


 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення індивідуальної усної співбесіди  

з вступниками  

КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака»  

 

       Це положення регламентує порядок проведення індивідуальних усних  

співбесід та зарахування вступників за їх результатами до  КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака». 

 

І. Загальні положення 

     1.1  Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди з 

вступниками до КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» розроблено на підставі Правил прийому до КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» (далі-Правила), 

затвердженими відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році (наказ 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), положення про Приймальну 

комісію КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака». 

     1.2. Це Положення затверджується Головою приймальної комісії КЗЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака». 

    1.3. Термін дії даного Положення становить один рік.   

     1.4.  Співбесіда є однією із форм вступного профілюючого випробування при 

вступі до  КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака у 2022 році. 

     1.5. Відповідно до Правил прийому до КЗЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака у 2022 році до вступного 

випробування у формі співбесіди допускаються вступники, які претендують на 

місця за регіональним замовленням. 

     1.6. Це Положення визначає категорії вступників, які мають право на 

зарахування до КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» для здобуття освітньо - професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра (денна форма) за результатами індивідуальної усної співбесіди, а саме: 

особи, які здобули базову середню освіту; 

особи, які здобули повну загальну (профільну) середню освіту; 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого  робітника; 



особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра; 

особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти (пункт 1, Розділу 2 Правил). 

       Для цих категорій осіб Правилами прийому до КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» у 2022 році передбачена  

індивідуальна усна співбесіда для вступу за спеціальностями 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта та 112 Комп'ютерні науки. 

 

II. Організація індивідуальної усної співбесіди 

      2.1. Індивідуальна усна співбесіда –  форма вступного випробування до 

КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака», яка 

передбачає очне та дистанційне (з відео (аудіо)записом) оцінювання 

підготовленості вступника з двох навчальних предметів (по два питання з 

кожного предмета), за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка 

(середній бал з двох предметів за шкалою 100-200 з кроком в один бал) або 

ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). 

Співбесіда проводиться з урахуванням необхідності створення безпечних і 

нешкідливих умов та дотримання медико-санітарних вимог, з урахуванням умов 

воєнного стану на час проведення співбесіди на території регіону. Співбесіда 

проводиться в усній формі у вигляді індивідуальної співбесіди з кожним 

вступником.  

      2.2 Для проведення конкурсних вступних випробувань у формі  

індивідуальної усної співбесіди (ІУС) створюється предметно-екзаменаційна  

комісія для проведення співбесіди. 

      2.3 Допускається включати до складу цієї комісії викладачів інших  

навчальних закладів, вчителів шкіл міста та району за рекомендаціями  

керівництва за місцем їх основної роботи.   

      2.4. Наказ про затвердження складу предметно-екзаменаційної комісії  для 

проведення співбесіди видається директором коледжу.   

      2.5. Перелік предметів, які виносяться на вступне випробування у формі  

співбесіди, визначається Правилами прийому на навчання до КЗЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  для 

здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 

році.  

      У 2022 році індивідуальна усна співбесіда буде включати запитання з  двох 

предметів:  

• української мови;  

• математики або біології (за напрямком підготовки). 

     2.6  Кожен навчальний предмет для індивідуальної усної співбесіди включає 

50 питань, складених відповідно до Програми вступного випробування 



(індивідуальної усної співбесіди), яка затверджена  Головою приймальної комісії 

КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака». 

     2.7 Програми індивідуальних усних співбесід складаються за програмами 

загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти і науки України 

(шкільні програми та програми зовнішнього незалежного оцінювання) та 

розміщуються на сайті КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» http://www.pedcollegesambir.org.ua. 

     2.8 У програмах вступних випробувань з конкурсних предметів  містяться 

критерії оцінювання до кожного з них.  

  

ІІІ. Проведення співбесіди 

      3.1 Організацію та проведення вступних випробувань (індивідуальної усної 

співбесіди) для вступу на навчання покладається на Приймальну комісію КЗЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» (далі – 

Приймальна комісія), яка працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до чинного законодавства.  

      3.2 Розклад вступних випробувань (індивідуальної усної співбесіди) 

затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом 

розміщення на вебсайті коледжу та інформаційному стенді у строки, визначені 

Правилами прийому.  

      3.3 Бланки аркушів співбесіди зі штампом Приймальної комісії зберігаються 

у відповідального секретаря Приймальної комісії коледжу, який видає їх голові 

відповідної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком 

проведення ІУС.  

       3.4 Під час проведення індивідуальної усної співбесіди забезпечується 

академічна, спокійна і доброзичлива атмосфера, вступникам надається 

можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань та умінь. 

              Стороннім особам доступ до аудиторій, де проводяться співбесіда 

категорично заборонений. 

      3.5  Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з кожним 

вступником проводять не більше  трьох членів комісії з проведення співбесіди. 

      3.6  Для проведення індивідуальної усної співбесіди встановлюється норма 

часу для кожного абітурієнта – не більше 15 хв.   

      3.7  Вступник відповідає на два питання з кожного предмета співбесіди без 

попередньої підготовки (всього чотири питання). 

      3.8  За результатами співбесіди виставляється одна позитивна оцінка 

(середній бал з двох предметів за шкалою 100-200 з кроком в один бал). 

      3.9 Під час проведення індивідуальної усної співбесіди вступнику 

забороняється використовувати підручники, засоби технічної інформації, 

мобільні телефони, калькулятори з розширеними функціями, навчальні 

http://www.pedcollegesambir.org.ua/


посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії.   

У разі користування  вступником під час випробування сторонніми джерелами 

інформації (у тому  числі підказуванням), він відсторонюється від участі у 

випробуваннях, про  що складається акт.  . 

     3.10 Під час співбесіди члени комісії для проведення індивідуальної усної 

співбесіди відмічають правильність відповідей в аркуші індивідуальної усної 

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

встановити рівень знань вступника, йому можуть бути задані додаткові питання. 

Поставлені питання та відповіді на них записуються вступником в аркуші 

індивідуальної усної співбесіди.  

     3.11 Після закінчення співбесіди аркуш індивідуальної усної співбесіди 

підписується екзаменаторами та вступником. Рішення комісії про результати 

ІУС оформлюється протоколом, у якому зазначається результат оцінювання 

індивідуальної усної співбесіди у вигляді конкурсного балу. Інформація про 

результат індивідуальної усної співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення.  

     3.12 Особи, які без поважних причин не з’явилися на індивідуальну усну 

співбесіду, або які за результатами співбесіди  отримали негативну оцінку 

(«незадовільно»), не мають право брати участь у конкурсному відборі.  

     3.13 Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами 

індивідуальної усної співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування у 

терміни, що визначені у Правилах прийому.  

     3.14  Аркуші індивідуальних усних співбесід осіб, зарахованих до КЗЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака», 

зберігаються у їх особових справах протягом усього строку навчання.  

     3.15 Перескладання співбесіди не допускається.  

     3.16  Апеляція щодо оцінки за індивідуальну усну співбесіду (кількості балів), 

отриманої після індивідуальної усної співбесіди у КЗЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака», повинна подаватись особисто 

вступником в день проведення усного випробування. Додаткове опитування 

вступника при розгляді апеляції не допускається. 

     3.17 Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників за 

результатами індивідуальної усної 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 

студентів. 

 

ІV. Критерії оцінювання індивідуальної усної співбесіди 

                                       УКРАЇНСЬКА МОВА 

Згідно з Правилами прийому до КЗЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака» у  2022 році при проведенні 



індивідуальної усної співбесіди з української мови оцінка знань та навичок 

абітурієнтів з  проводиться за 200- бальною шкалою. Мінімальна кількість балів 

становить 100  балів. У випадку одержання меншої кількості балів вступник до 

участі в наступних іспитах не допускається і участі у конкурсі не бере.   

Для проведення вступного випробування підготовлено 50 запитань, що 

складені на основі програм з загальноосвітніх предметів, розроблених 

Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам 

загальноосвітніх навчальних закладів України. 

Оцінювання результатів знань вступника з мови здійснюється на основі: 

а) врахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий 

розвиток особистості; 

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири 

елементи: знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційно-

ціннісного ставлення до світу; 

в) функціонального підходу до мовного курсу, який передбачає вивчення 

мовної теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення. 

Об'єктами оцінювання мають бути: 

- мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності; 

- знання про мову й мовлення; 

- мовні вміння та навички; 

- досвід творчої діяльності; 

- досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу. 

При оцінюванні усної відповіді потрібно керуватись такими критеріями: 

- Повнота і правильність відповіді. 

- Ступінь усвідомлення, розуміння вивченого. 

- Мовленнєве оформлення відповіді. 

Відповідь повинна бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків.  

  

БІОЛОГІЯ 

 

          Абітурієнти, які вступають у КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний 

коледж імені Івана Филипчака», на основі базової  та повної загальної 

(профільної) середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, складають вступне випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди. 

Відповідно до Правил прийому до КЗЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака» у  2022 році при проведенні 

індивідуальної усної співбесіди з біології оцінка знань та навичок абітурієнтів з  

проводиться за 200- бальною шкалою. Мінімальна кількість балів становить 100  



балів. У випадку одержання меншої кількості балів вступник до участі в 

наступних іспитах не допускається і участі у конкурсі не бере.   

  Для проведення вступного випробування підготовлено 50 запитань, що 

складені на основі програм з загальноосвітніх предметів, розроблених 

Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам 

загальноосвітніх навчальних закладів України. 

Вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтів, які вступають на 

основі базової загальної середньої освіти на здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра при складанні вступного випробування 

(ІУС) з  біології  у 2022 році  

знати:  

особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, 

рослин, тварин та людини;  

розуміти основні поняття, закономірності і закони, що стосуються будови, 

життя і розвитку організмів;   

розпізнавати за малюнками представників рослинного та тваринного світу, 

органи людини;  

усвідомлювати небезпеку інфекційних і паразитарних захворювань; 

небезпеку захворювань, що спричиняються грибами, які виросли в різних 

екологічних умовах зростання;  

застосовувати знання під час пояснення біологічних явищ і процесів;  

знати принципи структури та функціонування біологічних систем, їх 

індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язок між організмами та 

середовищем;   

вміти:  

виявляти, порівнювати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати і 

обґрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки у біологічних системах; 

характеризувати  розвиток еволюційного вчення та основні положення 

синтетичної теорії еволюції;  

аналізувати і розкривати закономірності живої природи;  

пояснювати загальні властивості живих систем та перспективи розвитку 

біосфери;  

розуміти єдність органічного світу.  

 

МАТЕМАТИКА 

Навчальні досягнення абітурієнтів з математики, що вступають до КЗ ЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» у 2022 році 

оцінюється згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень вступників з 

математики, розроблено Міністерством освіти і науки України. Враховано також       



Державний стандарт базової і повної       загальної (профільної)  середньої освіти 

(освітня галузь «Математика»). 

        Для проведення вступного випробування підготовлено 50 запитань, що 

складені на основі програм з загальноосвітніх предметів, розроблених 

Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам 

загальноосвітніх навчальних закладів України. 

         Оцінювання результатів знань вступника з індивідуальної усної співбесіди 

з математики здійснюється на основі: 

а) врахування основної мети, що передбачає різнобічний математичний 

розвиток особистості; 

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на:   

основні математичні поняття та факти  та основні формули і теореми; 

в) функціонального підходу до математики, який передбачає вивчення 

математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язування 

практичних задач. 

           Об'єктами оцінювання мають бути: 

- математичні поняття, твердження, теореми, властивості, ознаки; 

- способи діяльності, які можна подати у вигляді системи дій (правила, 

алгоритми): 

- способи діяльності до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, 

виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв’язувати рівняння певного 

виду, виконувати геометричні побудови,  

- математичні вміння й навички будувати і досліджувати найпростіші 

математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, задач, пов’язаних із 

ними, за допомогою математичних об’єктів, відповідних математичних задач;  

-  вміння працювати з формулами (розуміти змістове значення кожного 

елемента формули, знаходити їх числові значення при заданих значеннях 

змінних, виражати одну змінну через інші); 

- вміння класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині, 

встановлювати їх властивості, зображати фігури та їх елементи, виконувати 

побудови на зображеннях; 

        - вимірювати геометричні величини на площині, які характеризують 

розміщення геометричних фігур (відстані, кути). 

             При оцінюванні усної відповіді потрібно керуватись такими     

критеріями: 

- Повнота і правильність відповіді. 

- Ступінь усвідомлення, розуміння сказаного. 

            -  Мовленнєве оформлення відповіді. 

            Відповідь повинна бути зв'язною, логічно послідовною на певну тему, з 

виявленими вміння застосовувати визначення, правила до конкретних      

випадків. 



  

ІСТОРІЯ  УКРАЇНИ 

Відповідно до Правил прийому до КЗЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака» у  2022 році при проведенні 

індивідуальної усної співбесіди з історії України оцінка знань та навичок 

абітурієнтів на основі повної загальною (профільної) середньої освіти 

проводиться за 200- бальною шкалою. Мінімальна кількість балів, з якою 

вступник допускається до участі у конкурсі –100 балів 

Для проведення вступного випробування підготовлено 50 запитань, що 

складені на основі програм з загальноосвітніх предметів, розроблених 

Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам 

загальноосвітніх навчальних закладів України. 

     Оцінювання результатів знань вступника з індивідуальної усної співбесіди з 

історії України передбачає перевірку рівнів сформованості у вступників 

історичної компетентності, до елементів якої належать: 

     хронологічна компетентність – уміння орієнтуватися в історичному часі, 

встановлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв’язки, розглядати 

суспільні явища в конкретно-історичних умовах, виявляти зміни і тяглість життя 

суспільства; 

      просторова компетентність – уміння орієнтуватися в історичному просторі 

та знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства , господарства, культури 

і природного довкілля; 

      інформаційна компетентність – уміння працювати з джерелом історичної 

інформації, інтегрувати зміст джерел, визначати їх надійність, виявляти і 

критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел; 

      логічна компетентність – уміння визначати і застосовувати теоретичні 

поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ, ставити запитання та 

шукати відповіді, розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти різні 

його інтерпретації; 

      аксіологічна компетентність – уміння формулювати оцінку історичних 

подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідного 

часу чи відповідної групи людей, осмислювати зв’язки між історією і сучасним 

життям. 

А також враховується  досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення 

до України, її історії, культури, світу. 

       При оцінюванні усної відповіді потрібно керуватись такими критеріями: 

- Повнота і правильність відповіді. 

- Ступінь усвідомлення, розуміння вивченого. 

- Мовленнєве оформлення відповіді. 



        Відповідь повинна бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 

 

Критерії оцінювання завдань 

Оцінювання знань вступників на вступному випробуванні здійснюється 

відповідно до Таблиці переведення бала вступного випробування у шкалу від 100 

до 200 балів. 

 

Бал вступного випробування Шкала від 100 до 200 балів 

12                   200 

11 193-199 

10 180-192 

9 166-179 

8 153-165 

7 140-152 

6 127-139 

5 113-126 

4 100-112 

3 Не склав 

2 Не склав 

1 Не склав 

 

  

 

 

 

 

  

 Відповідальний секретар 

 Приймальної комісії                                                              Олександра КРІЛЬ 

 

 



 







 

 

  

 

 







 

 

 

       

 


