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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

При вступі до ВСП «Свалявський технічний фаховий коледж Національного 

університету харчових технологій»  в 2022 році для здобуття освітньо-

професійного рівня фахового молодшого бакалавра згідно з Порядком прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженого 

Наказом МОН України 20.04.2022 р. № 364, зі змінами, затвердженими наказом 

МОН України від 02.05.2022 року № 400, передбачено вступне випробування у 

формі індивідуальної усної співбесіди. 

Індивідуальна усна співбесіда передбачає оцінювання підготовленості 

(оцінювання знань, умінь і навичок) вступника з одного або двох предметів, за 

результатами якої виставляються одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 балів 

або ухвалюється рішення про незадовільну оцінку вступника. 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться в усній формі, дистанційно або 

очно, відповідно до затверджених предметною екзаменаційною комісією завдань. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

Список осіб, допущених до індивідуальної усної співбесіди, ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Програми співбесід з конкурсних предметів затверджує голова приймальної 

комісії. 

Вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди проводяться 

предметними екзаменаційними комісіями на чолі з їх головами. 

Повноваження комісій для проведення індивідуальної усної співбесіди 

визначаються відповідно до Положення про Приймальну комісію до ВСП 

«Свалявський технічний фаховий коледж Національного університету харчових 

технологій». Наказ про затвердження складу комісій для проведення співбесід 

видається не пізніше 31 травня 2022 року. 

Керівництво та координація роботою комісій покладається на 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

Голова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за проведення 

індивідуальної усної співбесіди, попередньо складає необхідні матеріали для 

співбесіди: програми індивідуальної усної співбесіди, екзаменаційні білети, 

критерії оцінювання відповідей вступника, які затверджуються головою 

приймальної комісії. 

Програми індивідуальної усної співбесіди оприлюднюються на офіційному 
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сайті ВСП «Свалявський технічний фаховий коледж Національного університету 

харчових технологій»  www.stknuft.com.ua. 

Індивідуальні усні співбесіди проводяться у строки, передбачені Правилами 

прийому у 2022 році. Розклад проведення індивідуальної усної співбесіди 

затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється на офіційному 

сайті до ВСП «Свалявський технічний фаховий коледж Національного 

університету харчових технологій»  та інформаційному стенді приймальної комісії. 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться на основі складених програм, що 

відповідають програмам загальноосвітніх закладів освіти, з таких предметів: 

українська мова, математики, географії. 

Голови відповідних циклових комісій складають і подають на затвердження 

голові приймальної комісії завдання з української мови, математики, географії. 

Індивідуальна усна проводиться комісією, до складу якої входить по одному 

викладачу з кожного предмету та голова комісії, який є членом приймальної 

комісії. 

Під час проведення співбесіди екзаменатор записує питання і відмічає 

правильність відповідей в аркуші співбесіди. Аркуш по закінченню співбесіди 

підписується вступником, екзаменаторами. 

На співбесіду з одним вступником відводиться 15 хвилин. Опитування 

одного вступника проводиться окремо за кожним конкурсним предметом. 

Під час індивідуальної усної співбесіди вступник обирає білет шляхом 

випадкової вибірки і відповіді записує в аркуш співбесіди, при цьому пояснює 

обґрунтованість свого вибору. Члени комісії відмічають правильність відповіді 

вступника в аркуші співбесіди та оцінюють відповідь вступника згідно критеріїв 

оцінок відповіді вступника на співбесіді, заповнюють проколи співбесіди кожного 

вступника. 

Співбесіда проводиться з двох теоретичних питань, третє відкрите питання з 

конкурсних предметів. Кожне з цих двох питань містить питання з окремих 

розділів програми базової середньої освіти (для вступників на основі базової 

школи). Загальна оцінка співбесіди виставляється при наявності позитивної оцінки 

з двох предметів. 

«Незадовільно» оцінюється відповідь, в якій невірно викладені основні 

положення з теми теоретичного питання або при відсутності відповіді на питання. 

Загальна оцінка співбесіди «незадовільно» виставляється за відсутності відповідей 

або відповідей «незадовільно» з двох предметів. 
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МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться в терміни: 

 для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти з 14 по 

21 липня 2022 року; 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться за окремим розкладом, який 

доводиться до відома вступників. В розкладі вказується дата та час проведення 

індивідуальної усної співбесіди. 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти індивідуальна 

усна співбесіда на спеціальність 051 Економіка, 241 Готельно-ресторанна справа, 

123 Комп'ютерна інженерія, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, 181 Харчові технології індивідуальна усна 

співбесіда проводиться з таких предметів: українська мова та математика; на 

спеціальність 242 Туризм - українська мова та географія. 

На індивідуальну усну співбесіду вступник з’являється з документом, що 

посвідчує його особу. 

Аркуші співбесід зі штампом коледжу зберігаються у відповідального 

секретаря приймальної комісії, який видає їх голові комісії з індивідуальної усної 

співбесіди безпосередньо перед початком індивідуальної усної співбесіди у 

необхідній кількості. 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться комісією, склад якої 

затверджується головою приймальної комісії, згідно з розкладом у спеціально 

виділених аудиторіях. 

Особи, які не з’явились на індивідуальну усну співбесіду у визначений 

розкладом час (без поважних причин) до проведення співбесіди в інший час не 

допускаються. При наявності поважних причин, підтверджених документально, 

індивідуальна усні співбесіда може бути проведена в інший день. 

Індивідуальну усну співбесіду з кожним абітурієнтом проводить комісія зі 

співбесіди, що складається з двох викладачів - по одному з кожного предмету та 

голови комісії, який є членом приймальної комісії. Сторонні особи без дозволу 

голови приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводиться 

індивідуальна усна співбесіда. 

Індивідуальна усна співбесіда повинна мати характер індивідуальної бесіди 

з кожним вступником із фіксуванням в протоколі заданих питань і правильності 

отриманих відповідей, які підтверджуються підписом вступника та членів комісії 

по проведенню співбесіди. 
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Аркуші, не використані під час індивідуальної усної співбесіди з причин 

неявки вступників, повертаються відповідальному секретарю приймальної комісії, 

про що робиться запис у журналі видачі екзаменаційних матеріалів, який 

підтверджується підписом голови відповідної комісії. 

Під час проведення індивідуальної усної 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 користування 

вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі 

підказування), він відсторонюється від участі у співбесіді та від участі в конкурсі. 

Вступники, які без поважних причин не з’явились на співбесіду у 

визначений розкладом час, або за результатами співбесіди не рекомендовані до 

зарахування на навчання, втрачають можливість вступу до коледжу на цю 

конкурсну пропозицію, проте мають право брати участь у конкурсі на небюджетну 

конкурсну пропозицію за кошти фізичних та/або юридичних осіб за результатами 

розгляду мотиваційних листів. 

Інформація про результати індивідуальної усної співбесіди оголошується 

вступнику в день її проведення. 

Абітурієнт, який не погоджується з оцінкою за співбесіду, може подати 

апеляцію відповідно до Положення про апеляційну комісію ВСП «Свалявський 

технічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій» 

Рішення приймальної комісії про зарахування вступників, які пройшли 

співбесіду за результатами виявлених знань за двома предметами з виставленням 

однієї оцінки за шкалою від 100 до 200 балів, приймається на її засіданні і 

оформлюється протоколом, на підставі якого вступник має право бути включеним 

до рейтингового списку. 

Аркуші співбесід вступників, зарахованих до коледжу, зберігаються в їх 

особових справах протягом усього терміну навчання. Аркуші співбесід вступників, 

які не були зараховані до коледжу за результатами співбесіди, зберігаються у 

приймальній комісії і знищуються за актом через 1 рік після закінчення вступних 

випробувань. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ НА СПІВБЕСІДІ 

За результатами індивідуальної усної співбесіди рівень знань абітурієнтів 
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оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Оцінювання відповіді абітурієнта 

проводиться згідно критеріїв оцінювання, а саме перші два питання з кожного 

предмету оцінюються максимально в 40 балів кожне питання, третє відкрите 

питання оцінюється в 20 балів. Абітурієнти, які за результатами співбесіди мають 

достатній рівень знань, вважаються такими, що пройшли співбесіду, допускаються 

до участі в конкурсі та включаються у рейтинговий список. 

При оцінюванні відповіді вступника враховуються: 

 правильність, повнота відповіді; 

 ступінь розуміння та усвідомленого відтворення вивченого; 

 логічність, зв'язність, мовне оформлення відповіді; 

 вміння застосовувати вивчені правила до конкретних випадків і наводити 

самостійно дібрані приклади до вивчених правил. 

 

До навчальних досягнень абітурієнтів з математики, які безпосередньо 

підлягають оцінюванню під час співбесіди, належать: 

 теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, 

теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики; 

 знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді 

системи дій (правила, алгоритми); 

 здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи виконання 

математичних дій відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, 

виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв’язувати рівняння певного 

виду, виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на монотонність, 

розв’язувати текстові задачі розглянутих типів тощо); 

 здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язання 

навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно 

попередньо визначити (знайти) самому. 

Для співбесіди пропонується 2 питання (1 питання з алгебри і 1 з геометрії), 

що дає можливість перевірити вище зазначені уміння й навички. 

Час проведення бесіди - 15 хвилин на кожного абітурієнта. Відповідь 

оцінюється 100-200 балами 

 

До навчальних досягнень абітурієнтів з географії, які безпосередньо 

підлягають оцінюванню під час співбесіди, належать: 

• знання основних термінів географічної науки; 

• вміння працювати з географічною картою та атласом; 

• знання географічної номенклатури; 

• знання властивостей та складу оболонок Землі; 

• вміння пояснювати основні закономірності формування природи материків 

та океанів; 
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• вміння давати характеристику географічних об’єктів різних рангів; 

• знання особливостей взаємодії людини та природи; 

• вміння характеризувати природу, населення та господарство України. 

Оцінюючи навчальні досягнення абітурієнтів з географії, необхідно 

враховувати: 

- правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять 

і закономірностей, точність уживання географічної та картографічної термінології; 

- ступінь самостійності відповіді; 

- логічність, доказовість у викладенні матеріалу; 

- ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних 

умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими 

матеріалами). 

Достатнім рівнем знань з української мови вважається, якщо у відповіді 

вступника: 

 правильно виконані в повному обсязі завдання будь-якого рівня, 

відмічене                                             володіння нормами сучасної української мови; 

 усвідомлений, обґрунтований виклад основних понять питання з 

наведенням  доречних прикладів; 

 грамотно проаналізовані мовні явища, поняття, ґрунтовно й повно 

пояснено орфограми, визначено структури речень, пояснено наявність у них 

пунктограм та правила їх вживання; 

 відповідь правильна, вступник висловлюється літературною мовою, 

достатній словниковий запас, але є незначні фактичні орфографічні, пунктуаційні, 

граматичні чи мовленнєві помилки; 

 правильне пояснення не менше 2-3 орфограм, 2-3 пунктограм, при цьому 

допускається не більше трьох помилок, які абітурієнт виправляє при 

зауваженні екзаменатора; 

 правильно складено ділові папери, речення за поданими схемами та 

правильно відредаговане речення. 

Недостатнім рівнем знань з української мови вважати: 

 якщо відповідь абітурієнта не задовільняє вищезазначені вимоги; 

 відповідь відсутня чи неправильна, неправильний хід міркувань; 

 відповідь правильна, але її обґрунтування неправильне, невмотивоване; 

 наявність значної кількості помилок різних типів. 

Слід враховувати мовленнєве оформлення відповіді: правильну будову 

речень, змістовність, логічність, послідовність викладу, використання образної 

лексики. При підрахунку помилок дві негрубі помилки вважати за одну. 

До негрубих помилок належать: 

 написання великої букви в складних власних найменуваннях; 

 правопис прислівникових сполучень, утворених від іменників з 

прийменниками 

(до побачення, назустріч тощо); 

 заміна одного із розділових знаків іншими (наприклад, при вставних    
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конструкціях, що можуть виділятися комами, тире, дужками); 

 заміна авторського розділового знаку згідно з правилами. 

 Необхідні навички та вміння: 

1) в усному мовленні дотримуватись правил літературної вимови, норм 

сучасної літературної української мови. 

2) у писемному мовленні дотримуватися правил орфографії та пунктуації, 

граматичних норм літературної мови. 

3) застосовувати теоретичні знання стосовно конкретного матеріалу. 
4) виконувати всі види мовних розборів (фонетичний, лексичний, 

морфемний, словотвірний, морфологічний, синтаксичний). 

5) знаходити та обґрунтовувати орфограми, пунктограми. 
6) пояснювати фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні явища в 

прикладах. 

7) перебудовувати речення відповідно до вимог, правильно ставити і 

пояснювати розділові знаки. 

8) уміння складати речення за поданими схемами, правильно редагувати 

тексти, речення; уміння складати ділові папери. 

Вмотивовані апеляції на результати вступних випробувань у формі 

індивідуальної усної співбесіди подаються вступниками відповідальному 

секретареві приймальної комісії або його заступнику у формі письмової заяви на 

ім’я голови приймальної комісії (директора) не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення результатів співбесіди. 

ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ СИГНАЛІ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 

 

Сигнал «Повітряна тривога» подається для всього населення, яке 

попереджається про небезпеку ураження противником даного району. 

 

1. Діяти за вказівками викладачів та керівництва. 

 

2. Швидко, організовано без паніки спустись сходами на перший поверх і 

направитися до визначеного укриття коледжу. 

 

Після відміни повітряної тривоги можна виходити з укриття 
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