
 

 

 
 

 



 

 

І. Загальні положення 

 

1.1 Дане Положення регламентує порядок організації та проведення  вступного 

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди (далі - співбесіда) при вступі 

на навчання до  Відокремленоого структурного підрозділу “Охтирський фаховий 

коледж Сумського національного аграрного університету”(далі Коледж) відповідно 

до 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) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 03 травня 2022 р. за N № 486/37822 та  Правил прийому на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу “Охтирський фаховий коледж СНАУ” 

(далі Правила прийому) в 2022 році. 

1.2 Згідно  розділу VII п.1 Правил прийому вступ на основі базової середньої 

освіти, повної загальної середньої освіти  на місця державного (регіонального) 

замовлення здійснюється за результатами вступних випробувань у формі 

індивідуальної усної співбесіди з двох предметів ( українська мова, математика). 

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 

передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) 

вступника з двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна 

оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку вступника («незадовільно»). 

1.3 Індивідуальні усні співбесіди абітурієнтам у Коледжі проводитимуться очно 

або дистанційно в залежності від військової ситуації у Сумській області під час 

Вступної кампанії, з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих 

умов та дотриманням медико-санітарних вимог та із врахуванням наступних 

факторів: місцеперебування  вступника, технічні можливості обох сторін. При, 

поважних обставинах (перебуваня на тимчасово окупованій території чи в зоні 

активних бойових дій, перебування за кордоном) вступнику надається можливість 

складання індивідуальної усної співбесіди дистанційно у разі, якщо Коледж 

ухвалив рішення про очне проведення індивідуальної усної співбесіди. 



 

 

ІІ. Організація індивідуальної усної співбесіди 

2.1 Для проведення конкурсних вступних випробувань у формі усної 

співбесіди створюється  комісії для проведення співбесіди. Допускається включати 

до складу цих комісій викладачів Відокремленого структурного підрозділу 

«Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»  

та інших закладів освіти і працівників науково – дослідних установ за 

рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи. 

Термін повноважень комісії для проведення індивідуальної усної співбесід 

становить один рік  

2.2 Наказ про затвердження складу ї комісій для проведення індивідуальної усної 

співбесіди видається директором Коледжу .  

2.4 Перелік предметів, які виносяться на вступне випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди, визначається Правилами прийому: при вступі на 

базі базової середньої освіти, повної загальної освіти абітурієнти проходять усну 

індивідуальну співбесіду з української мови та математики.   

2.5 Програми вступних випробувань у формі індивідуальних усних співбесід 

затверджує голова приймальної комісії Коледжу не пізніше ніж 31 травня 2022 

року. 

2.6 Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі базової середньої 

освіти проводяться за програмами базової освіти, на  основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти - за програмами зовнішнього незалежного 

оцінювання на основі повної загальної середньої освіти. 

2.7 Програми усних індивідуальних співбесід містять критерії оцінювання 

підготовленості вступників та  оприлюднюються на вебсайті Коледжу . 

ІІІ. Проведення співбесіди 

3.1.Індивідуальну усну співбесіду з  абітурієнтом проводять не менше двох членів 

комісії по проведенню співбесіди. Сторонні особи без дозволу голови приймальної 

комісії не допускаються до приміщень, де проводиться випробування. 

3.2 Індивідуальну усну співбесіду  проводять у відповідності з підготовленим 

розкладом, у спеціально виділених аудиторіях.  



 

 

3.3 Для проведення співбесіди голови предметних екзаменаційних комісій 

складають екзаменаційні білети для проведення усної співбесіди. Форма відповіді 

– усна, з можливою попередньою письмовою підготовкою. Білет містить шість 

завдань: три - з української мови, три- з математики;  одне теоретичне і два 

практичних завдання з кожного предмету. 

Завдання в білеті двох рівнів: 

- Завдання 1-го рівня передбачає усну відповідь вступника на теоретичне питання, 

що визначає вміння відтворювати засвоєні знання. Відповідь на перше питання 

вступник формулює усно, а письмово на листі співбесіди ілюструє прикладами. 

- Завдання 2-го рівня вимагає достатнього володіння практичними навиками, 

застосування отриманих теоретичних знань при вирішенні вправ. Завдання 

виконується письмово. 

3.4 На підготовку вступнику при проведенні  співбесіди відводиться не більше 30 

хвилин, відповідь триває до 10-15 хвилин. 

3.5 Індивідуальна усна співбесіда повинна мати характер індивідуальної бесіди з 

кожним вступником. Вступник під час підготовки до відповіді на аркуші 

індивідуальної усної співбесіди, який видається екзаменатором і зберігається потім 

в особій справі, записує відповідь,( можливо тези відповіді) на усні питання, а 

завдання, які вимагають письмової  відповіді, виконує в повному обсязі. 

3.6 Екзаменатор відмічає правильність відповідей в аркуші індивідуальної усної 

співбесіди. 

3.7 Якщо члени комісії незадоволені відповідями вступнику додатково задають 

питання, поки не буде встановлений рівень знань абітурієнта.  

3.8 Аркуш індивідуальної усної співбесіди підписується вступником та членами 

комісії з проведення співбесіди 

3.9 Лист співбесіди, підписаний абітурієнтом і членами комісії з проведення 

співбесіди, зберігається в особовій справі вступника. 

3.10 В дистанційному режимі індивідуальна усна співбесіда  проводиться   за 

допомогою онлайн платформ  Zoom, Google Meet.  



 

 

3.11 При дистанційній формі проведення вступного випробування вступник 

самостійно забезпечує робоче місце для проведення індивідуальної усної 

співбесіди, яке має безперебійний доступ до Інтернет, забезпечення відеозв”язку та 

(що є обов’язковим) самостійність виконання завдання. Не дотримання зазначених 

умов є підставою невизнання результатів випробування. 

3.12 При проведенні індивідуальної усної співбесіди дистанційно здійснюється   

ідентифікація  особи за допомогою технічних засобів зв’язку, зокрема, 

використання відео з пред’явленням вступником на камеру документів, що 

посвідчують його особу (зокрема, з використанням Дії). У разі неможливості 

ідентифікації вступника вступне випробування проводитись не може. 

3.13 Під час проведення індивідуальної усної співбесіди ведеться відео-/аудіо- 

фіксація.  Про здійсненні відеозапису індивідуальної усної співбесіди вступники  

попереджаються  завчасно. 

3.14 Результати он-лайн відповіді вступників фіксуються протоколом та 

відеозаписом . 

3.15 Під час проведення співбесіди вступникам забороняється використовувати 

підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з 

розширеними функціями, навчальні посібники та інші матеріали, що не 

передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користуванням вступником під 

час співбесіди сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він 

відсторонюється від участі у співбесіді. 

3.16 Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення.  

3.17 Оцінювання індивідуальної усної співбесіди здійснюється за шкалою 100-200 

(з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

(«незадовільно»). Результати оформлюються відомостю щодо результатів вступних 

випробувань 

 3.18 Офіційне оголошення результатів вступного випробування на місця 

державного замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного 

бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному 

вебсайті Відокремленого структурного підрозділу “Охтирський фаховий коледж 



 

 

Сумського національного аграрного університету” та вноситься до ЄДЕБО не 

пізніше наступного дня після  проведення. 

3.19 Перескладання усної індивідуальної співбесіди не дозволяється.  

3.20 Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної 

комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, 

знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому 

мінімального значення до участі в конкурсному відборі не допускаються.  

3.21  Апеляцію щодо результатів співбесіди вступник може подати у порядку,  

встановленому Правилами прийому та Положенням про апеляційну комісію  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії  

ВСП "Охтирський фаховий коледж СНАУ"           Наталія КОШЕЛЬ 
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