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І. Загальні положення
1.1. Положення про проведення співбесіди в Олекандрійському педагогічному
фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського (далі – Коледж) розроблено
відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої
освіти України 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) (далі –
Порядок прийому),

Правил прийому на навчання до Олекандрійського

педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського для здобуття
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році
(далі – Правила прийому) та Положення про приймальну комісію.
1.2. Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного
предмета(ів)), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо
надання вступнику рекомендації до зарахування.
1.3.Співбесіда є перевіркою знань вступників з метою визначення рівня
загальноосвітньої підготовки, нахилу та здібностей до оволодіння обраною
спеціальністю.
ІІ. Організація та порядок проведення співбесіди
2.1. Співбесіда проводиться з української мови (для вступників на основі
базової загальної середньої освіти) й української мови та історії України на
основі повної загальної середньої освіти.
2.2. Програму співбесіди затверджує голова Приймальної комісії до 31.05.22.
2.3. Вступне випробування у формі співбесіди проводять члени комісії,
визначені відповідним наказом директора. Співбесіду проводять відповідно до

затвердженого розкладу, який оприлюднюється на стендах приймальної
комісії та вебсайті Коледжу.
2.4. Членами комісії заповнюється протокол співбесіди, у якому виставляється
бал результату співбесіди та записується рішення комісії.
2.5. Під час проведення співбесіди вступнику забороняється користуватися
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та
іншими матеріалами.
2.6. Для проведення співбесіди встановлюється норма часу для кожного
абітурієнта – не більше 30 хв. Абітурієнт відповідає на питання співбесіди з
попередньою підготовкою.
2.7. Протоколи співбесід з печаткою приймальної комісії Коледжу
зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх
перед початком співбесіди в необхідній кількості.
2.8. Протоколи співбесід осіб, зарахованих до Коледжу, зберігаються в їх
особових справах, а осіб, не зарахованих до Коледжу, – знищуються за актом
через 1 рік після закінчення вступних випробувань.
2.9. Інформація про результати співбесіди оголошується вступнику в день її
проведення.
2.10. Рішення комісії про результати співбесіди оформлюється протоколом
засідання Приймальної комісії.
2.11. Вступник має право на подання апеляції на результат співбесіди, яка
розглядається апеляційною комісією, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом директора. Апеляція вступника щодо результату
співбесіди повинна подаватись до апеляційної комісії особисто в день
проведення співбесіди після оголошення результатів.

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ
Загальний обсяг бесіди з абітурієнтом складає 8 вибіркових питань з
Програми вступного випробування у формі співбесіди з відповідної
дисципліни.
За основу під час оцінювання відповідей абітурієнтів у ході співбесіди
рекомендовано користуватися таблицею оцінювання за такими параметрами:
Характеристика відповіді

Кількість

Відсоток

Кількість

правильних

правильної

балів

відповідей

інформації

7-8

95-100

175-200

5-6

75-94

150-175

3-4

50-74

125-150

1-2

25-49

100-125

