;  

- іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців. 

8.Список вступників, які мають право на зарахування за  результатами 

індивідуальної усної співбесіди на обрану спеціальність, упорядковується за 

рейтинговим балом. 

 

ІІІ. Упорядкування проведення співбесід     

1. Програми співбесід для здобуття освітньо-професійного  ступеня фахового 

молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти розроблено з 

урахуванням чинної Програми з української мови для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, яка відображає засадничі ідеї 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), ідеї концепції «Нова 

українська школа» (2016 р.) та чинних програм з математики для 5-9 класів 
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загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України №804 від 

07.06.2017р.) відповідно до Закону «Про загальну середню освіту» та 

Державного стандарту базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392). 

2. Програми співбесід для здобуття освітньо-професійного  ступеня фахового 

молодшого бакалавра на основі повної (профільної) середньої освіти 

розроблено за програмами зовнішнього незалежного оцінювання із 

загальноосвітніх предметів, визначених у Правилах прийому вступу 2022 року.  

3. Програми співбесід для здобуття освітньо-професійного  ступеня фахового 

молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника розроблено за програмами з фахових дисциплін, 

визначених у Правилах прийому вступу 2022 року.  

4.Програми індивідуальних усних співбесід затверджує голова приймальної 

комісії закладу освіти не пізніше ніж 31 травня відповідного року вступної 

кампанії.  

Програми співбесід обов'язково оприлюднюють на вебсайті ВСП «Гірничий 

фаховий коледж КНУ». 

 У програмах надані критерії оцінювання підготовленості вступників. 

 5. Проведення вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди з конкурсних предметів покладено на відповідну циклову комісію. 

6.Для проведення індивідуальної усної співбесіди, незалежно від обраної 

вступником освітньо–професійної програми. призначається екзаменаційна 

комісія наказом директора коледжу не пізніше як за місяць до початку вступної 

кампанії. 

7. Співбесіду з кожним вступником проводить комісія згідно з розкладом 

проведення співбесіди.  

Стороннім особам доступ до аудиторій, де проводяться співбесіда, категорично 

заборонений.  
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8.Вступник зобов’язаний прибути до коледжу не пізніше, ніж за ЗО хв. до 

початку співбесіди. Вступник, який запізнився на співбесіду з об’єктивних 

причин, допускається до неї з дозволу голови приймальної комісії. 

9.Вступнику на співбесіді ставлять щонайменше по три питання з кожного 

предмета. У разі, якщо за отриманими відповідями члени комісії не можуть 

встановити рівень знань вступника, йому можуть бути поставлені додаткові 

питання теоретичного змісту або надані практичні завдання.  

10. Оцінювання відповіді абітурієнта на співбесіді проводиться згідно з  

критеріями оцінювання на усних іспитах з відповідних дисциплін.  

11. В аркуші співбесіди вступника секретар екзаменаційної комісії виставляє 

бали за виконання  кожного завдання, а також підсумковий бал.  

За результатами співбесіди виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 

120-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку 

вступника («незадовільно»).  

Після закінчення співбесіди екзаменатори та вступник підписують аркуш усної 

відповіді, який зберігається в особовій справі вступника. 

12. Вступник вважається таким, що пройшов співбесіду, якщо він виконав 

завдання та дав відповіді на поставлені членами комісії запитання на оцінку не 

нижче «4» бали ( за 12-бальною шкалою) та «120» балів ( за 200-бальною 

шкалою).  

13.Під час проведення співбесіди вступнику забороняється використовувати 

підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з 

розширеними функціями, навчальні посібники та інші матеріали, що не 

передбачені рішенням Приймальної комісії. У разі користування вступником 

під час співбесіди зазначеними засобами інформації він відсторонюється від 

участі у співбесіді.  
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14.Інформація про результат співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. Перескладання співбесіди не допускається. Апеляція на результат 

співбесіди не приймається. 

15. Особи, які  без поважних причин не з’явилися на співбесіду або які за 

результатами співбесіди не отримали рекомендацію до зарахування на 

навчання, не можуть бути зараховані до складу здобувачів освіти 

Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж 

Криворізького національного університету». 

16..Вступники на основі повної середньої освіти для здобуття освітньо-

професійного  ступеня фахового молодшого бакалавра,  які подали 

національний мультипредметний тест з конкурсних предметів з результатом не 

менше встановленого у Правилах прийому та мотиваційний лист, мають право 

брати участь у конкурсному відборі на загальних засадах.  

17. Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами 

співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування у терміни, визначені у 

Правилах прийому. 

18.Аркуші та протоколи співбесіди зі штампом Приймальної комісії 

зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх 

голові комісії зі співбесіди у необхідній кількості безпосередньо перед 

початком співбесіди. 

 Аркуші та протоколи співбесід осіб, зарахованих до Коледжу, зберігаються в їх 

особових справах протягом усього строку навчання.  

19. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників за результатами 

співбесіди приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, на підставі 

якого після внесення відповідних даних до Єдиної бази видається наказ 

директора про їх зарахування до складу здобувачів освіти Відокремленого 

структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж Криворізького 

національного університету».  
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20.До складу комісії для проведення співбесіди не можуть входити особи, діти 

яких вступають до коледжу у поточному році. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії          ……………….Ганна РОМАНЦЕВА                        

 


